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KNNV-seniorenreis Arosa 28 juni – 11 juli 2009
Excursieprogramma

Dag 1 – za 27 juni

Heenreis Arnhem – Arosa (overstap Karlsruhe, Zurich, Chur)

Dag 2 – zo 28 juni

Schwellisee.

Dag 3 – ma 29 juni

Hornlibahn, naar Carmenna Hutte – mittelstation
Weisshorn – bahn maar Arosa.

Dag 4 – di 30 juni

Bus Maran, plantentuin. Deel terug Arosa, deel Rot Tritt
(via Pratschalp), deel Ochenalp.

Dag 5 – wo 1 juli

Bus Rathaus – Muliboden – ri Alteiner Wasserfall –
lehrpfad naar Plessur – Untersee - Arosa.

Dag 6 – do 2 juli

Busje Langwies (Sapunertal – Holzbrucke) – Dorfli – Gasthof
Heimeli, deel Haupter Alp. Busje Dorfli – Arosa.

Dag 7 – vr 3 juli

Trein Litziruti – Stausee Arosa – Muliboden, deel terug
Arosa, deel Innerarosa via Hornlibahn.

Dag 8 - za 4 juli

Vrije dag. Deel Hornlibahn, ri Weisshorn.

Dag 9 – zo 5 juli

Trein Litziruti – Langwies via Sunnenruti, deel trein Arosa,
deel naturlehrpfad Arosa (parallel spoor).

Dag 10 – ma 6 juli

Alpenblick - mittelstation Weisshorn – Pratschalp.

Dag 11 – di 7 juli

Trein Chur.

Dag 12 – wo 8 juli

Trein St.Peter / Molines. Van Molines naar Litziruti. Trein
Litziruti – Arosa.

Dag 13 – do 9 juli

Schwellisee. Deel Alpenblick, deel Alplisee / Totseeli.

Dag 14 – vr 10 juli

Bus Arosa, mittelstation Weisshorn, naar Marankaaswinkel. Deel terug hotel, deel mittelstation Weisshorn
– top Weisshorn – Arosa.

Dag 15 – za 11 juli

Terugreis Arosa Arnhem (overstap Chur , Basel)

