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Karstverschijnselen
De gevolgen van het proces van verwering en uit-
spoeling zijn voor het eerst op uitgebreide schaal on-
derzocht en beschreven in het Krš- of Krasgebied en 
worden nu wereldwijd aangeduid als karstverschijn-
selen. Dit zijn onder andere: dolines, grotten, onder-
grondse rivieren, poljes, verdwijnpunten of zinkgaten 
en verschijnpunten.
Dolines (het Sloveense woord voor dal) zijn meest-
al ronde trechter- of paraboolachtige vormen in het 
landschap. De omvang kan variëren van enkele me-
ters tot honderden meters. Ook de diepte kan sterk 
verschillen, van enkele meters tot honderd meter. Ze 
ontstaan door oplossing van kalksteen door water of 
door instorting van ondergronds gevormde ruimten. 
Soms groeien de dolines aan elkaar. Water wordt in 
dolines veelal afgevoerd door pijpen of spleten naar 
holten of grotten in de ondergrond.

Een polje (Sloveens voor veld of vlakte) is een groot 
vlak gebied met een ondergrond van kalksteen dat 
aan alle kanten omgeven is door heuvels of bergen. 
Een polje kan enkele kilometers lang en breed zijn. 
Voor de afwatering van overtollig (regen-) water is de 

SLOVENIË
Slovenië is ongeveer half zo groot als Nederland, 
maar heeft maar net 2 miljoen inwoners. Dat betekent 
dat het relatief dun bevolkt is: 99 inwoners per km2 
tegen ca 400 in ons eigen land. Dit heeft ook zijn in-
vloed op het bodemgebruik. Er is nog veel bos en vrij 
extensief gebruikte grond. Wel neemt de oppervlakte 
bos helaas in een aantal gevallen toe ten koste van 
bijzondere graslanden. 

Het land bestaat eigenlijk pas kort, na de afschei-
ding van Joegoslavië, als zelfstandig land. Er waren 
wel een aantal “natuurlijke” regio’s die in het verleden 
min of meer een eenheid vormden. Eén daarvan is 
het voormalige Oostenrijkse hertogdom Krain, waar-
van ons reisdoel, de streek Notranjska, een onderdeel 
was. Het is gelegen in het zuidwesten van het huidige 
Slovenië.

Deze streek omvat samen met het ten Noordoos-
ten van Triest gelegen Krašplateau het belangrijkste 
“karst gebied” in Slovenië. Kenmerkend hiervoor is 
de aanwezigheid in grote delen van het gebied van 
kalksteen aan de oppervlakte, die door de werking 
van water, vegetatie en humuszuren verweren en al-
lerlei bijzondere geologische vormen laten zien. Deze 
zijn het gevolg van het oplossen van de aanwezige 
kalk in regen- of smeltwater en de afvoer van de op-
geloste kalk via sple ten in de bodem. Het verweerde 
oppervlak vormt lang niet altijd een egaal terrein, maar 
kan als het ware bezaaid zijn met grotere en kleinere 
steenklompen en rotsformaties.

Er is dan ook een oud verhaal dat God toen hij de 
wereld schiep, een grote zak met stenen overhield. Hij 
gaf één van de aartsengelen opdracht de zak met de 
stenen in zee te werpen. Onderweg sneed de duivel 
echter een gat in de zak. De stenen rolden alle kanten 
op en werden verspreid over het gebied dat we nu als 
het Karstplateau kennen.

Doline met afvoerpijp 
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Ligging Rakov Skocjan
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Loska polje en ,ten noorden daarvan, de Bloška polje, 
Cerkniško polje en Planina polje. 

De grootste polje is de Cerkniško polje. In deze polje 
komen drie rivieren samen: De Obrh uit het zuidoos-
ten die in de polje de naam van Jezerščica en ver-
volgens Stržen krijgt. Uit het noordoosten komt de 
Lipsenjščica die via het grottensysteem van Križna 
jama water uit het Bloke plateau en de Bloška polje 
aanvoert. Uit het noorden wordt vanaf de noordkant 
van de berg de Slivnica water aangevoerd via de 
Cerkniščica. Deze rivier voegt zich aan de westzijde 
van de polje bij de Stržen. Hier verdwijnt het water 
via een aantal grotten bij Karlovica richting Planina. 
Behalve de bronnen van de Obrh en de Lipsenjščica 
zijn er nog een aantal bronnen aan de voet van de 
Slivnica in het noorden en de bergen en heuvels van 
Javorniki. 

Halverwege de Cerkniško polje en de Planina polje 
ligt de kloof van Rakov Škocjan, een ingestorte grot 
waar de rivier door stroomt die hier “Rak” heet, naar 
de rivierkreeften die hier vroeger voor kwamen. Bij de 
instorting zijn twee natuurlijke bruggen overgebleven. 
Bij deze kloof staat het hotel waar wij tijdens de reis 
verbleven. Aan het begin van de kloof, bij de kleinste 
natuurlijke brug, is een grot die het verschijnpunt van 

polje afhankelijk van ondergrondse afwatering via ver-
dwijnpunten of zinkputten, de zogenaamde ponoren. 
Als de toevoer groter is dan de afvoercapaciteit ont-
staan er meren. Deze meren hebben veelal een tijde-
lijk karakter en worden wel verdwijnmeren genoemd. 
In de vlakte van de polje kunnen dolines ontstaan. 
Omdat de afvoer voor een groot deel ondergronds 
plaats vindt stromen veel riviertjes deels ondergronds. 
Door het oplossen van kalk in de bodem kunnen grot-
ten ontstaan die weer een rol spelen bij de afvoer van 
water via ondergrondse rivieren en meren.

De bergen en heuvels om een polje heen hebben een 
andere samenstelling dan het gesteente van de pol-
jes. Ze bestaan voor een groot deel uit dolomiet, een 
kalkgesteente waarin een deel van het calcium is ver-
vangen door magnesium. Ook kan het gesteente uit 
Jura of Trias zijn. 
Dwars door het Notranjska gebied liggen op een lijn 
van zuidoost naar noordwest een aantal poljes die 
verbonden worden door de rivier de “Ljubljanica”, die 
tientallen malen verdwijnt en weer verschijnt, steeds 
weer met een andere naam. 
Langs deze lijn zijn een aantal poljes ontstaan. Van 
oost naar west zijn dit achtereenvolgens Babno polje, 

Restant van het meer van Cerknica bij verdwijnpunt ten 
zuiden van Dolenje Jezero

Cerknisca polje met op de achtergrond Javorniki gebergte

De Rak stroomt door een kloof die ontstaan is door het 
instorten van een kloofr

Cernisko polje. 
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Volgens de eigendoms- en gebruikskaart die we bij 
het museum in Dolenje Jezero zagen is het gebied 
opgedeeld in oneindig veel kleine, maar lang gerekte 
kavels 
De polje geeft in alle jaargetijden een verschillend 
beeld. ‘s Winters is het een prachtige schaatsvlakte. 
Je kan er ook zeilen, surfen en vissen. Als het meer 
leeg staat, vooral ‘s zomers, is het bekken gevuld met 
mooie bloemen en planten. Boeren laten er dan vee 
grazen en hooien er het gras. 

De vegetaties in de Cerknica polje zijn kenmerkend 
voor kalkgraslanden en kalkmoerassen. Voor de moe-
rasvegetaties is de duur van de overstroming en de 
verhouding regenwater en kalkrijk grondwater bepa-
lend. Op vrijwel permanent natte plekken wordt een 
riet-mattenbies vegetatie gevonden, met als kensoor-
ten Mattenbies en Pijlkruid, begeleiders ondermeer 
Gele waterkers, Riet, en Moeraskruiskruid

Planina polje

de Rak vormt. Aan het eind verdwijnt de rivier weer 
in een grot en stroomt richting Planina. Ondergronds 
voegen de Rak en de Pivka zich samen en stroomt 
de rivier die dan ontstaat verder als Unica door de 
Planina polje. De Unica meandert sterk. De vlakte van 
de Planina polje meet ongeveer 3 bij 5 km, maar de 
Unica is 18 km lang.

De poljes
De grootste polje is de Cerknica Polje. Deze staat ook 
bekend als het Meer van Cerknica. Hij is ontstaan uit 
een bekken boven een grottenstelsel dat in een ver 
geologisch verleden ingestort is. Het stelsel bevindt 
zich met al z’n trechtervormige dolines, tunnels en si-
fons nog gedeeltelijk onder het bekken. In regenperi-
odes en periodes met smeltende sneeuw vult het zich 
via onderaardse rivieren uit de wijde omgeving met 
water. Als de ondergrond verzadigd is en het stelsel 
het wateraanbod niet meer aan kan borrelt het overal 
omhoog en vult het bekken. Er ontstaat een (tijdelijk) 
meer. Dit kan 40 km2 worden. Meestal loopt het meer 
in mei of begin juni weer leeg. Er resten slechts en-
kele kleinere  waterpartijen en wat stroompjes. 
Bij de dorpen worden op hoger gelegen delen lange, 
smalle akkertjes aangelegd. De vorm hiervan wordt 
bepaald door de verkaveling. 

Cerknisko polje, gezien vanaf de Slivnica

De akkertjes op de drogere delen van de polje zijn smal en 
langgerekt

Kaart met verkaveling van de Cerknisko polje.
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Waar het water wat minder lang staat, komt een ve-
getatie van grote zeggen voor met als kensoorten 
Moeraskruiskruid, Stijve zegge en Moerasgamander.

In delen die in de winter overstromen, maar in de 
zomer droog staan, ontwikkelt zich een zeggenve-
getatie met als kensoorten Scherpe zegge (Carex 
acuta = gracilis) en Oeverzegge en voor een deel 
dezelfde begeleiders als bovengenoemde soorten. 
Naast Genadekruid, Watermunt, Dotterbloem en 
Zomerklokje komt hier ook Orchis palustris voor. Een 
andere opvallende verschijning is de Illyrische gladi-
ool (Gladiolus illyricus).
Zwarte knopbies (Schoenus nigricans) is plaatselijk 
dominant in het Cerknica meer en lijkt voor te komen in 
gebieden die af en toe overstromen, terwijl de Bruine 
knopbies de overstroomde delen lijkt te mijden.

Grote delen van het veencomplex bestaan ook uit 
soortenarme oppervlakten met enorme pijpestrootjes
pollen., waarin relatief veel Zaagblad en Blauwe knoop 
voorkomt. In Rakov Skocjan en de Planina polje is het-
zelfde patroon, zij het met variaties waar te nemen. 

In de Cerknica polje was de visvangst altijd een be-
langrijke bron van inkomsten. Vooral als het water 
daalde, was de vis als het ware voor het oprapen. De 
oogst van deze vissen was een oud feodaal recht. Als 
het water daalde werd al het personeel ingeschakeld 

om de vis te verzamelen. Als er genoeg was, werd 
een signaal gegeven dat de dorpelingen de overblij-
vende vissen mocht verzamelen tegen een kleine ver-
goeding. Iedereen haastte zich dan naar de dolines 
en ontdeed zich van zijn kleren om in de modderpoe-
len te duiken.
Tijdens de excursie op de eerste dag zagen we nog 
iets van de visvangst. Een aantal mannen verzamelde 
de vis in een doline. De grote werden apart gelegd en 
de kleine werden verzameld in emmers om ze weer 
uit te zetten. Terug lopend zagen we dat het water in 
een paar uur best al een stuk gedaald was.

Verdwijnpunten
De afwatering van de poljes vind plaats naar de on-
dergrond via verdwijnpunten. Tijdens de excursies in 
de poljes zijn we hiernaar op zoek gegaan. In eerste 
instantie hebben we veel moeite gedaan de grotten 
en afvoerpunten aan de rand van de poljes te vin-
den. Wat we ons niet realiseerden is dat er behalve 
het handvol grotten nog veel meer afvoerpunten zijn. 
In de Planina polje zijn er bijvoorbeeld meer dan 150 
bekend.
Wat we ons de eerste excursiedag in Cerknica polje 
niet realiseerden was dat we op het punt waar we het 
veld in gingen eigenlijk al bovenop een fantastisch 
complex van verdwijnpunten stonden. Dat werd pas 
duidelijk op de laatste dag na een bezoek aan het 

Genadekruid (Gratiola officinalis)

Illyrische gladiool (Gladiolus illyricus)

Visvangst in bijna drooggevallen doline, tijdens heen en 
teruglopen op de excursie
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polje. Het idee was om een dikke kleilaag aan te bren-
gen op de bodem van de polje en bij de meeste ver-
wijnpunten. De grond langs de randen van het toe-
komstige meer werd al opgekocht door inwoners van 
Ljubeljana en projectontwikkelaars. Het is er echter 
(tot nu toe) nooit van gekomen.

Martin Krpan
Wie in Notransjka rondreist komt onvermijde-
lijk de naam van Martin Krpan tegen, een bekende 
volksheld.
Als zelfstandig land bestaat Slovenië nog maar kort. 
Het is ontstaan door het uiteenvallen van het voor-
malige Joegoslavië. Tot het begin van de eerste we-
reldoorlog hoorde het grootste deel bij Oostenrijk-
Hongarije. Het westelijke deel stond lange tijd on-
der invloed van de stadstaat Venetië en kwam na de 
stichting van Italië bij dit land. Vanuit het zuiden waren 
er invloeden van het Turkse rijk. Vooral in de zestiende 
eeuw hebben de Turken hier huisgehouden. Sommige 
ommuurde kerken, zoals de kerk van de Heilige dri-
eeenheid in Hrastovlje getuigen hier nog van.

