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Verantwoording 
Dit verslag bevat bijdragen van een groot deel van de deelnemers aan de reis naar de Rhön. De auteursnamen 

worden bij elk onderdeel vermeld. 

Ook bij de foto’s is de auteur vermeld; indien de naam ontbreekt, dan is Ad. Littel de auteur. 

De eindredactie en vormgeving van dit verslag is uitgevoerd door Ad. Littel, die ook aan de reis deelnam. 

Het verslag is in beperkte oplage gepubliceerd als papieren rapport. Ook is het opgenomen op de website van de 

ARC. Het is als PDF-document gratis aan te vragen bij Ad. Littel: ad.littel@hetnet.nl. 

 

Deelnemers 
Aan deze reis namen de volgende personen deel (alfabetisch op achternaam): 

Cécile Arnold, Amsterdam 

Dirk Bais, Haarlem 

André Beijersbergen, Nijmegen (REISLEIDER) 

Wil Dorresteijn, De Meern 

Willy Dorresteijn – Lindenbergh, De Meern 

Frank de Gruijter, Nijmegen 

Els Huijvenaar, Den Hoorn 

Ruud Knol, Apeldoorn (REISLEIDER) 

Ad Littel, Leiden 

Jan van Netten, Aalten 

Gerda van Netten – de Jong, Aalten 

Cor Nonhof, Delft 

Hermien Okker – Reitsma, Oegstgeest 

Lida den Ouden, Amstelveen 

Mieke van Tankeren, Nijmegen 

Maaike Vervoort, Amsterdam 

 

 
Het reisgezelschap voor de ingang van Hotel ‘Sonne’ te Gersfeld (zonder Frank en Mieke). (foto Wil Dorresteijn) 

 

 

Foto voorzijde: Uitzicht van de hoge noordrand van het Kalkmagerrasenreservat Weyershauk over lager gelegen landbouwgebied. 

Hoogteverschil ongeveer 80 m. Op de heuvel op de achtergrond staat de ruïne van kasteel Lichtenburg. (foto Ruud Knol) 

mailto:ad.littel@hetnet.nl
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Inhoudsopgave 
• Algemene inleiding op de reis (Ruud Knol en Ad. Littel) 

• Dagverslagen (diverse auteurs) 

• Overzicht van waargenomen bijzondere, streekeigen plantensoorten (Ad. Littel) 

• Overzicht van waargenomen soorten bomen (Dirk Bais & Cécile Arnolds) 

• Overzicht van door Ad. Littel waargenomen soorten vlinders 

 

 

Algemene inleiding op de reis naar de Rhön 
(door Ruud Knol en Ad. Littel) 

 

Van hoogveen tot beukenwoud, van basalt tot 

Muschelkalk: de Rhön in optima forma. 

Op 8 juni 2022 vertrokken twee busjes met 14 

deelnemers en twee reisleiders voor een ARC-reis 

naar de Rhön. De ARC moest twee jaren (2020 en 

2021) deze reis annuleren vanwege de overheids-

maatregelen tegen de Covid-19-pandemie. Een deel 

van de deelnemers had er nu dus wel echt zin in. 

De Rhön: het land van de ‘open vensters’, zijn weidse 

panorama’s, een uniek Biosphärenreservat van de 

UNESCO, op de grens van Bayern, Hessen en 

Thüringen.  

De Rhön is één van de grootste natuurreservaten van 

Duitsland: 129.585 ha bevinden zich in Bayern, 

64.828 ha in Hessen en 48.910 ha in Thüringen. Het 

is een middelgebergte met de Wasserkuppe als 

hoogste top (950 m). Een zeer gevarieerd gebied, rijk 

aan allerlei geologische formaties, veelal gevormd 

door vulkanisme (20 miljoen geleden actief), dat als 

markant materiaal basalt heeft achtergelaten. We 

kwamen dit gesteente op diverse excursies tegen. 

Maar zo hier en daar duiken ook bontzandsteen en 

schelpenkalk (Muschelkalk) op, een ondergrond die 

de botanisch rijke Kalkmagerrasen (kalkgraslanden) 

oplevert. Verder kent de Rhön ook uitgestrekte semi-

natuurlijke submontane graslanden, die we eveneens 

doorkruist hebben. De hogere ervan worden nu 

gebruikt als skipiste. Het eenmaal per jaar maaien 

ervan dient nu het natuurbeheer en de wintersport. 

Landbouw is uit de hogere delen van de Rhön 

verdwenen. 

Overal is ook water te vinden in de vorm van beekjes 

en riviertjes, dat zo hier en daar stagneert en dan 

oorspronkelijk hoogveen laat zien, zoals in het 

Schwarzes Moor en Rotes Moor. In beide gebieden is 

ernstige verdroging opgetreden, maar vinden nu 

herstelmaatregelen plaats. Voor het publiek zijn ze 

toegankelijk over vlonderpaden.  

En tot slot bezochten we natuurlijk de uitgestrekte 

beukenwouden, die uitnodigen tot eindeloos 

wandelen en ontdekken.  

Naast al die bijzondere landschappen maakten we 

kennis met enige cultuurhistorie, zoals in de prachtige 

barokstad Fulda met zijn fameuze Stadtschloss en 

tuin, de Altstadt met zijn authentieke vakwerkraad-

huis en de Bonifatiusdom. De bron van de Fulda ligt 

iets ten noorden van onze verblijfplaats Gersfeld. Hier 

verbleven wij in het prettige hotel Sonne (zie foto), op 

basis van vol-pension. Gersfeld is een prima uitvals-

punt voor excursies in de Rhön. 

Een stukje “Geistlichkeit” hebben we tot slot ervaren 

in het ministadje Bischofsheim en in het pelgrimsoord 

met het fransiscaner klooster op de Kreuzberg (de 

“heilige berg van de Franken”, 928 m).  

Lof voor alle deelnemers voor hun doorzettings-

vermogen, om de soms wat lange wandelingen van 

rond de 11 km vol te houden. Dank vooral ook aan 

hen, die bereid waren een dagverslag te maken. 
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Overzichtskaartje van het Biosphärenreservat Rhön (bron: folder over das Schwarze Moor; foto Ruud Knol)  
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Donderdag 9 juni: bezoek aan de Schwarze Berge. 
door Willy Dorrestein 

 

7:30 ontbijt + lunch klaarmaken; 9:30 vertrek richting 

Coburg via B279, met 8 % stijging, richting Bad 

Brückenau. Op 700 m de Höhe Meinstrasse, 

Oberbach, Sinntal. Om 10:00 uur bezoek aan 

Informatiecentrum: over invasieve exoten en de 

geologie. 

