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V.l.n.r., staand: Joop Vrielink, Piet Smeets, Patrick Hommel, Joop de Wit, Lia oosterwaal, Tilly Berkenbosch, Dille de 
Jong, Laurens van Run, Emanuel Kneepkens, Lieuwe de Jong, knielend: Annie Vos, Margriet Bekking. 
 
 
 

 
 
Globaal overzicht van de excursies vanuit Eppensteiner. 
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Algemene gegevens en colofon 
• Deelnemers: Margriet Bekking – van Dort, Laurens van Run, Piet Smeets, Annie Vos – Smit, 

Emanuel Kneepkens, Joop Vrielink, Lia Oosterwaal, Tilly Berkenbosch, Joop de Wit, Lieuwe de Jong, 
Dille de Jong – Daleboudt. 

 
• Reisleiding: Patrick Hommel. 
 
• Verblijf: Gasthof Eppensteiner. Oberweg 21. A-6143 Navis, Oostenrijk.  
 
• Sfeerverslagen: aan de teksten van de deelnemers is in principe niets veranderd. Alleen de schrijfwijze 

van plaatsnamen is afgestemd met de kaart (Kompass # 36). En de namen van planten, vlinders en 
vogels zijn in overeenstemming gebracht met de inventarisatielijsten. 

 
• Copyright: KNNV (ARC), oktober 2010. Oplage: 14 exemplaren. 

Dit verslag kan geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de 
auteursrechthebbenden, maar met bronvermelding. 

 
• Foto’s: alle foto’s zijn gemaakt door deelnemers aan de reis. 

 
• Eindredactie: Joop de Wit 
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Het Navistal: een korte inleiding 
 
Het Navistal ligt in het hart van de Oostenrijkse 
deelstaat Tirol, in een berggebied dat wel de Tuxer 
Alpen (of Tuxer Voralpen) wordt genoemd, ingeklemd 
tussen de veel bekendere en drukkere Stubaier 
Alpen in het westen, en Kitzbüheler Alpen in het 
oosten. Het Navistal is te bereiken via het Wipptal, 
dat van de stad Innsbruck naar het zuiden loopt, 
richting Brennerpas op de grens met Italië. Vanuit het 
Wipptal gezien loopt het Navisertal naar het oosten 
en splitst zich ter hoogte van het dorpje Navis in twee 
takken. Vanuit het Navis zijn dus in feite drie 
verschillende dalsystemen te bewandelen. Ons hotel 

(Gasthof Eppensteiner) lag net iets boven de 
dorpskern aan de Oberweg, op een zonnige en 
bosarme zuidhelling, ongeveer 1450 m boven 
zeeniveau.   
 
De bergen rond het Navistal behoren net als de rest 
van de Tuxer Alpen tot de zogenaamde “Centrale 
Alpen”. Anders dan in de aangrenzende 
berggebieden, de Karwendel in het noorden en de 
Dolomieten in het zuiden, vinden we in deze Centrale 
Alpen nauwelijks kalksteen, maar vooral kalkarme, 
silicaathoudende gesteenten zoals gneis, graniet en 
leisteen. Dit verschil in geologie is heel duidelijk in het 
landschap te zien. Belangrijk kenmerk van 
silicaatgesteente is namelijk dat het veel minder 
erosiegevoelig is dan kalksteen. De bergen in de 
Centrale Alpen zijn daardoor gemiddeld een stuk 
hoger dan de aangrenzende kalkmassieven, maar de 
toppen en bergkammen missen de spectaculaire, 
scherpe vormen die zo karakteristiek zijn voor een 
kalkgebergte. In de silicaatbergen overheersen de 
ronde vormen en het hele landschap oogt daardoor 
wat vriendelijker dan de rauwe, vaak wat grimmige 
wereld van de kalkbergen.  
 
Het verschil in karakter van het landschap wordt nog 
versterkt wordt door een andere eigenschap van 
silicaatgesteente: in vergelijking tot kalksteen is het 
niet zo goed waterdoorlatend. Daardoor kan de 
bodem langer vochtig en koel blijven. Dit verklaart 
weer waarom op silicaatgesteente de vegetatiegrens 
veelal een stuk hoger ligt dan op het veel 

uitdroginggevoeliger en snel opwarmende kalk-
gesteente. Een derde verschil tussen kalk- en 
silicaatgebieden heeft betrekking op het soort bodem 
dat bij verwering van het gesteente ontstaat. 
Silicaatbodems zijn beduidend zuurder en minder rijk 
aan voedingstoffen dan kalkbodems, een verschil dat 
heel duidelijk in de plantengroei tot uitdrukking komt. 
Veel bergplanten zijn in hun voorkomen namelijk 
beperkt tot hetzij kalk-, hetzij silicaatbodems. In het 
algemeen geldt daarbij dat de plantenwereld op 
kalkbodem iets soortenrijker is dan die op 
silicaatbodem, en dat het aantal bijzondere soorten 
er vaak ook iets groter is.  
 
Veel van de hierboven genoemde kenmerken van 
een silicaatgebergte vinden we terug in het bergland 
rond Navis, al behoren de Tuxer Alpen bepaald niet 
tot de hoogst gelegen delen van de Centrale Alpen. 
De toppen van de Tuxer Alpen reiken namelijk 
“slechts” tot zo’n 2500 tot 2900 meter. Het landschap 
is er wel - zoals het in echt een silicaatgebergte 
betaamt - uitgesproken lieflijk. Met uitzondering van 
de spectaculaire Rauher Kamm tussen de Mislkopf 
en het Pfoner Kreuzjöchl, recht boven ons Gasthof, 
zijn alle bergkammen die het dal afgrenzen van de 
aangrenzende dalsystemen ook goed bereik- en 
begaanbaar. Hetzelfde geldt ook voor de meeste 
toppen rond het Navistal, De meeste hellingen zijn 
daarbij vrijwel geheel door een aaneengesloten 
vegetatie bedekt: zoals we gezien hebben ook al 
weer een kenmerk van het silicaatgebergte. Alleen 
waar echt extreme omstandigheden heersen, zijn 
uitgestrekte oppervlakten onbegroeide rots- en 
puinhellingen aanwezig. Maar ook dat blijken voor de 
plantenliefhebber interessante milieus te zijn, 
bijvoorbeeld door het voorkomen van de fraaie 

gletscherranonkel (Ranunculus glacialis) die wij in 
grote aantallen zagen in het maanlandschap rond de 
Grafmartspitze. Spectaculair was ook de door de 
wind gegeselde, halfopen “gemzenheide” aan de 
noordkant van het Pfoner Kreuzjöchl, waar alleen het 
kruipend rotsroosje (Loisleuria procumbens) leek te 
kunnen overleven.  
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De gemzenheide met zijn rotsroosjes is een type 
begroeiing dat alleen voorkomt op silicaatgesteente. 
Maar ook op minder extreme standplaatsen in ons 
gebied verraadde de soortensamenstelling het 
voedselarme en zure karakter van de silicaatbodem. 
Zo zagen wij tot op grote hoogte allerlei soorten, die 
wij al uit eigen land kenden van heidevelden en 
heischrale graslanden: struikhei, blauwe bosbes, 
vossenbes, borstelgras en de - bij ons inmiddels erg 

zeldzame - wolverlei.  
 
Binnen deze relatief zure en voedselarme wereld 
vonden wij echter ook kleine enclaves, waar heel 
afwijkende, iets rijkere en vooral minder zure 
omstandigheden leken te heersen. In de eerste 
plaats waren dit natuurlijk de plekken waar een 
minder zuur soort gesteente aan de oppervlakte ligt. 
Dergelijke geologische rariteiten verraden zichzelf 
meteen door hun afwijkende plantengroei. Zo stuitten 
wij bijvoorbeeld op de laatste dag van onze reis in het 
dal van de Pliderlingbach achter de Urbelesalm op 
een grote groeiplaats van de behaarde alpenroos 
(Rhododendron hirsutum), de kalk-tegenhanger van 
de in het Navistal veel algemenere “zure” alpenroos 
(Rhododendron ferrugineum). Een nog bijzonderder 
plekje met kalkplanten hadden we enkele dagen 
eerder al gevonden op de hoofdkam recht tegenover 
ons Gasthof, vlak onder de top van de Suntinger. 
Hier bleken op een kleine puinhelling, waar ik jaren 
eerder (maar een stuk later in het seizoen) al eens 
een paar pollen edelweiss (Leontopodium alpinum) 
had gevonden, nu enkele exemplaren van de 
zeldzame en duidelijk kalkminnende alpendwerg-
orchis (Chamorchis alpina) te groeien.  
 
Een heel ander type groeiplaats waar relatief kalkrijke 
omstandigheden heersen, vormen de in het Navistal 
nogal talrijke bronhellingen. Hier komt oorspronkelijk 
zwak zuur regenwater aan de oppervlakte, dat op zijn 
lange weg door het overwegend kalkarme gesteente 
kennelijk toch nogal wat kalk heeft kunnen opnemen. 
We vinden hier namelijk allerlei plantensoorten die 
duiden op een relatief basisch milieu. Een prachtig 
voorbeeld van zo’n kalkrijke bronhelling, met onder 
andere veel brede orchis (Orchis majalis), parnassia 
(Parnassia palustris) en gele zegge (Carex flava), 

zagen we al de eerste dag, niet ver van onze Gasthof 
langs de weg van Grün naar de Peeralm. 
 