De Sloveense bevolking zocht vanuit die onderge-
schikte positie naar extra middelen van bestaan. 
Mede door het ontoegankelijke land met zijn moe-
rassige streken en kloven floreerde het smokkelen. 
Belangrijke smokkelwaar waren onder andere paar-
den. Uit deze streek komen de beroemde Lippizaner 
paarden. Het smokkelen van paarden gebeurde door 
boeren die met een kar met oude paarden over de 
grens reden, hun paarden voor de slacht verkochten 
en met nieuwe, goede paarden weer terug te rijden. 
Behalve paarden werd ook zout gesmokkeld. Een be-
kende smokkelaar was de “reus” Martin Krpan, die 
met veel vernuft uit handen van de politie en douane 
bleef. In Slovenië groeide hij uit tot een volksheld, een 
symbool voor moed, slimheid en gezond boerenver-
stand. Op een gegeven ogenblik deed de keizer een 
beroep op hem om hem te helpen tegen een mach-
tige vijand. Als beloning kreeg hij het recht om zout te 
verhandelen. Als illustratie van zijn onmetelijke kracht 

museum in Dolenje Jezero waar een groot schaalmo-
del staat van het meer van Cerknica. 
De eerste dag zagen we de plaatselijke jeugd nog 
het water induiken, de laatste konden we op de bo-
dem lopen.

In de loop van de tijd zijn diverse malen plannen ge-
maakt om de poljes langer droog te houden zodat 
het gebruik meer rendement op zou leveren. In de 
Cerknica polje  In 1890 weren naar voorbeeld van de 
Hongaarse ingenieur Puttick de verdwijnpunten en 
zinkgaten bij Vela Karlovica en Mala Karlovica uit ge-
diept en het stroombed van de Stržen werd geregu-
leerd. Het doel was om de overstromingen op deze 
wijze te beperken. Terwijl het water in het meer daar-
voor soms wel zeven jaar bleef staan, was dat nu nog 
hooguit acht maanden. Een vergelijkbare ingreep 
heeft plaats gevonden in de Planina polje. Ook hier 
werden de zinkgaten schoon gemaakt en uitgediept. 
Om te voorkomen dat ze opnieuw verstopt zouden 
raken door troep dat met het water wordt mee ge-
voerd werden er roosters op geplaatst. Deze zinkga-
ten werden naar de bedenker vernoemd: Puttickputten. 
In de polje zijn er nog enkele, waarvan we er één ge-
zien hebben. Aan de andere kant waren er ook plan-
nen om het meer ten behoeve van toerisme en ener-
gieopwekking permanent onder water te zetten Het 
meest ver gevorderd waren deze plannen voor de 
P l a n i n a 

Op het schaalmodel in het museum bij de Hram in Dolenje 
Jezero zijn de grote complexen verdwijnpunten ten zuiden 
van het dorp goed te zien..

Puttickput in de Planina polje. k

De middeleeuwse kerk van Hrastovlje is ommuurd om de 
kerk te kunnenj verdedigen tegen aanvallen van de Turken. 
En met succes, want de middeleeuwse fresco’s waar deze 
pelgromskerk beroemd om is, zijn er nog steeds. 
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wordt verteld dat hij, toen hij een keer de keizer met 
zijn gevolg op één van de smalle bergpaden tegen 
kwam, hij zijn paard optilde om de keizer door te la-
ten. Dit is vereeuwigd in een standbeeld in Cerknica.

Excursies
De meeste excursies zijn naar de poljes gemaakt. 
Daarnaast werden echter ook enkele berggebie-
den bezocht en het gebied van de zoutpannen van 
Sečovlje.
De eerste dag, dinsdag 25 mei, zijn we naar de pol-
je van Cerknica geweest. Eerst naar het riviertje de 
Cerkniščica in Dolenja Vas. Daarna naar de hooi-
landen en het kalkmoeras ten zuiden van Dolenje 
Jezero.
Woensdag 26 mei was het slecht weer en bleven we 
dicht bij huis in de kloof van Rakov Skocjan.
Donderdag 27 mei, de derde dag, zijn we richting 
Nanos , de “Neus”, gegaan. Dit is een markante berg 
in het landschap die door zijn karakteristieke, afge-
sneden vorm al van ver te herkennen is. ’s Morgens 
vermaken we ons in de buurt van Lozice in het dal 
tussen de akkers en hooilandjes langs een riviertje. 
’s Middags rijden we via een omweg de berg op.
Vrijdag 28 mei brengen we eerst een kort bezoek aan 
Cerknica en wandelen daarna de Slivnica, de heksen-
berg, op. 
De vijfde dag, zaterdag 29 mei, gaan we naar de 
Planina polje en op zondag 30 mei brengen we eerst 
een bezoek aan een grot, de Križna jama. Van daar 
uit dalen we vis het dal van de Steberšcika af naar het 
oostelijke deel van de Cerkniško polje tussen Lipsenj 
en Zerovnica.
Maandag 31 mei brengen we een bezoek aan het 
Secovje Salina natuurpark. Een gebied met zoutpan-
nen dat op de werelderfgoedlijst staat. ’s Middags 
gaan we naar Hrastovlje, waar op een hoge heuvel 
een oud Romaans dorpskerkje staat dat binnen hele-
maal vol geschilderd is met fresco’s.
De achtste dag, dinsdag 1 juni brengen gaan we 
naar de Snežnik, met 1800 m de hoogste berg in 
dit deel van Slovenië. De dag daarop, woensdag 2 
juni, wordt besteed aan een tocht naar een uitkijk-
post voor beren. Er gaat ‘s morgens en ’s avonds een 

groep. Tussendoor wordt de kloof van Rakov Skocjan 
bekeken. 
Donderdag 4 juni is de laatste excursiedag. We be-
zoeken eerst het museum in Dolenje Jezero met een 
schaalmodel van de polje en gaan daarna naar de 
zuidzijde van de polje bij het eiland Otok en de zuid-
oosthoek tussen Laze en Gorenje Jezero bij het dal 
van de Obhr.

 Literatuur
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Beeld van Martin Krpan in Cerknica
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Verdwijnpunt van Mala Karlovica
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DagVErSLagEN

inmiddels al een stuk handiger geworden in het in- 
en uitstappen met bagage. In Lubljana bivakkeren we 
enige tijd op het station en drinken koffie, terwijl Bettie 
en Ruud de busjes halen. Omdat we maar met dertien 
zijn hebben we alle ruimte en is er ook geen probleem 
met het inladen van de bagage. We rijden Lubljana 
uit naar de tolweg die naar het zuidwesten, richting 
Koper gaat. Als we van de snelweg af gaan rijden we 
nog door een dorpje en komen dan in het bos. Via 
een halfverharde grindweg bereiken we het hotel. De 
omgeving ziet er veelbelovend uit en ook het hotel ziet 
er prima uit.
Door de onderbreking in de reis zijn we later dan ge-
pland in het hotel. We hebben nog net tijd om ons 
in de kamers te installeren voor we aan de maaltijd 
worden verwacht

We verzamelen op het station Utrecht centraal en 
maken kennis met de reisgenoten. Het reizen met de 
trein in een groep met veel bagage is voor een aantal 
nog even wennen. Na het omroepbericht waardoor we 
naar het verkeerde perron worden gestuurd, komt al-
les toch nog goed en hijsen we met z’n allen de baga-
ge via één ingang in de trein. In de loop van de avond 
wordt ruimte gevonden voor de bagage eb installeert 
ieder zich op zijn plank. Echt lekker ligt het niet, maar 
we komen de nacht door. De volgende ochtend moe-
ten we in München overstappen. We hebben ruim de 
tijd om broodjes en wat te drinken voor het ontbijt te 
kopen. De trein naar Belgrado vertrekt op tijd. Omdat 
het nu licht is kunnen we ook van het uitzicht op de 
Oostenrijkse bergen genieten.
Er blijken echter werkzaamheden aan het spoor te 
zijn waardoor een stuk met de bus moeten. We zijn 

DINSDag 26 MEI 

DE EErSTE VELDDag DOLENJa VaS 
EN CErKNIŠKO POLJE

Verslag: Jan Willem Wertwijn

ZONDag 24 MEI EN MaaNDag 25 MEI 

HEENrEIS

Verslag: goof

Mensen beginnen elkaar en hun voorkeuren te leren 
kennen: 
“Ik ben niet gewend om met de auto te gaan, dus ik 
heb geen boeken bij me. Ik heb de Rothmaler, maar 
die ligt thuis. Liggen alle flora’s thuis? Ja, Wie heeft de 
boodschappentas voor de vondsten?” 
“Geef je verrekijker eens aan, er staan daar in de verte 
vier mensen te kijken; dan moeten we daarheen, daar 
is vast iets bijzonders te zien ...”

“Verrekijker? Heb ik niet, ik doe niet in vogels....”
Kijk, Sterrewikke, die is voor Sjef !. Sjef: heb ik al!
We leggen 200 meter af in de volle zon.
“Heeft hij steunblaadjes?” 
“Mmmm, het is meer een restant van?” 
“Is het blad behaard ?” 
“Nee.”
“Het is een tuinplant !” 
“Tuinplant? Hier?”
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“Kijk, een Citroenvlinder !” 
“Nee joh, een Gele kwikstaart.”
“Ik hoor de Kwartelkoning, jullie ook?”  
“Nee, ik hoor een Locomotiefje.”
We komen in het moeras. Moeras betekent zeggen, 
dus “Sjef ?”  
“Help eens ruiken ... Is dit Valeriaan?” 
“Hoeveel stonden er hiervan? “ 
“Eentje maar.”  
“Had je nooit mogen plukken, dit is de Kleine valeri-
aan, rode lijst en zo !”
We staan  bij een kuil waar drie mannen met schep-
netten vis redden van verdroging. 

“Verdwijnpunten zijn het kenmerk van dit landschap. 
Ze zijn moeilijk te vinden. Misschien komen we ze 
aan het eind van de dag tegen. We kunnen er met de 
auto langsrijden op de terugweg. Ze zouden aan de 
overkant van het meer moeten liggen. Het zijn grot-
ten waarin het meer leeg loopt.” We lopen verder de 
Polje in, richting het grote water, de Stržen. Libellen 
schitteren in de zon.
Ondenkbaar dat zoveel water zomaar weg zou kun-
nen lopen. Dat doet het dan ook niet meer zo snel. 
Het waarom ervan zien we als we met de auto zijn 
omgereden naar de overkant.

We rijden al gauw de hellingen op van de Vrsic en de 
Usiva loka. We stoppen op een kruising. Daar daalt 
een steil pad af naar de Mala Karlovica en de Velika 
Karlovica. Dat zijn twee van de beroemdste grotten 
hier. Vroeger verdween het grootste deel van het wa-
ter door deze beregrote grotten en zalen vol stenen 
zuilen die nu alleen nog per dorpsgids te bezichtigen 
zijn.

In de vorige eeuw werden pogingen gedaan om de 
grotten voor het water onbereikbaar te maken, met 
stenen muren en geleidingsgoten. Maar het water 
vond steeds nieuwe grotten om in weg te zijgen. 

Moe maar voldaan klommen we weer omhoog, om 
net op tijd aan te treden voor het diner. 

Foto: Goof Overbeek

In de Strzen wemelde het van de waterjuffers

Waar water verdwijnt, blijft dode vis achter

Zwemmers bij het verdwijnpunt op de eerste dag
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WOENSDag 27 MEI 

KLOOF VaN DE raK BIJ raKOV 
SKOCJaN

Verslag: Marina Voet

het volgende contactpunt van de wandeling daalt de 
rest ook af naar de rivier Rak. Nu is iedereen op zoek 
naar de waterspreeuw, die wat hipt tussen de takken. 
Later zien we ook nog een grote gele kwikstaart bij 
het water. De rivier Rak is ook gedeeltelijk een onder-
grondse rivier zoals er hier meer zijn in dit gebied. De 
waterstand kan zeer wisselen. Dit is aan de planten 
goed te zien. Al gauw zien we waar de rivier verdwijnt 
onder een natuurlijke brug. Dit is een verschijnsel dat 
meer in het karstgebied voorkomt. Het is interessant 
te zien hoe lang de stengels van de planten zijn. Via 
een soort trap met grote treden konden we naar boven 
komen op de natuurlijke brug. Een stel van ons koos 
de moeilijke weg bijna loodrecht naar boven te klim-
men. Zij vertelden ons later dat ze een voederbak met 
fruit hadden gevonden. Volgens de beschrijving in het 
boek over dit gebied is dit een berevoederplaats. Het 
verdwijnpunt van de rivier heet “weavers cave”.