Overige excursiedoelen
1. Bahn Weisshorn, maar beneden lopen.
2. Langwies / Litziruti: pad dicht langs Plessur
3. Langwies – Fondeierbach ri Steinerhutte.
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Deelnemerslijst:
1. Joop Vrielink
2. Aletta van Embden
3. Trees Kaizer
4. Frans van der Woerd
5. Bep van Geldermalsen
6. Piet Dijksman
7. Carla van der Kolk
8. Jola Veldhuis (wv Janssen)
9. Fred de Beurs
10. Bram Wielemaker
11. Anny Wielemaker
12. Hanny van der Velde
13. Jowien Hermans
14. Annet Haak (wv van Heek
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Excursieverslagen
DAG 1: ZATERDAG 27 JUNI
Heenreis
Het begin van mijn tweede senioren reis dit jaar. Altijd weer spannend wie er mee gaan en hoe de reis
zal verlopen. Enkele deelnemers aan de reis ken ik van voorgaande reizen zoals Bep, Fred, Jowien
en Flora. We hebben afgesproken dat we om half negen op het perron in Arnhem elkaar zullen
ontmoeten. Aletta komt met de mensen uit het westen van het land direct al met de ic trein naar
Arnhem.
Ik word weg gebracht naar het station Ede-Wageningen. Mijn trein moet om even voor acht
vertrekken, maar heeft in eerste instantie al een kwartier vertraging. Als er om kwart over acht nog
geen trein komt overwegen Ria en ik om als nog met de auto naar Arnhem te rijden. Net als we dit
hebben besloten komt de trein als nog. Precies om half negen arriveer ik op het perron in Arnhem.
Veel bekende en onbekende gezichten. Bep heeft zich aan de koffer gestoten, wat een vervelende
plek op haar been veroorzaakt. Precies op tijd komt de internationale trein aan en maken we kennis
met de westerlingen. Iedereen is aanwezig. Het is nog wel wennen aan al de namen, maar dat komt
nog wel. De treinreis verloopt voorspoedig. In Karlsruhe moeten we overstappen, koffers uit de trein
en in de andere er weer in. Ik weet niet wat sommige mensen hebben mee genomen, maar aan het
gewicht te voelen lijkt het wel of ze gaan verhuizen. De treinreis gaat vervolgens naar Zürich, een
kopstation. Vervolgens naar Chur. Buiten dit station gaat de Rhätische Bahn naar Arosa. Dit is een
spectaculaire tocht. Vanaf Chur stijgen we 1300 meter, passeren 14 bruggen en 19 tunnels. De brug
bij Langwies is wel de meest imposante, alhoewel ze bezig zijn aan een restauratie. Op het station in
Arosa wordt, net als in andere jaren onze bagage opgehaald door de hoteleigenaar.
Met de bus gaan we naar hotel Erzhorn, een hotel buiten het dorp,rond om prachtige bloemrijke
weiden en een fraai uitzicht op de bergen in de omgeving. We worden gastvrij ontvangen en ondanks
het wat late uur van aankomst staat er een heerlijke maaltijd voor ons klaar. De bagage wordt naar
boven gesleept, en ieder geniet nog vanaf het balkon van het mooie berglandschap. Het was een
vermoeiende dag, dus iedereen lag vroeg in bed, om morgen een leuke wandeling te maken naar de
Swellisee.
Joop Vrielink
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DAG 2: ZONDAG 28 JUNI
Schwellisee
Het ziet er wat somber uit als we na het ontwaken naar buiten kijken. Eerst maar eens een lekker
ontbijt nuttigen. Er valt al heel wat te ontdekken bij het ontbijtbuffet. Zeker, als je nog niet helemaal
uitgeslapen bent. Hoe krijg ik die koffiekan open? Hoe moet ik m’n eitje koken? O, is er ook gewoon
brood. Enz., enz…. Maar om 9.30 uur is ieder voldaan en klaar om met lunchpakket op stap te gaan.
We willen naar de Schwellisee. In het dorp lopen we langs mooie bloemrijke bermen en tuinen. Om bij
het restaurant Alpenblick te komen, nemen we meteen maar de eerste kuitenbijter. Die overwinnen we
allemaal en de beloning is een kop koffie.
Daarna gaat de groep zich splitsen. Sommigen gaan langs een ander pad terug en de overigen
vervolgen de weg naar de Schwellisee. Deze eerste kennismaking met het Alpenlandschap is
overweldigend. Er zijn heel veel bloemen. Veldjes vol gevlekte orchissen, primula’s, gentianen,
trollius. We ontdekken maanvarens, wit vetblad, dennewolfsklauw, muggenorchissen. Ook de
vlinderaars komen aan hun trekken. Zeker als de zon steeds even te voorschijn komt. Berggeaderd
witje, kleine apollovlinder, alpenhooibeestje, gletsjervlinder.
De doorzetters lopen nog een extra rondje.Omstreeks 16.00 uur zijn we weer thuis. Om 18.00 uur
wacht er een voortreffelijk maal.
’s Avonds nemen we het dagverblijf in gebruik. Er vormt zich een planten- en vlindergroep. De
vondsten worden besproken en uitvoerig “onder de loep” genomen.
Conclusie: een prima begin van de vakantie!
Annie Wielemaker