De belangrijkste reden dat op veel plaatsen in het 
Navistal de hegemonie van het zure, voedselarme 
silicaatmilieu wordt doorbroken, moeten we echter 
noch in de geologie, noch in de hydrologie zoeken, 
maar in de eeuwenoude bemoeienis van de mens 
met het berglandschap. Vooral rond de boven de 
bosgrens gelegen zomerboerderijen zijn de positieve 
gevolgen van het traditionele landgebruik 
overduidelijk. Zoals de naam al aangeeft worden de 
zomerboerderijen of “almen” alleen in het 
zomerhalfjaar bewoond. Vrijwel elke alm is één op 
één gekoppeld aan een permanent bewoonde, veel 
grotere familieboerderij (“Erbhof”) onder in het 
hoofddal.  

Vanuit deze Erbhof trekt in het voorjaar, zodra de 
sneeuw voldoende gesmolten is, een deel van de 
bewoners met het meeste melkvee naar boven, naar 
de alm. Hier wordt tot in de herfst het vee geweid en 
van de melk boter en kaas gemaakt. Rond de 
zomerboerderijen vinden we dan ook altijd 
uitgestrekte alpenweiden, maar soms ook 
hooilanden, en in het Navistal is dit eerder regel dan 
uitzondering. De hooggelegen hooilanden rond de 
Naviser zomerboerderijen bleken daarbij vaak 
uitzonderlijk bloem- en soortenrijk te zijn. Vooral rond 
de Poltenalm en de Stöcklalm, maar ook - dichter bij 
huis - op de hellingen onder de Mislalm vonden wij 
echte botanische goudmijnen. Het was voor ons 
Nederlanders, gewend aan een door overbemesting 
volledig geruïneerd landschap, wel een beetje een 
vreemd idee dat de bloemenweelde van deze 
hooggelegen hooilanden volledig te danken is aan 
eeuwenlange, zorgvuldige maar spaarzame 
bemesting! 
 
Wat het Navistal zo aantrekkelijk maakt voor de 
natuurliefhebber is dus niet alleen de rust, de 
toegankelijkheid van kammen en toppen, en de 
gevarieerdheid van het milieu. Belangrijker is 
misschien nog wel dat het aloude landbouwsysteem 
van Erbhöfe en almen met hun bloemrijke 
alpenweiden en hooilanden, hier nog springlevend is. 
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Dat wij bij diezelfde almen ook nog grote glazen 
verse karnemelk (met boterklontjes!) te drinken 
kregen, maakte het feest in die onwaarschijnlijk hete 
julimaand van 2010 helemaal compleet.  
 
Patrick Hommel

 
 

Verslag 
 

• Woensdag 7 juli 2010 
Verzamelen ’s avonds op station Arnhem en na een korte kennismaking de trein in. 
én 

• Donderdag 8 juli 2010 
Aankomst in Navis. Korte wandeling naar de Peeralm (1663 m). Onderweg zien we o.a. de laaggelegen 
hooilanden rond het dorp, een (nogal) saai naaldbos, een prachtige bronhelling en een fraaie waterval. 
 
Verslag: 
We zijn gisteravond om half 10 per nachttrein naar 
München vertrokken. Vanwege een vertraagde 
aankomst aldaar, misten we de geplande aansluiting 
naar Innsbruck. Een mooie reden om eerst een kopje 
koffie te gaan drinken en de verdere 
reismogelijkheden te bekijken. We kozen unaniem 
voor een wat langere reis met de “boemeltrein” die 
door het Karwendelgebergte via Garmisch 
Partenkirchen en Seefeld naar Innsbruck gaat. Een 
prachtige tocht de Alpen in! In Innsbruck weer 
wachten op de Brennero-trein naar Matrei am 
Brenner, vanwaar we per busje het Naviserdal in 
reden om vóór de deur van onze accommodatie, 
Gasthaus Eppensteiner, afgezet te worden. Hier 
werden we verwelkomd door eigenaar Sigmund en 
zijn vrouw Louise. Zij serveerden ons nog een late 
lunch en daarna gingen we op pad voor een korte 

inloopwandeling over de Bovenweg richting Peeralm. 
De weg voerde ons 
eerst langs de 
Naviser hooilanden. 
De notitieblokken 
voor de plantenlijst 
werden al snel 
gevuld met de 
eerste planten-
namen en ook de 

eerste vogel- en vlinderwaarnemingen werden ge-
noteerd. Ons einddoel van deze eerste dag was een 
fraai kwelmoerasje, waar vooral de planten- en 
vlinderliefhebbers hun hart konden ophalen. 
 
Een prachtige omgeving met prachtig weer; wat wil je 
nog meer……. 
Margriet 

 
 

• Vrijdag 9 juli 2010 
Via het dorp en een beboste helling met beekjes en bronnen naar de Poltenalm (1880 m) en de hoog gelegen 
hooilanden. 
 
Verslag: 
Op deze eerste volledige wandeldag staat de 
Poltenalm op 1880 m hoogte op het programma. Zo’n 
alm is de zomerboerderij van één van de in het dorp 
gelegen boerderijen. Vanouds bevolken ’s zomers 
opa en oma zo’n zomerboerderij. Zij zorgen daar o.a. 
voor het melken en de verwerking van de melk tot 
met name kaas en boter. In mindere of meerdere 
mate is daar een horeca-exploitatie aan verbonden. 
In ieder geval is er steeds een mogelijkheid om water 

bij te tanken. Op deze stralend blauwe ochtend 
mogen we nog “uitslapen”, want het ontbijt is pas om 
8 uur. Voor ons vertrek om 9 uur waarschuwt Patrick 
ons voor de zon en de droogte: smeren, een pet of 
hoed en voldoende drinken mee ! 
 
We beginnen met een dikke 100 m dalen via het 
kerkpad naar het dorp Navis. Daar zien we onze 
eerste en naar later blijkt één van de weinige 
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Orobanche’s. Lathyrus latifolius en Laserpitium 
latifolium zorgen er al meteen voor dat zich een 
achterhoede vormt met Annie, Emanuel, Margriet en 
Patrick, waarmee de toon voor de rest van de reis al 
aardig gezet is. Maar ook voor de mycologen is er 
iets leuks: een heel forse Zwavelzwam en nog wel op 
Lariks. Bij Navis de Klammbach over en langs ZO-
kant stroomopwaarts. Bij de parkeerplaats valt de 
rest van de groep uiteen: Joop Vrielink, Piet, Lieuwe 
en Dille gaan via de brede weg omhoog en Joop de 
Wit, Tilly en ik gaan via het bospad 325.  Dit pad 
kruist enkele malen de brede haarspeldachtige weg 
en soms zien we de 
anderen over deze weg 
lopen. Opvallend zijn 
Moneses uniflora, 
Eenbloemig wintergroen en 
de eerste Pyrola, 
waarschijnlijk P. media. 
Aan het eind van het 
bospad staan vele exemplaren van de Corallorhiza 
trifida, Koraalwortel en daar verenigen we ons met de 
andere vier. 
 
Dan komt de eerste bloemenwei, waarbij met name 

Campanula barbata (ook in het wit !!) en Crepis aurea 
opvallen, samen met vele fladderende blauwtjes. Om 
kwart over 12 onze lunchpauze, waarbij ook de 
laatste 4 zich later bij ons voegen; zij maken nog 
melding maken van Orthilia secunda, Eenzijdig 
wintergroen en zijn dolenthousiast over Listera 
cordata, Kleine keverorchis. Bij die lunchplek vinden 
we de eerste Rhododendron ferrugineum, 
Roestbladig alpenroosje en Rosa pendulina. Patrick 
wijst ons op een stukje alpenweide dat niet langer 
beweid en bemest wordt, waardoor hier een 
schraalgrasland met o.a. Struikheide en Arnica 
montana ontstaat. 

Om kwart over één bereiken 
we de Poltenalm met een 
mooi uitzicht op Navis. Op 
het terras bestellen een 
aantal liefhebbers 
Buttermilch en krijgen een 
fors glas waar de 

boterklontjes volop in de karnemelk drijven. Niet 
iedereen is er even weg van. 
 
Dan zoeken we het nog wat verderop, soms wel, 
soms niet over paadjes. We zien naast Gymnadenia 
conopsea, Grote muggenorchis ook Pseudorchis 
albida, Witte muggenorchis. Verder veel Plathantera 
bifolia, Welriekende nachtorchis. De gele kleur die we 
eerder al van ver als waas over de weilanden zagen 
liggen komt o.a. van Eenhoofdig biggenkruid, 
Hypochaeris uniflora. De Gentiana punctata, 
Gestippelde gentiaan verraadt het zure karakter van 
het gesteente, samen met de rijsbesvelden. Om 
kwart voor drie bereikt de voorhoede van 7 
man/vrouw de Stöcklalm, waar Piet teruggestuurd 
moet worden om zijn rugzak bij de Poltenalm op te 
gaan halen. 
 
Dan begint het afdalen o.a. langs de Naviser hütte 
(1767 m). Sommigen kiezen het bospad, anderen de 
bredere weg, maar uiteindelijk komen de 7 weer 
beneden samen en dan begint nog de zware hete 
klim van ruim 100 m terug naar Eppensteiner. 
Uiteraard volgen de 4 laatste met enige vertraging. 
 
Het was mooi en warm !! 
 

’s Avonds werden we nog vergast op een Tiroler 
avond, met zang, dans en gejodel. “Edelweiss”, 
gespeeld op koeienbellen vormde het hoogtepunt. 

Ook Lia, die niet had kunnen wandelen vanwege een 
ontstoken voet, was bij dit culturele hoogtepunt 
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aanwezig en wilde dat maar al te graag vermeld 
hebben. 

Laurens 

 
 

• Zaterdag 10 juli 2010 
Via de Mislalm (2018 m) met opnieuw hoog gelegen hooilanden naar de Mislkopf (2623 m) met alpenweiden 
en rotsbegroeiingen met prachtige uitzichten. 
 