Na het gebruiken van de lunch op dit hoge punt ont-
dekten we o.a. Wit bosvogeltje en een Nachtorchis. 
Het duurde wel even voor de groep weer verder ging 
langs het “stippelpad” door het bos. Jammer genoeg 
was het onweer nog niet over en het begon steeds 
harder te gieten. We liepen een mooie weg door het 
bos. Er was niet genoeg gelegenheid naar planten te 
kijken. We kwamen op de gewone weg uit, wat eigen-
lijk niet de bedoeling was. Betty probeerde het laatste 
stuk van de wandeling weer op te pakken bij punt 2. 
Maar helaas was het niet duidelijk aangegeven hoe 
het verdere verloop was, via nr. 3 kwamen we toch 

Het weer is na de warme dag van gisteren veranderd. 
De hotelier vertelt dat het wel eens kan gaan onweren 
en regenen. Dan is het weer wel 3 dagen van slag. De 
plannen zijn naar de grot bij slecht weer, bij beter weer 
een wandeling door het reservaat Rakov Skocjan. 
Direct na het ontbijt schijnt de zon en het ziet er vrien-
delijk uit. We zijn nauwelijks onderweg of de eerste 
flits verschijnt, gevolgd door de eerste spatjes. Maar 
al gauw wordt het een fikse bui. We zijn om 9.45u 
weer terug en schuilen in de grote witte tent in de tuin. 
De plantenboekjes worden opgehaald en de eerste 
planten die we gevonden  hebben worden gedeter-
mineerd: Cardamine pentaphyllos, Dalkruid, Zwarte 
rapunzel, Heelkruid enz.

De regenbui is over en we vertrekken om 10.15u 
weer en vinden langs de weg Eenbes, Robertskruid, 
Bolletjeskers, een wijngaardslak, Hacquetia epipac-
tus en nog veel meer. Dan komen we bij punt 8 van 
de wandeling door het reservaat. We dalen via een 
omweg langs de rots naar de rivier. Uit het bos geko-
men lopen we via een weide langs de rivier Rak. Het 
is hier een zee van bloemen: Boterbloemen, Zegge, 
Gele lis en Duifkruid. Maar al gauw is de regenkleding 
nodig. In een hoekje bij het bos kunnen we schuilen 
en nemen we een koffie pauze. Hier vinden we viool-
tjes, maar het is moeilijk ze thuis te brengen, ze zijn 
uitgebloeid. Na een paadje langs de helling in het bos 
daalt een gedeelte van de groep af naar de rivier, waar 
een soort dam ligt. Ze zien hier een waterspreeuw. Via 

Grote natuurlijke brug over de Rak

Lunch op de grote natuurlijke brug
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Met een fikse schaal kersen, thee en een wafel van 
Gonnie werd er hard gewerkt aan de plantenlijst van 
de reis. Zo hadden we toch een nuttige dag gehad en 
gingen voldaan naar de avondmaaltijd.

weer op de weg. Betty besloot toen maar via de ge-
wone weg terug naar het hotel te gaan. We kwamen 
druipnat aan en mochten de natte kleren in de sauna 
hangen. Daarna  besloot een groot deel van de groep 
de meegenomen planten te determineren. 

DONDErDag 28 MEI

OMgEVINg NaNOS

Verslag: Sjef van Beek 

De weersvoorspelling voor de 28 mei 2009, de 5 de 
dag van onze reis, was zeer goed en geschikt om 
een excursie naar het  Nanos ( de neus ) te maken. 
Vanaf ons hotel voeren velen zeer bochtige wegen 
met af en toe een dorpje, gelegen te midden van 
sparren en beukenbossen naar de tolweg. Even ten 
zuiden van de plaats Postojna verlaten wij de tolweg 
en het landschap begint te glooien.
Het landschap bestaat uit weiden, akkers ,korenvel-
den en velen riviertjes. Op de akkers verbouwt men 
aardappels, sla, prei, aardbeien etc. Opmerkelijk is 
dat in de korenvelden Korenbloem en Bolderik ont-
breken. Het Groot spiegelklokje is wel in grote getale 
aanwezig en op enkele plaatsen de Pijpbloem! De 
prachtige vlinders, libellen en andere insecten geven 
de fotograven onder ons handen vol werk. Op de ach-
tergrond zien wij het Nanos gebied. Onder een boom 
wordt nog even een kleine koffiestop gehouden. Hier 
na voert onze route door onder andere Lezice en 
Podmanus om onze eindbestemming te bereiken. 

Alles verliep volgens planning. Tot dat wij bij een zeer 
smalle, kronkelende weg naar de nederzetting  Na-
nos kwamen. Deze was voor werkzaamheden aan het 
wegdek afgesloten voor het verkeer. Na lang beraad 

besloot men het te wagen door te rijden en het ver-
keersbord “Werk  in uitvoering” te negeren. Het ging 
heel lang goed, maar opeens stond er voor ons een 
grote shovel te draaien die de doorgang versperde. 
Een van de wegwerkers wees op onze kaart de weg 
aan hoe wij moesten rijden. Door de bijzonder lange 
omweg die wij moeten maken, bereiken wij pas om 
ongeveer 3 uur de oostzijde van dit gebergte.
Nu nog even lunchen 
en dan direct op pad 
naar Nanos. Langs de 
weg naar Nanos liggen 
uitgestrekte  bossen en 
graslanden, sommige 
met rotspartijen en aan 
de andere zijde, in de 
diepte, een riviertje.
Er waren enkele bol-
gewasjes waaronder 
uitgebloeide blauwe druifjes, herftstijllozen en gladio-
len. Enkele van ons hebben nog de nederzetting Na-
nos bereikt. Bij een aantal boerderijen stonden oude 
beuken met knoestige stammen. In 2002 woonde er 
9 mensen. Jammer dat wij door omstandigheden de 
alpine flora gemist hebben!
Om 5 uur vertrekken we met onze busjes en rijden 
langs Hrusica, Kalce en Logatec naar ons hotel om 
op tijd te zijn voor het lekkere avondeten.

Zicht op Podnanos
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VrIJDag 29 MEI

SLIVNICa

Verslag: Mirjam Brands

Tegen zevenen gaat de wekker. Eerst even de tv aan-
zetten voor het weerbericht; na het nieuws van 7 uur 
komt er een eenvoudig overzichtskaartje met symbo-
len. In het zuiden staan zonnetjes met wolken, maar 
geen druppels. Dat ziet er goed uit en het plan van 
Betty om vandaag de Slivnica, de “huisberg” van 
Cerk nica, op  te gaan hoeft niet gewijzigd  te worden.
Bij vertrek is het nog bewolkt en fris na de forse regen 
van de afgelopen nacht.
We beginnen met ’n uur shoppen en/of rondkijken in 
Cerknica: naast nieuwe en gerenoveerde huizen zijn 
er verschillende interessante oude gebouwen te zien. 
Om 10.15 uur gaan we vanaf de parkeerplaats bij het 
postkantoor op weg naar de Slivnica (1114 m). Aan 
de rand van het bos hebben we al een ontmoeting 
met een groene smaragdhagedis, en zien we zonne-
roosjes. We lopen eerst door dennenbos met weinig 
onderbegroeiing, maar langs het pad staan genoeg 
interessante planten om het tempo op “kruip” niveau 
te houden.

Smaragdhagedis

Om half twaalf koffiepauze op ’n zonnige plek langs 
het pad, waarbij meteen wat planten gedetermineerd 
worden; dat scheelt vanavond weer. Even verder ligt 
er ’n flinke  tak op het pad, daar neergelegd door de 
kopgroep om ons te attenderen op een vliegenorchis. 
Als we het bos uitkomen, zien we een wei vol bloe-
men voor ons. De meest opvallende is wel de Grasiris 
(Iris germanica). ’n Klein groepje wil graag hogerop 

en loopt vast door. Even later besluit ik ze achterna 
te gaan. Ik geniet intens van de bloemen en het uit-
zicht tussen de verspreid staande bomen, o.a. jene-
verbessen. In de diepte ligt een dorpje en in de verte 
zijn besneeuwde bergen. Maar de kopgroep  zie ik 
nergens. 

Oranje lelie

Bij ’n boerderij met paarden eet ik ’n boterham en ga 
weer terug. Maar nu zie ik de anderen ook niet meer. 
Wel zie ik, omkijkend, een  afslag die ik kennelijk  ge-
mist heb. Dat pad volgend, zie ik de groep in de verte 
zitten, aan de andere kant van de boerderij waar ik net 

Aangebrande orchis en Voorjaars gentiaan



KNNV- reis Slovenië 24 mei - 6 juni 2009141414

we aan de afdaling. Om vijf uur zijn we terug bij de 
busjes.
Om zeven uur wacht ons weer een lekker diner, dit 
keer met gebakken forel. Zoals elke avond wordt er 
na het eten door ‘n paar mensen nog ijverig gedeter-
mineerd, onder het genot van een mooi potje thee of 
‘n drankje. 

ook was. We lopen nog verder omhoog door een wei 
waar o.a. verbazend veel Affodillen staan. 
Het bergrestaurant is jammer genoeg dicht, maar 
we hebben vandaar wel een prachtig uitzicht over de 
polje en de daar door heen stromende riviertjes. 
Omdat de top tussen de bomen ligt en dus geen 
uitzicht biedt en het inmiddels half vier is, beginnen 

Ondergronds voegt deze zich bij de Rak en komt 
als Unica weer te voorschijn. Het verschijnpunt is de 
Planinska jama (Planinskagrot) Vandaar stroomt deze 
nieuwe rivier eerst langs de oostrand van de polje om 
vervolgens naar het noordwesten af te buigen. Daar 
maakt het dolomiet plaats voor sterk doorlatend kalk-
steen en verdwijnt de rivier weer in de grond.

Vanaf Rakov Skocjan rijden we bij de tolweg bij Unec 
verder naar het westen richting Haasberg. Even voor 
de ruïne van het oude landhuis gaan via de oude 
brug over de Unica. De rivier heeft hier glooiende oe-
vers waar veel gevist wordt. Voor Planina slaan we 
rechts af een landweg in richting Laze en passeren 
nogmaals de rivier. Laze ligt aan de oude weg van 
Ljubljana naar Postonja. Vroeger liep hier ergens de 
grens met Italië. Het dorp staat dan ook bekend als 
een oud smokkelaarsnest. 
We parkeren de auto’s aan de rand van het dorp en 
lopen een eindje terug naar een weggetje het veld in. 
Er is meteen al een moerasje waar het wemelt van 
de libellen. We volgen de rivier een eindje en komen 
bij een gemaaid stuk. De rand van het nog niet ge-
maaide hooiland ziet blauw van de Cichorei. Even 
verder is de Kleine bevernel aspect bepalend. Ieder-
een loopt ineens achter Betty aan richting rivier waar 

ZaTErDag 30 MEI

PLaNINa POLJE

Verslag: goof Overbeek

Op de terugweg van de Nanos hebben we al een 
deel van de Planina polje kunnen zien; een laag ge-
legen vlakte waar een meanderende rivier door heen 
stroomt. Deze rivier, de Unica, is ontstaan door het 
samengaan van de Rak, de rivier die door de kloof 
van Rakov Skocjan stroomt, en de Pivka. Deze laat-
ste stroomt vanaf Knežak door de Pivkavallei richting 
Postonja. Het verdwijnpunt ligt bij Pivka jama (Piv-
kagrot) waar de rivier in de grond verdwijnt. 

Unica
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we een koffiepauze houden. Na de pauze gaan we 
verder met het plattrappen van het hooiland, vooral de 
nattere delen hebben veel te bieden: Gladiool, Zomer-
klokje, Genadekruid, Moerasorchis en een Hyacintje 
(Scilla pratense ?i). Volgens het boek “Good morning 
land of Martin Krpan” is de Planina polje de enige 
plaats waar deze soort in Slovenië voor komt. Voor de 
floristen is het smullen, maar ook de fotograven kun-
nen hun hart ophalen. 

Er komt wat meer wind. De wapperende planten zijn 
lastig voor de fotograven, maar ideaal voor video 
waarvoor bewegende planten veel leuker zijn. 
We lopen langs een mooie berm met onder andere 
Bosvogelmelk terug naar de busjes. Wat opvalt is de 
grofheid waarmee de struiken en bomen langs de weg 
behandeld worden. Ze worden verticaal geklepeld.
Voor de middag staat het zoeken van het verdwijn-
punt op het programma. We rijden eerst van Laze 
naar Jakovica. Vandaar lopen we verder eerst langs 
akkers waar kwartels gehoord worden. Ze zijn echter 
niet te ontdekken. 

We proberen het verdwijnpunt van boven af te bena-
deren en lopen door een bos de helling op. Langs het 
pad staan volop bosplanten. Het verdwijnpunt blijkt 
niet langs deze weg te benaderen, omdat de helling 
te gevaarlijk wordt om af te dalen. We keren daarom 
via het pad terug naar de polje. Op het punt waar de 
rivier (of wat daar van over is) het pad kruist volgen we 
deze naar het noorden. Geleidelijk wordt de bedding 
droger en na enige tijd zit er geen water maar in. Het 
eigenlijke verdwijnpunt is een ronde gemetselde put, 
met bovenop een stalen rooster. 

Op de terugweg maken we nog een wandeling door 
het dorp Jakovica naar de kerk van St. Michel die bo-
ven het dorp uitsteekt. Vandaar is er, richting Planina, 
een mooi uitzicht over de polje. Aan de andere kant 
ligt diepe in het dal een oudere kapel die gewijd is 
aan Maria. We komen ruim op tijd voor het diner weer 
terug in het hotel. 

