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Virgental (Oostenrijk) – Reisaankondiging
Het Virgental ligt in het uiterste noordwesten van de provincie Oost-Tirol. Het dal loopt van west naar
oost en wordt aan drie zijden begrensd door het Nationalpark Hohe Tauern. Pal ten noorden van het dal
ligt de hoofdketen van de Oostelijke Alpen met het befaamde, door gletsjers omgeven massief van de
Grossvenediger (3674 m), aan de zuidkant het beduidend bescheidener Lasorling-massief met toppen
van ‘slechts’ 3000 m hoog. De twee dalwanden hebben een volkomen verschillend karakter. Op de
warme, naar het zuiden gerichte wand vinden we tot op grote hoogte bijzonder bloemrijke hooilanden
en alpenweiden; de veel koelere, naar het noorden gerichte wand is grotendeels bedekt met
uitgestrekte naaldbossen. Tijdens de reis zullen we natuurlijk de nodige aandacht aan de
bloemenpracht van de graslanden besteden, maar het Virgental heeft veel meer bijzonders te bieden.
Zo zullen we op onze wandelingen een door wollegrasvelden omzoomd bergmeertje, spectaculaire
watervallen en snel stromende bergbeken bekijken. Ook de hooggelegen puinhellingen, een
kasteelruïne en een eeuwenoud door alpenkoeien beweid Hutewald staan op het programma.
Tijden onze reis verblijven wij in het een typisch Tiroler Gasthof in het dorpje Hinterbichl (1329 m),
rustig gelegen aan het einde van het dal, niet ver van de plek waar het asfalt ophoudt en de weg
overgaat in een smal bergpad dat langs de Isel-beek in de richting van de Italiaans grens loopt. Voor
deze reis is zonder meer een goede conditie vereist. Wij zullen pittige wandelingen maken over stenige,
vaak steile, maar altijd veilige bergpaden. Het aantal hoogtemeters verschilt van dag tot dag, maar is
steeds aanzienlijk: een hoogteverschil van 900 meter mag geen problemen opleveren. Om de knieën en
kuiten toch een beetje te ontzien zullen we een nacht boven blijven en in een gerieflijke alpenhut
overnachten.

Verblijfplaatsen
Hotel Islitzer
Hinterbichl 15, 9974 Prägraten am Großvenediger
Sajathütte (2600 m)
Bichl 8, 9974 Bichl
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Reisleiding: Margriet Bekking. Patrick Hommel

Tochten gemaakt op 3,4, 6-10 juli
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Verslag deelnemers
Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli: Vertrek vanuit Arnhem en aankomst
Hinterbichl. Korte kennismakingswandeling rond Hinterbichl.
Na een voorspoedige reis met drie treinen en twee bussen zijn we de 2e
dag rond 13 uur in Hotel Islitzer aangekomen. We, dat zijn 14
man/vrouw met een bovengemiddelde interesse voor de Alpenflora. De
kennismaking verloopt vlot, want de helft van de groep kent elkaar al van de Oostenrijk-reis van vorig
jaar (naar Navis).
Hotel Islitzer, een kleinschalig en gemoedelijk familiehotel, ligt aan het westelijke eind van het Virgental
(Oost-Tirol) in een modelspoorbaanlandschap op 1300 meter hoogte, te midden van de nodige
drieduizenders, waaronder de Grossvenediger.
Na een opfrisser zowel ín als buiten het hotel (die kortdurende regenbui is de enige die we de komende
week over ons heen zouden krijgen) gaan we in een slakkengang langs een heleboel voor mij onbekende
planten. Het is al gauw een warboel van wetenschappelijke en Nederlandse plantennamen. Veel meer
dan 2 km leggen we niet af deze eerste middag, de door Patrick en Margriet geplande rondwandeling
gaan we niet halen….
Els
Zondag 3 juli: Vanuit het hotel stroomopwaarts door het steeds
smallere beekdal in de richting van de Italiaanse grens. O.a. fraaie
watervallen en bloemrijke ruigte (vrij lichte wandeling).
Zondag: uitslapen en om 8 uur ontbijten. We volgen vanaf Islitzer het
dal verder omhoog. Een klein stukje asfaltweg tot een smal zijpad naar
de woeste beek. Al na 50 meter worden alle bermplanten bekeken en genoteerd. Dat schiet dus
helemaal niet op. Maar wat is het doel? Doorlopen om hogerop te komen of genieten van alles wat we
passeren. Iedere wenk om door te lopen duurt precies 1 minuut want dan ziet iemand weer iets
bijzonders.
Patrick legt uit hoe de Alpen zijn ontstaan en waar we ons tussen de bergruggen bevinden. De bergen
rond Hinterbichl zijn ingeklemd tussen de kalkbergen van de noord-Alpen en de Dolomieten. Toch
vinden regelmatig kalkminnende plantensoorten. Deze zijn hier echter veel minder kalkgebonden dan in
Nederland. Tirol is geografisch heel anders dan de rest van Oostenrijk. Bij de Drei Herrnspitze kwamen
de oorspronkelijke landen Tirol, Salzburg en Venetië bij elkaar.
Aan de overkant van de Isel lopen we langs de bosrand. De bodem wordt in de loop van de tijd steeds
zuurder doordat de humus niet voldoende wordt omgezet.
Dat levert een specifieke flora op met leverbloempje,
negenbladig tandveldkers, dalkruid.
We lopen door het paradijs – Paradies, een bosgebied waarin
vee wordt geweid. En dat al eeuwenlang.
Als we om half een ‘n bankje passeren, dat al door Willem-Jan
en Jos in beslag genomen is, is het tijd voor de lunch. De
waterval stort met groot geweld in de diepte. Als de zon even
schijnt ontstaat een dubbele regenboog. Dan na veel
gepuzzel wat de naam is van allerlei distels de klapper van de
dag: vrouwenschoentje, nog net in bloei en ernaast de groene nachtorchis.
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We komen achter de parkeerplaats aan het einde van de weg op een breed pad richting Clarahutte.
Esther is de enige die er is geweest. Cor zijn we al een tijdje kwijt. Een Hochstaub is een ruigte, een
tussenstation tussen oorspronkelijke weidegrond die in onbruik is geraakt tot de vorming van bos. Er
staan vooral meerjarige soorten. Wij komen niet verder dan de Islitzer Alm. De lucht trekt dicht en de
temperatuur zakt. De meerderheid loopt over weiden en smalle paadjes terug. Nu wel in een redelijk
tempo. We willen aan het einde van de middag terug zijn en ook voor de regen valt. Dat laatste blijft
beperkt tot een enkele druppel.
Christine
Maandag 4 juli: Met de bus naar Virgen, dan te voet naar de
hooggelegen bloemrijke, op het zuiden gerichte hooilanden rond de
Gottschaun Alm. Te voet afdalen naar Virgen; met de bus terug (vrij
zware wandeling).
Vandaag is de eerste zware wandeling gepland. Wij ontbeten om half
acht om ons een uur later te verzamelen voor de busreis naar Virgen
op 1100 meter.
Ons doel was om vandaar naar de hooggelegen bloemrijke op het
zuiden gerichte hooilanden rond de Gottschaun Alm omhoog te
lopen. Na de start konden wij al gauw niet verder omdat er aan een
stuw in de beek gewerkt werd. Het lukte Patrick om toestemming te
krijgen om over het bouwterrein naar de andere kant van de beek te
lopen.
Langs deze helling bereikten wij het begin van een Kruisweg naar boven. Het plan was om flink door te
lopen zodat wij ons einddoel tijdig zouden bereiken. Maar ja, er stonden iedere keer weer andere
interessante plantjes langs ons pad. En die moesten toch uitgebreid bekeken en gedetermineerd
worden. Bij het kapelletje aan het einde van de Kruisweg hielden wij rond een picknickbank een
koffiepauze.
Daarna liepen we wat meer over smalle bospaadjes en door gebieden waar ook koeien graasden en
werd het tempo wat hoger. Wij vleiden ons daar voorzichtig tussen de koeienvlaaien om de
meegenomen lunch te nuttigen. De dauwdruppels op de blaadjes
van de vrouwenmantel schitterden in de zon. Ook was het al etend
genieten van de vele glinsterende druppeltjes op verschillende
harige blaadjes. Kort daarna arriveerden we bij de boerderij op de
Gottschaun Alm op 1943 m, waar wij een consumptie aangeboden
kregen. Sommigen namen hier een heel lekker uitziend gebak bij,
een Krapchen.
Het was inmiddels half twee en er werd besloten om nog een stukje
hoger te gaan en daar om kwart voor drie te verzamelen om terug te
keren naar de Alm. Om vandaar af te dalen naar een wat makkelijker
bereikbare bushalte bij Ober Mauern (ongeveer 1250 meter hoog).
Het plan was om via kleine paadjes naar beneden te lopen. Maar
een van de deelnemers kreeg dermate last van zijn knie dat de leiding besloot om via een breed verhard
pad verder af te dalen. Patrick droeg zijn rugzak om het afdalen wat te vergemakkelijken. Helaas werd
ons tempo zo laag dat de groep gesplitst moest worden. Patrick bleef achter met twee deelnemers en
Margriet liep met de overige deelnemers zo snel mogelijk omlaag om de afgesproken bus van even over