Verslag: 
Zes uur staan we op, zeven uur ontbijt en om acht 
uur gaan we via de Misl Alm met opnieuw hoog 
gelegen hooilanden naar de Mislkopf die op 2623m 
ligt. Dit wordt een zware wandeling, die uiteindelijk 
wordt gehaald door 9 personen. Voordat we de top 
bereiken, passeren we alpenweiden en prachtig 
begroeide rotsen. In het bosrijke gedeelte van de 
beklimming zien en horen we de Notenkraker, de 
Beflijster, Zwarte mees en een groep sijzen. We 
bereiken de Misl Alm op 2018m en hier is er voor de 
liefhebbers weer verse buttermilch, almdudler of 
appelsap. Dit alles in halve liter formaat. Op 2208m 
staat de open stal de Misl Alm Hochleger,  een goed 
oriëntatiepunt voor de terugweg. 

 
Tijdens de klim wordt een Sneeuwvink gezien, de 
eerste maar niet de laatste van deze dag. Een 
Steenarend laat zich nog zien voor we de top 
bereiken en de schapen zoeken verkoeling in de 
sneeuw.  

Het is één uur als we bovenop de Mislkopf zijn, waar 
we genieten van het prachtige uitzicht. De 
Koninginnenpage  fladdert hier op deze hoogte ook 
nog. Voordat we aan de afdaling beginnen laat een 
Sneeuwvink zich nog eens goed bekijken, door 
vlakbij op een rotspunt te gaan zitten. 

  
Joop legt hem vast op de gevoelige digitale schijf. 
Om 3 uur bereiken we de Misl Alm weer, waar we 
wat drinken. We wachten hier 3 kwartier. De anderen 
zijn nog niet terug, ze nemen later ook nog een leuke 
route over de Oberweg door de nieuwbouwwijk van 
Navis. Ook het KNNV-petje verdwijnt gedurende de 
afdaling. 
Net voordat we de lange steile afdaling naar de 
Oberweg inslaan zie ik nog de Zuidelijke bronlibel. 
De larven leven vooral in brongebieden, met  vrijwel 
stilstaand water. Hij leeft in het zuiden in de bergen,  
een prachtig insect. Kwart over vijf kunnen we weer 
plaatsnemen onder de partytent van Eppensteiner. 
Piet 

 
• Zondag 11 juli 2010 

Naar de alpenweiden achter de Klammalm (1947 m): veel beekjes, alpenmarmotten. 
 
Verslag: 
Geheel vrijwillig staat de wekker weer op 6 uur in de 
ochtend, om 7 uur ontbijt en om 8 uur op pad, met de 
tocht van gisteren nog in de benen. Is dit vakantie ? 
Nee, maar wel heerlijk om te doen. Haal het 
maximale uit een dag, rusten kan thuis wel weer. De 
benen van Tilly zien er roodverbrand uit maar met 
factor 50 en een extra zalfje van Lia gaat ze weer vol 
goede moed op pad. Via het dorpje Grün en het 
moerasje van de eerste dag en de Peeralm (1663m) 
gaan we, de Klammbach volgend, naar de Klammalm 
(1947m). We bewegen ons in oostelijke richting. 
Helaas gaat vandaag Lieuwe niet mee, hij wil een 

rustdag inlassen. Ook Lia volgt een alternatief 
programma. 
Voordat we echt op pad gaan verrast Patrick ons op 
een geschiedenisles, want op die dag zullen we het 
gebied bereiken waar de industrieterreinen van de 
15e eeuw waren gelegen. Met name zilvermijnen: 
Karel de Stoute sneuvelt in 1477. Dat was voor 
Maximiliaan van Oostenrijk de gelegenheid om de 
macht te grijpen. Vooral de zilvermijnen van Tirol 
waren belangrijk als geldbron voor de Habsburgers. 
Margriet vult aan dat ook zout (=Hal) zeer belangrijk 
was bij het  bestendigen  van de macht van de 
Habsburgers. 
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Na dit lesje gaan we op pad. Aan het begin van het 
dorp Grün volgt een kleine tussenstop. Piet ziet 
Rattenstaartlarven lopen; nou lopen, ze wiebelen met 
hun dikke lijf en een opvallende lange staart over het 
asfalt. Waarschijnlijk komen ze uit het vocht van de 
mestvaalt die enkele meters van het asfalt ligt te 
rijpen. Als de rattenstaartlarve verpopt komt daar als 
imago de Blinde bij uit. Heel leuk om te zien. Daarna 
weer full speed een breed bospad op. Vrij snel 
bereikten we de Peeralm, korte pauze en genietend 
van de welluidende koeienbellen en even verderop 
een nieuwe plantensoort nl. Senecio alpinus, nog 
nooit gezien en net bezig om zijn eerste lintbloemen 
te ontvouwen. Ook Epilobium alpestre met steeds 3 
blaadjes in een krans is een nieuwkomer. Op deze 
mooie dag passeren ons regelmatig dagjesmensen 
die vooruit willen maar wel naar ons kijken: wat doen 
die mensen??? Onderweg wordt wat langer 
stilgestaan bij het fladderen van de Apollovlinder. Is 
deze ADHD-er nu de Apollovlinder of de 
Alpenapollovlinder. Na een rotspartijtje waar 
onmiskenbaar Gentiana cruciata staat, bereiken we 
de Klammalm waar we weer getrakteerd worden door 
Patrick op karnemelk, koffie of almdudler. Wanneer 
we verder willen, worden we verrast door regen, even 
wachten en dan toch maar weer op pad. Een kleine 
10 minuten later kunnen we zien hoe het water van 
een smeltende gletsjer (duizenden jaren geleden in 
een dal liggend) een smal V-vormig dal vormde. De 
lunchpauze zittend op een steen werd spannend door 
een enkele bliksemflits en krachtige donderslagen. 

Het onweer zette niet door en dus verder langs 
Rhododendron-velden. We bereikten een vrij vlak 
gebied, een beweid beekdalsysteem. Patrick wilde al 

dagenlang Eriophorum scheuchzeri zien. Een 
Wollegras is die dag verzameld en ’s avonds kon met 
zekerheid worden vastgesteld dat het inderdaad 
E.scheuchzeri was. Margriet was druk bezig met het 
zoeken naar mossen, die bij voorkeur op of bij 
koeienvlaaien in moerassige gebieden groeien. 
Rondom hoge uitdagende bergtoppen, die misschien 
op de vrije dag verkend kunnen worden. Ook het land 
van de Murmeltiere. En inderdaad een enkel 
exemplaar liet zich zien. Gehoord heb ik ze op die 
dag niet, terwijl dat toch zo’n mooi karakteristiek 
geluid is. 
Het weer was niet helemaal te vertrouwen, dus na 
een uurtje gingen we toch maar terug. Net op tijd 
belanden we weer op de Klammalm, voordat er een 
fikse regenbui losbrak. Koffie en gebak maakten de 
pauze aangenaam. Daarna met spoed terug via een 
breed pad naar het hotel. Veel stops waren er niet, 
omdat we weinig nieuwe zaken tegenkwamen en het 
weer nodigde ook niet echt uit. 
Een prettige, beetje nattige, koele en niet al te zware 
dag.  
Lieuwe zegt lekker uitgerust te zijn en dat zijn rode 
bloedlichaampjes zich toch minder snel aanpassen 
aan de hoogte dan Patrick veronderstelt. En Lia, die 
nog veel last heeft van haar ontstoken teen, is toch 
de hele dag in het veld gebleven, heeft naar plantjes 
gekeken en een walstro meegenomen. Na enige tijd 
is die gedetermineerd als Galium anisophyllon. 

 
’s Avonds was er een voetbalwedstrijd: Spanje tegen 
Nederland of andersom. Ging als een nachtkaars 
uit……… 
Emanuel 

 
 

• Maandag 12 juli 2010 
“Gemzenwandeling” met weidse uitzichten. Via dorp en Blasigeralm (1700 m) naar Kreuzjöchl (2536 m), terug 
via Stöcklalm (1990 m) en dorp. Uitzicht op besneeuwde hoofdketen op Italiaanse grens, gemzen, 
alpenweiden met meertjes en moerassige plekken, deels over brede grazige bergkammen. 
 
Verslag: 
"De gemzenwandeling". 
Classificatie: lange, vrij zware wandeling.  
Doel: via Blasigeralm naar Kreuzjöchl( 2536m) terug 
via de Stöckalm en kerkenpad naar het hotel. 

Weer: in het begin stralend warm zomer weer. 
Ondanks het verlies van Nederland op het WK, 
heerlijk geslapen. We ontbijten wat vroeger omdat we 
een lange wandeling voor de boeg hebben.  
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Allereerst lopen we via het kerkenpad naar het dorp. 
Onder weg zien we een 
Alpensalamander. 
Het lijkt of deze een 
naaktslak eet. Iedereen 
verbaast zich hier over. 
Op de terugweg zien we 
de ontknoping van dit 
kleine drama. Via het 
grote en hier en daar vrij 
steile  bospad lopen we 
naar de Blasigeralm. Hier 
drinken we wat en 
vervolgen de weg net tot het steile grasgedeelte 
begint naar de graad. Voor we dit steile grazige deel 
beklimmen eten we wat en legt Patrick uit hoe we 
naar boven moeten lopen. Hij schat dat we ongeveer 
20 minuten nodig hebben. Maar Patrick heeft een 
ander horloge dan wij als deelnemers. We 
verzamelen alle moed en gaan op weg. Het is 
inmiddels behoorlijk warm geworden dus zweten we 
als paarden, wat zo nu en dan gecompenseerd moet 
worden door flink te drinken. Onderweg laat Patrick 
me een Groene knolorchis zien. Dille wordt 
opgeschrikt door een wegvliegende 
Alpensneeuwhoen. Na een half uur ben ik boven, 
Parick kijkt over de rand om te zien of iedereen 
meekomt. Als iedereen boven is rusten we wat uit en 
volgt er een discussie over welke soldanella hier 
staat.  