Berm met Pijpbloem (Aristolochia clematitis)

ZONDag 31 MEI

KRIŽNA JAMA (GROT VAN HET KRUIS)

EN OOSTKaNT VaN CErKNIŠKO POLJE 

Verslag: gonnie Overbeek

We rijden ’s morgens direct na het ontbijt naar de grot 
Križna jama. Op de weg van Bloska polica naar Stari 
Trg slaan we rechtaf een onverharde weg in die ons 
bij de ingang brengt. Križna jama, wat de grot van 
het kruis betekent, wordt beschouwd als één van de 
mooiste grotten in Slovenië. De grot omvat een uitge-
breid ondergronds watersysteem met een lengte van 

meer dan 8 kilometer. Dit systeem wordt gevoed door 
bronnen van het Bloke plateau en voedt op zijn beurt 
de rivier de Steberšcika die uit komt in het meer van 
Cerknika. Bij lage waterstand in dit meer zet de rivier 
zich in de polje voort als de Lipsenjšča, waar we in 
de middag heen gaan. In de grot liggen een groot 
aantal ondergrondse meren. Er worden verschillende 

Hyacint (Scilla pratense ?)



KNNV- reis Slovenië 24 mei - 6 juni 2009161616

de Holenbeer die er gevonden werden. Er zijn res-
ten van meer dan 100 beren gevonden waaruit twee 
complete skeletten zijn samen gesteld. Deze bevin-
den zich in het museum in Wenen. De route leidde 
naar één van de ondergrondse meren waar we plaats 
konden nemen in een grote rubberboot. Deze boot 
bleek uitgerust met onderwaterlampen waardoor we 
in het groenige water konden kijken. Het was een bij-
zondere ervaring.

Terug bij de uitgang trokken we onze eigen schoenen 
weer aan en werd er koffie gedronken. Vanaf de grot 
reden we door het bos naar Lipsenj, waarbij we de 
Steberšcika, die door een diep dal stroomt, volgden. 
Bij Lipsenj  kwam de weg op het zelfde niveau als de 
rivier. Hier werden de busjes neergezet om deze kant 
van de polje te bekijken. We steken de rivier over en 
lunchen in het grasland. In de verte zien we twee grote 
roofvogels, waarschijnlijk Steenarend. Door de velden 
lopen we naar Zerovnica. Opvallend zijn de schuren 
met “hooirekken”. Een open raamwerk aan de zijkant 
van de schuren waarop het hooi te drogen wordt ge-
hangen. Aan de andere kant van het dorp ziet Betty 
bij een steenhoop nog net een slang, waarschijnlijk 
een Toornslang.
Terwijl we terug liepen naar de busjes werden we 
verwelkomd met het “please to meet you” van de 
Roodmus. 

rondleidingen gehouden die in lengte variëren. Om 
alle aspecten van de grot te zien is een tocht van 
minstens 4 uur nodig. Wij hebben een kortere tocht 
gemaakt, inclusief een boottocht. 

Toen we bij de grot kwamen moesten we nog een tijd-
je wachten op de gids. Wel was er een andere gids 
om ons te ontvangen. Deze vertelde dat er nog maar 
een half uur eerder vlakbij een beer was geweest. Hij 
vertelde dat de beren zelden agressief werden en dat 
je bij een confrontatie intuïtief moest handelen. Zelf 
was hij na meer dan honderd confrontaties opgehou-
den bij te houden hoe vaak hij een beer tegen kwam. 
De beer liet zich die ochtend niet meer zien. 

Toen de gids kwam, moesten we allemaal laar-
zen met een goede antisliplzool aan. Ook werden 
we voorzien van een hoofdlamp met een accu. Zo 
uitgedost mochten we de grot in. We begonnen in 
een grote “zaal” waar we via een trap in afdaalden, 
waarna we verder de grot in werden geleid. Op een 
gegeven ogenblik kwamen we bij een verlichte vitrine 
waarin de schedel van een Holenbeer en één van een 
Bruine beer. Het verschil is enorm. 
Verteld werd dat de grot eind negentiende eeuw be-
roemd is geworden door de vele fossiele resten van 

Schedel van Holenbeer uit de grot en van recente Bruine 
beer
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MAANDAG 1 JUNI

SaLINaS 

Verslag: Petra Kerkhof

De zoutpannen van Piran, een dag voor de vogelaars. 
De zoutpannen bij Piran, op de sloveens-kroatische 
grens staan bekend als een vogelparadijs. Een goed 
reden voor een bezoek. We vertrokken vroeg en wa-
ren ondanks wat kleine dwaalpartijen kort na 10 uur ter 
plekke. We misten de eerste ingang, maar de tweede  
was in feite de hoofdingang, dus misschien nog be-
ter. Meteen bij de parkeerplaats betrapten we al een 
hagedisje met afgebroken staart. Er stond Venkel, 
al heel snel kwamen we soorten tegen als Zeekraal, 
Zeealsem, Karthuizerslakjes, er vlogen wat onbeken-
de bloeddrupjes rond. 

Het uitzicht op de zoutpannen was ook prachtig. Al-
leen de vogels, waar we eigenlijk voor kwamen, lie-
ten ons in de steek. Het filmpje in het zoutmuseum 
maakte ook duidelijk waarom: bij de nog in gebruik 
zijnde zoutpannen wordt per keer een heel dun laagje 
zout water ingelaten, omdat er anders verontreinigin-
gen kunnen komen. Niemand wil immers beestjes in 
het tafelzout.
De vogels foerageren dus vooral in de buitenste, 
deels verwaarloosde zoutpannen bij de eerste in-
gang. Ook de bijzondere Zoutwatergarnaal Artemia 
parthenogenetica was helaas alleen op foto’s te zien. 
Maar daarom niet getreurd. Heerlijk uitgewaaid, vol in-
formatie over het gebied en zoutproductie en voorzien 
van fleur de sel voor het thuisfront op naar een trattoria 
voor de lunch.

Sommigen kozen voor lichte risotto’s, enkelen een gi-
gantische mixed grill. De portie geroosterde groenten 
die ik als aanvulling op de risotto bestelde was groot 
genoeg om een week lang alleen maar sla bij de warme 
maaltijd te compenseren. De ober haalde een bijzet-
tafel om de schaal op te kunnen zetten! Op de terug-
weg brachten we een bezoek aan Hrastovlje, een klein 
dorp met een 12e eeuwse kerk. Het kerkje was als een 
kleine vesting met binnenplaats gebouwd op een rots-
achtige verhoging boven het dorp .De rots bood uitzicht 
over de wijde omgeving, ooit een noodzaak omdat 
Turken het land onveilig maakten, nu gewoon mooi. l Onbekend Bloeddrupje

Vlinderhaft of Bastaardlibel (Libelloides macaronius) Berm met Wilde weit
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Tussen de begroeiing hoorde je overal diertjes ritse-
len. Er vlogen veel soorten vlinders en bastaardlibel-
len. Een felrode spin liet zich uit haar web vallen voor 
we een foto konden maken.

Het kerkje was aan de binnenkant bedekt door 
fresco’s met bijbelse voorstellingen. Het zou zeker 
een uur kosten om die allemaal te zien. Helaas, we 
moeten eerder weg, om op tijd terug te zijn in het 
hotel. Alleen voor de berm met Wilde weit wordt nog 
een korte stop gemaakt.

Wilde weit (Melampyrium arvense)

DINSDAG 2 JUNI

SNEZNIK

Verslag: Marianne van den akker - Blok

Het waait vandaag stevig, maar de zon schijnt en 
we gaan de berg Sneznik beklimmen. Met de busjes 
kunnen we tot 1300 meter hoogte komen, maar we 
stoppen wat eerder, omdat de “weg” niet zo prettig 
rijdt. Doorstoofd van de zon in de bus, stappen we 
uit in een koel bos (10 graden C) met storm en wol-
ken. Dat is koud, brrr. Dus eerst maar wat koffie in-
genomen of een energiereep en om elf uur beginnen 
we aan de wandeling omhoog door het beukenbos. 
Prachtig valt het licht tussen de jonge groene blaad-
jes, die heftig bewegen. We beloven elkaar niet te 
veel naar plantjes te kijken, want hogerop wordt het 
pas echt spannend. Dit lukt natuurlijk niet. We zien 
veel blauwe akeleien, bosanemonen en klaverzuring 
bloeien hier nog, blauwe vleugeltjesbloem, krans-
salomonszegel, veratrum album nog niet bloeiend, 
witte ranunculus aconitifolius en vogelnestorchis.

Als het bos ophoudt, komen we bij een picknickplaats 
met houtblokken en vandaar voert een smal stenig 
pad verder omhoog: de botanische route!
Dit gebied is geheel bedekt met lage dennen, die 
langs het pad flink zijn teruggesnoeid. Onder de be-
schutting van deze dennen staat op warme plekjes 
van alles te bloeien. Rondom reikt het uitzicht ver, bos-
sen, heuvels, rotsen en wolken. Pulsatilla, blauwe ge-
ranium, geel brilkruid, clematis in knop en kogelbloem 
passeren we. De witte plekken op de hellingen blijken 
nog restanten sneeuw te zijn. Dan zijn er ook volop 
gentianen te bewonderen op wat meer open veldjes.
Enkelen van ons vinden het nu ver en mooi genoeg, 
maar de meesten gaan door naar de top, 1795 meter. 
Dit betekent nog een flink eind langs een steile richel 
en veel wind. Af en toe verdwijnt de top in een grijze 
wolk, maar ondanks deze dreiging, blijft de zon te 
schijnen. Het uitzicht van de top is soms ook beperkt, 
maar toch kijkt men Kroatië in, alsmaar bos en bergen,  
en  is de kustlijn te zien.
De afdaling begint om twee uur, want je weet maar 
nooit met die dreigende wolken. Ieder in eigen tempo 
zijn we om vier uur weer bij de busjes. Op de terugweg 
door het Pivka-dal zien we een volledige regenboog.
Na het diner gaan vijf personen meteen naar bed om 
’s nachts om half vier (woensdag 3 juni) te kunnen 
vertrekken naar het “berenbos”.
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Berenexcursie 1
De man die de beren-excursie organiseert woont on-
geveer tegenover het kasteel Sneznik. Met zijn auto 
gaan we het bos in achter zijn huis en vlak voordat we  
bij de voerplaats zijn, steekt een beer de weg over. Bij 
de voerplaats staat een uitkijkhut, waar we in klimmen. 
Van 5.15 uur tot 10 uur zitten we braaf stil te zijn en zien 
gaaien op de mais, ruiken de stukken schaap, maar 
de beer laat zich niet meer zien. Gerommel op het dak 
schrijven we toe aan de gaaien, maar ’s avonds zal 
blijken  dat het een relmuis is. De boswachter die ons 
komt ophalen, vertelt dat er 15 beren rondlopen. Hij 
neemt ons mee naar een pad, waar in de modder ver-
se pootafdrukken staan. Verderop huist een vrouwtje 
met jong, dus weer terug naar de auto. We gaan een 
enorme hoop bekijken, vers van deze ochtend, deels 
gitzwart van gras dat in het vroege voorjaar wordt ge-
geten, deels bruin van zaden van fruit. In september 
komen alle beren bij elkaar op een weide, reden nog 
onbekend. We drinken gezellig koffie tot slot.

Tussendoor 
Degenen die niet mee zijn met de berenexcursie ver-
maken zich om het hotel en bezoeken de kloof van 
Rakov Skocjan. Het doel is het oostelijk deel dat bij de 
excursie woensdag niet bezocht is. Het weer is nu veel 

WOENSDAG 3 JUNI 2009 

BERENEXCURSIES EN KLOOF VAN DE 
raK

Berenexcursie 1
Verslag: Marianne van den akker - Blok

Berenexcursie 2 
verslag Marina Voet.

beter en de tocht langs de Rak naar het verschijnpunt 
(een grot) en de kleine natuurlijke brug zijn allezins de 
moeite waard.

Berenexcursie 2 
Voor de tweede beren excursie moesten we om 
15u vertrekken met de auto van Ladi. Zij reed eerst 
naar haar huis in Cerknica, waar haar vader het 
stuur overnam. Het was druk op de weg. We reden 
niet over Bloska Polica, maar via Zernovica, Lispenj, 
waar we al een keer gewandeld hadden. We reden 
verder over Dane, Nadisk naar Markovec. Het ho-
tel waar de beren excursies begonnen lag net bui-
ten het dorp. Hier kwamen we aan om 15.35u. Je 
kon er ook logeren voor een tocht naar de beren. 