7

vijf met de rest van de groep te kunnen halen. En wonderwel lukte dat. En Patrick kwam met de twee
achterblijvers met de bus van een uur later terug in het hotel.
Voor het nagerecht van het voortreffelijke driegangendiner liet Margriet een servet rondgaan. Hierop
lag haar speciale loep met wat plantaardig materiaal van de hoogste alpenweide.
1. een plantenblaadje van het roestige en een van het borstelige alpenroosje
2. een takje sneeuwheide
3. een stukje alpenazalea
4. een blad en een bloem (met inmiddels 7 kroonblaadjes) van de zilverwortel of achtster.
Na de maaltijd werden de glazen opzij geschoven. En werd enthousiast begonnen om de meegebrachte
planten op naam te brengen. Maar ik vertrok al gauw naar boven om aan het verslag van deze dag te
kunnen beginnen.
Marijke

Dinsdag 5 juli: Met de bus naar Virgen, dan te voet naar kasteelruïne Rabenstein en een bijzonder,
vanouds beweid, oud bosgebied bij de ingang van het dal (Zedlacher Paradies). Te voet afdalen en met
de bus terug (vrij lichte wandeling).
Als dan de zon vanaf 06.30 uur al overweldigend en uitnodigend in je kamer schijnt en er beloofd is dat
we naar “het Paradijs” gaan wandelen, dan kan deze dag niet meer stuk. Het wordt ook wel een
spannende dag, want wie wil niet voor eeuwig in “het Paradijs” blijven of in momento mori, daar
sterven?
Ook op deze dag zal de dynamiek rond de verhouding tussen beleving van de natuur en het
vermeerderen van onze kennis over die natuur weer voor de nodige verwondering zorgen. Met rugzak
en daarin een lunchpakket, water en een goed humeur gaan we op pad nadat we om 07.30 uur hebben
ontbeten en de bus hebben genomen van 08.30 naar Virgen. De stemming zit er in. Jan-Willem heeft
besloten een halve dag te wandelen. Zijn spiertjes hebben enige rust nodig na de zeer zware afdaling de
dag daarvoor.
In Virgen, de stad waar het Virgental naar is vernoemd, uit de bus en de heuvels op richting de ruïne van
het zeer oude kasteel Rabenstein. En zoals het tijdens deze week voortdurend gaat, ziet onze reisleider
Patrick weer iets prachtigs en heeft daar weer een indrukwekkend verhaal bij. Midden in het dorp
Virgen staat nl op een mooie en strategische plaats een enorme lindeboom. Hij vertelde ons dat deze
boom vroeger het symbool was van vrouwelijkheid en vruchtbare liefde. Onzichtbaar door de bladeren
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in de boom en op planken gezeten speelden muzikanten vrolijke melodietjes die uitnodigen om te
dansen. Jongens en meisjes van jeugdige leeftijd ontmoeten elkaar daar om naar hartenlust te dansen.
Zo zijn vele relaties ontstaan met vruchtbare resultaten.
En weer omhoog via kleine paadjes naar de ruïne Rabenstein.
Die Burgruine Rabenstein, ehemals Burg Virgen
genannt, ist die Ruine einer Höhenburg in der
Gemeinde Virgen, Osttirol. Die Burg aus dem 12.
Jahrhundert diente bis zum Beginn des 18.
Jahrhunderts als Sitz des Pflegers von Virgen und
verfiel danach. Nachdem 1963 größere Teile der
Anlage eingestürzt waren, wurde durch umfangreiche
Sicherungsmaßnahmen
der
heutige
Erhaltungszustand konserviert. Sie gilt mit einer
Gesamtfläche von 4.800 m² als drittgrößte
mittelalterliche Burganlage Tirols.

Tussen de ruïnen vonden enkelen van ons kleine schorpioentjes. Het verhaal gaat dat deze diertjes zeer
giftig zijn. Met nog meer respect zijn wij met deze kleine diertjes omgegaan.
We vroegen ons ook af welke functie deze burcht heeft gehad. Een verdediging van het dorp om de
bewoners van het dal een veilige plaats te bieden, of een mogelijkheid van de kasteelheer om zich
alleen met zijn hofhouding en bezit, veilig terug te kunnen trekken bij mogelijke aanvallen?
Na het nuttigen van de lunch weer omhoog naar het “paradijs”, Zedlacher Paradies. Hoe zat het ook al
weer in dat boek over de uitdrijving uit het Paradijs? De Oostenrijkers vragen zich af of er niet een
misverstand is ontstaan. Op zijn minst, zo vinden zij, is er nog een Paradijs en dat ligt, hoe kan het ook
anders in Oost Tirol en dan zelfs in het Virgental. De beschrijving van dit natuurgebied als het “Paradijs”
slaat op een 600 jarig larikswoud. Aangekomen in dit prachtige Oerbos ontstond er zelfs een filosofisch
moment bij een aantal reisgenoten. De term “Waldeinsamkeit” werd genoemd. Het besef van nietigheid
in dit geweldige natuurverschijnsel waardoor er een beleving ontstaat onderdeel te zijn van het
“grotere”. Na deze bezinning, zoals vaak, gaat het leven door en wij met onze wandeling rond en door
het Wodan bos.
Om weer op tijd aanwezig te zijn bij het diner en een eventueel daaraan vooraf gaande opfrisbeurt,
dalen we af naar het dal.
Tijdens onze wandeling kwamen we Absint tegen en ook dat plantje sprak tot onze verbeelding. Er
schijnt een Absintkroegje van Vincent van Gogh te (hebben) bestaan in Frankrijk in Chaponval. Absint
werd namelijk, zo hebben we begrepen, gebruikt door kunstenaars, zoals: Vincent van Gogh, Picasso,
Edgar Allan Poe en Oscar Wilde. De typische fel-gele tinten die Van Gogh in zijn schilderijen gebruikte,
komen voort uit zijn ervaringen met absint.
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Absint is bij velen alleen bekend omdat het de naam is van een alcoholische
drank. Absint is een kruid wat vele geneeskrachtige eigenschappen heeft maar
waar ook enkele gevaren in schuil gaan. Absint is een bitter kruid. Het werkt
goed tegen malaria, kanker en wormen. Het heeft echter een licht
hallucinerend en bedwelmend effect. Slechts een paar blaadjes of kruimels
kunnen je al in een zweverige toestand laten komen.