11:00 uur 3,5 km rijden naar Riedenberg, Farnsberg. 

We zagen witte rapunzel (Phyteuma spicatum ssp. 

spicatum), bosaardbei (Fragaria vesca), 

christoffelkruid (Actaea spicata), zevenblad 

(Aegopodium podagraria), groot heksenkruid (Circaea 

lutetiana), witte klaver (Trifolium repens), en meer. 

 

Schwarze Berge is sinds 1991 een natuurbescher-

mingsgebied (onderdeel van het UNESCO 

Biosphärenreservat Rhön). Onderweg blijkt dat 

boktorrren veel sparren aangetast hebben. Die bomen 

worden gekapt. 

Het middelgebergte Rhön is door vulkanisme in het 

jong-Tertiair ontstaan. De drie gesteentesoorten: 

bontzandsteen, Muschelkalk en basalt vormen de 

onderbouw van de Rhön.  

Veel beukenbossen met rode beuk, door de mens 

aangeplant. Bijzonder is de Oberbacher Hutebuche, 

een beukensoort, op ca. 650 m hoogte. Een open 

cultuurlandschap met leisteen walletjes en hagen. Een 

landschap met een parkachtig karakter. Ontgonnen 

en vruchtbaar gemaakt. Een orchideeënrijk gebied,  

 

 
Bolletjeskers (foto Ad.Littel) 

 

met ook trollius (Trollius europaeus), bolletjeskers 

(Cardamine bulbifera)  en zwarte apollovlinder. Ook 

spar en lariks komen veel voor, en verder weiden met 

adderwortel (Persicaria bistorta), bosooievaarsbek 

(Geranium sylvaticum) en lupine (Lupinus perennis). 

Deze laatste gaat wel overheersen. Begrazing vindt 

plaats met Island pony's en Rhön-schapen. Dit is een 

Duits schapenras, wit met een zwarte kop, ook 

Fleischschafe genoemd. Twee keer per jaar wordt er 

gemaaid. 

 

 
Basaltgroeve in Schwarze Berge (foto Ad.Littel) 

 

Gersfeld ligt in de deelstaat Hessen. Wij bezoeken 

vandaag natuurgebieden in Bayern. Basaltsee und das 

Steinere Haus, vrijetijdsbesteding voor de jeugd. Het 

meer is ontstaan door basaltafgravingen. De groeve 

heeft geen afvoer en is daardoor gevuld met water.  

 

 
Bloemrijk hooiland (foto Ruud Knol) 

 

Na een aantal mooie weides en een panorama 

kwamen we uit in een loofbos met een meertje.  

Na een lange afdaling naar de busjes waren we om 

17:00 uur terug in het hotel. De gidsen zijn nog niet 

eerder in dit gebied geweest, dus af en toe moest de 

juiste weg gezocht worden.  

Om 19:00 uur eten. Een keuze uit de 3 menu's van de 

kaart hebben we gisteravond al gemaakt.  

Na het eten gingen de meesten nog de meegenomen 

planten determineren.  

Een geslaagde eerste dag. Dat belooft veel goeds 

voor de rest van de week. 
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Vrijdag 10 juni:  Dünsberg – Gangolfsberg – Rotes Moor 
door Els Huijvenaar 

 

Prachtig weer vandaag!  

Allereerst naar de Dünsberg (500 meter hoog) vlak bij 

Oberelsbach, gelegen in een landschap van glooiende 

heuvels (“bergen”). Hier wachtte ons een schitterend 

kalkgrasland. Al bij de parkeerplaats was het raak: 

een wandje van bontzandsteen (roodgekleurd) met 

daarvóór soorten zoals kleine steentijm, esparcette, 

kalkvleugeltjesbloem en sikkelgoudscherm. 

 
Esparcette (Onobrychis viciifolia) (foto Ad.Littel) 

Tijdens de rondwandeling zagen we nog vele andere 

bijzondere soorten, zoals bergklaver, wondklaver, 

paardenhoefklaver, kartuizer anjer, geel zonneroosje, 

rapunzelklokje, hokjespeul en aarddistel. En uiteraard 

zocht en vond Ruud enkele soorten orchideeën, 

waaronder de bruinrode wespenorchis. 

 
Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea)(fotoAdL) 

 

 
Harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus)(foto R. Knol) 

 

 
Basaltwand (foto Ruud Knol) 

Rond lunchtijd reden we door naar de Gangolfsberg 

(600 meter hoog), die vooral bekend is door zijn 

basaltprismawand van 200 miljoen jaar oud, maar die 

voor floristen ook interessant is vanwege het 

prachtige oude beukenbos. Meteen zagen we daar 

Turkse lelie staan, maar er waren natuurlijk ook 

allerlei ‘bos’planten, zoals boswalstro, boszegge, 

bosgierstgras, bosmuur en bosgerst. En we genoten 

van heelkruid, pekbloem en alpenklaver. Ook grappig 

was Ranunculus lanuginosus (wollige boterbloem) 

met zijn forse (tot wel 12 cm!) en behaarde blad. 

 
Vogelnestje (Neottea nidus-avis) (foto Ruud Knol) 

 

 
Voorjaarslathyrus (Lathyrus verna) (foto Ad.Littel) 
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Maar er stond nog meer op het programma: verder 

dus naar het Rotes Moor, een klein hoogveengbied.  

Onderweg hiernaartoe zag de linkerhelft van ons 

busje 5 rode wouwen vliegen, de rechterhelft moest 

nog even geduld hebben voordat er weer een wouw 

gespot kon worden. 

Rond het Rotes Moor (800 meter hoog) was een 

wandeling uitgezet over een vlonderpad. Het 

hoogveen zelf kregen we slechts te zien vanuit de 

uitkijktoren. Zo kon je wel goed het hoogteverschil 

zien: het rees een cm of 50 uit boven het grasland 

ervóór. 

 
Karpatenberkenbos met bosbesondergroei (foto R. Knol) 

 

Het hele gebied zag er helaas nogal droog uit; ook 

hier had het blijkbaar de laatste tijd weinig geregend. 

Maar ook ontwateringswerken in het verleden hebben 

het veen doen verdrogen. Toch genoten we van de 

speciale sfeer op het eind van deze middag. Het 

vlonderpad ging door een bomenrijk gebiedje met 

Karpatenberk, een ondersoort van de zachte berk, die 

goed tegen een natte standplaats kan. De meest 

verrassende soort direct langs het pad was zevenster.  

 
Zevenster (Trientalis europaea) (foto Ruud Knol) 

 

Op de terugweg naar het startpunt werden we nog 

verblijd door een spannervlinder met de voor floristen 

zeer aansprekende naam van boterbloempje. 