Uitwerpselen van beer, deels gitzwart van gras, deels bruin 
van zaden van fruit 

Kleine natuurlijke brug aan oostzijde Rak
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We hadden het raam open gemaakt en konden hem 
op de foto vastleggen. 5 minuten later kwam hij voor 
de tweede keer. Na een poosje kwam hij via links on-
der en bleef wat langer en ging terug. De laatste keer 
kwam hij van rechts en bleef maar kort. Dat was om 
18.15u . Daarna bleef het stil wat de beer betrof. 
We zagen 3 Vlaamse gaaien op de maïs en later een 
Vink. De gaaien gingen erg te keer want er was een 
roofvogel (waarschijnlijk een Buizerd, roodbruin en 
grijs). Terwijl wij steeds aan het turen waren, kwam er 
een Relmuis boven langs het plafond en schoot een 
gaatje binnen. Het ging zo vlug dat we alleen goed het 
staartje zagen hangen. We dachten eerst dat het een 
eekhoorntje was. Mirjam trachtte hem terug te lokken 
met een klokhuis. Dat lukte ook, maar hij pakte het 
zonder zich te laten zien. De klokhuizen van de ap-
pels en peren verdwenen. Veel later kwam er nog een 
tweede kijken. Die hing uit het gat, maar draaide zich 
snel om toen we naar hem keken. Die schrok enorm 
van ons, en al gauw zagen we het snoetje verdwijnen. 
We hoorden spektakel op het dak alsof die twee el-
kaar achterna zaten. Hij pakte wel een stukje appel 
maar liet zich niet meer zien.
Zo kwamen we onze tijd door met turen naar buiten, 
luisteren naar vogels en af en toe een hapje. Om 21u 
was het donker, en kwam de gids ons halen. We lie-
pen via de voerplek naar de auto. De weg had brede 
sporen en was erg kleiig. De afdrukken van de beer 
konden we zien. We zagen ook de bouten liggen. Hij 
had lang niet alles opgegeten. De gids vertelde dat het 
een 4 jaar oud mannetje was, wat mager. Hij was al 
weer een stuk verder op de weg overgestoken. Er zijn 
wel 400 à 500 beren in Slovenië en zij zijn in bepaalde 
gebieden beschermd door jachtverbod. Ze kunnen 
wel 80 km verder weer opduiken. De jongen blijven 
ongeveer 2 jaar bij de moeder. Op de terugweg reden 
we nog een ommetje om de beer te zien. Hij was er 
niet. Bij het hotel kregen we koffie en een borreltje, 
kersen en voor iedereen een souveniertje. De vader 
van Ladi was er al en reed ons terug. Het was goed 
donker. We reden nu de weg die we naar Krizna Jama 
hadden gereden. Onderweg op het landgoed zagen 
we nog een hert met een jong, die net was overge-
stoken. In het hotel stond om 22.15u ons avondeten 
klaar. We hadden een uitstekende excursie gehad.

We kregen koffie met een borrel  (Sjef en ik niet) en 
we vertrokken om 16u met een landrover. We reden 
op een landweg nr. 746 naar het Noordoosten .
Om 16.10u waren we ter plekke in het bos. We liepen 
een klein stukje naar de hoogzit, waarop een huisje 
was. Onder weg liet de gids afdrukken van berepoten 
zien. We klommen loodrecht naar boven, kwamen op 
een balkonnetje en via een deur in een vertrek. Hier 
waren 4 stoelen en langs de rand een bank. De wan-
den waren geïsoleerd met een viltenstof en het dak 
was geïsoleerd met piepschuim. Het dak liep schuin 
af. Door drie ramen kon men naar buiten kijken. Het 
middelste was een groot raam dat naar boven kon 
worden opgeklapt, de zijramen waren klein, en had-
den een luikje dat open kon om te fotograferen. De 
gids vertelde ons waar we de beer konden verwach-
ten. Dat was links achteraan, onder de hoogzit door, 
of rechts van opzij uit de bosjes. We hadden uitzicht 
op een container op hoge poten met een zonnepa-
neel. Onder de container was een plek, waar maïs 
lag. Verderop lagen schapebouten en op zij lag en 
takkenbos met stukken vlees. Achteraan liep de weg 
langs het bos. Verder was er nog een paaltje op het 
terrein. En zoals we later ontdekten een infrarood 
lamp aan een boom. De gids ging weg en zei dat hij 
om 21u weer terug kwam om ons te halen. 

We zaten te turen en haalden wat te eten en te drin-
ken uit de rugzakken. Eindelijk om 17.25u zag Sjef bij 
de weg een Beer lopen. We vonden hem maar klein. 
Via de linkerkant kwam hij op het terrein en haalde 
een stuk vlees weg. 

DONDERDAG 4 JUNI

MUSEUM IN DOLENJE JEZERO OVER 
VaN MEEr VaN CErKNIKa EN POLJE
De laatste excursiedag 

Verslag Betty van Leeuwen
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Na afloop drinken we iets warms in het cafetaria. On-
der de indruk van het gebodene, door een niet hoog 
opgeleide particulier uit het dorp zelf tot stand ge-
bracht, maar van een klasse die menig museum niet 
haalt, lepelen wij de dikke hete chocolade naar bin-
nen. Er is al weer een schoolklas in het museum en 
de volgende bus met volwassenen gearriveerd. Die 
zijn te vroeg, maar posteren zich buiten in een kring 
en gaan met aanstekelijk enthousiasme a capella en 
meerstemmig, prachtige liederen zingen. Het blijkt 
een koor op een uitstapje. We gaan er omheen staan, 
en genieten mee. Eveneens bijzondere kwaliteit.
Nieuwsgierig geworden naar een voor ons onbeken-
de hoek van de Polje waar in de rietvelden volgens de 
film vele rietlandvogels zouden broeden spoeden we 
ons erheen. Riet tot de horizon , maar na lang turen 
geen enkele geluid, en geen enkele vliegbeweging 
van een vogeltje. Dit lijkt onbegonnen werk. We gaan 
daarom maar naar de oost-oever en volgen een rivier-
tje. Dat is beter. Weer de vertrouwde planten, met als 
nieuweling hier, forse Poelruit. Ook de gele balkank-
wikstaarten laten zich prima en langdurig zien. Nog 
weer een leuk dorpje, en deze laatste dag in de Polje 
zit erop.

Het weer is wat somber en een beetje miezerig, maar 
dat geeft niet, want we kunnen terecht in het Polje-
museum in Dolenje Jezero. Niet iets waar je zo maar 
binnenloopt, want het moet op afspraak, en dat bleek 
lastig in de zomerperiode waarin veel schooluitjes 
vallen. Maar Ladi onze hotellière heeft een plekje 
kunnen boeken. We lopen in het dorp eerst om de 
kerk , waar je evenmin zomaar in kan, maar die 
fraaie altaarstukken schijnt te hebben. Pech, bij na-
vraag blijkt de koster afwezig. In de straatjes staan 
nog huizen waaraan de opknapwoede van het post-
communistische tijdperk voorbij is gegaan. Beetje 
vervallen, maar met fraaie oude details. Om tien uur 
naar het museum, achter een cafetaria ; beide van 
een particuliere eigenaar. Binnen gaan we in een 
zaaltje zitten rond een enorme maquette van de 
Polje. Alles klopt, het reliëf, de huisjes, de kavels. 

De eigenaar wiens vader begon met dit project be-
gint de uitleg in het Sloveens, de enige taal die hij be-
heerst, maar heeft een jonge assistente die de zaak in 
keurig Engels vertaalt. 
Dan gaan de kranen open en de Polje stroomt lang-
zaam vol via de piepkleine riviertjes, totdat  “de winter 
“ten einde is. Enkele stukjes blijven droog. Wij leren 
over de relatie tussen deze Polje en de grotten en 
ondergrondse meren die eraan grenzen. Het sys-
teem reikt veel verder dan dit gebied, en beïnvloedt 
ook Ljubljana. De verdwijnpunten , het vangen van de 
laatste vis, de onwijze ideeën om het gebied droog te 
leggen, het wordt ons nog duidelijker dan het uit de 
boekjes al was. Daarna gaan we naar boven, waar in 
een moderne ambiance ons een prachtige film wacht, 
in gewenste taal ,voor ons Engels, welke alle histo-
rische en  hedendaagse seizoensaspecten van het 
leven rond en op de Polje laat zien. Natuur, agrarische 
bedrijvigheid en recreatie. Verderop geven vitrines met 
miniatuur scheepjes, hooiwagens , schaatsen, vistuig 
ed. een kijkje in de oude cultuur van zo’n watergebied. 
Ik ging direct vergelijken met de oude cultuur van een 
gebied als de Overijsselse Wieden . Alles is herken-
baar, maar toch net even anders. Schaatsen hebben 
twee glijders zoals bij ons een slee. En wat grappig, ze 
zetten hier de koeien en hooiwagens dwars in de bo-
ten! Buiten wacht nog een echte botenloods, waar de 
catamarans uit een boomstam echt gemaakt worden. 

Sloveense schaatsen, een kruising tussen schaats en 
prikslee

Bij het vervoer over het meer worden karren en dieren 
dwars in twee gekoppelde boten gezet
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EEN TOETJE

Enkele deelnemers hadden er echter nog niet genoeg 
van. Op de maquette in het museum was opgevallen 
dat er ten zuiden van Dolenje Jezero grote verdwijn-
punten lagen. We stopten op het punt waar we de 
eerste dag ook al gestart zijn. Wat al meteen opvalt 
is dat de plaseen die we toen zagen vrijwel droog lig-
gen. Als we op het punt komen waar de week er voor 
de plaatselijke jeugd nog met een grote boog in het 
water doken, blijkt er nu een vrijwel droge bedding 
van meters diep te zijn. Als we de “kloof” volgen vin-
den we nog een klein stroompje dat even verder op in 
de grond verdwijnt. Het is een indrukwekkend einde 
van ons verblijf op de polje.. 

Dam tussen Szren en verdwijnpunt, eerste dag Dam tussen Szren en verdwijnpunt, laatste dag

Zwemplek op eerste en laatste dag 
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VRIJDAG 5 EN ZATERDAG 6 JUNI

BEZOEK AAN LUBLJANA 

EN TERUGREIS

Verslag goof

Vrijdagochtend worden de koffers gepakt en gaan we 
vrij snel na het ontbijt naar Ljubljana. Vlak bij Ljub-
ljana missen we de afslag naar het centrum en rijden 
we met een boog om de stad heen, die we nu vanuit 
het noordwesten binnen rijden. Omdat er nog getankt 
moet worden en we nu langs een tankstation komen 
pakt het toch nog goed uit. De bagage wordt op het 
station in depot gezet en Betty en Ruud gaan de bus-
jes terug brengen. Omdat we pas de trein van kwart 
over vier hoeven te hebben, is er ruim de tijd om Ljub-
ljana te bekijken. Ieder doet dat op eigen gelegenheid. 
Het blijkt een mooie stad te zijn met invloeden uit veel 
tijden. De moeite van een langer bezoek waard.
Iedereen is weer op tijd terug op het station, maar 
de trein uit Belgrado laat wat op zich wachten. We 
vertrekken met enige vertraging. Hoewel er dit keer 
geen stremming in Oostenrijk is en we dus gewoon 
door kunnen rijden, hebben we bij de eerste halte in 
Oostenrijk al meer dan een uur vertraging. We krijgen 
te horen dat de trein niet verder gaat en dat we over 
moeten stappen. 

Er is echter niemand die ons goede inlichtingen kan 
geven. We gaan op zoek naar toiletten en naar win-
kels waar we iets te eten en te drinken kunnen kopen. 
Het wordt duidelijk dat we de overstap in München 
op de slaaptrein naar Nederland zullen missen. De 
informatie blijft onduidelijk, maar in noord oostenrijk 
krijgen we te horen dat er vervoer met bussen naar 
München is. Daar komen we uiteindelijk om ca. 24 uur 
aan. En dan begint het zoeken naar informatie over 
de verdere reis en het wachten. Er is een wachtkamer 
met houten banken en er is een kiosk. Voor het toilet 
moeten we naar de Burger King, bepaald geen toon-
beeld van gezelligheid. Maar beter dan niets.
Uiteindelijk blijkt er om drie uur een trein naar het 
noorden te gaan met overstap in Frankfurt. Van slapen 
komt niets al zijn de stoelen redelijk comfortabel. Uit-
eindelijk komen we zaterdag om twaalf uur in Utrecht 
aan. Een aantal deelnemers zijn dan al in Arnhem uit-
gestapt. De vertraging is dan iets meer dan drie uur. 
Dat valt achteraf gezien nog mee, maar iedereen is 
behoorlijk geradbraakt .
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Colofon
Inleiding en eindredactie: Goof Overbeek
Foto’s:
Mirjam Brands  pag. 4 l onder
Petra Kerkhof pag. 10 midden, 17 boven en midden, 22 l onder
Ruud Kuipers pag. 3 r onder, 11 midden,13 l midden, 16 l midden, 19 boven en r onder, 20 midden
Betty van Leeuwen pag. 13 boven, 18 boven en onder, 20 onder, 24 onder
Gonnie Overbeek pag. 1 boven, 6 l onder, 8 onder, 11 onder, 16 r boven, 19 l onder, 24 boven
Jan Willem Wertwijn pag. 1 midden, 5 r boven
Goof H. Overbeek overige
Tekeningen: Marina Voet
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Bea Wolthuis 
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Goof Overbeek 
Gonnie Pinkster  
Atty Broer 
Ruud van den Akker 
Marianne Blok 
Ruud Kuipers



GEVONDEN SOORTEN 
SOORTENLIJST VAN DE PLANTEN DIE GEVONDEN ZIJN 
TIJDENS DE EXCURSIES 
Gemaakt door Atty Broer, in overleg met Sjef van Beek en Betty van Leeuwen 

Equisetaceae........................................Paardenstaartenfamilie 
Equisetum palustre ................................Lidrus 
Equisetum fluviatile ................................Holpijp 
Equisetum telmateia ..............................Reuzenpaardenstaart 

Dennstaedtiaceae ...............................Adelaarsvarenfamilie 
Pteridium aquilinum ...............................Adelaarsvaren  

Polypodiaceae .....................................Eikvarenfamilie 
Polypodium vulgare ...............................Gewone eikvaren 

Dryopteridaceae ..................................Niervarenfamilie 
Dryopteris filix-mas.................................Mannetjesvaren 
Dryopteris carthusiana...........................Smalle stekelvaren 
Dryopteris dilatata ..................................Brede stekelvaren 
Polystichum lonchitis .............................Lansvaren 