 

Gezien het kleine formaat en de ondiepe insnijding 
komen onze botanisten 
Annie en Emanuel tot de 
conclusie dat het 
Soldanella pusilla is. 
Met de verrekijker zien we 
in de verte de mensen 
skiën op de Tüxer Ferner. 
Beneden ons ligt het 
Schmirntal. Op de flanken 
van dit dal zien we  de lang 
verwachte gemzen( zelfs 
31 stuks )  die op de kleine 

sneeuwvelden verkoeling zoeken. Ook de schapen 
hebben deze gewoonte overgenomen. 
Na nog een klein half uur lopen over de graad 
bereiken we ons einddoel, namelijk het Naviser 
Kreuzjöchl. Hier wordt ieder Bergheil gewenst en 
worden er foto's gemaakt. Omdat er steeds meer 
zware onweerswolken komen aan drijven, maant 
Patrick ons om met de afdaling te beginnen. De 
lange afdaling gaat voor een groot deel door velden 
met alpenrozen, een prachtig gezicht. Op de 
Stöckalm toch kort gerust en heerlijke 
vlierbloesemlimonade gedronken, om de 
vochtvoorraad voor de laatste etappe aan te vullen. 
In het dorp zien we langs de beek de Waterspreeuw 
en de Grote gele kwikstaart. Nog even het steile 
kerkenpad op en dan wacht er een heerlijk glas koud 
bier. Maar we worden weer opgehouden bij de 
Alpensalamander. Het dier is dood. Niet de 
alpensalamander at vanochtend aan de slak, maar 
het was net andersom. 
Na het glas bier en een heerlijke douche, genoten 
van een heerlijke maaltijd en een fantastische dag.  
Joop (Vrielink) 

 
 

• Dinsdag 13 juli 2010 
Rustige (!) dag. Met de bus naar St. Kathrein (1103 m) aan het begin van het dal en langs de beek terug naar 
Navis. 
 
Verslag: 
Na het ontbijt (met als verrassing een gekookt eitje) 
maakt een deel van het gezelschap zich op om met 
de bus naar Sankt Kathrein te gaan en vandaar langs 
de beek (Navisbach) terug naar Navis te lopen. De 
overige (Lieuwe, Dille, Laurens, Lia en Tilly) blijven bij 
Eppersteiner of in de buurt om knieën, spieren, etc. 
wat rust te geven. 
Na bewondering van de kerk van St. Kathrein (helaas 
was de deur op slot, zodat we het interieur niet 

konden bekijken) zochten we een horecagelegenheid 
- Patrick herinnerde zich zoiets - voor een kop koffie, 
maar die bleek na navraag al enige jaren geleden de 
deuren definitief gesloten te hebben. Afijn, water 
smaakt ook heel goed, 
De groep viel kort daarna uiteen in twee groepjes: 
Patrick, Piet, Joop en Joop en daarachter Annie, 
Margriet en Emanuel. Onderweg leert Patrick een 
Wijngaardslak kunstjes. Ook laat een 
Alpensalamander zich uitgebreid fotograferen. De 4 

Holunder/Vlierbloesemsiroop:  voor 1 liter siroop. 
1 kg suiker en 1 liter water 5 min. koken (evt. beetje 
citroenschil meekoken). 12 bloemschermen (uitgeschud, 
niet gewassen!) en 2 citroenen in plakjes toevoegen en 
twee dagen in de koelkast laten trekken. Alleen met een 
theedoek afdekken en 2 x per dag doorroeren (met houten 
of plastic lepel). Door een zeef en daarna door een 
koffiefilter gieten, heel even bijna aan de kook brengen. 
Daarna siroop in droge, schone flesjes gieten. Eventueel: 
(doe ik niet meer) in de afgekoelde siroop 30 gr. citroenzuur 
(apotheek) laten oplossen om gisting en mogelijk ontploffing 
te voorkomen. 
Annie Vos 
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koplopers lunchten midden in de beek, met een 
voorbij vliegende 
Waterspreeuw (verderop 
nog meerdere keren gezien).  
Een ingeslagen pad begon 
heel mooi, maar ging allengs 
over in een klauterpartij waar 
het lastig doorkomen was, 
o.a. vanwege de door koeien 
vertrapte paadjes met veel 
vette klei en waarbij de twee 
groepjes elkaar weer 
tegenkwamen om 
gezamenlijk dit jungle-deel 
van de tocht tot een goed 
einde te brengen. De 
“eenvoudige wandeling 
langs de beek” bleek 
uiteindelijk heel mooi te zijn, maar qua zwaarte toch 
een flinke schoenendoos vol! 
De tocht eindigde enige uren later langs de 
Lourdeskapel, de kerk en kerkhof  - een substantieel 
deel van de overledenen behoorden tot de familie 
“Peer” - en tenslotte het kerkenpad (altijd een 
“lekkere kuitenbijter” na een lange wandeling) en zo 
terug naar Eppensteiner. 
 

Desgevraagd bleken Lia en Tilly vanaf de 
parkeerplaats net buiten 
het dorp een bezoek te 
hebben gebracht aan de 
Peeralm, had Laurens veel 
gelezen en enige ontbroken 
slaap ingehaald en hadden 
Lieuwe en Dille een 
wandeling van 2½ uur 
gemaakt langs de 
Navisbach (en een Zwarte 
roodstaart gezien). 
Na weer een uitstekende 
maaltijd - waarbij het lijkt of 
de schalen steeds sneller 
leeg raken, naarmate de 
week vordert - wordt de 
dag besloten met het toetje 

(een smakelijk Oostenrijks likeurtje) buiten op het 
terras. Tijdens de maaltijd brengt Patrick ons vast op 
de hoogte van de te doorstane ontberingen in de 
komende dagen, met name woensdag. Dit alles op 
zijn gebruikelijke, uiterst positieve wijze en 
eufemistische manier van uitleg van de zwaarte van 
de tochten. 
Joop (de Wit)

 
 

• Woensdag 14 juli 2010 
Via de Peeralm naar het Naviser Joch (2479 m). Rotsige alpenweiden, min of meer vlak liggende 
bronterrassen. 
 
Verslag: 
Vandaag staat de Naviser Joch op het programma en 
voor wie wil kan er nog naar toppen geklommen 
worden. We vertrekken richting Peer Alm, die een 
Ruhetag had, maar het was ook nog vroeg om al 
achter de Buttermilch te gaan zitten. 
We gaan het pad omhoog en komen bij de Grafmart 
Alm (2161 m), die in de zomer niet meer als zodanig 
wordt gebruikt, maar in geval van onweer kan er 
geschuild worden. Via een ingenieus systeem kan de 
deur worden geopend en komt 
men in een schuilruimte. 
Middels het onderwijssysteem 
van Montessori oefenen we, 
voor het geval we niet 
gelijktijdig de berg afkomen. 
Een Gems wordt gesignaleerd 
en die houdt ons goed in de 
gaten. 
We klimmen via een smal, 
maar goed begaanbaar pad 
naar boven. Piet ziet een 
hermelijn. 
Aangekomen bij de Naviser 
Joch (2479 m) lunchen we met 
een wijds uitzicht op de 
bergketen en sneeuwveldjes 

aan onze voeten. Daar was het  paars van een 
nieuwe soort: Primula glutinosa. Wat een plek!   
Zo hoog waait het er flink en verschillenden moeten 
achter de zitlap aan. Tijdens de lunch is het de vraag 
naar welk kruis geklommen zal worden. Rechts de 
Naviser Sonnenspitze (2619 m) of links de 
Grafmartspitze (2720 m). Ja, en wat als kiezen 
moeilijk is? Dan eerst de ene, met de mogelijkheid 
om daarna nog de andere te doen. 
Een groot deel van de groep klimt naar de Naviser 

Sonnenspitze. Na terugkomst 
peilt Patrick wie nog naar de 
andere top wil. Kruizen 
blijken een enorme 
aantrekkingskracht op KNNV-
ers uit te oefenen: Annie en 
Emanuel willen ook deze top 
nog wel bereiken. Gedrieën 
gaan ze omhoog. De 
meesten beginnen rustig aan 
de afdaling. Onderweg 
komen ze een mountainbiker 
tegen, nu nog lopend, maar 
ongetwijfeld van plan om 
boven gekomen, de berg af 
te stuiteren. 

 
Sommige mensen zien kans om hun hond te leren 
pootjes te geven, anderen doen hun best de kat 
manieren te leren. Zo heb je nog leeuwentemmers en 
paardendressuur, maar “escargot-training” was voor de 
meesten onder ons nieuw. 

Spinatknödel 
300 g altbackenes Weißbrot, knapp ¼ l warme 
Milch, 750 g vorgekochter, passierter Spinat , 1 
gepresste Knoblauchzehe, 60 g butter, 1 kleine 
Zwiebel, Salz, Pfeffer, Muskat, 2 Eier 2 EL Mehl, 50 
g Speck, 1 - 2 EL Semmelbrösel, 3 EL geriebener 
Parmesan 
 
Das Brot in feine Scheiben schneiden und mit der 
Milch übergießen. Vorgekochten, passierten Spinat 
mit Knoblauch würzen. Klein geschnittene Zwiebel 
in zerlassener Butter anschwitzen. Spinat 
dazugeben und ca. 5 minuten schmoren lassen. 
Mehl und Semmelbrösel zur Brotmasse geben, die 
verquirlten Eier, den Spinat und klein gewürfelten 
Speck dazugeben. Gut vermischen. 
Aus der Masse 10 – 12 kleine Knödel formen, in 
aufgekochtes Salzwasser legen, darin langsam 
ziehend ca. 15 – 20 minuten garen lassen. 
Abgetropft mit Parmesan bestreuen und mit 
zerlassener Butter überzogen sofort servieren. 
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Nadat zij ’s ochtends een Steenarend had gezien, 
verdween Dille op de terugweg  het moeras in achter 
een Alpenmarmot aan, maar die liet zich verder niet 
meer zien. 