Na deze ontdekking zijn we noch zwevend noch hallucinerend uiteindelijk en op tijd na weer een mooie
en inspirerende dag in ons hotel aangekomen waar Jan-Willem ons glimlachend achter een heerlijk glas
bier zat op te wachten.
Ook op deze avond is er weer druk gedetermineerd. Schrijver van deze dag heeft hier niet aan
deelgenomen. Een halve finale van de Europese voetbalkampioenschap was ook plezierig om te zien.
Jos
Woensdag 6 juli: Vanuit het hotel door zeer bloemrijke hooilanden omhoog naar de Sajathütte 2600 m.
Voor zover de tijd het toelaat, bezoek aan de achter de hut gelegen puinvelden. Overnachting in de
Sajathütte (vrij zware wandeling).
Na drie mooie wandeltochten beginnen we nu aan het
grote (lees: hoge) werk. Het doel van vandaag is de
Sajathütte op 2575 m, waar we zullen overnachten. Dus
we hoeven “alleen maar” omhoog te lopen. Zo’n van Anaar-B-wandeling vind ik altijd erg leuk en overnachten in
een hut helemaal, dus ik heb er erg veel zin in.
De start is hetzelfde als het kennismakingsommetje van
zaterdag, maar al vlug gaan we een smal bospad in; het
Bichlerwald heet het hier. Na een paar steile stukken
besluiten Jan-Willem en Jos jammer genoeg dat dit toch iets te steil gegrepen is en keren met een boog
terug naar Hinterbichl. Vlak voor de Sabanthütte nemen we het pad dat onze gastheer heeft
aangeraden. Het is een vrij steil maar erg leuk pad tussen de rotsblokken door. Een dikke honderd meter
hoger komen we uit het bos en langzaam maar zeker boven de boomgrens en dan lopen we door de
hooilanden met een bloemenweelde waar ik stil van word. Wat is het hier mooi, wat een uitzicht en wat
een rust, dit is het paradijs!!
Om een uur of een gaan we lunchen, we kunnen de hut in de verte zien liggen. Vanaf nu hebben we
ruim de tijd om de laatste 400 meter omhoog te lopen. We horen een paar keer de schelle fluit van een
murmeltier en we kunnen er twee keer een spotten. Het hooiland gaat over in alpenweiden, te weten
de Katinmähder en voorbij de Zopschenbächle de Sajatmähder; over een paar dagen grazen hier
misschien koeien maar nu staan er nog veel
mooie bloemen. Vlak bij de hut cirkelt een grote
roofvogel, waarschijnlijk een steenarend. Tegen
vieren zijn we allemaal boven. Walter geeft er de
voorkeur aan om beneden in het hotel in “zijn
eigen bed” te slapen en daalt nog af naar het dal.
We brengen onze spullen naar boven naar luxe 4en 2- persoonskamers met toilet en douche met
ingebouwde wekker en opgemaakte
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stapelbedden en genieten vervolgens van een kop koffie/warme
chocola/thee al dan niet met wat lekkers erbij. Vanaf het balkon is er een prachtig uitzicht over het dal
en naar de overkant waar we overmorgen zullen wandelen.
De hut ligt aan de rand van een keteldal (=kaar=cirque), dat wil zeggen een komvormig dal dat is
ontstaan door de schurende werking van de gletsjer en door vorstverwering, daardoor ligt er veel los
gesteente (geröll). Voor het eten begeven we ons nog even op deze “Tanzboden” op zoek naar de
doelsoort van Patrick: de Ranunculus glacialis. We vinden o.a. Soldanella’s, verschillende gentianen,
mini-wilgen en de Pulsatilla vernalis, lenteanemoon, die ik ook wel een beauty vind.. Op sommige
plekken liggen nog plukken dor en platgeslagen gras waaraan je kan zien dat de sneeuw nog niet zo lang
weg is. Bij terugkomst in de hut kunnen we allemaal aanschuiven aan een leuke ronde tafel voor het
diner, dat prima smaakt (Patrick zorgt ervoor dat er geen pasta overblijft). Na het eten ga ik nog even
buiten kijken of er misschien gemzen te zien zijn. Het is een mooie avond, maar er staat een frisse wind
en het koelt snel af en ik ga zonder gemzen weer naar binnen. Nog een lekkere kop thee en dan naar
bed. Het was een schitterende dag.
Miriam

Donderdag 7 juli: Panoramawandeling door bloemrijke graslanden vanuit de Sajathütte, via andere
route afdalen naar het hotel (vrij lichte wandeling).
Na een onrustige nacht in een stapelbed voor vierpersonen worden we verrast door een zeer uitgebreid
ontbijtbuffet. En … een koude buitenwereld. Er ligt her en der ijs op het water.
Vandaag dalen we vanaf de Neue Sajathütte op 2.600 m langzaam richting de Wallhorner Alm
(Bodental) op 2.133 m via de Adlerweg. Vandaar uit gaat het verder bergafwaarts naar ons hotel in
Hinterbichl op zo’n 1.350 m.

Vertrek vanaf de Neue Sajathutte (foto Els)
Zeker de helft van de tocht gaat door alpenweiden met een soortenrijke grasvegetatie. Het pad is goed
te belopen, maar we vorderen slechts langzaam. Overal kom je nieuwe pareltjes tegen, plantensoorten
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die echt onze aandacht verdienen. Soms zijn het soorten die we niet eerder bloeiend hebben gezien,
maar soms zijn het ook soorten die we helemaal nog niet hebben gezien. De plantenlijst van Annie en
Rene geven dat ook weer.
Voor mij is de ontmoeting met een vetbladsoort die ik nog niet kende wel een hoogtepuntje. Het gaat
om de soort Pinguicula leptoceras. Een paar foto’s voeg ik aan dit dagverslag toe.

Pinguicula leptoceras (foto’s Ria)
Naast deze soort zien we ook een witte vorm van
Alpenhelm (Bartsia alpina forma alba), verschillende orchideeënsoorten, zeggesoorten, gentianen,
verschillende dwergstruiken ……… Kortom, te veel soorten om redelijk snel het pad af te lopen.
Nadat we de alpiene zone achter ons hebben gelaten wordt het grasland ruiger en minder soortenrijk.
Na een kleine week in deze omgeving ga je veel bijzonderheden al als normaal ervaren. Een
soortenrijkdom die wij in Nederland nauwelijks kennen verliest een beetje haar bijzonderheid als je er
elke dag mee wordt geconfronteerd. Moeheid zal echter zeker ook een rol daarbij spelen. Het is
tenslotte een flinke tocht na een slechte nacht.
Hoe dichter we bij Hinterbichl komen hoe meer de groep uit elkaar valt. Als ik langs een stijlrandje loop,
in de buurt van een boerenhoeve, valt een oranje bloem op. Eindelijk zie ik de Roggelelie (Lilium
bulbiferum). Vanaf de eerste dag is door Patrick beloofd dat we die zeker zouden zien. Tot deze dag had
ik hem echter nog niet eerder gezien. Jammer genoeg is er niemand in de buurt om deze belevenis te
delen. Maar mijn foto’s zijn het bewijs, ik heb hem echt gezien.
Ondanks moeheid en pijnlijke knieën door al het dalen was het een tocht die ik niet had willen missen.

Lilium bulbiferum (Roggelelie) Foto Ria

Ria

12

Vrijdag 8 juli: Vanuit hotel met busje naar de Johannis Hütte, van daar af te voet naar de gletsjer van de
Grossvenediger; zelfde weg terug (vrij zware wandeling). Onder voorbehoud (alleen bij goed weer)!

We konden wat later opstaan omdat we deze dag per bus naar boven gingen. We vertrokken om 9.30 met 13
personen en de chauffeur naar de Johannishütte. Marijke voelde zich niet lekker en bleef in het hotel, ze kreeg het
ontbijt van Esther. Tevoren had Margriet nog en verhaal over voldoende (regen)kleding en over gewondenafvoer
per helikopter. Het weer was wat nevelig met een flauw zonnetje. Onderweg passeerden we een serpentijngroeve
(soort marmer geschikt voor bv tafelbladen).
We kwamen om 10.10 uur bij de hut (2121 m). Er werd ons koffie en gebak door de KNNV aangeboden. We zagen
enkele Murmeltiere; Patrick vertelde dat in vroeger tijden deze beestjes aan straatmuzikanten werden verkocht.
Het was goed toeven op het nu inmiddels zeer zonnige terras.