Blechnaceae ........................................Dubbellooffamilie 
Blechnum spicant ..................................Dubbelloof 

Aspleniaceae........................................Streepvarenfamilie 
Asplenium scolopendrium .....................Tongvaren 
Asplenium trichomanes .........................Steenbreekvaren 
Asplenium ruta-muraria..........................Muurvaren 
Asplenium adiantum-nigrum .................Zwartsteel 

Athyriaceae...........................................Wijfjesvarenfamilie 
Athyrium filix-femina ..............................Wijfjesvaren 
Gymnocarpium dryopteris .....................Gebogen driehoeksvaren 

Pinaceae ...............................................Dennenfamilie 
Pinus mugo ............................................Bergden  
Pinus sylvestris.......................................Grove den 
Picea abies.............................................Fijnspar 

Cupressaceae .....................................Cipresfamilie 
Juniperus communis..............................Jeneverbes 

Dioscoreaceae.....................................Yamswortelfamilie 
Tamus communis ..................................Spekwortel 

Araceae .................................................Aronskelkfamilie 
Arum italicum .........................................Italiaanse aronskelk 
Arum maculatum....................................Gevlekte aronskelk 

Butomaceae .........................................Zwanenbloemfamilie 
Butomus umbellatus ..............................Zwanenbloem 

Alismataceae........................................Waterweegbreefamilie  
Alisma plantago-aquatica......................Grote waterweegbree 
Alisma lanceolatum................................Slanke waterweegbree 

Potamogetonaceae.............................Fonteinkruidfamilie 
Potamogeton .........................................Gekroesd fonteinkruid 

Zosteriaceae ........................................Zeegrasfamilie 
Zostera marina .......................................Groot zeegras 
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Melanthiaceae .....................................Eenbesfamilie 
Paris quadrifolia .....................................Eenbes 

Liliaceae................................................Leliefamilie 
Anthericum ramosum.............................Vertakte graslelie 
Asphodelus albus ..................................Affodil 
Lilium bulbiferum subsp.croceum .........Roggelelie 
Lilium carniolicum ..................................Vleeskleurige lelie 
Muscari botryoides.................................Blauwe druifjes 
Smilax  aspara........................................Steekwinde  
Tofieldia calyculata................................. - 
Veratrum album......................................Witte nieswortel 

Colchicaceae .......................................Herfsttijloosfamilie 
Colchicum autumnale ............................Herfsttijloos 

Orchidaceae.........................................Orchideeënfamilie 
Anacamptis pyramidalis ........................Hondskruid 
Cephalanthera longifolia ........................Wit bosvogeltje 
Dactylorhiza maculata subsp.fuchsii .....Bosorchis  
Dactylorhiza virides ................................Groene nachtorchis 
Gymnadenia conopsea .........................Grote muggenorchis 
Neotinea ustulata ...................................Aangebrande orchis 
Neottia nidus-avis ..................................Vogelnestje 
Neottia ovata ..........................................Grote keverorchis 
Ophrys insectifera ..................................Vliegenorchis 
Orchis laxiflora........................................ IJle orchis     
Orchis mascula ......................................Mannetjesorchis 
Orchis palustris ......................................Moerasorchis 
Plantanthera bifolia ................................Welriekende nachtorchis 
Traunsteinera globosa ...........................Knotsorchis 

Iridaceae ...............................................Lissenfamilie 
Iris graminea........................................... - 
Iris pseudacorus ....................................Gele lis 

Asparagaceae ......................................Aspergefamilie 
Asparagus officinales subsp.prostatus .Liggende asperge 
Asparagus officinales.............................Asperge 
Convallaria majalis .................................Lelietje-van-dalen 
Maianthemum bifolium ..........................Dalkruid 
Ornithogalum pyrenaicum .....................Bosvogelmelk 
Polygonatum multiflorum .......................Gewone salomonszegel 
Polygonatum odoratum .........................Welriekende salomonszegel 
Polygonatum verticillatum......................Kranssalomonszegel 

Amaryllidaceae ....................................Narcisfamilie 
Leucojum aestivum................................Zomerklokje 

Alliaceae ...............................................Lookfamilie 
Allium rotundum..................................... - 
Allium oleraceum....................................Moeslook 
Allium vineale .........................................Kraailook 
Allium ursinum........................................Daslook 

Juncaceae ............................................Russenfamilie 
Juncus articulatus ..................................Zomprus 
Juncus inflectus .....................................Zeegroene rus 
Luzula campestris ..................................Gewone veldbies  
Luzula multiflora .....................................Veelbloemige veldbies 

Cyperaceae ..........................................Cypergrassenfamilie 
Carex  nigra............................................Zwarte zegge 
Carex acuta ............................................Scherpe zegge 
Carex acutiformis ...................................Moeraszegge 
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Carex buxbaumii ....................................Knotszegge 
Carex caryophyllea ................................Voorjaarszegge 
Carex distans .........................................Zilte zegge 
Carex hirta ..............................................Ruige zegge 
Carex hostiana .......................................Blonde zegge 
Carex oederi subsp.oedocarpa.............Geelgroene zegge 
Carex otrubae.........................................Valse voszegge 
Carex panicea ........................................Blauwe zegge 
Carex pendula........................................Hangende zegge 
Carex umbrosa.......................................Schaduwzegge 
Eleocharis palustris................................Gewone waterbies 
Eriophorum latifolium .............................Breed wollegras 
Rhynchospora fusca..............................Bruine snavelbies 
Schoenoplectus lacrustis.......................Mattenbies 

Poaceae ................................................Grassenfamilie 
Alopecurus pratensis .............................Grote vossenstaart 
Anisantha sterilis ....................................IJle dravik 
Anthoxanthum odoratum .......................Reukgras 
Arrhenatherum elatius............................Glanshaver 
Avena sterilis ..........................................Wilde haver 
Briza media ............................................Bevertje 
Cynosurus cristatus ...............................Kamgras 
Dactylis glomerata .................................Kropaar 
Deschampsia cespitosa ........................Ruwe smele 
Elytrigia atherica.....................................Zeekweek 
Elytrigia repens.......................................Kweek 
Glyceria maxima ....................................Liesgras 
Hordeum marinum.................................Zeegerst 
Hordeum murinum.................................Kruipertje 
Lolium perenne ......................................Engels raaigras 
Melica nutans.........................................Knikkend parelgras 
Melica uniflora ........................................Eenbloemig parelgras  
Millium effusum ......................................Bosgierstgras 
Phalaris arundinacea .............................Rietgras 
Phragmites australis ..............................Riet 
Poa annua ..............................................Straatgras 

Aristolochiaceae..................................Pijpbloemfamilie 
Aristolochia clematitis ............................Pijpbloem 
Asarum europaeum ...............................Mansoor 

Berberidaceae .....................................Berberisfamilie 
Berberis vulgaris ....................................Zuurbes 

Ranunculaceae....................................Ranonkelfamilie 
Actaea spicata .......................................Christoffelkruid 
Anemone nemerosa...............................Bosanemoon 
Aquilegia atrata ......................................Donkere akelei 
Aquilegia vulgaris...................................Wilde akelei 
Caltha palustris ......................................Dotterbloem 
Clematis alpine.......................................Alpenbosrank 
Clematis recta ........................................Stijve clematis 
Clematis vitalba......................................Bosrank 
Helleborus bocconei .............................. - 
Hepatica nobilis .....................................Leverbloempje 
Pulsatilla alpina ......................................Alpenanemoon 
Ranunculus aquaticus ...........................Fijne waterranonkel 
Ranunculus arvensis..............................Akkerboterbloem 
Ranunculus flammula ............................Egelboterbloem 
Ranunculus montanus ...........................Bergboterbloem 
Ranunculus polyanthemos ....................Smalle bosboterbloem 
Ranunculus repens ................................Kruipende boterbloem 
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Ranunculus serpens,ssp.nemorosus....Bosboterbloem 
Ranunculus spec. ..................................Waterranonkel 
 ssp.polyanthemoides 
Thalictrum aquilegifolium.......................Akeleiruit 
Thalictrum lucidum................................. - 
Trollius europaeus..................................Europese trollius 

Papaveraceae ......................................Papaverfamilie 
Chelidonium majus ................................Stinkende gouwe 
Fumaria officinalis ..................................Gewone duivenkervel 
Papaver dubium.....................................Bleke klaproos 
Papaver rhoeas......................................Grote klaproos 

Plumbaginaceae..................................Strandkruidfamilie 
Limonium vulgare...................................Lamsoor 

Polygonaceae ......................................Duizendknoopfamilie 
Fallopia convolvulus...............................Zwaluwtong 
Persicaria amphibia ...............................Veenwortel 
Polygonum aviculare..............................Varkensgras 
Polygonum viviparum ............................Levendbarende duizendknoop 
Rumex alpinus........................................ - ( lijkt op  Ridderzuring) 
Rumex crispus .......................................Krulzuring 

Caryophyllaceae..................................Anjerfamilie 
Cerastium vulgare ..................................Gewone hoornbloem 
Dianthus deltoides .................................Steenanjer 
Dianthus sylvestris ................................. - 
Petrorhagia saxifraga .............................Kleine mantelanjer 
Saponaria officinales..............................Zeepkruid 
Silene dioica...........................................Dagkoekoeksbloem 
Silene flos-cuculi ....................................Echte koekoeksbloem 
Silene latifolia .........................................Avondkoekoeksbloem 
Silene nutans..........................................Nachtsilene 
Silene vulgaris ........................................Blaassilene 
Stellaria graminea ..................................Grasmuur 
Stellaria holostea....................................Grote muur 
Stellaria longifolia ................................... - 
Stellaria media........................................Vogelmuur 
Stellaria nemorum ..................................Bosmuur 

Amaranthaceae....................................Amarantenfamilie 
Chenopodium album .............................Melganzenvoet 
Salicornia spec.......................................Zeekraal 
Beta vulgaris subsp. maritima ...............Strandbiet 

Santalaceae..........................................Sandelhoutfamilie 
Viscum album ........................................Maretak 

Grossulariaceae ..................................Ribesfamilie 
Ribes alpinum ........................................Alpenbes 

Saxifragaceae.......................................Steenbreekfamilie  
Saxifraga rotundifolia .............................Rondbladige steenbreek 

Crassulaceae .......................................Vetplantenfamilie 
Sedum album.........................................Wit vetkruid 
Sedum acre    ........................................Muurpeper 

Parthenocissus ....................................Wijnstokfamilie 
Parthenocissus tricuspidata ..................Wilde wingerd 

Geraniaceae .........................................Ooievaarsbekfamilie 
Geranium dissectum..............................Slipbladige ooievaarsbek 
Geranium molle......................................Zachte ooievaarsbek 
Geranium nodosum ...............................Knopige ooievaarsbek 
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Geranium robertianum...........................Robertskruid 
Geranium sanguineum ..........................Bloedooievaarsbek 
Geranium sylvaticum .............................Bosooievaarsbek 

Lythraceae ............................................Kattenstaartfamilie 
Lytrum salicaria ......................................Grote kattenstaart 

Onagraceae..........................................Teunisbloemfamilie 
Circaea alpina ........................................Alpenheksenkruid 
Circaea lutetiana ....................................Groot heksenkruid 

Celastraceae ........................................Kardinaalsmutsfamilie  
Euonymus  europaeus...........................Wilde kardinaalsmuts 
Euonymus latifolius ................................Brede kardinaalsmuts 

Salicaceae ............................................Wilgenfamilie 
Populus tremula .....................................Ratelpopulier 
Salix alba ................................................Schietwilg 
Salix aurita ..............................................Geoorde wilg 

Violaceae ..............................................Viooltjesfamilie 
Viola arvensis .........................................Akkerviooltje 
Viola biflora.............................................Tweebloemig viooltje 
Viola riviniana .........................................Bleeksporig bosviooltje 

Euphorbiaceae.....................................Wolfsmelkfamilie 
Euphorbia cyparissias ...........................Cipreswolfsmelk 
Euphorbia esula .....................................Heksenmelk 
Euphorbia helioscopia ...........................Kroontjeskruid  
Euphorbia kerneri................................... - 
Euphorbia palustris ................................Moeraswolfsmelk 
Euphorbia peplus...................................Tuinwolfsmelk 
Mercurialis perennis ...............................Bosbingelkruid 
Euphorbia amygdaloides.......................Amandelwolfsmelk 

Hypericaceae .......................................Hertshooifamilie 
Hypericum  perforatum..........................St. Janskruid 

Linaceae ...............................................Vlasfamilie 
Linum catharticum .................................Geelhartje 
Linum perenne    ...................................Overblijvend vlas 
Linum perenne,ssp. Alpinum................. - 

Oxalidaceae..........................................Klaverzuringfamilie 
Oxalis acetosella ....................................Witte klaverzuring 

Fabaceae ..............................................Vlinderbloemenfamilie 
Anthyllis vulneraria .................................Wondklaver 
Astragalus glycyphyllos .........................Hokjespeul 
Chamaecytisus austriacus..................... - 
Chamaecytisus purpureus..................... - 
Genista germanica.................................Stekelbrem 
Genista tinctoria .....................................Verfbrem 
Lathyrus sylvestris..................................Boslathyrus 
Lotus alpinus..........................................Alpenrolklaver 
Lotus corniculatus..................................Gewone rolklaver 
Medicago lupulina..................................Hopklaver 
Medicago sativa.....................................Luzerne 
Melilotus officinalis .................................Citroengele honingklaver 
Onobrychis viciifolia ...............................Esparcette 
Oxytropis campestris .............................Beemdvlaggewikke 
Securigera varia .....................................Bont kroonkruid 
Tetragonolobus maritimus.....................Hauwklaver 
Trifolium campestre ...............................Liggende klaver 
Trifolium montanum ...............................Bergklaver 
Trifolium pratense ..................................Rode klaver 
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Trifolium repens......................................Witte klaver 
Vicia cracca............................................Vogelwikke 
Vicia oroboides ...................................... - 

Polygalaceae........................................Vleugeltjesbloemfamilie 
Polygala alpestris ...................................Alpenvleugeltjesbloem 

Rosaceae ..............................................Rozenfamilie 
Alchemilla fallax...................................... - 
Aruncus dioicus .....................................Geitenbaard 
Crataegus monogyna ............................Eenstijlige meidoorn 
Filipendula ulmaria.................................Moerasspirea 
Filipendula vulgaris ................................Knolspirea 
Fragaria moschata.................................Grote bosaardbei 
Geum rivale ............................................Knikkend nagelkruid 
Geum urbanum......................................Geel nagelkruid 
Potentilla anserina..................................Zilverschoon 
Potentilla erecta......................................Tormentil 
Potentilla nivea .......................................Sneeuwwitte ganzerik  
Potentilla reptans ...................................Vijfvingerkruid 
Rosa glauca ...........................................Bergroos 
Rubus caesius........................................Dauwbraam 
Rubus fruticosus ....................................Gewone braam 
Sanguisorba officinalis...........................Grote pimpernel 
Sorbus aria .............................................Meelbes 

Rhamnaceae ........................................Wegedoornfamilie 
Paliurus spina-christi ..............................Echte christusdoorn 
Rhamnus frangula..................................Sporkehout  

Ulmaceae..............................................Iepenfamilie 
Ulmus spec  ..........................................Veldiep?  