Het was een lange afdaling en weer hadden we 
stralend weer.  
Om half zeven kwamen Patrick, Annie en Emanuel 
weer op Eppensteiner aan. Zij werden door ons met 
applaus ontvangen: ook de tweede top was 
beklommen. Zij hadden er 10½ uur opzitten, want 
ook deze ochtend waren we om 8 uur vertrokken. 
Het eten was afgestemd op deze tocht die wel de 
nodige energie had gekost. We kregen Kaseknödel 
en Spinatknödel. Lekker, maar machtig.  Als toetje 
werd er saus van vlierbessen met bramen op tafel 
gezet. De helft van de groep had de saus al op 
voordat de Kaiserschmarrn werd gebracht, aan repen 
gesneden zeer eiwitrijke poffertjes. Heerlijk!  Het was 
een echt Oostenrijks maal uit de voortreffelijke 
keuken van Eppensteiner.  
We hebben er weer een bijzonder mooie dag 
opzitten. 
Tilly 

 
• Donderdag 15 juli 2010 

Via het dorp naar de bergkam tegenover ons Gasthof: Sunntiger (2400 m), zuurdere vegetatie met 
bosbesvelden. 
 
Verslag: 
Na de zware tocht van woensdag gingen 9 
deelnemers iets over 8 uur op pad naar de Sunntiger 
(2400m), de weersvoorspelling was goed, flink warm 
en eind van de dag mogelijk wat onweer. De groep 
daalde af naar Navis op weg naar de kapel van 
Lourdes op de route 20 westwaarts aan de 
noordzijde van het dal. 
In het fijnsparbos was al veel te zien. Veel planten 
wortelden niet in de grond maar op de deels 
onverteerde laag van dennennaalden: Grote 
keverorchis, Witte klaverzuring, Eenbes, Etagemos, 
Groot varentjesmos, Struisveermos, Dalkruid. Nog 
relatief koel waren de vlinders nog benaderbaar, b.v. 
Melkspotvlinder. 

 
 
Na passage van de 2e beek, de Penzenbach, moest 
er volgens Patrick’s kaart een pad omhoog zijn. Wij 
hebben het niet kunnen vinden en op de nieuwere 
kaarten bleek het ook niet te bestaan. Patrick was 

Hannibal en wij zijn olifanten, wij vochten ons 
omhoog zonder kapmes nota bene: een stijl 
modderig geheel, overwoekerd door struiken, 
versperd door omgevallen bomen en onbegaanbaar 
gemaakt door koeienpoten. Na 3 kwartier werd om 
10 uur de weg bereikt die naar de Vöstenalm leidt. 
Enkele knieën kraakten toen al en Dille besloot hier 
alleen terug te gaan. 
Het was de oorspronkelijke bedoeling om via de 
Schafalm te gaan, maar die route werd als te zwaar 
na het Hannibalpad gezien, de groep koos voor de 
richting Vöstenalm. Daar werd niet gestopt, de 
mensen waren aan het hooien. Een rust vonden wij 
om 11.30 uur op het plateau erboven. Daar zagen wij 
een gems hoger op, en ….Maanvaren! 
Lieuwe besloot terug te gaan, het was welletjes 
geweest. De overige 7 stegen iets na 12 uur via het 
Schafalm-hochleger door naar de Sunntiger. 
Daarboven beleefden zij mooie momenten. De top 
was wel de vondst van Chamorchis alpina. 
Bij de afdaling werd dezelfde weg terug gekozen via 
de Vöstenalm. Oma was klaar met hooien en zeer 
gastvrij om dorst te lessen met drankjes. Daarna 
werd de hele weg naar beneden gevolgd tot die 
aansloot bij de R20. Om 17.50 uur kwam het peloton 
aan in het hotel. Om 18.45 arriveerde de 
achterhoede in de vorm van de botanische 2, zij 
hadden meer op de plantjes dan op de weg gelet. 
Lia en Tilly hebben deze dag zelf ingevuld: een aan 
hun handicaps aangepaste tocht langs de Poltenalm, 
de Klammalm en de Peeralm, deels te voet, deels 
liftend en met eigen auto. 
Lieuwe

 
 

Kasknödel 
300 g altbackenes Weißbrot, 4 Eier, 1/8 l Milch, 1 Zwiebel, 
Salz, Muskat, 100 g Butter, 60 g Mehl, 
150 g Käse (z.B. Emmentaler). 
 
Das Brot in feine Scheiben schneiden. Die Eier mit der Milch 
versprudeln und über das Brot geben. Die geschälte, fein 
geschnittene Zwiebel in Butter glasig dünsten. Den Käse in 
sehr feine Würfel schneiden und alles zusammen mit dem 
Mehl zum Brot geben. Gut mischen, mit etwas Salz und 
Muskat würzen. 
Aus der Masse 8 – 10 Knödel formen, in aufgekochtes 
Salzwasser geben und darin langsam ziehend 15 minuten 
garen lassen. 
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• Vrijdag 16 juli 2010 
Richting Peeralm, bij waterval omhoog naar de Seeapnalm (2090 m) en Wetterkreuz (2148 m): 
verwaarloosde alpenweiden en hooilanden, deels met struweelopslag, deels heischraal. Voor een deel van 
het gezelschap: de “Talübergang”, via het Pfoner Kreuzjöchl (2640 m) en de Ochsenalm (2163 m) helemaal 
om het massief van de Mislkopf heen. 
 
Verslag: 
De hele groep start bij Eppensteiner, alleen Laurens 
blijft thuis. Men kan de hele tocht doen rond de top, 
men kan ook van de Seapnalm direct naar de 
Mislalm lopen. 
Het is eerst heiig weer, de geelgors begeleidt ons 
met zijn zang. Piet redt een Alpensalamander van de 
weg, en zet hem in het groen. Lia krijgt een lift vanaf 
de parkplaats van een gemotoriseerde hooiwagen 
naar boven, en verderop van een jagersauto. 
Baseréhia vlinder op arm Patrick. 
Nog 20 minuten lopen naar de Seapnalm: hier 
hebben de boeren hooiland teruggegeven aan de 
natuur, maar dat is nu schraal land. Lia sluit hier bij 
ons aan. Koffietijd-pauze bij de Seapnalm  2091m. 
Vanaf hier gaat de grootste groep (1) rond de top en 
Lieuwe + Dille + Lia + Tilly (2) gaan direct naar de 
Mislalm. Vlakbij de mooie Wanderweg zien we een 

Alpenhagedis. Op naar punt Hirschstein 2281 m. 
hoog. Daar in de buurt vonden wij de Groene 
Nachtorchis, Coeloglossum viride, verder volop 
Gentiana clussii en Gentiana verna, op het topje o.a. 
Silene acaulis en Dryas octopetala. Verderop langs 
de weg veel Gentiana punctata. Dan naar Mislalm 
Hochleger 2208m. hoog, waar paarden staan. 
Verder naar rustpunt de Mieslalm 2018m hoog, waar 
wij vlierbloesem-limonade gedronken hebben. Lia en 
Tilly krijgen een lift naar Navis. Lieuwe + Dille dalen 
wandelend af en zien een Notenkraker. De boeren 
zijn aan het hooien. 
De andere groep via Ochsenalm (waar ze van 
Schnaps genoten ) beginnen aan de grote afdaling 
en komen langs de Mislalm, behalve Emanuel en 
Annie. Deze twee hebben een iets langere weg, 
maar makkelijker afdaling. 
Dille

 

   
 
 

• Zaterdag 17 juli 2010 
Een mogelijkheid voor een laatste wandeling, of rondom de Gasthof blijven. Vroeg diner en tegen zessen met 
de bus naar het station in Matrei. 
én 
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• Zondag 18 juli 2010 
Aankomst ‘s morgens in Arnhem. 
 
Verslag: 
Een kleine groep (Margriet, Annie, Emanuel en 
Patrick) hebben een wandeling gemaakt naar de 
Urbelesalm (1651 m); de rest bleef in de buurt van 
het hotel. Tegen zessen – na een voor de meesten 
rustige dag – kunnen we de bagage uit de 
saunaruimte halen en het busje instappen dat ons 
naar het station in Matrei brengt. 
In Innsbruck kunnen we vrij vlot in een vertraagde 
trein naar München stappen zodat we straks in 
München – anders dan gepland -  meer dan 
voldoende overstaptijd hebben. Deze vertraagde trein 
zit bomvol zodat enkele mensen geruime moeten 

staan, hangend over een overvloed aan koffers en 
andere bagage. 
In Hauptbahnhof München hebben we ruim de tijd 
om wat te drinken en de langslopende 
mensenmassa’s (’s avonds laat) te bekijken tussen 
de vele eettentjes. Annie en Emanuel maken van de 
gelegenheid gebruik nog wat aan de plantenlijst te 
sleutelen. 
Dan de slaaptrein in… 
 
Na ’s morgens op station Arnhem van elkaar afscheid 
genomen te hebben waaiert de groep uiteen voor de 
laatste etappe naar huis. 
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Bijlagen 
 