DAG 3: MAANDAG 29 JUNI
Hornlibahn, Carmenna Hütte, Mittelstation Weisshorn
Dit is een van onze eerste dagen . We moeten elkaar nog wat leren kennen. Ook komen we er achter
wie veel van vlinders weet of van planten. We hadden deze dag zonnig weer.
De reisplanning was: beginnen met de Hırnli baan naar boven . Dan met de hele groep naar het
middenstation van de Weisshornbahn lopen. Daarna heeft de groep zich gesplitst.
Op deze hoogte loop je veel langs weilanden.
Vanuit de Hırnli baan hoorden we vele murmeltiere, maar ze waren wel moeilijk te zien. Ze zijn wel
gewend aan het passeren van de cabines. Dan zie je toch wel eens een beestje zitten.
Het was een wandeling van hoog naar laag. In het begin hadden we sneeuwvelden die soms het hele
pad bedekten. Dan kwam wel de raadgeving van wandelstokken gebruik te maken.
Daar was iedereen nog niet zo aan gewend.
Om de sneeuwvelden lijkt het net voorjaar. Veel planten zijn dan nog in knop. De soldanella is dan in
bloei .
De dotterbloem in de bergbeken doet denken aan het voorjaar in Nederland.
Met dit heldere weer hadden we ook mooi uitzicht op bergen en bergdalen aan de overkant.
Het was een breed pad waar ook auto’s konden rijden. Zo af en toe kwam er een graafmachine
voorbij. Er werden extra stuwmeren aangelegd voor meer wateropslag in de winter.
Piet Dijksman
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DAG 4: DINSDAG 30 JUNI
Plantentuin, Pratschalp, Rot Tritt.
Na het ontbijt gaan we met de bus naar Maran. Na een korte wandeling komen we in de alpentuin. In
de tuin zijn planten uit de bergen te bewonderen. Zoals: zonneroosjes, alpenkruiskruid, wintergroen,
dryas en anemonen. Na de bezichtiging gaan we koffie drinken op het terras van het pas geopende
sporthotel. Na de koffiepauze wordt de groep kleiner. Het is langzaam stijgen tot de almboerderij,
waar we ons broodje opeten. Na de rust gaan we weer verder. Na een half uur stijgt het pad zigzag
omhoog. Onderweg mooie zonneroosjes en vlinders gezien. We komen uit bij Rot Tritt, waar je een
mooi uitzicht hebt op de bergen. Er staat een wegwijzer: Mittelstation linksaf en rechtdoor naar de
Ochsenalm. Wij blijven met z’n drieën over. Na een uur komen we weer bij de almboerderij aan. Daar
koffie gedronken. De veehouder vertelt, dat iedere koe een naam heeft.
Na even gezeten te hebben, gaan we weer terug het pad bovenlangs, dat erg steil is. Ik moest zelf
ook even op adem komen. Eindelijk daalt het pad af tot bij de splitsing waar de wegwijzer staat. Daar
rusten we even. We zien een meisje, dat de weg inslaat naar het Mittelstation. Wij gaan rechtdoor
naar Maran. Ondertussen nadert er een onweersbui. We moeten schuilen voor de bliksem en de
hagelstenen. Toen het droog was, zijn we snel doorgelopen. Eindelijk komen we bij een bushalte in
Maran. De bus brengt ons veilig in Arosa. ’t Was een zonnige dag, die eindigde in onweer!
Fred de Beurs