Cannabaceae .......................................Hennepfamilie 
Humulus lupulus ....................................Hop 

Moraceae..............................................Moerbeifamilie 
Morus alba .............................................Witte moerbei  

Urticaceae ............................................Brandnetelfamilie 
Parietaria officinalis ................................Groot glaskruid 
Urtica dioica ...........................................Grote brandnetel 

Fagaceae ..............................................Napjesdragersfamilie 
Fagus sylvatica ......................................Beuk 
Quercus macranthera ............................Kaukasische eik  
Quercus petraea ....................................Wintereik 
Quercus pubescens...............................Donzige eik 
Quercus robur ........................................Zomereik 

Betulaceae ...........................................Berkenfamilie 
Alnus glutinosa.......................................Zwarte els 
Betula pendula .......................................Ruwe berk 
Betula pubescens ..................................Zachte berk 
Carpinus betulus ....................................Haagbeuk 

Juglandaceae ......................................Okkernootfamilie 
Juglans regia..........................................Okkernoot 

Resedaceae..........................................Resedafamilie 
Reseda lutea ..........................................Wilde reseda 

Brassicaceae........................................Kruisbloemenfamilie 
Alyssum montanum ...............................Bergschildzaad 
Arabis hirsuta .........................................Ruige scheefkelk 
Arabis turrita ...........................................Torenscheefkelk 
Armoracia rusticana...............................Mierikswortel 
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Capsella bursa-pastoris.........................Herderstasje 
Cardamine bulbifera ..............................Bolletjeskers 
Cardamine pratensis..............................Pinksterbloem 
Cardamine trifolia ................................... - 
Dentaria pentaphyllos ............................Vijfbladige tandveldkers 
Draba spec............................................. - 
Lepidum draba.......................................Pijlkruidkers 
Rorippa amphibia ..................................Gele waterkers 
Rorippa sylvestris...................................Akkerkers 

Malvaceae.............................................Kaasjeskruidfamilie 
Malva neglecta.......................................Klein kaasjeskruid 
Malva sylvestris ......................................Groot kaasjeskruid 

Cistaceae ..............................................Zonneroosjesfamilie 
Helianthemum nummularium ................Zonneroosje 

Thymelaeaceae....................................Peperboompjesfamilie 
Daphne laureola..................................... - 
Daphne mezereum ................................Peperboompje 

Sapindaceae ........................................Zeepboomfamilie 
Acer campestre......................................Spaanse aak 
Acer pseudoplatanus.............................Gewone esdoorn 

Anacardiaceae .....................................Pruikenboomfamilie 
Cotinus coggygria..................................Pruikenboom 
Rhus typhina ..........................................Azijnboom 

Cornaceae ............................................Kornoeljefamilie 
Cornus sanguinea..................................Rode kornoelje 

Balsaminaceae ....................................Balsemienfamilie 
Impatiens parviflora................................Klein springzaad 

Primulaceae .........................................Sleutelbloemfamilie 
Anagallis arvensis, subsp.arvensis........Rood guichelheil 
Anagallis arvensis, subsp.foemina ........Blauw guichelheil 
Cyclamen purpurascens........................Europese cyclaam 
Lysimachia nummularia .........................Penningkruid 
Lysimachia thyrsiflora.............................Moeraswederik  
Primula vulgaris......................................Stengelloze sleutelbloem 

Ericaceae ..............................................Heifamilie 
Erica herbacea .......................................Sneeuwhei 
Erica tetralix ............................................Gewone dophei 
Vaccinium myrtillus ................................Bosbes 

Boriginaceae........................................Ruwbladigenfamilie 
Cerinthe glabra.......................................Kaal wasbloempje 
Echium vulgare ......................................Slangenkruid 
Myosotis alpestris ..................................Alpen vergeet-mij-niet 
Myosotis arvensis...................................Akker vergeet-mij-niet 
Omphalodes verna ................................Amerikaans vergeet-mij-nietje 
Pulmonaria officinalis .............................Gevlekt longkruid 
Pulmonaria obscura...............................Ongevlekt longkruid 
Symphytum officinale.............................Smeerwortel 
Symphytum tuberosum.......................... - 

Rubiaceae.............................................Sterbladigenfamilie 
Galium aparine.......................................Kleefkruid  
Galium mollugo......................................Glad walstro 
Galium odoratum ...................................Lievevrouwebedstro 
Galium palustre......................................Moeraswalstro 
Galium sylvaticum..................................Boswalstro 
Galium triflorum...................................... - 
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Galium verum.........................................Geel walstro 

Gentianaceae.......................................Gentiaanfamilie 
Blackstonia perfoliata ssp. perfoliata.....Zomerbitterling 
Gentiana clusii........................................Grootbloemige gentiaan 
Gentiana utriculosa ................................Blaasgentiaan 
Gentiana verna.......................................Voorjaarsgentiaan 

Apocynaceae .......................................Maagdenpalmfamilie 
Vinca minor ............................................Maagdenpalm 
Vincetoxicum hirundinaria......................Witte engbloem 

Solanaceae...........................................Nachtschadefamilie 
Atropa belladonna..................................Wolfskers 
Solanum dulcamara...............................Bitterzoet 
Solanum nigrum.....................................Zwarte nachtschade 

Globulariaceae ....................................Kogelbloemfamilie 
Globularia cordifolia ...............................Hartbladige kogelbloem 

Convolvulaceae ...................................Windefamilie 
Convolvulus arvensis .............................Akkerwinde 
Convolvulus cantabrica..........................Cantabrische winde 
Convolvulus sepium...............................Haagwinde 

Oleaceae...............................................Olijffamilie 
Ligustrum vulgare ..................................Wilde liguster 

Scrophulariaceae ................................Helmkruidfamilie 
Scrophularia nodosa    ..........................Knopig helmkruid 

Lamiaceae ............................................Lipbloemenfamilie 
Clinopodium spec..................................Steentijm 
Clinopodium vulgare..............................Borstelkrans 
Galeobdolon lutea ssp. flavidum...........Gele dovenetel    
Lamium purpureum ...............................Paarse dovenetel 
Lathyrus latifolius....................................Brede lathyrus 
Lathyrus pratensis..................................Veldlathyrus 
Prunella vulgaris .....................................Brunel 
Salvia pratensis ......................................Veldsalie 
Salvia spec.............................................Scharlei 
Scutellaria galericulata ...........................Blauw glidkruid 
Stachys alpina........................................ - 
Stachys annua .......................................Zomerandoorn 
Stachys monieri......................................Ruige betonie 
Stachys sylvatica....................................Bosandoorn 
Teucrium montanum..............................Berggamander 
Thymus serpyllum..................................Wilde tijm 

Orobanchaceae ...................................Bremraapfamilie 
Bartia alpina ...........................................Alpenhelm 
Melampyrum arvense ............................Wilde weit 
Orobanche hederae...............................Klimopbremraap 
Orobanche minor ...................................Klaverbremraap (Klavervreter) 
Pedicularis acaulis .................................Stengelloos kartelblad 
Rhinanthus angustifolius........................Grote ratelaar 

Plantaginaceae ....................................Weegbreefamilie 
Gratiola officinalis...................................Genadekruid 
Hippuris vulgaris ....................................Lidsteng 
Linaria vulgaris .......................................Vlasbekje 
Plantago major.......................................Grote weegbree 
Plantago media ......................................Ruige weegbree 
Veronica arvensis...................................Veldereprijs 
Veronica agrestis ...................................Akkerereprijs 
Veronica hederifolia................................Klimopereprijs 
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Veronica persica ....................................Grote ereprijs 
Veronica urticifolia ..................................Netelereprijs 

Araliaceae.............................................Klimopfamilie 
Hedera helix ...........................................Klimop 
Hydrocotyle vulgaris ..............................Gewone waternavel 

Apiaceae ...............................................Schermbloemenfamilie 
Aegopodium podagraria........................Zevenblad 
Astrantia major .......................................Groot sterrenscherm 
Foeniculum vulgare................................Venkel 
Hacquetia epipactis ...............................Pakjesbloem 
Laserpitium latifolium .............................Breedbladig laserkruid 
Laserpitium siler .....................................Berglaserkruid 
Myrrhis odorata ......................................Roomse kervel 
Pimpinella saxifraga ...............................Kleine pimpernel 
Sanicula europaea .................................Heelkruid 

Adoxaceae ............................................Muskuskruidfamilie 
Sambucus nigra.....................................Gewone vlier 
Sambucus racemosa.............................Bergvlier (Trosvlier) 
Viburnum opulus ....................................Gelderse roos 
Viburnum lantana ...................................Wollige sneeuwbal 

Caprifoliaceae......................................Kamperfoeliefamilie 
Dipsacus fullonum .................................Grote kaardenbol 
Knautia arvensis.....................................Beemdkroon 
Lonicera periclymenum..........................Gewone kamperfoelie 
Lonicera xylosteum ................................Rode kamperfoelie 
Valeriana officinalis ................................Echte valeriaan 
Valeriana tripteris....................................Driebladvaleriaan   

Campanulaceae...................................Klokjesfamilie 
Campanula glomerata ...........................Kluwenklokje 
Legousia hybrida ...................................Klein spiegelklokje 
Phyteuma nigrum...................................Zwarte rapunzel 

Menyanthaceae ...................................Watergentiaanfamilie 
Gentiana asclepiadea............................Zijdeplant-gentiaan  
Menyanthes trifoliata ..............................Waterdrieblad 

Asteraceae............................................Composietenfamilie 
Achillea clavemae .................................. - 
Achillea millefolium.................................Duizendblad 
Aposeris foetida .....................................Stinkende bossla 
Arctium lappa.........................................Grote klit 
Artemisia campestris .............................Wilde averuit 
Artemisia maritima .................................Zeealsem 
Artemisia vulgaris ...................................Bijvoet 
Aster tripolium ........................................Zulte 
Carlina vulgaris.......................................Driedistel 
Centaurea jacea.....................................Knoopkruid 
Centaurea scabiosa...............................Grote centaurie 
Cichorei intybus .....................................Cichorei 
Cirsium acaule .......................................Aarddistel 
Cirsium arvense .....................................Akkerdistel 
Cirsium oleraceum.................................Moesdistel 
Cirsium palustre .....................................Kale jonker 
Cirsium rivulare.......................................Oeverdistel 
Crepis biennis ........................................Groot streepzaad 
Crepis paludosa.....................................Moerasstreepzaad 
Crepis paludosa.....................................Moerasstreepzaad 
Doronicum austriacum...........................Oostenrijks gemzenkruid 
Erigeron annuus.....................................Zomerfijnstraal 
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Eupatorium cannabinum .......................Koninginnekruid (Leverkruid) 
Galinsoga parviflora ...............................Kaal knopkruid 
Galinsoga quadriradiata ........................Harig knopkruid 
Hieracium pilosella.................................Muizenoor 
Homogyne alpina...................................Alpenhoefblad 
Hypochaeris  glabra...............................Glad biggenkruid 
Jacobaea paludosa ...............................Moeraskruiskruid 
Lactuca perennis....................................Blauwe sla 
Lactuca serriola......................................Kompassla 
Leucanthemum atratum......................... - 
Leucanthemum vulgare .........................Margriet 
Petasites hybridus..................................Groot hoefblad 
Picris echioides ......................................Dubbelkelk 
Prenanthes purpurea .............................Hazensla ( Rode bergsla ) 
Senecio aquatica ...................................Waterkruiskruid 
Serrulata tinctoria ...................................Zaagblad 
Silibum marianum ..................................Mariadistel 
Sonchus oleraceus ................................Gewone melkdistel 
Taraxacum officinale ..............................Paardenbloem 
Tussilago farfara ....................................Klein hoefblad 
 