• Plantenlijst 
Door Annie Vos & Emanuel Kneepkens 
 
Verantwoording, literatuurlijst: 
Van de in het veld op habitus herkende plantensoorten zijn de namen genoteerd. Vaak wordt ter controle nog 
in het veld naar details gekeken om kenmerken te controleren. Bij twijfel of bij onbekende soorten wordt (enig 
verantwoord) materiaal meegenomen. 
Van sommige exemplaren zijn detailfoto’s gemaakt. ‘s Avonds is veel materiaal gedetermineerd met behulp 
van de meegenomen flora’s (zie literatuurlijst).  
Over het algemeen kon het meegebrachte materiaal op naam gebracht worden.  
De wetenschappelijke namen zijn ontleend aan de nomenclatuur van Flora Helvetica. De Nederlandse namen 
in de 2e kolom komen uit Heukels of uit Lambinon/De Langhe e.a.. De niet- officiële Nederlandse namen 
komen uit o.a. Blamey en staan tussen haakjes. Een enkele opmerking staat ook tussen haakjes. Planten, die 
niet vermeld worden in Heukels (lit.7) of Lambinon (lit.8) hebben een Duitse naam gekregen. Deze komen zo 
goed als allemaal uit de Flora Helvetica. Wanneer een plant niet in de Flora Helvetica voorkomt, dan komt de 
Duitse naam uit de Flora Alpina (lit.1).                                            .  
De datakolom geeft aan op welke excursiedag de soort is gezien. De getallen 8 t/m 17 slaan op 8 t/m 17 juli. 
Gekozen is om die soorten te noteren, die een redelijke afspiegeling vormen van de vegetatie van de 
betreffende excursiedagen. Er is niet getracht om op alle dagen alle soorten te noteren.  
Het meegebrachte materiaal van de groepsdeelnemers zijn tezamen met het plantenmateriaal van Annie Vos 
en Emanuel Kneepkens tot één plantenlijst verwerkt.  
Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen presenteren is ervoor gekozen de kolom met de 
‘familienamen’ niet in deze plantenlijst op te nemen. In totaal zijn 420 plantensoorten genoteerd. 
 
Geraadpleegde literatuur: 
 

1. Aeschimann, David, Konrad Lauber  e.a. - Flora Alpina ; band 1 en 2; 1e dr., 2004, Bern. 
2. Lauber, Konrad / Gerhart Wagner  -  Flora Helvetica,  2e dr., 1998, Bern. 
3. Lauber, Konrad / Gerhart Wagner  -  Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica,2e dr., 1998, Bern. 
4. Rothmaler, W. - Exkursionsflora von Deutschland: 

band 3: Gefässpflanzen: Atlasband, Nachdruch 11, Auflage 2009, Spektrum Acad.Verlag, Heidelberg. 
      5.    Rothmaler, W.-  Exkursionsflora von Deutschland: 
             band 4: Gefässpflanzen: Kritischer Band, 10e dr., 2005, München. 

6. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  -  Bergflora van Europa, 2003, Baarn. 
7. Meijden, R.van der  - Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005 Groningen. 
8 Lambinon/De Langhe e.a. , - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en 

de aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 
9 Adler,W . e.a. Exkursionsflora von Osterreich, 1e dr, Eugen Ulmer GmbH 1994, Stuttgart.     

 
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Data 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 17 

Achillea atrata (Zwartgerand duizendblad) 11,14,16 

Achillea millefolium Duizendblad 8 

Acinos alpinus (Alpensteentijm) 11.16 

Aconitum vulparia Gele monnikskap 11,13, 15 

Actaea spicata Christoffelkruid 13 

Adenostyles alliariae (Grijze klierstijl) 9,11 

Adenostyles glabra (Kale klierstijl) 13,15,17 

Agrostis rupestris (Felsen-Straussgras) 16 
Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen 9,12,17 

Alchemilla alpina (Alpenvrouwenmantel) 15 

Alchemilla decumbens  (Niederliegender Frauenmantel) 11 

Alnus glutinosa Zwarte els 9 

Alnus incana Witte els 9,17 

Alnus viridis (Groene els) 11,12,17 

Androsace alpina (Alpen-Mannsschild) 10,11 

Androsace obtusifolia (Stompbladig mansschild) 16 
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Angelica sylvestris Gewone engelwortel 9,17 

Antennaria dioica Rozenkransje 8,11,14,15,16,17 

Anthoxanthum alpinum (Alpenreukgras) 14 

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 8,16,17 

Anthyllis vulneraria sl. (Alpenwondklaver) 8,9,10,11,12,15 

Aquilegia atrata (Donkere akelei) 13 

Arabis alpina ssp. alpina (Alpenscheefkelk)  10 

Arabis alpina ssp.caucasica (Kaukasische Gänsekresse) 11,16 

Arenaria gothica (Gotisches Sandkraut) 14 
Arnica montana Valkruid 9,11,12,14,16 

Arrhenatherum elatius Glanshaver 8 

Artemisia genipi (Ährige Edelraute) 16 

Artemisia vulgaris Bijvoet 9 

Aruncus dioecus Geitenbaard 13, 15 

Asperula cynanchica Kalkbedstro 13 

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren 8 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 11,12 

Asplenium viride Groensteel 11,12,13,17 

Aster alpinus (Alpenaster) 10 

Aster bellidiastrum (Alpenmadelief) 9,15,17 

Astragalus alpinus (Alpenhokjespeul) 11,12,15 

Astragalus australis (Südlicher Tragant) 15 

Astrantia major Groot sterrenscherm 13 

Athyrium distentifolium (Alpen-Waldfarn) 12,17 

Bartsia alpina (Alpenhelm) 9,10,12,15,16 

Bellis perennis Madeliefje 9 

Berberis vulgaris Zuurbes 13 

Biscutella laevigata Brilkruid 10,11,12,14,15,17 

Blechnum spicant Dubbelloof 9,11,16 

Blysmus compressus Platte bies 8,11 

Botrychium lunaria Maanvaren 10,11,15 

Brachypodium pinnatum  Gevinde kortsteel 8,9,13 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 17 

Briza media Bevertjes 8,11,16,17 

Bromus erectus(HK:Bromopsis erecta) Bergdravik 9 

Buphthalmum salicifolium Wilgkoeieoog 8,13 

Calluna vulgaris Struikhei 8,16 

Caltha palustris Gewone dotterbloem 8,11,16,17 

Campanula barbata (Baardklokje ) 9,14,16,17 

Campanula cochleariifolia (Zodeklokje) 15 

Campanula glomerata Kluwenklokje 16,17 

Campanula patula Weideklokje 8,9 

Campanula rapunculoides Akkerklokje 15 

Campanula rotundifolia Grasklokje 9,12,13,17 

Campanula scheuchzeri (Scheuchzer's klokje) 16 

Campanula trachelium Ruig klokje 9,13 

Capsella bursa-pastoris Herderstasje 8 

Cardamine amara Bittere veldkers 9 

Cardamine flexuosa Bosveldkers 9,13 

Carduus defloratus (Alpendistel) 8,9,11,13,16,17 

Carduus personata (Gemaskerde distel) 9 

Carex atrata ssp. aterrima (Russgeschwärzte Segge) 14 

Carex atrata ssp. atrata (Geschwärzte Segge) 10,11,12,15 

Carex canescens (in Hk.curta) Zompzegge 15 

Carex capillaris (Draadsteelzegge)    10,15 

Carex curvula (Krumm-Segge) 10,11,12,16 

Carex davalliana Veenzegge 8,9 

Carex digitata Vingerzegge 9,11,13,17 
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Carex echinata Sterzegge 8,9 

Carex ferruginea (Roestzegge)      11 

Carex flacca Zeegroene zegge 8,9,11, 15,17 

Carex flava  Gele zegge 11 

Carex frigida (Koudminnende zegge)  12 

Carex lepidocarpa(FH flava.aggr) Schubzegge     9 ,10,11 

Carex nigra Zwarte zegge 8,9,11 

Carex ovalis Hazenzegge 8,9,17 

Carex pallescens Bleke zegge 8,9,11,12 

Carex panicea Blauwe zegge 8,9,11 

Carex paniculata Pluimzegge 8,9 

Carex pulicaris Vlozegge 8,9 

Carex sempervirens (Altijdgroene zegge) 10 

Carex sylvatica Boszegge 9,13,15,17 

Carex viridula (Hk: C.oederi) Dwergzegge 8 

Carum carvi Karwij 8,9,11,17 

Centaurea scabiosa Grote centaurie 8,13 

Cerastium cerastoides (Dreigriffliges Hornkraut) 16 
Cerastium uniflorum (Eenbloemige hoornbloem) 10,14,16 

Chaenorrhinum minus Kleine leeuwenbek 8 

Chaerophyllum villarsii (Villars' ribzaad) 9,11,13,15,17 

Chamorchis alpina (Dwergorchis) 15 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik 8 

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladige goudveil 11 

Cicerbita alpina (Alpenmelksla) 9,11,17 

Circaea alpina Alpenheksenkruid 13 
Cirsium acaule Aarddistel 9,11,16 

Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel 9,11,16 

Cirsium oleraceum Moesdistel 8,9 

Cirsium palustre Kale jonker 11 

Cirsium spinosissimum (Alpenvederdistel) 10 

Clematis alpina Alpenclematis 11 

Clematis vitalba Bosrank 9,17 

Coeloglossum viride (Hk. Dactylorhiza v.) Groene nachtorchis 10,15,17 

Corallorhiza trifida  Koraalwortel 9 

Corylus avellana Hazelaar 17 

Crepis aurea (Gold-Pippau; Goudbloemstreepzaad) 9,11,14,15,16,17 

Crepis paludosa Moerasstreepzaad 9 

Cynosurus cristatus Kamgras 11 

Cystopteris fragilis Blaasvaren 11,17 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 9,11,17 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 8,9,11 