 

 
Boterbloempje (Pseudopanthera macularia) (foto Ruud 

Knol) 

 

Na het eten brachten we geruime tijd door met het 

determineren van de meegebrachte vondsten. Vooral 

de schermbloemen bezorgden ons veel hoofdbrekens. 

Met zekerheid hebben we Chaerophyllum hirsutum 

gedetermineerd, maar verder was het niet altijd 

duidelijk of het nu wel of niet de gevlekte scheerling 

was (we zijn gelukkig allemaal in leven gebleven). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantenwerk van Els, Cor en Lida (voorgrond) en Ad, André 

en Jan (achtergrond) (foto Ruud Knol)
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Zaterdag 11 juni 2022: bezoek aan Fulda 
door Hermien Okker 

 

Vandaag gaan we de stad Fulda bekijken. Het is 

lekker weer, bewolkt en warm. We parkeren op een 

parkeerterrein net buiten het centrum van de stad 

voor €1,- voor de hele dag en lopen vervolgens naar 

de vlakbij gelegen Paulus Tor, dicht bij het Domplein 

waar André ons iets over de geschiedenis van de stad 

vertelt. 

 
De St. Salvator kathedraal/domkerk (foto Ad.Littel) 

In 744 verleende Bonifatius de monnik Sturmius de 

opdracht, een klooster te stichten. Later zorgde 

Sturmius ervoor dat het gebeente van de in Dokkum 

vermoorde Bonifatius in de abdij werd bijgezet. Bij 

het klooster ontstaat de nederzetting Fulda. Rond 

1150 werd de stad met torens en stadsmuren 

versterkt om haar te beschermen tegen roofridders. 

Overvallen, pest, burgeropstanden, heksenvervol-

gingen en de dertigjarige oorlog bepalen de bewogen 

geschiedenis van de stad. Op de plaats van de 

vroegere abdij, later de oude basiliek, staat nu de 

dom waaraan in 1704 werd begonnen met bouwen, 

deels op oude fundamenten. Het ontwerp van de dom 

werd gemaakt door één van de belangrijkste 

barokarchitecten, Johann Dientzenhofer (1663-1726) 

die zich liet inspireren door wat hij in Rome had 

gezien. Hij moest rekening houden met de plaats van 

de beenderen van Bonifatius zodat het altaar in het 

westen ligt. De torens staan relatief dicht op elkaar 

omdat de oude torens daar stonden. Bij de bouw 

werden stenen van de oude basiliek hergebruikt, 

bontzandsteen en Muschelkalk. De kerk werd in 1752 

tot kathedraal verheven. In 1905 werd er vuurwerk 

afgestoken bij de jubileumviering van Bonifatius, 

waarbij de nesten van broedende kauwen in de 

rechtertoren vlam vatten en daarna de toren volledig 

uitbrandde. In de tweede wereldoorlog werd de dom 

bij bombardementen van de stad beschadigd en was 

in 1954 weer hersteld. De dom en de ernaast gelegen 

Michaelskerk liggen ten noorden van de oude stad die 

stadswallen had. 

 

We lopen naar de ingang van de kathedraal langs de 

beelden van Sturmius en Bonifatius. De eerste indruk 

bij binnenkomst is dat er veel licht is. De plafonds zijn 

licht gekleurd en hebben geen schilderingen want 

daarvoor was geen geld. 

 
Hoofdschip van de kathedraal (foto Hermien Okker) 

 

Uit de oude basiliek is een stenen beeld van Karel de 

Grote in de dom geplaatst. Al rondlopend blijkt, dat 

we ook bij het hoge altaar kunnen komen en kunnen 

dus van de plaats van de monniken omlaag kijken 

naar de plaats van het gewone volk. In de crypte zien 

we een zwart altaar met witte beelden van het 

vermoorden van Bonifatius. 

Naast de kathedraal ligt de St Michael's kerk, tussen 

820 en 822 gebouwd in opdracht van abt Eigil in 

preromaanse, Karolingische bouwstijl. De kerk deed 

dienst als begrafeniskapel bij het voormalige 

monnikenkerkhof van het in 744 gestichte klooster. 

Het was een rond gebouw met een kegelvormig dak, 

een nis aan de oostkant en een crypte. Deze kerk 

werd grotendeels verwoest door oorlogen en in de 

10e en 11e eeuw herbouwd, de rotonde werd meer 

een kruis en een westelijke toren werd aangebouwd. 

 

 
St. Michaels kerk, naast het plein van de domkerk (foto 

Hermien Okker) 

In de 12e eeuw kreeg deze toren ook een klokken-

verdieping. In 1618 werd de toren boven de rotonde 

verhoogd en voorzien van een karakteristieke 

kegelvormige spits. De Rochuskapel werd in de jaren 

1715-1716 aan de noordzijde van de kerk 

toegevoegd. Tijdens de tweede wereldoorlog werden 

de muren van de kerk verwoest door bombardemen-
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ten en in 1948 was de schade hersteld. Rond het 

zandstenen altaar staan acht zuilen die de acht 

zaligheden symboliseren. Vier ervan dateren uit de 9e 

eeuw. De fresco's komen uit de 11e eeuw. Aan de 

noordzijde van het altaar is door een rondboog de 

zijkapel van de heilige Roch te zien, met een barok, 

houten altaar. In de crypte zien we één centrale pilaar 

en de sarcofaag van Eigil. 

 

 
Koffie/thee en taart (foto Hermien Okker) 

 

Weer buiten lopen we over de Pauluspromenade 

langs het Stadtschloss waar twee bruiloften elkaar 

kruisen. Bij de Stadtpfarrkirche vinden we een terras 

om van koffie/thee met gebak te genieten dat ons 

door de KNNV/ARC wordt aangeboden. We gaan weer 

op pad via smalle straten in het oude centrum. Zo 

bekijken we de barokke kapel van het Heilige Geest-

ziekenhuis uit 1290, herbouwd in 1732 en lopen langs 

een groente- en fruitmarkt, waar sommigen van ons 

gauw wat fruit kopen, en bezoeken de Abdij St. Maria 

waar de kloostertuinen van de Benediktijnen gesloten 

zijn. De tuinen van het Stadtschloss zijn open, maar 

een deel ervan, samen met de orangerie, wordt 

gerenoveerd.  

 
Enkele bezoekers van de Schlossgarten (foto H. Okker) 

 

Gelukkig vinden we toch mooie plekken om te 

lunchen en te genieten van het uitzicht op mensen 

die er uitrusten, hondjes die spelen, mensen die langs 

lopen. 

Met een steeds kleinere groep gaan we de Frauberg 

op naar de Kloosterkerk, alwaar we een bruidspaar 

van vanochtend weer treffen. De gasten proberen 

ballonnen op te laten die niet de lucht in willen. In de 

kerk wordt een dienst gehouden voor het bruidspaar.  