Dag 5: WOENSDAG 1 JULI
Wandeling: Boswandeling langs de Plessur
Vandaag staat een boswandeling op het programma. Het weer is goed, wolken afgewisseld door zon.
We gaan om 9.30 met de bus tot halte Rathaus. Bij Müliboden nemen we het pad dat boven langs de
rivier de Plessur gaat richting de Alteiner Wasserfälle. Het pad daalt langzaam tot rivierniveau. Om
11uur zijn we aan de rivier. Hierna nog een stukje verder doorgelopen, maar omdat onweer dreigt
wordt besloten om met z’n allen terug te gaan.
Vlakbij is een picknickplaats aan de rivier met een schuilhut. Een informatiebord geeft voorlichting
over de geologische gesteldheid van de omgeving. Dit wordt onze lunchplek.
Na wat rondstruinen in de directe omgeving wordt een eerste venusschoentje gevonden. Weliswaar al
wat uitgebloeid maar toch we hebben er een gevonden. Onderweg naar de lunchplek vliegt boven een
nat terrein, waar nog een paar waterplassen staan, een taigaglanslibel ( Somatochlora alpestris ). Hij
gaat zitten en laat zich goed vastleggen, heel bijzonder. Ook een bont dikkopje zit prachtig stil op een
ooievaarsbek,met de vleugels gespreid.
We gaan terug langs een mooi natuurpad. Aan dit pad, nog voor de wegsplitsing naar Untersee Dorf,
staan in het bos diverse groepjes nog verse venusschoentjes. We hebben geluk, want even later valt
de eerste regen. In de regen lopen we over een alsmaar stijgende weg richting Arosa waar we om 15
uur aankomen. Anderen hebben de grote weg zonder afsteekpaden genomen en arriveren later.
Na koffie gedronken te hebben gaan we terug naar het hotel.
In de avond is er in het Heimatmuseum een diapresentatie met als titel “Blumenwelt unserer Alpen”.
Het museum ligt op slechts enkele minuten van ons hotel. We gaan er met z’n allen heen en krijgen
op een geestige wijze te horen wat er alzo in de Alpen aan bloemen aan te treffen is. In de pauze is er
koffie of thee met Birabrot. Met deze kennis verrijkt zullen we nog beter naar de planten kijken dan we
al deden.
Bram Wielemaker
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DAG 6: DONDERDAG 2 JULI
Busje Langwies, Dörfji
Het weer ziet er goed uit, de zon schijnt. Om 9.15 uur komt de bus aanrijden, die ons via Litzirüti naar
Langwies (1377m.) brengt. De chauffeur kan ons niet in het zijdal van de Sapünerbeek een eind op
weg brengen, omdat hij daar geen vignet voor heeft.
We gaan op weg en stijgen gestaag door het bos, zien veel bloemen, ook het vogelnestje en een
wespenorchis in knop. Veel vlinders en een ringslang die een zonnebad neemt en verschrikt
wegschiet tussen de stenen. Naast ons de bruisende beek.
Na een korte rust stijgen we verder tot we aan de bergweiden komen. Tenslotte bereiken we Dörfji op
1725m. gelegen, en hebben dan twee uur gelopen.
Het stille dorp, dat al in 1273 genoemd wordt als Sampuni, wat Kuhschelle betekent, bestaat uit een
groep originele, gerestaureerde gebouwen, woningen en schuren; het Posthuus dateert uit 1863, de
school uit 1849.Dörfji behoort met Schmitten,Chüpfen en Hauteralp tot de Nachbarschaft Sapün, dat
weer onder het Gericht Langwies valt. Uitvoerige informatie op een muur. Er wonen nog vier families
permanent in het dorp.
Na geluncht te hebben lopen we een half uur verder omhoog naar Heimeli. Eindelijk een restaurant en
wat voor een! Koffie en thee en heerlijke abrikozencake. Het is zelfs een gasthaus; op weg naar de
w.c. boven zagen we vier kamers met vrolijke dekbedden.
Een groep van vijf wil nog een eind verder lopen; de rest gaat terug naar Dörfji en wacht daar tot de
bus ons komt ophalen. We bekijken de verzorgde tuinen met doronicums,Turkse lelies en akeleien en
er worden vlinders gefotografeerd en zelfs gevangen, het rode vuurvlindertje en het grootgeaderd
witje, die we zo, in tijdelijke gevangenschap, goed kunnen bekijken.
Toen het vijftal terug kwam in het dorp vertelden ze ons dat ze een groep gemzen hadden gezien.
De bus, inmiddels met vignet, brengt ons weer naar ons hotel, waar we, na wat gerust te hebben,
genieten van wederom een heerlijke maaltijd.
Annet
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DAG 7: VRIJDAG 3 JULI
Trein Litziruti, Stausee Arosa, Muliboden
Er was een zonnige dag aangekondigd, maar…..we zouden bijna vergeten dat het ook in Arosa
weleens kan regenen!
Op hoop van zegen vertrokken we naar Litziruti. Ook daar kwam de regen met bakken uit de hemel en
Joop besloot eerst maar een koffie te drinken en te overleggen. Piet nam de trein naar Chur, Hanny
de trein naar Arosa. Trees en Frans trokken hun plan. Met z’n negenen-regenkledij aan, plu’s op- te
voet door ’t bos richting Arosa. Onderweg kruisten prachtige alpensalamanders ons pad plus enkele
mooie wijngaardslakken. Bij de Stausee- krooneenden, brilduikers en een blauwe reiger- begon ’t op
te klaren en werd besloten terug te gaan naar de picknickhut aan de Isel om onze “schoenenwinkel’
van woensdag nog eens te bewonderen. Nog nooit zoveel venusschoentjes bij elkaar gezien! De
vlinders kwamen voor Annie en Bram ook tot leven o.a. het oranjetipje. Aletta gaf ons uitleg over de
vorming van de diverse lagen van het gesteente.
Met nog in gedachten de terugweg van woensdag- behoorlijk stijgend en grotendeels over de
asfaltweg- klonk Joop’s suggestie ons als muziek in de oren. We nemen ’t makkelijke bospad langs de
Plessur naar Muliboden! Tjonge, tjonge wat een klim!
Aletta en Fred konden er geen genoeg van krijgen en namen nog een extra klim richting hotel. De rest
naar ’t dorp voor een drankje. Een eekhoorn trakteerde ons op een trucje- hoe haal je iets lekkers uit
een plastic zak-.
Vanop ’t terras bij Kaiser- wat zag je daar Joop een kruisbek?- keken we terug op weer een zeer
geslaagde dag.
Jola Veldhuis