Gebruikte literatuur: 
M. Blamey en Ch. Grey-Wilson: De Geïllustreerde Flora met meer dan 24.000 planten van Europa, Tirion, 
2003 
M. Blamey en Ch. Grey-Wilson: Bergflora van Europa, Tirion, 1995 
M. Blamey en Ch. Grey-Wilson: Wilde flora rond de Middellandse Zee, Schuyt en Co, 1993 
Bob Press: De bomengids van Europa, Zuidhollandse uitgeversmij., 1982 
O. Schmeil en J. Fitschen: Flora von Deutschland und seinen angrenzenden Gebieten, 
Quelle und Meyer, 1996 
Th. Schauer en C. Caspari: Der groβe BLV Pflanzenführer, BLV Verlagsgesellschaft, 1989 
Rothmaler: Excursionsflora, dl 2 en 3, 2007 
Baumann, Künkele, Lorenz: Orchideen Europas mit angrenzenden Gebieten, Ulmer 
Heukels: Flora van Nederland, Wolters-Noordhoff, 2005 
 

GALLEN 

Opgesteld door Jan Willem Wertwijn en Petra Kerkhof 
Acer campestre spaanse aak Aceria macrochela (NALEPA) Esdoornnerfhoekmijt 
Acer campestre spaanse aak Aceria  cephallonea (NALEPA) Esdoornknobbelmijt 
Corylus avellana hazelaar Phytoptus  avellanae (NALEPA) Hazelaarrondknopmijt 
Corylus avellana hazelaar Mikomyia coryli (KIEFFER) Gewone hazelaargalmug 
Crataegus spec meidoorn Dasineura crataegi (WINNERTZ) Meidoornrozetgalmug 
Crataegus spec meidoorn Eriophyes crataegi (CANESTRINI) Meidoornpokmijt 
Crataegus spec meidoorn Phyllocoptes goniothorax (NALEPA) Meidoornviltmijt 
Prunus padus vogelkers Phyllocoptes eupadi (NEWKIRK) Pruimenhoorntjesmijt 
Prunus padus vogelkers Rhopalosiphum padi (LINNAEUS) Vogelkersluis 
Prunus padus vogelkers Taphrina padi (JACZ) MIX Vogelkersschimmel 
Juglans regia walnoot Aceria erinea (NALEPA) Okkernootvilmijt 
Quercus sp. eik Andricus kollari  (HARTIG) Knikkergalwesp 
Quercus sp. eik Andricus lignicolus (HARTIG) Colanootgalwesp 
Salix aurita geoorde wilg Dasineura  aurita (RUBSAEMEN) Wilgbladgalmug 
Ulmus sp. iep Tetraneura ulmi (LINNAEUS) Iep-grasluis 
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VOGELS  
Opgesteld door Ruud Kuipers 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
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Podiceps cristatus Fuut • X • • • • • • • 

Phalacocorax carbo Aalscholver • • • • • X • • • 

Egretta garzetta Kleine zilverreiger • • • • • X • • • 

Ardea cinerea Blauwe zeiger • • • • • • • • X 

Ciconia nigra Zwarte ooievaar • • • X • • • • • 

Anas platyrhynchos Wilde eend X X X • X • • • • 

Aythya nyroca Witoogeend • • • • • • • • • 

Circus aeruginosus Bruine kiekendief X • • • • • • • • 

Buteo buteo Buizerd X X X X X • • • • 

Aquila chrysaetos Steenarend • • X • • • • • • 

Falco tinnunculus Torenvalk • X • • X • • • X 

Coturnix coturnix Kwartel • X • • X • • • • 

Crex crex Kwartelkoning • X • • X • • • • 

Columba oenas Holenduif • • X • • • • • • 

Columba palumbus Houtduif • X • • • • • • • 

Streptopelia decaocto Turkse tortel • X • • • X • • • 

Cuculus canorus Koekoek • X X X X • X • • 

Apus apus Gierzwaluw • • • X X • • • • 

Upupa epops Hop • • X • • • • • • 

Picus viridis Groene specht X • • • • • • • • 

Dryocopus martius Zwarte specht X • • • • • • • • 

Dendrocopos major Grote bonte specht X • X X • • • • • 

Lullula arborea Boomleeuwerik • • X X • • • • • 

Riparia riparia Oeverzwaluw • • • • X • • • • 

Hirundo rustica Boerenzwaluw • • X X X X X X • 

Delichon urbica Huiszwaluw • • X X X X • • • 

Anthus trivialis Boompieper • X • X • • • X • 

Motacilla flava Gele kwikstaart • X • • • • • • • 

Motacilla cinereocapilla Italiaanse gele kwikstaart • X • • • • • • • 

Motacilla cinerea Grote gele kwikstaart • X • • • • • • • 

Motacilla alba Witte kwikstaart • X X X X X X X • 

Troglodytes troglodytes Winterkoning • •• X • • • X X • 

Prunella modularis Heggenmus • • • • • • • X • 

Erithacus rubecula Roodborst X • X • X X X X • 

Luscinia megarhynchos Nachtegaal • • • • • • X • • 

Phoenicurus ochruros Zwarte roodstaart • X X X X • • • • 

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde roodstaart • • X • • • • • • 
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Saxicola rubetra Paapje • X • • • • • • • 

Saxicola rubicola Roodborsttapuit • • X • • • • • • 

Turdus torquatus Beflijster • • • • • • • X • 

Turdus merula Merel X X X • • • X • • 

Turdus pilaris Kramsvogel • X • • • • • X • 

Turdus philomelos Zanglijster X X X X • • • • • 

Turdus viscivorus Grote Lijster • X • X • • • • • 

Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger • X • • • • • • • 

Acrocephalus palustris Bosrietzanger • X • • • • • • • 

Sylvia curruca Braamsluiper • X • X • • • • • 

Sylvia communis Grasmus • X • X X • • • • 

Sylvia borin Tuinfluiter • • • • X • • • • 

Sylvia atricapilla Zwartkop X X X X X • X X • 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf • • X X • • • X • 

Regulus regulus Goudhaantje X • • • • • • • • 

Ficedula albicollis Withalsvliegenvanger • • • • • • • • X 

Aegithalos caudatus Staartmees X • • • • • • • • 

Parus ater Zwarte Mees X • X X • • • X • 

Parus major Koolmees X X • X X • • • • 

Sitta europaea Boomklever X • • • • • • • • 

Certhia brachydactyla Boomkruiper X • • • • • • • • 

Oriolus oriolus Wielewaal • X • • X • • • • 

Lanius collurio Grauwe Klauwier • • X X X • • • • 

Garrulus glandarius Gaai • X X • X • • • • 

Pica pica Ekster • X • X • X • X • 

Nucifraga caryocatactes Notenkraker • • X • • • • • • 

Corvus cornix Bonte kraai • X X • X X • • • 

Sturnus vulgaris Spreeuw • X X • X X • • • 

Passer domesticus Huismus • X X • X X • • • 

Fringilla coelebs Vink X X X X X X X X • 

Erinus serinus Europese kanarie • X • • • • • • • 

Chloris chloris Groenling X X X X X • X • • 

Carduelis carduelis Putter • X X X X • X • • 

Carduelis cannabina Kneu • X • X • • • • • 

Carpodacus erythrinus Roodmus • X • • • • • • • 

Pyrrhula pyrrhula Goudvink • • • • • • • X • 

Emberiza citrinella Geelgors • X • • X • • • • 

Miliaria calandra Grauwe gors • • X • X • • • • 
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Commentaar bij de vogellijst (Slovenië  25 mei / 5 juni 2009) 
Tijdens de excursies werden betrekkelijk weinig vogels gezien. Het drukke concert bij het ochtendgloren 
in Rakov Skocjan en het veelvuldig horen van de koekoek lijken weer in een andere richting te wijzen. Het 
aantal mooie zichtwaarnemingen was niettemin beperkt. Enkele “leuke” soorten op de lijst zijn:  
steenarend, kwartelkoning, notenkraker, beflijster, roodmus. 
Met betrekking tot de informatie vooraf wil ik hier ter correctie nog vermelden dat volgens meer recente 
gegevens van Bird Life er  slechts één paar van de zeearend broedt in Slovenië, ergens bij de grens met 
Kroatië; wel komen er zeearenden fourageren bij de Cerknica Polje. En van de Kleine Torenvalk is er in 
het land één kolonie, en wel in een moerasgebied bij Ljubljana. 
 

ZOOGDIEREN 
De zoogdieren zijn niet systematisch genoteerd. De volgende soorten zijn met zekerheid gezien. 
 
Egel ........................................................Erinaceus europaeus 
Haas .......................................................Lepus capensis 
Konijn .....................................................Oryctolagus cuniculus 
Relmuis...................................................Glis glis 
Bruine beer.............................................Ursus arctos 
Boommarter ...........................................Martes martes 
Vos..........................................................Vulpes vulpes 
Edelhert ..................................................Cervus elaphus 
Ree .........................................................Capreolus capreolus 

LIBELLEN 

Opgesteld door Goof H. Overbeek 
Calopteryx splendens ssp balcanica cf...... Weide beekjuffer.....................Cp, Pp,RS 
Calopteryx virgo .......................................... Bosbeekjuffer .........................Dv, Cp N, Pp, RS 
Ischnura elegans......................................... Lantaarntje..............................Dv, Cp, N, Pp, Rs, S 
Ischnura pumilio.......................................... Tengere grasjuffer ..................Pp 
Enallagma cyathigerum .............................. Watersnuffel............................Cp, Pp 
Coenagrion puella....................................... Azuurwaterjuffer......................Dv, Cp, N, Pp, Rs 
Coenagrion pilchellum................................ Variabele waterjuffer...............Dv 
Erythromma najas....................................... Grote roodoogjuffer................Dv, Cp, N, Pp 
Platycnemis pennipes................................. Blauwe breedscheenjuffer .....Dv, Cp, N, Pp, Rs 
Aeschna affinis cf ........................................ Zuidelijke glazenmaker ..........Cp 
Anax imperator ............................................ Grote keizerlibel......................Dv, Cp, N, Pp, Rs, S 
Anax parthenope......................................... Zuidelijke keizerlibel ...............Rs, S 
Brachytron pratense.................................... Glassnijder .............................Cp, Pp 
Cordulegaster heros cf ............................... Balkanbronlibel.......................N 
Libellula depressa ....................................... Platbuik...................................Cp, N, Pp 
Libellula quadrimaculata............................. Viervlek ...................................Cp, N, Pp 
Orthetrum albistylum................................... Witpuntoeverlibel ....................Cp, Pp 
Orthetrum cancellatum ............................... Gewone oeverlibel..................Cp 
 
De libellenwaarnemingen betreffen: 
Cp Cerkniško polje en Cerkniško jezero (meer van Cerknica) 
Dv riviertje de Cerkniščica bij Dolenja Vas 
N Riviertje aan de voet van de Nanos, omgeving Podamos 
Pp  Planina polje 
Rs kloof van Rakov Skocjan 
S Salinas 
 
Uit Slovenië zijn 73 soorten libellen bekend, waarvan 34 uit het meer (en de polje) van Cerknica. De 
detreminatie van Cordulegaster heros is niet helemaal zeker. Het enige waargenomen dier vloog slechts 
korte tijd langs. 

Gebruikte literatuur: 
Dijkstra K-D. B., 2008: Libellen van Europa. Tirion. 
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PLANIPENNIA  

Ascalaphidae (Pseudolibellen) 
 Vlinderhaft Libelloides (Ascalaphus) macaronius 

VLINDERS 

Naar de vlinders is, net als bij de zoogdieren, niet systematisch gekeken. De lijst is gemaakt aan de hand 
van foto’s en waarnemingen van vooral Ruud Kuipers en Petra Kerkhof. 
 
Glasvleugelpijlstaart 
Bloeddrupje 
 
Aardbeivlinder ........................................Pyrgus malvae 
Bont dikkopje .........................................Carterocephalus palaemon 
Zwarte apollovlinder ..............................Parnassius mnemosyne 
Koninginnepage.....................................Papilio machaon 
Klein koolwitje.........................................Pieris rapae 
Oostelijk boswitje ...................................Leptidea sinapis 
Groot geaderd witje ...............................Aporia crataegi 
Grote vuurvlinder, ondersoort ...............Lycaena dispar …….. 
Blauwtjes: esparcette of Adonis 
Groentje..................................................Callophrys rubi 
Kleine ijsvogelvlinder .............................Limentis camilla 
Distelvlinder............................................Vanessa Cardui 
Kleine vos ..............................................Aglais uticae 
Gehakkelde aurelia ................................Polygonia c-album 
Veldparelmoervlinder .............................Melitaea cinxia 
Knoopkruidparelmoervlinder .................Melitaea phoebe 
Bosparelmoervlinder ..............................Melitaea athalia 
Dambordje, donkere vorm (boven en onderz.) Melanargia galathea f. procida 
Bruin zandoogje.....................................Maniola jurtina 
Tweekleurig hooibeestje (onderz.).........Coenonympha arcania ….. 
Bontoogerebia .......................................Erebia oeme 
Witbandzandoog....................................Brintesia circe. 
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