 

 
Kloosterkerk Frauberg met huwelijksdienst (foto H. Okker) 

 

We kijken even vanaf de ingang mee met de dienst 

en luisteren naar de gezangen. Deze kerk zien we in 

gebruik en dat geeft een heel andere indruk dan alle 

vorige kerken. De kloosterkerk is na een brand in 

1757 in late barokstijl herbouwd naar de ideeën van 

de Franciscaanse broeders. Er wonen nu nog maar 10 

broeders in het Frauenbergklooster. We lopen nog 

even rond in de kloostertuin voordat we weer 

teruglopen naar onze parkeerplaats. 

Iedereen verzamelt zich op de parkeerplaats rond 16 

uur. De busjes met chauffeurs brengen ons weer naar 

ons hotel, ook het busje dat vandaag de hele dag met 

lichten aan heeft gestaan. Het gezegde dat ik 

vandaag hoorde en heb onthouden: met André als 

gids, zit je altijd kits! 

Het was een mooie dag waarin we veel van het oude 

Fulda hebben gezien. 
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Zondag 12 juni: Weyershauk, Kirchenburg van Ostheim, en Bad Neustadt 
door Gerda van Netten 

 

Op het programma staat: wandeling in 

natuurreservaat Weyhershauk; bezoek aan de 

Kirchenburg in Ostheim en vanuit Bad Neustadt een 

wandeling ‘Durch den Muschelkalk’ naar een 

schelpenkalkgroeve (schelpenkalk, bontzandsteen en 

fossielenvindplaats) met uitzichtplatform. Het belooft 

dus weer een mooie dag te worden. 

 

Om 9.00 uur, klaar voor vertrek, is het al 19,50 C en 

een strakblauwe lucht. We zien een rode wouw en 

gierzwaluwen. Verrekijkers meteen paraat. Monter en 

energiek, zelfs na drie slenterdagen, stappen we in 

ons busje, waar veel gepraat en gelachen wordt. 

Ondertussen glijdt een mooi groen golvend landschap 

voorbij. Rustgevend, maar ook ‘werkgebied’ voor onze 

zoekende ogen. Voorbij het dorpje Sondernau zien we 

onder meer wilde weit en een maretak in een 

fruitboom. Bij Ostheim op een heuvel de toren van de 

ruïne Lichtenburg (zie afbeelding voorzijde verslag). 

 

 
Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia) (foto Ad.L) 

 

1e stop - En dan begint onze wandeling: Lehrpfad 

Weyhershauk, klimmend naar de Gipfel. 

We genieten van veel, het begint met de orchidee 

vogelnestje, later ondermeer uitgebloeide 

zilverdistels, en op de top: van het vergezicht en van 

golvend graan door wind bewogen en van rode 

wouwen. 

 
Beweiding met schapen en geiten (foto Ruud Knol) 

We dalen af langs een kudde schapen en geiten, 

ontdekken graslelies (met dank aan Els voor de foto), 

maar missen een afslag. Daarom klimmen we weer 

iets hoger en zien links en rechts prachtige 

bloemenweiden. Ruud en Wil zijn weer actief met hun 

camera’s en ik geniet volop mee. Ook van het uitzicht. 

Dit pad leidt ons keurig naar de busjes. 

 
Grote graslelie (Anthericum liliago) (foto Ruud Knol) 

 

2e stop - De Kirchenburg. Tjonge, wat is het warm. 

We vinden een schaduwrijke zitplek voor de lunch 

tegen de buitenmuur van het complex bij een voor 

Maaike interessante boom(stam) (eerst bestuderen, 

daarna er tegenaan zitten voor haar lunch). Anderen 

zoeken de schaduw al binnen de muren. 

 
Kirchenburg met ZO-hoektoren (foto Ruud Knol) 

 

De Kirchenburg, met zijn dubbele muur en vier 

hoektorens, zijn opslagruimtes voedselvoorraden, 

huisjes en school, èn kerk, was een vluchtplek voor 

de inwoners van Ostheim. Hoe vaak de bevolking er 

haar toevlucht heeft gezocht, is niet bekend. 
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Ongeveer vanaf 1625 kwam de 30-jarige oorlog (1618 

- 1648) ook naar Ostheim, met in 1634 een overval 

en inname door een Kroatisch leger. Na de Grote 

Oorlog verloor de burcht haar beschermende 

karakter.  

 

 
Opslagruimten in de Kirchenburg (foto Ad.L) 

 

Maar nog worden de opslagruimtes gebruikt voor 

fruit, groente en aardappelen. Het hele complex is 

heel bijzonder, met centraal de grote St. Michaelskerk 

(1615 - 1619). Haar héél bijzondere interieur met 

tufstenen kansel, doopvont (1619) en altaar prachtig 

beschilderd. En toch spreekt er eenvoud, rust uit. Een 

groot, prachtig orgel (1738) en het beschilderde 

plafond, het hemelse Rijk voorstellend.  

 

 
Doopfont in St. Michaelskerk (foto Ad.L) 

 

Wat mij persoonlijk opviel, was een afbeelding op het 

basse-reliëf van het Laatste Avondmaal (1510), waar 

4 leerlingen duidelijk tegenover Jezus neergezet zijn 

en niet zijdelings. Nooit eerder zo afgebeeld gezien. 

Later besef ik, dat dit mogelijk is in een Evangelisch-

Lutherse kerk. En wat Jan opviel: een groot portret 

van Maarten Luther in deze tegenwoordig katholieke 

kerk. 

 

3e stop - Bad Neustadt - wandeling over Muschelkalk. 

Onderweg naar Bad Neustadt zien we enkele velden 

vol klaprozen; er wordt voor geklapt. 

Onze parkeerplaats bij een spoortunnel, het is 

middenmiddag en 270 C. 

We wandelen over een fietspad (geologische 

Rundweg met informatieborden). Uitleg van André. 

Ruud duikt het naastgelegen veld in voor een plant 

(het 5-delig kaasjeskruid of het rapunzelklokje?). Willy 

besluit terug te gaan vanwege de warmte. Verderop 

kruipen er zwarte rupsen van de dagpauwoog over 

het pad. 

We vinden de groeve, die niet toegankelijk is en we 

zien op een afstand de lagen schelpenkalk en 

bontzandsteen. Er wordt niet gewerkt. We houden 

het bij een kijkje, fossielen zijn er nauwelijks (voor 

ons) te vinden, en lopen langs een zweefvliegveld 

terug naar de busjes. 