Dactylorhiza majalis Brede orchis 9,11,12 

Danthonia decumbens Tandjesgras 14 
Daphne mezereum Rood peperboompje 17 

Daucus carota Peen 9 

Deschampsia caespitosa Ruwe smele 13,15 

Deschampsia flexuosa Bochtige smele 15 

Dianthus carthusianorum s.l. Kartuizer anjer  13 

Diphasiastrum alpinum Alpenwolfsklauw    9,11 

Doronicum clusii (Clusius' Gemzwurz) 10,12,14 

Draba aizoides (Geel hongerbloempje) 10,16 

Dryas octopetala (Achtster; Zilverwortel) 10,11,12,15,16,17 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 9,13 

Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 8,11 

Empetrum nigrum  Kraaihei 15,16 

Epilobium alpestre (Kransblad-basterdwederik) 11 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis 16 
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Epipactis helleborine Brede wespenorchis 13 

Equisetum hyemale  Schaafstro 13 

Equisetum palustre Lidrus 9 

Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart 9,11 

Erica carnea (Sneeuwheide) 15 

Erigeron uniflorus (Eenhoofdige fijnstraal) 10,15,16 

Eriophorum latifolium Breed wollegras 8,9,11 

Eriophorum scheuchzeri (Scheuchzer's wollegras) 11 

Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras 16 

Euphrasia minima (Dwergogentroost) 15 

Euphrasia rostkoviana (Hk.: E.officinalis) Beklierde ogentroost 15 

Festuca arundinacea Rietzwenkgras 17 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 9 

Festuca pratensis Beemdlangbloem 8,17 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 9 

Fragaria vesca Bosaardbei 9,13 

Fraxinus excelsior Es 17 

Galium anisophyllon (Ungleichblättriges Labkraut) 8,9,14,15 

Galium mollugo Glad walstro 8 

Gentiana acaulis (Stengelloze gentiaan) 10 

Gentiana bavarica (Beierse gentiaan) 12,15,16 

Gentiana clusii (Grootbloemige gentiaan) 15 

Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan 9, 11  

Gentiana prostrata (Liggende gentiaan) 15 
Gentiana punctata (Gestippelde gentiaan) 9,10,12,14,16 

Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) 10,11,15 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 8 

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 8 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 8 

Geranium robertianum Robertskruid 17 

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 8,9,11,15,17 

Geum montanum (Bergnagelkruid) 9,10,11,12,15,16 

Geum reptans (Kruipend bergnagelkruid) 10,14,15,16 

Geum rivale Knikkend nagelkruid 9,11,16,17 

Geum urbanum Geel nagelkruid 16 

Glyceria notata Stomp vlotgras         12 

Gnaphalium norvegicum (Noorse droogbloem) 11,12,14,17 

Gnaphalium supinum (Liggende droogbloem) 11 

Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem 9 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 9,10,14 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 9,11,13,15,17 

Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren 13,15 

Gypsophila repens (Kruipend gipskruid) 17 

Hedysarum hedysaroides (Alpenzoetklaver) 10,11,12,15,16 

Helianthemum alpestre (Alpenzonneroosje)  10,12,15,16 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 9 

Helictrotrichon pubescens Zachte haver 8 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 9 

Hieracium intybaceum (Weissliches Habichtskraut) 16 

Hieracium murorum Muurhavikskruid 9,17 

Hieracium piliferum (Grauzottiges Habichtskraut) 11,12,15,16 
Hieracium pilosella Muizenoor 8,11 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 9,11 

Homogyne alpina (Alpenlattich) 9,14,15,16, 

Huperzia selago Dennenwolfsklauw     9,11,14,17 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 10,15 

Hypochaeris uniflora (Eenhoofdig biggenkruid) 9,14,16 

Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien 12 
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Inula helenium Griekse alant 8 
Juncus articulatus Zomprus 9 

Juncus compressus Platte rus 9,13 

Juncus effusus Pitrus 17 

Juncus inflexus Zeegroene rus 13 

Juncus jacquinii (Jacquin's rus) 10,12 

Juncus trifidus (Driedelige rus)   10,14,15 

Juniperus communis  Jeneverbes 16,17 

Juniperus communis ssp. nana (Dwergjeneverbes) 10,16 

Knautia arvensis Beemdkroon 9 

Knautia dipsacifolia Bergknautia 9,10,11, 15 

Lamium galeobdolon ssp. galeob. Gele dovenetel 13 

Lapsana communis Akkerkool 15 

Larix decidua Europese lork 17 

Laserpitium latifolium Breed laserkruid 8,9,15 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus 8 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 8,9 

Lathyrus sylvestris Boslathyrus 9 

Leontodon hispidus Ruige leeuwentand 9 

Leucanthemopsis alpina (Alpenmargriet)    10,14,16,17 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet 8 

Ligusticum mutellina (Alpen-Liebstock) 9,10,11,12,15 

Ligusticum mutellinioides (Zwerg-Mutterwurz) 10 

Linaria alpina (Alpenleeuwenbekje) 10,14,16 

Linum catharticum Geelhartje 8,9,11,13,16,17 

Listera cordata Kleine keverorchis  9,17 
Listera ovata (Hk.= Neottia ovata) Grote keverorchis 8,9,11,13,15,16,17 

Loiseleuria procumbens (Kruipend rotsroosje) 10,16 

Lonicera nigra (Zwarte kamperfoelie) 13,15 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 13 

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver 8 

Luzula alpina  (Alpen-Hainsimse) 14 
Luzula alpinopilosa (Bruine veldbies)    9,11,16,17 

Luzula luzuloides Witte veldbies 9,15,17 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies 8,16 

Luzula multiflora ssp. congesta (ondersoort v.Veelbloemige veldbies) 9 
Luzula pilosa Ruige veldbies 9,17 

Luzula sylvatica Grote veldbies 9,15 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 8 

Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw 9,13,15 

Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw    16 

Lysimachia punctata Puntwederik 13 
Maianthemum bifolium Dalkruid 9,11,13,15,17 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 8 

Medicago falcata Sikkelklaver 9 

Medicago lupulina Hopklaver 8 

Medicago sativa Luzerne 8 

Melampyrum sylvaticum (Boshengel) 8,9,11,13,15,16 

Melilotus albus Witte honingklaver 13 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver 13 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver 13 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 13 

Minuartia recurva (Krummblättrige Miere) 16 

Minuartia sedoides (Dwergveldmuur) 10,15 

Minuartia verna (Voorjaarsveldmuur) 10,16 

Moehringia muscosa (Moos-Nabelmiere) 9,11,12,13,17 

Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen 9,10,12,17 

Mycelis muralis Muursla 9,13,15,17 
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Nardus stricta Borstelgras 8,9,15 

Nasturtium officinale Witte waterkers 14 

Nigritella nigra (Zwarte vanilleorchis) 11,15,16 

Onobrychis viciifolia Esparcette 8,13 

Oreochloa disticha (Zweizeiliges Kopfgras) 10,14,15,16 
Orobanche gracilis Bloedrode bremraap 9 

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 9,12,13,17 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 9 

Oxyria digyna (Alpenzuurkruid) 10 

Oxytropis halleri  ssp.halleri (Haller's Spitzkiel) 15 

Oxytropis jacquinii (Bergspitskiel)   10 

Paris quadrifolia Eenbes 11,12,13,15,17 

Parnassia palustris Parnassia 8,9,11,13,15,17 

Pedicularis elongata (Smal gebekt kartelblad) 9,10,14,16 
Pedicularis rostrato-capitata (Vogelkop-kartelblad) 10,14,16 
Peucedanum ostruthium Meesterwortel 11,12,15 

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 12,13,17 

Phleum alpinum (Alpendoddegras) 15 

Phleum alpinum ssp. rhaeticum (Rhaetisch doddegras) 16 

Phleum pratense Timoteegras 8 

Phyteuma hemisphaericum (Grasrapunzel) 14,15,16 

Phyteuma nigrum Zwartblauwe rapunzel 11,16 

Phyteuma orbiculare (Bolrapunzel) 9,10,11,15,17 

Picea abies Fijnspar 17 

Pimpinella major Grote bevernel 9 

Pinguicula alpina  (Alpenvetblad) 9 

Pinguicula vulgaris Vetblad 8,9,16,17 

Plantago major Grote weegbree 9 

Plantago media Ruige weegbree 8,9,17 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 9,10 

Poa alpina ssp.vivipara (Alpenbeemdgras, vivipare vorm) 11 

Poa bulbosa Knolbeemdgras 9 

Poa nemoralis Schaduwgras 9 

Polygala chamaebuxus (Buxusbladige vleugeltjesbloem) 9 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 8,11,16,17 

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel 9,15 

Polygonum viviparum (Levendbarende duizendknoop) 9,11,12 

Polystichum lonchitis Lansvaren 11,12,17 

Populus tremula Ratelpopulier 17 

Potentilla anserina Zilverschoon 9 

Potentilla aurea (Gouden ganzerik) 11,12,14,15 

Potentilla erecta Tormentil 8,11,16 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid 8 

Primula auricula (Aurikel)  15 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 9,11,15,17 

Primula farinosa (Melige sleutelbloem) 8,16,17 

Primula glutinosa (Kleverige sleutelbloem) 14,16  
Primula minima (Dwergsleutelbloem) 10,12,14,15,16 
Primula veris Gulden sleutelbloem 9 

Pritzelago alpina (Alpen-Gemskresse) 10,14,16 

Prunella grandiflora Grote brunel 11 
Prunella vulgaris Gewone brunel 8,11,15,17 

Prunus padus ssp. padus Vogelkers 17 

Pseudorchis albida Witte muggenorchis 9,11,12,14,16 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 13 
Pulsatilla alpina ssp. alpina (Witte alpenanemoon) 10,16 

Pulsatilla vernalis (Frühlings-Anemone) 12 

Pyrola minor Klein wintergroen 9,12,15 
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Ranunculus aconitifolius (Monnikskapranonkel) 9,10,11,17 

Ranunculus alpestris (Alpenranonkel) 10,16 

Ranunculus glacialis (Gletsjerranonkel) 14,16 

Ranunculus lanuginosus (Wollige boterbloem) 13 

Ranunculus montanus (Bergboterbloem) 10 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 9 

Reseda lutea Wilde reseda 13 

Rhinanthus  angustifolius Grote ratelaar 9 

Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar 8 

Rhododendron ferrugineum (Roestbladig alpenroosje) 9,10,11,12,14,16 

Rhododendron hirsutum (Gewimperd alpenroosje) 15,17 

Ribes rubrum Aalbes 11 
Rosa arvensis Bosroos 15? 