Er was een fraai uitzicht op drie bergtoppen: Grossvenedige 3666 m, Hohes Aderl 3422 m en Rainerhorn 3560 m.
Het doel was om naar de voet van de Grossvenedig te gaan richting gletsjer. Na 30 m lopen zat de hele groep op
de knieën een bolrapunzel te bewonderen. Zo schiet het niet op. Er was veel interessant onderricht over de
planten. Het terrein was langzaam stijgend, we passeerden een natuurlijke brug over een forse bergstroom. Jos
was nog even zoek maar het was loos alarm.
Om 12.30 uur was het lunchtijd; velen gingen nog door met planten kijken en verzamelen.
De beroering die ontstond toen Annie een dwergorchis ontdekte (groenig-bruin mini orchideetje) is nauwelijks te
beschrijven, zo ook de door Ria gevonden, met de wel zeer fraaie naam Gentianella tenella = tere gentiaan leverde
bewondering op. De laatste plant was de gletsjerranonkel.
Om 15.30 uur retour via een mooi breed pad richting hut. Om 16.30 uur vertrokken 6 personen met de bus en 7
gingen te voet! De buschauffeur hield onderweg nog even halt om een groepje venusschoentjes te laten zien.
Al met al een zeer fraaie en leerzame tocht met grootse vergezichten.
Jan Willem

Zaterdag 9 juli: Vanuit hotel te voet omhoog door op het noorden gerichte naaldbossen met als einddoel
de Berger See met brede ’s zomers droogvallende oeverzones; te voet terug (zware wandeling).
Vandaag was de dag dat de boeren hun koeien te voet vanuit het beneden gelegen dal naar de hoger
gelegen almen dreven. Al voor 7 uur hoorden we het geklingel van de koebellen en sprongen we uit bed
om dit schouwspel waar te nemen. De koeien blijven grazen op de Alpenweiden tot het eind van de
zomer, waarna ze op feestelijke wijze weer beneden in het dal worden ingehaald.
Na het ontbijt staken we rond 9 uur vanuit ons hotel te voet de brug over de Isel over en liepen omhoog
door op het noorden gerichte, klamme, zure naaldbossen met als einddoel de Berger See. Aanvankelijk
was de ochtend koel, bewolkt met lichte motregen. Om half 10 hield het op met regenen en brak af en
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toe de zon door. Op 1410 meter hoogte besloten de Bunnikse Boyz dat de Berger See niet aan hen
besteed was en zij sloegen rechtsaf om die dag verder hun eigen plan te trekken.
De overige 12 liepen in zuidoostelijke richting. Er volgde een steile klim langs de westelijke oever van de
Zopatnitzen Beek door het bos met deels een andersoortige flora dan we de voorgaande dagen gezien
hadden. Rond 11 uur liepen de ‘koplopers’ door een hek vanuit het bos de ‘bewoonde’, i.e. beweide
wereld in. Aan de linkerkant liep de beek nu door een Klamm. Onderweg genoten we van een fraai
uitzicht op de noordelijke kant van het dal: de bergen met laaghangend wolkendek en ook de Sajathut
was in de verte zichtbaar. Rond 12 uur staken we via een brug de beek over en keken we uit op een
reeks watervallen. Onder de rand van het hoog gelegen voormalige gletsjerdal staken we nogmaals de
beek over net onder een grote waterval. De koplopers bereikten de Bergersee hut rond 13 uur, terwijl
de laatste twee rond 14 uur arriveerden. Sommigen hadden het geluk gehad om onderweg gemzen
waar te nemen.
De Bergersee hut, gebouwd in 1974, ligt op 2182 meter hoogte aan de Berger See. Dit is een Karsee,
i.e. een ketelvormige verdieping in het gebergte. In de IJstijd vulde de Kargletsjer de Kar en sleet de
harde ijslaag de Kar diep uit. De Karschwelle, waar we overeen geklommen waren om de hut te
bereiken, vormt een natuurlijks afgrenzing van de Kar.

Op de veranda van de hut genoten velen van ons van Apfelstrudel of Kaiserschmarrn (een grote hoop
pannenkoekjes met veel ei erin). Enkelen weerstonden deze verleiding en maakten een wandeling langs
de rand van het meer. Na de lunch scheen de zon volop. Om 14.40 uur vertrok de groep richting het
Wetterkreuz. Halverwege kwamen we bij een andere beek die veranderd was in een sneeuwveld. Voetje
voor voetje staken we de bevroren sneeuw over. Patrick hielp op ridderlijke wijze de laatste dame, bij
wie geconfronteerd met deze riskante oversteek de moed in de schoenen zonk. Gelukkig liep het
allemaal goed af en bereikten we rond 16 uur het Wetterkreuz (een crucifix) op 2153 meter. Vanaf dit
punt hadden we weer een prachtig panorama-uitzicht op de omringende bergen. Hier scheidden onze
wegen. Twee dames kozen voor de langere weg over de Berger Alm, langs de Berger hut en dan over
een steil bospad naar beneden richting Prägraten. De rest daalde af via een steil pad langs de oostelijke
oever van de Zopatnitzen-beek. Omstreeks 18.30 uur was de groep weer verenigd in het hotel en om
19.00 uur genoten we van een uitstekend diner. Namens de groep bedankte Jan Willem geholpen door
Miriam onze beide reisleiders, Margriet en Patrick, voor hun enthousiaste en deskundige inzet. De
reisleiders bedankten de leiding van het hotel voor de uitstekende verzorging. Tot slot werd de groep
geïnformeerd over de plannen voor de volgende dag.
Esther
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Zondag 10 en maandag 11 juli: Eventueel nog een korte (!) afscheidswandeling. Terugreis.
Vanwege de zware etappe van gisteren kiezen we ervoor om
vandaag een makkelijke wandeling te doen, naar de Umbalfälle,
de watervallen boven de Islitzeralm, ons eindpunt van vorige
week zondag.
Uiteraard beginnen we bij de Alm met koffie met gebak, nu kan
het nog……..
De wandeling langs de watervallen is echt een toeristisch
uitstapje, een zondagse wandeling. Het is toevallig ook zondag
en dus nogal druk. De uitzichten op de watervallen zijn prachtig
(en vergeet de poëzie niet die overal langs het pad is
aangebracht), maar we kijken minstens zoveel naar de bermen, waar we een klein deel van de
opgedane plantenkennis van de afgelopen week nog even kunnen repeteren.
Terug bij het hotel douchen we met zijn veertienen in de enige nog beschikbare badkamer en hebben
dan nog een uur voor de groepsfoto en een drankje in de schaduw.
Daarna de terugreis in omgekeerde volgorde van de heenreis. Alles loopt perfect, prima aansluitingen
en op het juiste moment nog tijd voor een pizzapunt bij station Wörgl (alweer in de schaduw, het is ’s
avonds nog steeds erg warm buiten).
Bij het ontwaken de volgende ochtend is het landschap weer erg horizontaal. Weg bergen, weg
alpenflora, afscheid nemen van de groep…………., maar we gaan lekker nagenieten van alle indrukken,
verhalen, foto’s en plantenlijsten.
Welke KNNV-reis zal ik volgend jaar gaan doen?
Els

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Boerenbedrijf
In het verslag van de reis naar Navis in 2015 heb ik al wat gezegd over de subsidieregelingen. Ook in het
Virgental is de subsidie alom aanwezig. Als je boeren nog met de hand of kleine machientjes ziet
werken, waan je je in een derdewereldland. Dankzij de subsidie is het toch een welvarende streek en de
wandeltoerist vindt er mooie alpenweitjes.
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Boerderij en schuur staan apart

De steilste delen van de weide worden met
de bosmaaier gemaaid.

Het hooi hangt te drogen op rekken

In de bosweiden worden de gevallen takjes
van de lariks op een hoop gegooid om meer
gras te hebben voor de koeien. De takjes zijn
te hard om te eten.

De melkopbrengst wordt aan de weg gezet.

Zaterdag 9 juli werden de pinken en droge
koeien naar de bergweide gebracht.

Cor

Cultuur
Het Virgental is een katholieke streek.

Start van de kruisweg boven Virgen met de eerste statie op de achtergrond
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De linde van Virgen waaronder naar
goed heidens gebruik gedanst wordt.

De oude herberg van Virgen

Kerkje in Hinterbichl met zonnewijzer met correctie. Deze correctie is nodig om een vergelijking te
kunnen maken met een mechanische klok die het hele jaar constant doorloopt. De zon is naar moderne
maatstaven een slechte klok.