 

 
Steengroeve bij Bad Neustadt (foto Ruud knol) 

 

Verrassing: een verkeerde (?) afslag (dankzij het 

geweldige systeem van Google maps) brengt ons in 

Neustadt op een plein met een Meiboom, behangen 

met wapenschilden van diverse gilden (beroepsgroe-

pen). Korte stop.  

Daarna een vlotte rit terug naar ons hotel in Gersfeld. 

Onderweg zie ik nog een ree uit de berm 

wegspringen. 

 

En na het eten komen de zakjes met planten, de 

flora’s en loupes tevoorschijn, om de buit nog eens 

goed te bestuderen. 

Het was een prachtdag. Dank daarvoor. 
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Maandag 13 juni: bezoek aan het Schwarzes Moor 
door Cor Nonhof 

 

Het Schwarzes Moor is een van de grootste en nog 

meest natuurlijke veengebieden van Duitsland. Het 

ligt een kleine 800 meter boven zeeniveau en is een 

koude-eiland. De groeiperiode is zeer beperkt in 

vergelijking met de wijde omgeving en de gure 

omstandigheden nopen de bomen en overige 

vegetatie tot aanpassingen. De bomen hier laten veel 

dunnere groeiringen zien dan soortgenoten op 

warmere plaatsen en vertonen Krüppelwuchs wat 

leidt tot kreupelhout. 

 
Kreupelhout grove den (foto Cor Nonhof) 

 

Het huidige natuurbeschermingsgebied Schwarzes 

Moor laat een aantal vegetatietypes zien, waarvan het 

hooiland een kultuurlandschap is. Daar zouden eerder 

elzen groeien onder natuurlijke omstandigheden. Het 

belangrijkste kenmerk is de aanwezigheid in de 

bodem van een waterdichte kleilaag, wat leidt tot 

stagnerend water en moerasvorming. Eerst ontstaat 

voedselrijk veen met elzen die nog wortelen in de 

minerale ondergrond; het elzenbroekbos. Als de 

veenvorming voortschrijdt wordt de bodem zuurder 

en neemt de zachte berk het over die nog met de 

tenen contact maakt met de kleilaag; het berken-

broek. Daarna wordt het veen zo zuur en voedselarm 

en zo slap dat bomen het niet meer verdragen of 

omvallen. Dan krijg je voedselarme natte heide met 

horsten en slenken. De veenlaag is hier tot 8 meter 

dik wat bij een groeisnelheid van 1 mm per jaar tot 

een ouderdom van 8000 jaar leidt. 

 

 
Gradiënt van hoogveen op infobord (foto Cor Nonhof) 

Voor sommigen misschien een leermoment: grove 

den heeft een heel breed spectrum aan standplaatsen 

als je de vochthuishouding bekijkt: zowel heel droog 

als heel nat en natuurlijk alles er tussenin. Maar 

alleen op heel natte en heel droge plaatsen heeft de 

soort voldoende concurrentiekracht om het te winnen 

van andere boomsoorten. Naast de zachte berk vindt 

je dus ook de grove den in het Schwartzes Moor. 

 

Hooiland 

Het hooiland kent zowel stukken met een minerale als 

een venige ondergrond. Adderwortel komt soms 

massaal voor. 

 

 
Hooiland met adderwortel (foto Cor Nonhof) 

 

Berkenbroek en nat dennenbos 

Het berkenbroek liet veel blauwe bosbes zien en 

daarnaast grove den, trosvlier en een enkele 

zevenster. 

 

 
Berkenbroek met trosvlier (foto Cor Nonhof) 

 

Het dennenbos gaf slank wollegras, rijsbes en 

kraaihei te zien. 
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Dennenbos (foto Cor Nonhof) 

 

Hoogveen 

De wandeling leidde ons uit het bos naar een bijna 

boomloze en vervolgens boomloze hoogveenvlakte. 

Die laatste, met natte heide, slenken en horsten, is zo 

voedselarm dat maar weinig soorten het nog 

overleven. Heidesoorten hebben een symbiose 

aangegaan met schimmels die nog wel stikstofver-

bindingen uit het dode plantmateriaal kunnen halen. 

De zonnedauw is zelfs vlees gaan eten! 

 

 
Bijna boomloos hoogveen (boven) en kleine veenbes (onder) 

(foto’s Cor Nonhof) 

 
 

Eisgraben   

Het Schwarzes Moor watert af op de Eisgraben. Dat 

klinkt als gegraven, maar dat zal wel niet waar zijn. Er 

was een beukenbos in het eindstadium te zien: een 

kathedraalbos met alleen oude beuken en heel weinig 

ondergroei. De Eisgraben zelf heeft haar bedding 

uitgesleten tot op het basalt. We maakten er een 

lange wandeling, ook buiten het bos, mede omdat we 

moesten zoeken naar een mooie manier om weer bij 

de busjes terug te komen. 

 

 
Kathedraal beukenbos (foto Cor Nonhof) 

 

 
De Eisgraben (foto Cor Nonhof)
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Dinsdag 14 juni : bezoek aan de Kreuzberg 
door Ruud Knol 

 

De laatste dag van onze reis start, zoals vrijwel op 

elke dag, met stralend weer. Ook dit keer hoeven we 

niet ver te reizen, hooguit een half uur. De chauffeurs 

brengen ons vandaag naar de omgeving van de 

Kreuzberg, “Der heilige Berg der Franken”, een 

kloostercomplex in de buurt van Bischofsheim an der 

Rhön. De wandeling start bij het Alpenhof Drei-

Tannen-Alm, gelegen op een hoogte van zo’n 700 m. 

Uiteindelijk bereiken wij na pittige klimmetjes, deels 

door een beschaduwd bos over een basaltkeienpad 

het klooster, dat zich op een hoogte van ruim 900 

meter bevindt, het hoogtepunt en het hoogste punt 

van onze 8-daagse trektocht door de Rhön.  

 
Dalkruid (Maianthemum bifolium) (foto Ruud Knol) 

Veel bijzonderheden komen we onderweg niet tegen, 

of het moet een echte tonderzwam zijn, waaraan een 

naaktslak zich tegoed doet. Langs het pad staat veel 

bos-vergeet-mij-nietje en, heel verrassend, een grote 

populatie van dalkruid. Twee porseleinvlinders, bijna 

als een tweeling, laten zich geduldig fotograferen, 

alsmede een andere spannersoort, die Ad 

ongetwijfeld aan de hand van de foto een naam kan 

geven. Els en Ruud scanden de afgelopen dagen 

menig vochtig bospad af, want “daar moet toch 

boswederik staan”. Whishful thinking, maar vandaag 

is het raak. Verder een opvallende varensoort, de 

smalle beukvaren en een tiental exemplaren 

bergnachtorchis.  