Rosa canina Hondsroos 9 

Rosa multiflora Veelbloemige roos 8 
Rosa pendulina (Alpen-Hagrose) 9,15,17 

Rubus idaeus Framboos 8,9,15 

Rumex alpinus (Alpenzuring) 9 

Rumex obtusifolius Ridderzuring 17 

Rumex scutatus Spaanse zuring 11 

Salix alba Schietwilg 17 

Salix alpina (Alpenwilg) 15 
Salix caprea Boswilg 17 

Salix cinerea Grauwe wilg 9,17 

Salix herbacea (Kruidwilg) 11,15 

Salix purpurea Bittere wilg 9,13 

Salix reticulata (Netwilg) 11 

Salix retusa (Stompbladige wilg) 15 

Salix serpillifolia (Quendelblättrige Weide) 10,11 

Salix viminalis Katwilg 17 

Salvia pratensis Veldsalie 9 

Salvia verticillata Kranssalie 9,17 

Sambucus nigra Gewone vlier 8,9 

Sambucus racemosa Trosvlier 9,13 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 9 

Saxifraga aizoides (Beeksteenbreek) 9,11,14,15,16 

Saxifraga androsacea (Mannschild steenbreek) 14 

Saxifraga aspera (Ruwe steenbreek) 14 

Saxifraga biflora ssp. macropetala (ondersoort v.Tweebloemige steenbreek) 16 
Saxifraga bryoides (Mossteenbreek) 14,16 

Saxifraga exerata sl. (Gefurchter Steinbrech) 16 
Saxifraga exerata ssp. moschata (Muskussteenbreek) 10,14 

Saxifraga oppositifolia (Zuiltjessteenbreek) 10,14,15,16 

Saxifraga paniculata (Pluimsteenbreek) 10,11,14,15 

Saxifraga rotundifolia (Ronde steenbreek) 9,15,17 

Saxifraga stellaris (Sterbloemige steenbreek) 10,11,14 

Scabiosa columbaria Duifkruid 8,17 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 9 

Securigera varia (=Coronilla v.) Bont kroonkruid 9 

Sedum album Wit vetkruid 8 

Sedum alpestre (Alpenmuurpeper)    11,14 

Sedum atratum (Donker vetkruid) 11,14,16 

Selaginella helvetica Zwitsers mosvarentje 13 

Selaginella selaginoides (Stekelige mosvaren)     9,11,17 

Sempervivum montanum (Berghuislook) 14,16 

Senecio alpinus     (Alpenkruiskruid)  11 

Senecio incanus ssp.carniolicus (Krainer Greiskraut) 16 

Senecio germanicus sl. (Deutsches Greiskraut) 15,17 
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Senecio vulgaris Klein kruiskruid 8 

Sesleria caerulea Blauwgras 9 

Sesleria ovata (Eiköpfiges Blaugras) 10 
Sibbaldia procumbens (Sibbaldie) 10,16 

Silene acaulis (Stengelloze silene) 10,11,12,16 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 9 

Silene exscapa Kiesel-Polsternelke 12,14 

Silene nutans Nachtsilene 10,11,13,16,17 

Silene rupestris (Rotssilene) 8,11 

Silene vulgaris Blaassilene 8,11 

Soldanella pusilla (Klein franjeklokje) 10,12,14,16 

Solidago virgaurea Echte guldenroede 9,13,16,17 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 9 

Stachys sylvaticus Bosandoorn 13 

Stellaria graminea Grasmuur 8 

Stellaria nemorum  Bosmuur 9,11,15 

Taraxacum officinale Paardenbloem 8 

Teucrium montanum Berggamander 13 

Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 13,15 

Thesium alpinum Alpenbergvlas 9,11,14,15,17 

Thlaspi arvense Witte krodde 8 

Thymus pulegioides Grote tijm 8,17 

Tofieldia calyculata (Bieslelie) 8,9,10,11,12,13,15,16,17 

Tofieldia pusilla (Kleine Liliensimse) 15 
Trichophorum cespitosum Veenbies 16 

Trifolium badium (Bruine klaver) 8,9,11,15,16,17 

Trifolium hybridum Basterdklaver 8,9 

Trifolium medium Bochtige klaver 8,9,13 

Trifolium montanum Bergklaver 8,9,10 

Trifolium pratense Rode klaver 9 

Trifolium repens Witte klaver 9 

Triglochin palustris Moeraszoutgras 8 

Trisetum flavescens Goudhaver 8 

Trollius europaeus (Trollius) 10 

Tussilago farfara Klein hoefblad 9,17 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 9,15,16 

Vaccinium uliginosum Rijsbes 9,14,15,16 

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 8,9,16,17 

Valeriana dioica Kleine valeriaan 8 

Valeriana montana (Bergvaleriaan) 9,11,15,17 

Valeriana tripteris (Driedelige valeriaan) 13 

Veronica alpina (Alpenereprijs)   10,11,14,16 

Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 11 
Veronica aphylla (Bladloze ereprijs) 10,11 

Veronica beccabunga Beekpunge 8,9,11,17 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 9,17 

Veronica fruticans (Rotsereprijs) 10,16 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 8,9,11,15,16,17 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 9 

Veronica urticifolia (Netelereprijs) 9,12,13,15,17 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 13 

Vicia cracca Vogelwikke 8 

Vicia sepium Heggenwikke 17 

Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 13 

Viola biflora (Tweebloemig viooltje) 9,11 
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• Vlinderlijst 
Door Laurens van Run en Piet Smeets, op grond van hun eigen waarnemingen, foto’s en van anderen 
verkregen informatie. 
 
De met * gemerkte soorten zijn (mede) op basis van foto’s gedetermineerd. 
 
Zonder dat dat genoteerd of gefotografeerd is zijn vrijwel zeker ook Klein en groot koolwitje en Citroenvlinder 
gezien. Verder zijn mogelijk Luzernevlinders en diverse Erebia’s gezien. De deskundigheid ontbrak om deze 
in de vlucht te determineren. Het maken van foto’s werd zeer bemoeilijkt door het warme weer, waardoor de 
vlinders zéér beweeglijk waren. 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Aglais urtica Kleine vos 

Anthocharis cardamines ♀ * Oranjetipje 

Aphantopus hyperantus Koevinkje 

Aporia crataegi Groot geaderd witje 

Argynnis aglaja * Grote parelmoervlinder 

Argynnis paphia Keizersmantel 

Boloria silene Zilveren maan 

Coenonympha gardetta s.l. * (misschien ssp 
darwiniana) Alpenhooibeestje 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje 

Cupido minimus Dwergblauwtje 

Cyaniris semiargus ♂ * Klaverblauwtje 

Erebia ligea ♀♂ * Boserebia 

Erynnis tages Bruin dikkopje 

Euphydryas cynthia * Witbonte parelmoervlinder 

Euphydryas intermedia * Oranjebonte parelmoervlinder 

Melitaea athalia Bosparelmoervlinder 

Melitaea aurelia * Steppeparelmoervlinder 

Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder 

Papilio machaon Koninginnepage 

Parnasssia apollo Apollovlinder 

Pieris bryonie Berg geaderd witje 

Pieris napi * Klein geaderd witje 

Polyommatus daphnis ♂ * Getand blauwtje 

Vanessa atalanta Atalanta 

 
Bij determinatie van de dagvlinders is m.n. gebruik gemaakt van: De nieuwe vlindergids, Tom Tolman en 
Richard Lewington, Uitgave Tirion 2010, ISBN 978-90-5210-801-8. 
 
Overige vlinders 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 

Adscita geryon Metaalvlinder 

Diacrisia sannio Roodbandbeer 

Eurrhypara hortulata Bonte brandnetelmot 

Odezia atrata Rouwspanner 

Psodos quadrifaria Bruine alpenspanner 

Zygaena angelicae *  

Zygaena filipendulae Sint-jansvlinder 

Zygaena purpuralis * Tijmbloeddrupje 
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• Vogellijst 
Door Joop Vrielink 
 
 Alpenheggemus  Grote Gele Kwikstaart  Sijs 

 Alpenkauw  Grote Lijster  Sneeuwvink 

 Alpensneeuwhoen  Heggemus  Sperwer 

 Beflijster  Houtduif  Spreeuw (in Matrei) 

 Boerenzwaluw  Huismus  Staartmees? 

 Boomklever  Huiszwaluw  Steenarend 

 Boomkruiper  Kauw  Tapuit 

 Boompieper  Kneu  Tjiftjaf 

 Buizerd  Koolmees  Torenvalk 

 Dwerguil?  Kramsvogel  Turkse Tortel 

 Ekster  Kruisbek?  Vink 

 Fazant  Kuifmees  Waterpieper 

 Gaai  Matkop  Waterspreeuw 

 Geelgors  Merel  Winterkoning 

 Gierzwaluw  Notenkraker  Witte Kwikstaart 

 Goudhaan  Pimpelmees  Zwarte Kraai 

 Goudvink  Putter  Zwarte Mees 

 Grauwe Vliegenvanger  Raaf  Zwarte Roodstaart 

 Groenling  Ringmus  Zwarte Specht 

 Grote Bonte Specht  Roodborst  Zwartkop 
 
 

              
 
 
 

                                                                        