Watermolen in Hinterbichl voor het malen van meel en
een droogrek voor hooi op de achtergrond. Het oude
gemengde bedrijf heeft plaatsgemaakt voor volledige
veeteelt.
Cor
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Geologie en geologische processen
Het Virgental ligt bovenop de botsingzone tussen de Italiaans/ Afrikaanse (boven) en de Europese schol
(linksonder). Bij de botsing is het gesteente omhoog gedrukt, zie de stippellijnen. Door verwering liggen
er nu gesteenten aan de oppervlak die tientallen kilometers diep begraven zijn geweest en daar
gevormd onder hoge drukken en temperaturen. Dit venster op oude gesteenten heet het Tauervenster.
(zie link).
Een opvallend
gesteente in het
Virgental vormen de
glimmerschisten (zie
foto hieronder). Onder
hoge druk en hoge
temperatuur
ondergaan allerlei
gesteenten een
langzame verandering
zonder te smelten en
vormen dan de
zogeheten metamorfe
gesteenten. Zie de link voor een korte inleiding over
metamorfe gesteenten en schisten. De mineralen die
verantwoordelijk zijn voor de glimmers zijn
muscoviet en biotiet.
Als er veel water naar beneden komt met rotsen
geeft dat een schurende werking op het gesteente. In
riviertjes zijn draaikolken te herkennen waar stenen
potgaten hebben uitgeschuurd. Bij de Potgaten in
rivierbedding Natuurlijke brug bij de Johannishütte
In het gletsjerdal naar de Grossvenediger heeft
selectieve bevriezing en dooi een landschap
opgeleverd met pollen en laagten. Het dunne laagje
ontdooide grond kan vervloeien wat in vaktermen
solifluctie heet. Dit kan zelfs op bijna vlakke grond
optreden. (Google eens op solifluction en bekijk de
afbeeldingen.)

Solifluctie
Hoog op de bergen liggen gletsjers die brede
gletsjerdalen uitslijten. Het smeltwater loopt de
helling af en slijten daar V-vormige dalen uit. Op
zijn Oostenrijks zijn dat de Kar en de Klamm.
Cor
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Waarnemingen: Plantenlijst door: Annie Vos en René Bult
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Dag aangetroffen

Abies alba
Achillea erba-rotta subsp. moschata
Achillea millefolium
Acinos alpinus
Aconitum lycoctonum
Aconitum napellus
Aconitum vulparia
Actaea spicata
Adenostyles alliariae
Adenostyles glabra
Adenostyles leucophylla
Ajuga genevensis
Ajuga pyramidalis
Alchemilla flabellata
Allium victorialis
Alnus viridis
Androsace alpina
Androsace obtusifolia
Angelica sylvestris
Antennaria dioica
Anthyllis vulneraria
Aquilegia atrata
Aquilegia vulgaris
Arabis glabra
Arabis hirsuta
Arabis vochinensis
Arctostaphylos alpinus
Arctostaphylos uva-ursi
Arnica montana
Arrhenatherum elatius
Artemisia absinthium
Aruncus dioicus
Asplenium ruta-muraria
Asplenium septentrionale
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Astragalus alpinus
Astragalus australis
Astragalus frigidus
Astragalus penduliflorus
Athyrium filix-femina
Bartsia alpina
Bartsia alpina forma alba
Berberis vulgaris
Betula pubescens
Biscutella laevigata

Zilverspar
(Muskus duizendblad)
Duizendblad
(Alpensteentijm)
Gele monnikskap
Blauwe monnikskap
Gele monnikskap
Christoffelkruid
(Grijze klierstijl)
(Kale klierstijl)
Filziger Alpendost
Harig zenegroen
Piramidezenegroen
(Vrouwenmantelsoort)
(Allermannsharnisch)
(Groene els)
(Alpen-Mannsschild)
(Stompbladig mansschild)
Gewone engelwortel
Rozenkransje
Wondklaver
(Donkere akelei)
Wilde akelei
Torenkruid
Ruige scheefkelk
(Wocheiner Gänsekresse)
(Alpenberendruif)
Berendruif
Valkruid
Glanshaver
Absintalsem
Geitenbaard
Muurvaren
Noordse streepvaren
Steenbreekvaren
Groensteel
(Alpenaster)
(Alpenmadelief)
(Alpenhokjespeul)
(Südlicher Tragant)
(Gletscherhokjespeul)
(Knikkende tragant)
Wijfjesvaren
(Alpenhelm)
(Alpenhelm; witte vorm)
Zuurbes
Zachte berk
Brilkruid

5
8,9
4
2,3,4,5,7,9
3,8,9,10
9
3,8
5
3,6,9
3,9
6
3,4
7,8,9
8
6
3,7
4
6,7
3
4,7,8
2,9
3,5,9
3
3
5
7
7
7
3,4,6,7,8,9
3
5,8
3
4,5
3
2,4,5
3,9,10
4,6,7
3,4
3,7,8
9
7
8
2,3
4,6,7,8,9
7
2,3,5
9
2,3,4,9
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Botrychium lunaria
Brachypodium pinnatum
Briza media
Calluna vulgaris
Campanula barbata
Campanula cochleariifolia
Campanula patula
Campanula persicifolia
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Campanula scheuchzeri
Campanula spicata
Campanula trachelium
Cardamine enneaphyllos
Carduus defloratus
Carduus personata
Carex atrata
Carex atrata agg.
Carex atrata subsp. atrata
Carex caryophyllea
Carex curvula subsp. curvula
Carex davalliana
Carex demissa
Carex echinata
Carex flacca
Carex nigra
Carex ornithopoda
Carex ornithopoda subsp. ornithopodioides
Carex pallescens
Carex panicea
Carex spicata
Carum carvi
Centaurea montana
Centaurea scabiosa
Cephalanthera rubra
Cerastium arvense
Cerastium julicum
Cerastium uniflorum
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum villarsii
Chamerion angustifolium
Chamorchis alpina
Chelidonium majus
Chenopodium bonus-henricus
Chrysosplenium alternifolium
Cicerbita alpina
Cirsium acaule
Cirsium eriophorum
Cirsium erisithales
Cirsium helenioides
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium spinosissimum
Clematis alpina
Clinopodium vulgare
Coeloglossum viride
Convolvulus arvensis

Maanvaren
Gevinde kortsteel
Bevertjes
Struikhei
(Baardklokje )
(Zodeklokje)
Weideklokje
Prachtklokje
Akkerklokje
Grasklokje
(Scheuchzer's klokje)
(Aarklokje)
Ruig klokje
Quirlblättrige Zahnwurz
(Alpendistel)
(Gemaskerde distel)
Schwarze Segge
Schwarze Segge
(Geschwärzte Segge)
Voorjaarszegge
(Gewöhnliche Krumm-Segge)
Veenzegge
Geelgroene zegge
Sterzegge
Zeegroene zegge
Zwarte zegge
Vogelpootzegge
Vogelpootzegge
Bleke zegge
Blauwe zegge
Gewone bermzegge
Karwij
Bergcentaurie
Grote centaurie
Rood bosvogeltje
Akkerhoornbloem
Julisches Hornkraut
(Eenbloemige hoornbloem)
(Heggenribzaad)
(Villars' ribzaad)
Wilgenroosje
(Dwergorchis)
Stinkende gouwe
Brave hendrik
Verspreidbladige goudveil
(Alpenmelksla)
Aarddistel
Wollige distel
(Bleekgele vederdistel)
Verschiedenblättrige Kratzdistel
Moesdistel
Kale jonker
(Alpenvederdistel)
(Alpenclematis)
Borstelkrans
Groene nachtorchis
Akkerwinde