  
Bergnachtorchis (Platanthera chlorantha) (foto Ruud Knol) 

Bijna op de Kreuzberg gearriveerd passeren we een 

open plek in het bos, inclusief een picknicktafel, dus 

even zitten. En kijken naar een parasailer (of is het 

een paraglider?) die druk doende is zijn zeil op te 

laten bollen, wachtend op een gunstige windsterkte. 

Vanaf dit punt hebben we een weids uitzicht op een 

deel van de Rhön. Niet voor niets heet de Rhön “das 

Land der offenen Fernen”. Op deze plek noteert Ad 

een zwarte apollovlinder. Nog 600 m en wij bevinden 

ons op het kloostercomplex, waar we een bezoek aan 

de kerk brengen. Een dame is volop bezig kaal 

breukkruid tussen de keitjes weg te schrapen…  

  
Kloosterkerk Kreuzberg (foto Ruud Knol) 

 

Pauze met, voor de meesten van ons, een halve liter 

Klosterbier in de Biergarten. Sinds 1731 brouwen de 

monniken hier hun bier. Bekend is hier de spreuk: 

“Der Kreuzberg herauf kam ein endloser Zug, die 

einen zur Kirche, die anderen zum Krug”.  

 
Afdaling Kreuzberg (foto Ruud Knol) 

 

We dalen de Kreuzberg af, nog 2 km, en komen door 

een open grasland met, zoals altijd op de Langen 

Rhön, een bloemenweelde. Het peloton wordt 

uiteengeslagen, maar de kaartlezers en Google maps 

leiden ons uiteindelijk weer naar het beginpunt van 

Drei-Tannen-Alm. Menige sint-jansvlinder bezoekt 

beemdkroon, ook fladderen er parelmoervlinders 

rond, ongedurig door de zonnewarmte, die we dus 

niet op naam kunnen brengen.  

 

Rond 15:30 u brengen we nog een kort bezoek aan 

Bischofsheim an der Rhön, bekend om zijn 

laatromaanse kerktoren uit de 13e eeuw. We 
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slenteren even rond de Marktplatz met zijn twee 

opvallende gietijzeren hekwerken rond een bron.  

 

 
Oude toren van romaanse kerk in Bischofsheim en 

vakwerkhuis (foto Ruud knol) 

 

Enkele markante vakwerkhuizen sieren het 

marktplein, een enkeling van ons neemt snel een 

kijkje in de Russisch-orthodoxe kerk van de heilige 

Nektarios von Ägina. Het dagelijks leven van weleer 

wordt künstlerisch uitgebeeld in de vele kleurrijke 

bloembakken, waarop diverse beroepen zijn 

geschilderd.  

 

 
Gietijzeren rand van bron (foto Ruud Knol) 

 

In de avonduren, na het eten, wordt nog geprobeerd 

een enkel onbekend plantje een naam te geven. 

Tevens volgt nog een toespraak door Ad, die beide 

reisleiders namens de groep bedankt voor hun inzet. 

Daarbij ontvangen de heren elk een envelop met 

inhoud. Wie weet te besteden aan infomateriaal voor 

’n volgend ARC-reisje. 
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Woensdag 15 juni:  terugreis naar Apeldoorn 
door Ruud Knol 

 

De terugreis verloopt wat anders dan gepland. 

Vanwege verwachte files rond Kassel en de 

voorspelde warmte naar onze tussenstop op de 

Dörnberg bij Zierenberg wordt gekozen voor een 

andere route naar Apeldoorn en de excursie te laten 

vervallen. De reis verloopt via Giessen/Wetzlar, 

richting Dortmund.  

Maar: halverwege stuiten we op een Vollsperrung, de 

snelweg is geheel afgesloten, dus omrijden, hetzij via 

Oberhausen hetzij via Venlo. Dankzij de navigatie van 

niet alleen Google maar ook van enkele dames in het 

busje van Ruud wordt gekozen voor Venlo, maar we 

zien de bus van André de afslag naar Oberhausen 

nemen… Des te frappanter is het, dat beide busjes 

rond 17:00 u op het Q-park in Apeldoorn arriveren.  

 

Met ons allen kijken we terug op een prachtige en 

zeer afwisselende ontdekkingsreis door het 

biosfeerreservaat van de Rhön.  

 

 

 

 

 

 

 
Maaike, Els en Ruud (v.l.n.r.) zoeken planten uit  (foto Hermien Okker) 

 

 
Hier Ruud, Jan, André, Lida en Ad (v.l.n.r.) bezig met het benoemen van planten (foto Hermien Okker) 
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Selectie van waargenomen soorten planten 
(door Ad. Littel) 

 

Tijdens ons verblijf in de Rhön hebben we vele honderden soorten planten gezien. Vele zijn niet kenmerkend voor 

ons reisdoel. In overleg met de reisleiding heeft uw redacteur besloten, om een lijst te maken van de waarnemingen 

van kenmerkende en opmerkelijke soorten. Daarmee wordt bedoeld: soorten die kenmerkend zijn voor kalkgrasland 

of oud loofbos en die in Nederland erg zeldzaam zijn of niet voorkomen. 

De soorten zijn gegroepeerd naar familie (volgorde alfabetisch), en daarbinnen alfabetisch op hun wetenschappelijke 

naam. Indien een soort op één locatie werd gezien, is dit vermeld. Van vrijwel alle gemelde soorten is fotografisch 

bewijs bij Ruud Knol en/of Ad. Littel aanwezig. 

De waarnemingen zijn ontleend aan het notitieboekje van Ad. Littel en de opsomming van waarnemingen per dag 

door Wil en Willy Dorresteijn. Ruud Knol en André Beijersbergen leverden desgevraagd commentaar op het ontwerp 

van de lijst. 

 

Voor de identificatie van de soorten zijn twee flora’s gebruikt: 

W. Rothmaler, 2005 (19e druk). Excursionsflora von Deutschland, band 2: Gefässpflanzen, Grundband + Band 3: 

Atlasband. Spektrum Akademischer Verlag (onderdeel van Elsevier GmbH), München. 

H. (Leni) Duistermaat, 2020. Heukels’ Flora van Nederland, 24e druk. Noordhoff Uitgevers Bv, Groningen/Utrecht 

m.m.v. Naturalis Biodiversity Center, Leiden. 

De naamgeving van de families en soorten volgt Duistermaat (2020). Voor soorten zonder Nederlandse naam is de 

Duitse naam van Rothmaler (2005) vertaald en tussen enkele aanhalingstekens gezet. 