DAG 8: ZATERDAG 4 JULI
Vrije dag: deel Hörnlibahn / Weisshorn
De weersverwachting is goed: half bewolkt en ong. 19 graden. Een “vrije” dag op onze Arosa reis.
Laten we eens kijken wat ieder zoal gedaan heeft vandaag.
Twee groepsleden hebben een stuk van de wandeling van afgelopen zondag gelopen. Met statief
gewapend om bloemen te fotograferen. De maanvarens ( van afgelopen zondag ) waren moeilijk terug
te vinden. Uiteindelijk zijn er een paar kleine exemplaren gevonden. De vlinders waren bij zonneschijn
te vlug en bij bewolking moeilijk te vinden. Toch is het gelukt een moerasparelmoervlinder op de foto
te krijgen. Tot beider verrassing worden er verder op de route heel veel maanvarens gevonden.
Samen met partijtjes orchideeën, rapunzels, rolklaver en veel meer is er toch nog heel wat
gefotografeerd.
Vijf groepsleden zijn met de Bahn naar de Weisshorn ge gaan.Op het Mittelstation moet er
overgestapt worden. Er wordt genoten van het mooie uitzicht op de top. Ook wordt er natuurlijk naar
planten gekeken met boven ’t hoofd de raven. Na de koffie wordt de tocht naar beneden aanvaard (
met de Bahn ). De bedoeling is om daarna naar het restaurant Alpenblick te lopen, maar dit is toch te
ver. Eén groepslid is echter op het Mittelstation uitgestapt. Zij is doorgelopen naar Maran over
grotendeels een asfaltweg. Onderweg is er een mees, die stukjes met haar meevliegt. Wel zo gezellig.
Al deze mensen hebben een heerlijke, rustige, gezellige dag gehad.
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Eén groepslid is ook met de Weisshornbahn naar boven gegaan. Daar rustig rond gekeken. Daarna
naar Arosa terug en met de trein naar Langwies. Ook daar rondgekeken. Helaas lastig gevallen door
een fikse regenbui. Toch nog naar planten kunnen zoeken en met o.a. de bonte wikke terug gekomen.
Ook zij heeft een heerlijke dag gehad.
Twee groepsleden brengen de dag door in Davos. Dit vanwege een treinendag. De spoorlijn van
Davos naar Filisur bestaat n.l. 100 jaar. Daarom rijden er dit weekend bijzondere treinen.In één van
die treinen stappen ze in en maken een prachtige rit . Door veel tunnels en over een 90 meter hoge
brug. Erg indrukwekkend allemaal. Ook wordt er meegereden in een luxe Pulmantrein uit de jaren
dertig.
Verrassend is, dat bij het stationnetje van Filisur prachtige vlinderweitjes zijn. Wederom een
geslaagde dag.
Vier groepsleden hebben deze dag een fikse wandeling gemaakt. Met de Hörnlibahn naar 2500 meter
hoogte. Vandaar een flink stuk gedaald en weer aan de andere kant omhoog. Uitgekomen op de graat
met een prachtig uitzicht op de Urdensee. De bedoeling is om richting Rothorn te lopen. Dit gaat in
eerste instantie goed, maar een groot sneeuwveld op een steile helling is een gevaarlijk obstakel.
Voor alle vier is dit de reden om over de kam terug te lopen. Drie lopen dezelfde route terug en nemen
daarna de Bahn naar beneden. Waarvan één de tocht op sandalen heeft gelopen, vanwege kapotte
bergschoenen!
Eén groepslid steekt het sneeuwveld over. Hij kan gelukkig genieten van een besneeuwde
bergwereld en een bevroren Totseclimeer. Boven hem sneeuwvinken, gieren en alpenheggemussen.
Ook hij komt veilig terug in het hotel na ong. 6 uren lopen! Hij typeert de dag als fantastisch, evenals
de andere drie.
’s Avonds wordt er in het dagverblijf nog even gedetermineerd en nagepraat. We worden afgeleid door
een vos, die op zijn/haar gemakje over de weg naar het kapelletje wandelt. ( Eén dag te vroeg, want
morgen is het pas zondag ).
Een leuk besluit van deze dag.
Annie Wielemaker
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DAG 9: ZONDAG 5 JULI
Litziruti, Langwies
De hoofdgroep begon vandaag vol goede moed om tien uur in Litziruti, waar ze met de trein vanuit Arosa heen
waren gegaan. Het bleek moeilijk om de geplande route door het Plessurdal te vinden. Na enkele modderige
koeienpaadjes werd het juiste bospad bereikt. Gezien werd een interessante afwisseling van bos en open plekken.
De groep had het geluk een Boloria titania (een prachtige parelmoervlinder) uit te zien komen. De pop hing nog
onder de pas uitgekomen vlinder. In de eindbestemming Langwies bleken alle cafés gesloten. Zeven wandelaars
gingen met de trein terug naar Arosa, terwijl vier via het “Lehrpfad” teruggingen naar Litziruti.
Onderweg kwamen zij twee groepsleden tegen die een uur later aan de wandeling begonnen waren.
Het “Lehrpad”is een zeer comfortabel pad tot vlak bij Langwies. Daar moet je een stuk steil naar beneden tot het
niveau van de rivier en vervolgens weer omhoog. De bergloopstok die van de reisleiding geleend was, bewees
erg goede diensten.
Tijdens deze wandeling deden we de volgende waarnemingen: zilveren maan (Boloria selene), rotsvlinder
(Lasiommata maera), oranjetip (Anthocharis cardamines), zilvervlek ( Boloria euphrosyne), bont zandoogje
(Pararge aegeria), klein tijmblauwtje (Scolitantides baton)
De meeste wandelaars kwamen elkaar tegen op het station van Arosa en bij de bushalte bij het postkantoor. Bijna
allen gingen luisteren naar het jodelen, die middag. Het was best muzikaal om te horen. Het laatste gezelschap,
dat optrad, kwam uit Arosa. Voor hun was het een thuiswedstrijd.
Bij het, zoals elke dag, weer heerlijke eten, zagen we dat het was begonnen met regenen.