3,5,6,7,8
4
4,6
4,7
3,4,6,7,8,9
8,9
2,5
5
5
2,5,6,8
8
3
3,5
3,5
3,4,6,9
3,5,9
7
8
8
2
8
5
5
8
4,6
8
3
4
4
5
5
2
2
2,5
4,5
4
4
8
3,9
2,3,9
3
8
4
3,10
9
3
2,4,5,6,7
2,3,6
3,4,5,6,8,9
5,6
2,8
4
7,8
3,4,9
6
3,4,6,7,8,9
4,5
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Corallorrhiza trifida
Cortusa matthioli
Crepis aurea
Crepis biennis
Crepis paludosa
Cruciata laevipes
Cuscuta europaea
Cynosurus cristatus
Cypripedium calceolus
Cystopteris fragilis
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii
Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza traunsteineri
Daphne mezereum
Daphne striata
Deschampsia cespitosa
Dianthus glacialis
Dianthus sylvestris
Dianthus sylvestris subsp. sylvestris
Doronicum grandiflorum
Draba hoppeana
Dryas octopetala
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Eleocharis quinqueflora
Epilobium alpestre
Epilobium montanum
Epipactis helleborine
Equisetum sylvaticum
Equisetum variegatum
Erica herbacea
Erigeron uniflorus
Eriophorum angustifolium
Eriophorum angustifolium subsp. alpinum
Eriophorum latifolium
Eriophorum scheuchzeri
Eriophorum vaginatum
Erysimum rhaeticum
Euphorbia cyparissias
Euphrasia minima
Euphrasia stricta
Fragaria moschata
Fraxinus excelsior
Galeopsis ladanum
Galium lucidum
Galium mollugo
Gebogen driehoeksvaren
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana bavarica
Gentiana brachyphylla
Gentiana clusii
Gentiana nivalis
Gentiana orbicularis
Gentiana punctata

Koraalwortel
(Heilglöckchen)
(Gold-Pippau; Goudbloemstreepzaad)
Groot streepzaad
Moerasstreepzaad
Kruisbladwalstro
Groot warkruid
Kamgras
Vrouwenschoentje
Blaasvaren
Bosorchis
Bosorchis
Gevlekte orchis
Brede orchis
Smalle orchis
Rood peperboompje
(Gestreept peperboompje)
Ruwe smele
(Gletsjeranjer)
Prachtanjer
(Wilde tuinanjer)
(Grootbl. voorjaarszonnebloem)
(Hoppe's hongerbloempje)
(Achtster; Zilverwortel)
Mannetjesvaren
Slangenkruid
Armbloemige waterbies
(Kransblad-basterdwederik)
Bergbasterdwederik
Brede wespenorchis
Bospaardenstaart
Bonte paardenstaart
(Sneeuwhei)
(Eenhoofdige fijnstraal)
Veenpluis
Veenpluis
Breed wollegras
(Scheuchzer's wollegras)
Eenarig wollegras
(Zwitserse steenraket)
Cipreswolfsmelk
(Dwergogentroost)
Stijve ogentroost
Grote bosaardbei
Es
Brede raai
Glänzendes Labkraut
Glad walstro
Gebogen driehoeksvaren
(Stengelloze gentiaan)
(Zijdeplantgentiaan)
(Beierse gentiaan)
(Kurzblättriger Enzian)
(Grootbloemige gentiaan)
(Sneeuwgentiaan)
(Rundblättriger Enzian)
(Gestippelde gentiaan)

3,4,9
9
3,4,7
5
5
3,5,6
3,5
5
3,9
2,5,9
4
3,5
3
9
7
4
4,6,7
9
8
3,5
3
8
6
4,7,9
3
4,5,7
8
3,9
3
4,5
3,9
5
4
6,9
8
8
5
8,9
8
3
3
8
2
3
4
3
3
4
3
6,7,8
3,9
9
6
4,7
8
7
7,9
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Gentiana utriculosa
Gentiana verna
Gentianella tenella
Geranium molle
Geranium pratense
Geranium pyrenaicum
Geranium sylvaticum
Geum montanum
Geum reptans
Geum rivale
Geum urbanum
Globularia cordifolia
Gnaphalium supinum
Goodyera repens
Groensteel
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium dryopteris
Gymnocarpium robertianum
Gypsophila repens
Hedysarum hedysaroides
Helianthemum alpestre
Helianthemum nummularium
Helianthemum nummularium subsp. grandiflorum
Helictotrichon pubescens
Hepatica nobilis
Hieracium alpinum
Hieracium aurantiacum
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium pilosum
Hieracium villosum
Hippophae rhamnoides
Homogyne alpina
Huperzia selago
Hypochaeris uniflora
Impatiens parviflora
Juncus jacquinii
Juncus trifidus
Juncus trifidus subsp. monanthos
Juniperus communis subsp. alpina
Knautia arvensis
Knautia dipsacifolia
Knautia dipsacifolia subsp. dipsacifolia
Koeleria macrantha
Lamium album
Lamium galeobdolon
Larix decidua
Laserpitium latifolium
Lathyrus pratensis
Leontopodium alpinum
Leucanthemopsis alpina subsp. alpina
Leucanthemum vulgare
Ligusticum mutellina
Ligusticum mutellinoides
Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum
Lilium martagon

(Blaasgentiaan)
(Voorjaarsgentiaan)
(Zarter Fransenenzian)
Zachte ooievaarsbek
Beemdooievaarsbek
Bermooievaarsbek
Bosooievaarsbek
(Bergnagelkruid)
(Kruipend bergnagelkruid)
Knikkend nagelkruid
Geel nagelkruid
(Hartbladige kogelbloem)
(Liggende droogbloem)
Dennenorchis
Groensteel
Grote muggenorchis
Welriekende muggenorchis
Gebogen driehoeksvaren
Rechte driehoeksvaren
(Kruipend gipskruid)
(Alpenzoetklaver)
(Alpenzonneroosje)
Geel zonneroosje
(Grossblütriges Sonnenröschen)
Zachte haver
Leverbloempje
(Alpen-Habichtskraut)
Oranje havikskruid
Muurhavikskruid
Muizenoor
(Moris' Habichtskraut)
(Viltig havikskruid)
Duindoorn
(Alpenlattich)
Dennenwolfsklauw
(Eenhoofdig biggenkruid)
Klein springzaad
(Jacquin's rus)
(Driedelige rus)
(Driedelige rus)
Jeneverbes
Beemdkroon
Bergknautia
Bergknautia
Smal fakkelgras
Witte dovenetel
Gele dovenetel
Europese lork
Breed laserkruid
Veldlathyrus
(Edelweiss)
(Alpenmargriet)
Gewone margriet
(Alpen-Liebstock)
(Zwerg-Mutterwurz)
(Feuerlilie met bolletjes)
Turkse lelie

6
4,6
8
4
10
4
2,5,6,9
4,6,7,8,9
8
3,9
3
4
8
9
3
3,4,5,6,7,9
5
3,9
3,5,9
4,7
4,6,7,8,9
7
3,4,7
4,5,7,9
5
3,5,9
8
3
3,5
2,4,6
7
6,9
5
3,4,6,8,9
8
6,7,9
5
6,7,9
6,9
7
8
2,4
3
3,9
3,4,5
3
2
3,5
3,5,6
3
6,8
8
3,6
7,8,9
7
2,7
2,3,5,6,8,9,10
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Linaria alpina
Linum catharticum
Listera cordata
Loiseleuria procumbens
Lonicera caerulea
Lonicera nigra
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Luzula luzuloides
Luzula pilosa
Lycopodium annotinum
Lysimachia punctata
Maianthemum bifolium
Malaxis monophyllos
Matricaria discoidea
Medicago falcata
Medicago lupulina
Melampyrum sylvaticum
Melica nutans
Mentha longifolia
Milium effusum
Minuartia verna
Moehringia muscosa
Moneses uniflora
Monotropa hypopitys
Myosotis alpestris
Nardus stricta
Neottia nidus-avis
Neottia ovata
Nigritella rhellicani
Nigritella rubra
Onobrychis arenaria
Onobrychis viciifolia
Ononis rotundifolia
Orchis mascula
Orchis ustulata
Oreochloa disticha
Origanum vulgare
Orthilia secunda
Oxalis acetosella
Oxyria digyna
Oxytropis campestris
Oxytropis halleri
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Pedicularis elongata
Pedicularis foliosa
Pedicularis kerneri
Pedicularis recutita
Pedicularis rostratocapitata
Petasites albus
Petasites hybridus
Petrorhagia saxifraga
Peucedanum ostruthium
Phegopteris connectilis
Phleum alpinum subsp. alpinum
Phleum alpinum subsp. rhaeticum