 

familie soortnaam Nederlandse naam datum, vindplaats 

Apiaceae Chaerophyllum hirsutum ‘ruwharig ribzaad’ 09/06, Schwarze Berge bij Oberbach 

Apiaceae Conium maculatum gevlekte scheerling 13/06, Eisgraben 

Apiaceae Sanicula europaea heelkruid 10/06, Gangolfsberg; 13/06, Eisgraben 

Aristolochiaceae Asarum europaeum mansoor 13/06, Eisgraben 

Asparagaceae Polygonatum verticillatum kranssalomonszegel 14/06. Kreuzberg 

Aspleniaceae Asplenium adianthum-nigrum zwartsteel 13/06, Eisgraben 

Asteraceae Centaurea montana bergcentaurie 10/06, Gangolfsberg 

Asteraceae Echinops exaltatus stekelige kogeldistel 10/06, Oberelsbach 

Asteraceae Hypochaeris maculata gevlekt biggenkruid 12/06, Weyershauk 

Athyriaceae Phegopteris connectilis smalle beukvaren 09/06, SchwarzeBerge bij Oberbach 

Brassicaceae Bunias orientalis grote hardvrucht 12/06, Weyershauk 

Brassicaceae Cardamine bulbiferum bolletjeskers  

Brassicaceae Cardamine heptaphylla ‘zevenbladkers' 10/06, Gangolfsberg 

Brassicaceae Hesperis matronalis damastbloem 09/06, Schwarzen Berge bij Oberbach 

Brassicaceae Lunaria rediviva wilde judaspenning 13/06, Eisgraben 

Campanulaceae Campanula latifolia breed klokje 10/06, Gangolfsberg 

Campanulaceae Campanula patula weideklokje 13/06, Eisgraben 

Campanulaceae Campanula persicifolia prachtklokje 10/06, Gangolfsberg 

Campanulaceae Phyteuma orbiculare bolrapunzel 12/06, Schwarzes Moor 

Campanulaceae Phyteuma spicatum witte rapunzel  

Cistaceae Helianthemum nummularium geel zonneroosje 10/06, Oberelsbach 

Cyperaceae Carex canescens (= C. curta) zompzegge 12/06, Schwarzes Moor 

Cyperaceae Carex flacca zeegroene zegge 12/06, Schwarzes Moor 

Cyperaceae Carex flava gele zegge 10/06, Oberelsbach 

Cyperaceae Carex nigra zwarte zegge 12/06, Schwarzes Moor 

Cyperaceae Carex pallescens bleke zegge 09/06, Schwarze Berge bij Oberbach 

Cyperaceae Carex remota ijle zegge 13/06, Eisgraben 

Cyperaceae Carex rostrata snavelzegge 12/06, Schwarzes Moor 

Cyperaceae Carex sylvatica boszegge 13/06, Eisgraben 
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Cystopteridaceae Gymnocarpium dryopteris gebogen driehoeksvaren 14/03, Kreuzberg 

Ericaceae Vaccinum oxicoccus kleine veenbes 13/06, Schwarzes Moor 

Ericaceae Vaccinum uliginosum  rijsbes 13/06, Schwarzes Moor 

Euphorbiaceae Euphorbia stricta stijve wolfsmelk 12/06, Weyershauk 

Fabaceae Astragalus glycyphyllos hokjespeul  

Fabaceae Lathyrus verna voorjaarslathyrus 10/06, Gangolfsberg 

Fabaceae Onobrychis viciifolia esparcette  

Fabaceae Ononis spinosa ssp. spinosa kruipend stalkruid 12/06, Weyershauk 

Fabaceae Trifolium incarnatum incarnaatklaver 10/06, Oberelsbach 

Fabaceae Securigera varia (= Coronilla Varia) bont kroonkruid 12/06, Weyershauk 

Fabaceae Vicia sylvatica ‘boswikke' 13/06, Eisgraben 

Juncaceae Luzula luzuloides witte veldbies 13/06, Schwarzes Moor 

Lamiaceae Satureja acinos (= Clinopodium acinos) kleine steentijm 10/06, Oberelsbach 

Liliaceae Anthericum ramosum ‘kleine of vertakte graslelie' 12/06, Weyershauk 

Liliaceae Lilium martagon Turkse lelie 10/06, Gangolfsberg 

Melanthiaceae Paris quadrifolia eenbes 09/06, Schwarze Berge bij Oberbach 

Orchidaceae Cephalanthera damasonium bleek bosvogeltje  

Orchidaceae Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii bosorchis 09/06, Schwarze Berge bij Oberbach 

Orchidaceae Dactylorhiza majalis brede orchis 13/06, Schwarzes Moor 

Orchidaceae Gymnadenia conopsea muggenorchis  

Orchidaceae Neottea nidus-avis vogelnestje 10/06, Gangolfsberg 

Orchidaceae Neottia ovata (= Listera ovata) grote keverorchis 12/06, Weyershauk 

Orchidaceae Ophrys apifera bijenorchis 10/06, Oberelsbach 

Orchidaceae Ophrys holoserica hommelorchis 12/06, Weyershauk 

Orchidaceae Platanthera bifolia welriekende nachtorchis 10/06, Rotes Moor, 12/06 Weyershauk 

Orchidaceae Platanthera chlorantha bergnachtorchis 13/06, Schwarzes Moor 

Orobanchaceae Rhinanthus alectorolophus harige ratelaar 10/06, Oberelsbach 

Plantaginaceae Veronica austriaca ssp. teucrium brede ereprijs 10/06, Oberelsbach 

Plantaginaceae Veronica montana bosereprijs  

Poaceae Bromopsis ramosa ssp. benekenii bosdravik 13/06, Eisgraben 

Poaceae Koeleria pyramidata breed fakkelgras 10/06, Oberelsbach 

Polygalaceae Polygala calcarea kalkvleugeltjesbloem 10/06, Oberelsbach 

Primulaceae Trientalis europaea zevenster 10/06, Rotes Moor 

Ranunculaceae Actaea spicata Christoffelkruid 09/06, Schwarze Berge bij Oberbach 

Ranunculaceae Anemone sylvestris ‘grote anemoon' 10/06, Oberelsbach 

Ranunculaceae Helleborus niger ‘zwart nieskruid' 12/06, Weyershauk 

Ranunculaceae Ranunculus aconitifolius ‘monnikskapboterbloem' 13/06, Schwarzes Moor 

Ranunculaceae Ranunculus lanuginosus ‘wollige boterbloem' 10/06, Gangolfsberg, 13/06, Eisgraben 

Ranunculaceae Ranunculus platanifolius ‘plataanboterbloem' 13/06, Eisgraben 

Rosaceae Potentilla verna (= P. tabernaemontani) voorjaarsganzerik 12/06, Weyershauk 