DAG 10: MAANDAG 6 JULI
Alpenblick, Mittelstation Weisshorn, Pratschalp
De dag begint met mist en laaghangende bewolking, geen berg te zien, maar al tijdens het ontbijt
begint de lucht te breken, al houdt de regen aan.
Om 9.30 uur wordt verzameld om onder leiding van Aletta te gaan lopen naar Alpenblick en vandaar
langs de floristisch minder interessante skihellingen met de opvallende gele sneeuwkanonnen naar
het Mittelstation, Joop, alweer terug van het doktersbezoek in verband met Beps kwetsuren, kan
gelukkig ook mee. Drie deelneemsters blijven om uiteenlopende redenen voorlopig in het hotel.
Bij het Mittelstation haakt Frans af, om na het genieten van het uitzicht vanaf de Weisshorn terug te
keren naar het hotel. Samen met Trees vereert hij de vrouwenschoentjes en de waterspreeuw
opnieuw met een bezoek. Joop gaat ook terug om Bep opnieuw bij te staan.
De rest van de groep loopt door naar Maran, waar Piet de bus pakt om het Heimatmuseum van kelder
tot en met zolder opnieuw te bekijken. Vooral het oude gereedschap krijgt zijn aandacht. Acht
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groepsleden maken dan nog een mooie wandeling naar de Pratsalm, waar bij de boerderij van
heerlijke dranken wordt genoten.
Onderweg zijn er opvallend veel maanvarentjes te zien en ook wordt er een onbekende anemoon
gevonden. Van de weinige rondvliegende vlinders is een klaverblauwtje-vrouwtje op bruine klaver de
opvallendste.
Ik gebruik de middag voor een inhaalbezoek aan de Schwellisee.
Hanny van der Velde