(Alpenleeuwenbekje)
Geelhartje
Kleine keverorchis
(Kruipend rotsroosje)
(Blauwe kamperfoelie)
(Zwarte kamperfoelie)
Rode kamperfoelie
Gewone rolklaver
Witte veldbies
Ruige veldbies
Stekende wolfsklauw
Puntwederik
Dalkruid
Eenblad
Schijfkamille
Sikkelklaver
Hopklaver
(Boshengel)
Knikkend parelgras
Hertsmunt
Bosgierstgras
(Voorjaarsveldmuur)
(Moos-Nabelmiere)
Eenbloemig wintergroen
Stofzaad
(Alpenvergeet-mij-nietje)
Borstelgras
Vogelnestje
Grote keverorchis
(Zwarte vanilleorchis)
(Rode vanilleorchis)
(Zandesparcette)
Esparcette
(Rondbladig stalkruid)
Mannetjesorchis
Aangebrande orchis
(Zweizeiliges Kopfgras)
Wilde marjolein
Eenzijdig wintergroen
Witte klaverzuring
(Alpenzuurkruid)
(Alpenspitskiel)
(Haller's Spitzkiel)
Eenbes
Parnassia
(Smalgebekt kartelblad)
(Bladrijk kartelblad)
Kerners Läusekraut
(Roodbruin kartelblad)
(Vogelkop-kartelblad)
Wit hoefblad
Groot hoefblad
Kleine mantelanjer
Meesterwortel
Smalle beukvaren
(Rhaetisch doddegras)
(Rhaetisch doddegras)

6,8,9
2,4,5
9
4,7,8
3
3
5
2,6
3,6,9
4
3,9
5
3,9
5
4
5
2,4
3,4,5,9
3,9
3
3
7
3,9
3,4,5,9
5
4
4,8
5
2,3,4,5,9
6,7,8,9
7,9
5
4
5
7
4,5,6
8,9
3
5
3
8
4,6,7,8
7
3,9
2,4,5,8,9
4,6,7,8,9
6,7
6
9
6,7,8,9
9
3
5,9
3,9
3,9,10
4,8
2,4
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Phleum pratense subsp. pratense
Phyteuma betonicifolium
Phyteuma hemisphaericum
Phyteuma nigrum
Phyteuma orbiculare
Phyteuma spicatum
Phyteuma spicatum subsp. spicatum
Picea abies
Pimpinella major
Pimpinella saxifraga
Pinguicula alpina
Pinguicula vulgaris
Plantago atrata
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Poa bulbosa
Poa nemoralis
Polemonium caeruleum
Polygala alpestris
Polygala chamaebuxus
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum viviparum
Polypodium interjectum + Polypodium vulgare
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Potentilla aurea
Potentilla erecta
Prenanthes purpurea
Primula farinosa
Primula halleri
Primula minima
Primula veris
Prunella vulgaris
Pseudorchis albida
Pteridium aquilinum
Pteridium aquilinum
Pulsatilla alpina
Pulsatilla alpina subsp. alpina
Pulsatilla alpina subsp. apiifolia
Pulsatilla vernalis
Pyrola minor
Pyrola rotundifolia
Ranunculus acris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus glacialis
Ranunculus kuepferi
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus montanus
Ranunculus platanifolius
Ranunculus polyanthemos subsp. nemorosus
Reseda lutea
Rhinanthus angustifolius
Rhododendron ferrugineum
Rhododendron hirsutum

Timoteegras
(Grote rapunzel)
(Grasrapunzel)
Zwartblauwe rapunzel
(Bolrapunzel)
Witte rapunzel
Witte rapunzel
Fijnspar
Grote bevernel
Kleine bevernel
(Alpenvetblad)
Vetblad
(Bergweegbree)
Ruige weegbree
Welriekende nachtorchis
Bergnachtorchis
Knolbeemdgras
Schaduwgras
Jakobsladder
(Bergvleugeltjesbloem)
(Buxusbladige vleugeltjesbloem)
Welriekende salomonszegel
Kranssalomonszegel
(Levendbarende duizendknoop)
Gewone + Brede eikvaren
Stijve naaldvaren
Lansvaren
Zachte naaldvaren
(Gouden ganzerik)
Tormentil
(Hazensla)
(Melige sleutelbloem)
(Hallers sleutelbloem)
(Dwergsleutelbloem)
Gulden sleutelbloem
Gewone brunel
Witte muggenorchis
Adelaarsvaren
Adelaarsvaren
(Alpenanemoon)
(Witte alpenanemoon)
(Gele alpenanemoon)
(Frühlings-Anemone)
Klein wintergroen
Rond wintergroen
Scherpe boterbloem
Knolboterbloem
(Gletsjerranonkel)
Küpfers Hahnenfuß
(Wollige boterbloem)
(Bergboterbloem)
Platanenblättriger Hahnenfuß
(Bosboterbloem)
Wilde reseda
Grote ratelaar
(Roestbladig alpenroosje)
(Gewimperd alpenroosje)

3
2,3
8
3,9
2,3,4,6,9
8
3,9
5,9
2,3
5
9
4,5,7,8,9
6
2,4
4,6,7,9
6
7
9
2
4,7
4
5
2,5,9
3,6,9
2,3
9
3,5,9
5
4,7,8,9
2,5
3,9
4,6
6,7,8
6,8
5
2,4,6
3,4,6,7,8,9
2,3
5
7,8,9
6,8
6
6
3
5
3,4,9
4,5
8,9
6
3
4,6
3,6,9
3
4
3,9
4,7,8,9
4,9
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Ribes uva-crispa
Rosa glauca
Rosa pendulina
Rosa vosagiaca
Rumex acetosa
Rumex alpinus
Rumex scutatus
Sagina saginoides
Salix appendiculata
Salix breviserrata
Salix glaucosericea
Salix helvetica
Salix herbacea
Salix purpurea
Salix reticulata
Salix serphyllifolia
Salvia glutinosa
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor subsp. minor
Saxifraga aizoides
Saxifraga androsacea
Saxifraga aspera
Saxifraga exarata subsp. moschata
Saxifraga oppositifolia subsp. blepharophylla
Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia
Saxifraga oppositifolia subsp. rudolphiana
Saxifraga paniculata
Saxifraga stellaris
Scabiosa columbaria
Scrophularia nodosa
Sedum acre
Sedum album
Sedum alpestre
Sedum dasyphyllum
Selaginella helvetica
Selaginella selaginoides
Sempervivum montanum
Sempervivum tectorum
Senecio doronicum
Senecio germanicus subsp. germanicus
Senecio nemorensis
Seseli libanotis
Sesleria caerulea
Sibbaldia procumbens
Silene acaulis
Silene dioica
Silene latifolia
Silene nutans
Silene pusilla
Silene rupestris
Silene vulgaris
Silene vulgaris subsp. vulgaris
Sisymbrium strictissimum
Solanum dulcamara
Soldanella alpina

Kruisbes
Melige roos
(Alpen-Hagrose)
(Langstielige Vogesen-Rose)
Veldzuring
(Alpenzuring)
Spaanse zuring
(Alpenvetmuur)
(Großblättrige Weide)
(Kurzzähnige Weide)
(Großblättrige Weide)
(Zwitserse wilg)
(Kruidwilg)
Bittere wilg
(Netwilg)
(Quendelblättrige Weide)
(Gele salie)
Veldsalie
Gewone vlier
Trosvlier
Kleine pimpernel
(Beeksteenbreek)
(Mannschild steenbreek)
(Ruwe steenbreek)
(Muskussteenbreek)
(Zuiltjessteenbreek;ondersoort)
(Zuiltjessteenbreek)
(Zuiltjessteenbreek;ondersoort)
(Pluimsteenbreek)
(Sterbloemige steenbreek)
Duifkruid
Knopig helmkruid
Muurpeper
Wit vetkruid
(Alpenmuurpeper)
Dik vetkruid
Zwitsers mosvarentje
(Stekelige mosvaren)
(Berghuislook)
Donderblad
(Gemzekruiskruid)
(Kahles Deutsches Greiskraut)
Schaduwkruiskruid
Hertswortel
Blauwgras
(Sibbaldie)
(Stengelloze silene)
Dagkoekoeksbloem
Avondkoekoeksbloem
Nachtsilene
(Strahlensame)
(Rotssilene)
Blaassilene
Blaassilene
(Steife Rauke)
Bitterzoet
(Alpenfranjeklokje)