Rubiaceae Cruciata laevipes (= Galium cruciata) kruisbladwalstro 13/06, Schwarzes Moor 

Rubiaceae Galium sylvaticum boswalstro 10/06, Gangolfsberg 

Santalaceae Thesium pyrenaicum weidebergvlas 10/06, Oberelsbach 
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Overzicht van waargenomen soorten bomen 
(door Dirk Bais en Cécile Arnolds) 

 

Abies alba  Gewone zilverspar 

Acer campestre Spaanse aak 

Acer platanoides Noorse esdoorn 

Alnus glutinosa Zwarte els  

Betula pendala Ruwe berk  

Betula pubecens Zachte berk  

Carpinus betulus Haagbeuk  

Cornus sanguinea Rode kornoelje 

Corylus avellana Hazelaar  

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 

Fagus sylvatica Beuk  

Fraxinus excelsior Gewone es  

Juglans regia Okkernoot  

Juniperus communis Gewone jeneverbes 

Larix decidua Europese lariks 

Malus domestica Gekweekte appel 

Malus sylvestris Wilde appel  

Picea abies  Fijnspar  

Pinus sylvestris Grove den  

Populus canecens Grauwe abeel 

Prunus avium Zoete kers  

Pyrus communis Gekweekte peer 

Quercus robur Zomereik  

Salix alba  Schietwilg  

Salix caprea Boswilg  

Sambucus nigra Vlier  

Sambucus racemosa Trosvlier  

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 

Sorbus aria  Meelbes  

Tilia cordata Kleinbladige linde 

Tilia platyphyllos Zomerlinde  

Ulmus minor Gladde iep  
 

 

   Trosvlier (foto Cor Nonhof) 
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Waargenomen soorten vlinders in de Rhön, 8 – 15 juni 2022 
(waarnemingen van Ad. Littel + 2 van Ruud Knol) 

 
Van de meeste waarnemingen is er fotografisch bewijs. De soortnamen zijn ontleend aan: 

Tolman, Tom & Richard Lewington, 1999. De nieuwe vlindergids. Tirion Uitgevers, Baarn. 

Waring, Paul & Richard Lewington, 2006. Nachtvlinders; veldgids met alle in Nederland en Bergië voorkomende 

soorten. Tirion Uitgevers, Baarn. 

Voor de indeling in (sub-)families is Espeland et all. gevolgd (Current Biology, March 2018). 

 
Familie Papilionidae (grote pages) 

Parnassius mnemosine (zwarte apollovlinder): 14/06, Kreuzberg. 

 

Familie Hesperiidae (dikkopjes) 

Thymelicus cf. sylvestris (geelsprietdikkopje): 10/06, Oberelsbach, kalkgrasland, 14/06, N. van Kreuzberg. 

Spialia cf. sertorius (kalkgraslanddikkopje): 10/06, Rotes Moor (waarn. R. Knol). 

 

Familie Pieridae (witjes) 

Aporia crataegi (groot geaderd witje): 09/06, Schwarzen Berge, Oberbach. 

Pieris rapae (klein koolwitje): 13/06, Schwarzes Moor 

Anthocharis cardamines (oranjetip): 13/06, Eisgraben. 

Colias hyale of Colias alfacariensis (gele of zuidelijke luzernevlinder): 12/06, Weyershauk 

 

Familie Lycaenidae (blauwtjes, kleine pages en vuurvlinders)  

Callophrys rubi (groentje): 12/06, Weyershauk. 

Polyommatus bellargus (adonisblauwtje; ♀): 10/06, Oberelsbach. 

Polyommatus icarus (icarusblauwtje; ♂): 10/06, Oberelsbach; 14/06, Kreuzberg. 

 

Familie Nymphalidae – Heliconiinae (parelmoervlinders en heliconiden) 

Argynnis paphia (keizersmantel): 12/06, Weyershauk kalkgrasland bij Ostheim-Lichtenberg. 

Boloria selene (zilveren maan): 13/06, Schwarze Moor. 

Euphydryas aurinia (moerasparelmoervinder): 10/06, Rotes Moor. 

 

Familie Nymphalidae – Nymphalinae (schoenlappers e.d.) 

Limenitis camilla (kleine ijsvogelvlinder): 12/06, Bad Neustadt. 

Vanessa atalanta (atalanta): 13/06, Eisgraben. 

 

Familie Nymphalidae – Satyrinae (zandoogjes) 

Coenonympha pamphilus (gewoon hooibeestje): 10/06, Oberelsbach. 

Melanargia galathea (gewoon dambordje): 12/06, Weyershauk. 

Pararge aegeria (bont zandoogje): 14/06, Kreuzberg. 

 

Familie Sphingidae (pijlstaartvlinders) 

Macroglossum stellatarum (kolibrievlinder, meekrapvlinder, onrust): 09/06, Gersfeld; 14/06, N. van Kreuzberg op 

hooiweide. 

 

Familie Geometridae (spanners) 

Pseudopanthera macularia (boterbloempje): 10/06, Rotes Moor. 

Abraxas sylvata (porseleinvlinder): 14/06, N. van Kreuzberg op hooiweide. 

Lomaspilis marginata (gerande spanner): 14/06, In loofbos op de Kreuzberg (waarn. R. Knol). 

 

Familie Erebidae (beren en aanverwanten) 

Parasemia plantaginis (weegbreebeer): 09/06, Schwarzen Bergen. 

Diacrisia sannio (roodbandbeer; ♀): 12/06, Weyershauk. 

 

Familie Zygaenidae (bloeddrupjes) 

Zygaena purpuralis (een soort sint-jansvlinder): 13/06, Eisgraben. 

Zygaena filipendula (gewone sint-jansvlinder): 14/06, N. van Kreuzberg op hooiweide. 
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Enkele van de waargenomen soorten vlinders (foto’s van Ad. Littel, tenzij anders vermeld) 

 
Zwarte apollovlinder (Parnassius mnemosine; afgevlogen) 

 
Vermoedelijk kalkgraslanddikkopje (Spialia sertorius) (Foto 

Ruud Knol) 

 
Groot geaderd witje (Aporia crataegi) 

 
Icarusblauwtje (Polyommatus icarus) 

 
Groentje (Callophrys rubi) 

 
Zilveren maan (Boloria selene) 

 
Gewoon dambordje (Melanargia galathea) 

 
Gerande spanner (Lomaspilis marginata)(foto Ruud knol) 
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Boterbloempje (Pseudopanthera macularia) (foto R. Knol) 

 

 

 

 

 

 

 

André weet de weg (foto Ruud Knol) 

 

 

 
Weegbreebeer (Parasemia plantaginis) 

   
Roodbandbeer (Diacrisia sannio) 

 