2,5
3
3
3,5
9
3,7
2
6
3
7
8
8
6
4,5
4,6,7,9
4
5
4,5
4
2,9
5
3,4,5,7,8,9
6
8
7
6
6
6
2,3,4,8,9
8,9
3,5
3
4
2
8
3,5
9
3,4,8,9
2,5,7
6
6,7
4
3,5,9
2
4,6,7,9
8
6,8,9
2
5
2,3,4
10
2,3,7,10
9
2
4,5
4
6,9
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Soldanella pusilla
Solidago virgaurea
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Stachys alpina
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
Teucrium montanum
Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum minus
Thesium alpinum
Thymus praecox
Thymus pulegioides
Tofieldia calyculata
Tragopogon pratensis
Traunsteinera globosa
Trifolium aureum
Trifolium badium
Trifolium hybridum
Trifolium medium
Trifolium montanum
Trifolium pallescens
Trifolium pratense
Trifolium pratense subsp. nivale
Trollius europaeus
Tussilago farfara
Vaccinium myrtillus
Vaccinium uliginosum
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana dioica
Valeriana montana
Valeriana officinalis
Valeriana tripteris
Veratrum album
Veratrum lobelianum
Verbascum lychnitis
Verbascum nigrum
Veronica alpina
Veronica beccabunga
Veronica bellidioides
Veronica chamaedrys
Veronica fruticans
Veronica officinalis
Veronica urticifolia
Viburnum lantana
Vicia cracca
Vicia sepium
Vincetoxicum hirundinaria
Viola biflora
Viola lutea
Viola palustris
Viola riviniana

(Klein franjeklokje)
Echte guldenroede
Gewone melkdistel
Wilde lijsterbes
Alpenandoorn
Bosandoorn
Grasmuur
Bosmuur
Berggamander
Akeleiruit
Kleine ruit
Alpenbergvlas
Kruiptijm
Grote tijm
(Kelch-Liliensimse)
Gele morgenster s.l.
(Kogelorchis)
Akkerklaver
(Bruine klaver)
Basterdklaver
Bochtige klaver
Bergklaver
(Bleicher Klee)
Rode klaver
(Schnee-Klee)
(Trollius)
Klein hoefblad
Blauwe bosbes
Rijsbes
Rode bosbes
Kleine valeriaan
(Bergvaleriaan)
Echte valeriaan
(Driedelige valeriaan)
(Dodenwaad)
(Dodenwaad) met groene bloemen
Melige toorts
Zwarte toorts
(Alpenereprijs)
Beekpunge
(Rozetereprijs)
Gewone ereprijs
(Rotsereprijs)
Mannetjesereprijs
(Netelereprijs)
Wollige sneeuwbal
Vogelwikke
Heggenwikke
Engbloem
(Tweebloemig viooltje)
Geel viooltje
Moerasviooltje
Bleeksporig bosviooltje

6,8,9
3,8
4
9
3
2
2
3,9
4
3,9
2,3,8
2,4
5
6
3,4,5,6,9
5
6
3
3,8
2,3
5,7
3,4,6,7
10
4
7
3,4,6,7,9
9
7
6,7
3,5,7,8
5
3,4,5,8,9
2
3,5,9
3,7,9,10
3,9,10
5
4
7,8
3
8
3,9
2,4,7
4
3,5,9
5
2
2
3,5
2,3,4,9
2
8
4
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Verantwoording, literatuurlijst - door Annie Vos en René Bult

Van de in het veld op habitus herkende planten werden de namen genoteerd.
Bij twijfel werd in het veld naar verdere details gekeken ter controle. Bij blijvende onzekerheid of bij een
onbekende soort werd een kleine hoeveelheid materiaal verzameld voor nadere determinatie. In sommige
gevallen werden daarbij bovendien detailfoto’s van de planten gemaakt. ‘s Avonds werd het meegebrachte
materiaal gedetermineerd met behulp van diverse flora’s (zie onder “Geraadpleegde literatuur en websites”). Het
meegebrachte materiaal kon in de meeste gevallen op naam gebracht worden.
De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan de nomenclatuur van Flora Helvetica (8). De officiële Nederlandse
e
namen in de 2 kolom komen uit de Heukels (10) of uit Lambinon (7). De niet-officiële Nederlandse namen komen
uit Grey-Wilson & Blamey (5), en staan tussen haakjes. Bij gebrek aan een Nederlandse naam is meestal gekozen
voor een Duitse naam uit Flora Helvetica (8), Flora Alpina (1) of van www.Observado.org. Voor sommige planten
staat daarbij tussen haakjes een nadere toelichting.
De datumkolom geeft aan op welke excursiedag de soort is waargenomen. Gekozen is om per dag die soorten te
noteren die een goede afspiegeling vormden van de dan bezochte vegetatietypen. Er is dus niet getracht om op
alle dagen alle waargenomen soorten te noteren. In totaal zijn 443 plantensoorten genoteerd.
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Vogellijst – Walter van der Meer

Nederlandse naam

Latijnse naam

Steenarend
Buizerd
Torenvalk
Turkse tortel
Gierzwaluw
Alpengierzwaluw
Groene specht
Rotszwaluw
Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Waterpieper
Witte kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Waterspreeuw
Alpenheggemus
Zwarte roodstaart
Tapuit
Kramsvogel
Merel
Zwartkop
Tjiftjaf
Winterkoning
Grauwe vliegenvanger
Koolmees
Zwarte mees
Boomklever
Gaai
Alpenkauw
Zwarte kraai
Raaf
Huismus
Ringmus
Sneeuwvink
Vink
Putter
Sijs
Europese kanarie
Geelgors

Aquila chrysaetos
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Streptopelia decaocto
Apus apus
Apus melba
Picus viridis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus spinoletta
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Cinclus cinclus
Prunella collaris
Phoenicurus ochruros
Oenanthe oenanthe
Turdus pilaris
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Phylloscupus collybita
Troglodytes troglodytes
Muscicapa striata
Parus major
Periparus ater
Sitta europaea
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax graculus
Corvus corone
Corvus corax
Passer domesticus
Passer montanus
Montifringilla nivalis
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Serinus serinus
Emberiza citrinella

dwergblauwtje

rotsvlinder
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Vlinders – Margriet Bekking

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Dikkopjes
Bont dikkopje
Witjes
Oranjetipje
Groot geaderd witje
Gele luzernevlinder
Rijsbesvlinder
Bergwitje
Klein geaderd witje
Blauwtjes
Dwergblauwtje
Alpensaffierblauwtje
Tijmblauwtje
Morgenrood
Aurelia’s
Gehakkelde aurelia
Kleine vos
Boserebia
Bergerebia
Rotsvlinder
Grote parelmoervlinder
Alpenparelmoervlinder
Bosparelmoervlinder
Dwergparelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Bont zandoogje
Atalanta
Distelvlinder
Nachtvlinders
Glasvleugelpijlstaartvlinder
Gamma-uiltje
Roodbandbeervlinder
Nonvlinder
St. Jansvlinder

Hesperiidae
Carterocephalus palaemon
Pieridae
Anthocharis cardamines
Aporia crataegi
Colias hyale
Colias palaeno
Pieris bryoniae
Pieris napi
Lycaenidae
Cupido minimus
Plebejus trappi
Phengaris arion
Lycaena virgaureae
Nymphalidae
Polygonia c-album
Aglais urticae
Erebia ligea
Erebia epiphron
Lasiommata maera
Argynnis aglaja
Melitaea varia
Melitaea athalia
Melitaea asteria
Euphydryas aurinia
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

dwergparelmoervlinder

Hemaris fuciformis
Autographa gamma
Diacrisia sannio
Lysmantria monacha
Zygaena filipendulae

roodbandbeervlinder
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Zoogdieren

ree
gemzen
alpenmarmot - Murmeltier
sneeuwhaas
eekhoorn
vleermuis
dode bosspitsmuis

Murmeltier - sporen
Overig
schorpioen
bruine kikker
levendbarende hagedis
krabspin

Schorpioen

Rode bosmier
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Tor

Mierennest

Spin

Oorwurm in dreighouding

33