DAG 11: DINSDAG 7JULI
Chur
Tijdens de tweede week zijn we een dag met de trein naar de hoofdstad van het kanton Graubünden,
Chur, gegaan. Op zichzelf al een leuke treinreis! Hier en daar herkenden we stationnetjes en
prachtige uitzichten van vorige wandelingen.
Chur, oudste stad van Zwitserland, waarschijnlijk rondom 9000 v. Chr. al door boeren bewoond.
Vandaag aan de dag een levendige bisschopsstad.
Het spoorwegstation ligt dichtbij het winkelcentrum en iets verder de heuvels op : de Kathedraal,
e
e
gedurende de 12 en 13 eeuw gebouwd. Een indrukwekkend bouwwerk, van veraf domineert het de
oude stad, naar het schijnt met veel invloeden van Italiaanse bouwmeesters.
Zelf ben ik eerst een ander indrukwekkend gebouw ingedoken, dat op mijn weg naar de oude stad lag
n.l. het BündnerKunstmuseum.Dit bleek een prachtige collectie van Zwitserse schilderkunst ten toon
te stellen. Vroege schilderkunst tot kunst van heden ten dage. Prachtige berglandschappen van o.a.
Giovanni Giacometti ( 1868 – 1933 ), grote bergmeren en woeste rotspartijen. In een andere zaal
geestige en “opruiende”murale objecten d.w.z. vanuit het platte vlak “uitstekende”objecten, allerlei
kleine voorwerpen: ronde, puntige, langwerpige en andere, die als het ware “de ruimte verkennen- de
ruimte in steken “, een doorbreking van het platte vlak. Heel curieus en soms heel geestig en scherp.
Het was een heel mooi museum met veel interessant werk van Zwitserse kunstenaars.
Daarna ben ik de heuvel opgeklommen, imposante sfeer met veel prachtige oude gebouwen: de
Kathedraal en later het Rätische Museum met zijn cultuurhistorische en volkenkundige verzameling.
In een parkje mijn brood opgegeten en in een leuk cafeetje een kopje koffie genoten. De oude stad
met zijn vele traptreden vond ik toch wel heel erg indrukwekkend. Tussendoor waren er kleurrijke
tuintjes te bewonderen. Verderop zag ik de stadsmuren, maar ben toen geleidelijk aan naar beneden
gegaan. Daar trof ik tot mijn verrassing in een drukke straat tegenover een imposant bankgebouw een
vrij groot kleurig en keurig aangelegd stadspark!
In grote rechthoekige vakken stonden oranje en later ook nog roze daglelies, keurig rechtop in het
gelid en volop bloeiend! Daarnaast in de grote vakken tal van andere kleurige bloemen. Het geheel
maakte een keurige en kleurige zomerse indruk. Iets verderop stonden tegen een warme bakstenen
muur verschillende rassen leiperen o.a. Giesse Wildeman. Het veel tallige publiek wandelde hierlangs
en heel opvallend, dat niemand de peren aanraakte! Ik vond dit heel bijzonder: een drukke
verkeersweg en dan een verstild rustig parkje vol kleurige bloemen en een rustig wandelend publiek.
Op weg naar het station doken verschillenden van ons gezelschap een “tea-room”binnen en genoten
van Zwitserse koffie en gebak.
Vaarwel Chur. Het was een interessant en prettig bezoek!
Flora Meijer
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DAG 12: WOENSDAG 8 JULI
Wandeling van St.Peter Molines naar Litzirüti
Wat het weer betreft, belooft het een mooie dag te worden….. Maar niet voor Bram. Hij voelt zich
ziek… Joop gaat met hem naar de dokter in Arosa.
Drie anderen gaan hun eigen gang. De “rest” stapt om 9.48 uur op de trein richting Chur. In St.Peter
Molines moeten we eruit. Daar blijft Bep achter, want die moet om 16.00 uur weer bij de dokter zijn.
En toen waren er nog maar acht…
We dalen langs een mooie weg naar Molines, drinken koffie in een heel leuk “restaurantje”( vriendelijk
oud baasje, veel mooie spreuken, overal vogeltjes, enz.).Daar horen we van Joop ( mobiel ) dat Bram
met de ambulance naar het ziekenhuis in Chur gaat. Niet leuk!
Even verwerken….dan gaan we verder. Molines is een leuk, klein dorpje, oud kerkje, kleine
ommuurde begraafplaats, mooie huizen.
En dan de wandeling….heel mooi…kalm tempo…maar stijgen!
Veel vlinders zien we. Na twee regendagen zijn ze nu weer actief. Vooral sint jansvlinders laten zich in
groten getale zien. Vaak twee of drie op één bloem. Ook weer veel prachtige alpenbloemen o.a.
ogentroost en de reuzen paardenstaart.
En dan komt toch eindelijk ’t stationnetje van Litzirüti in zicht. Uitrusten: ijsje en appelsap .. en om
15.55 uur vertrekken we richting Arosa.
’s Avonds horen we, dat Bram geopereerd is… en tot zover gaat het goed met hem…
Dat is een mooi bericht!
Jowien Hermans

DAG 13: DONDERDAG 9 JULI
Schwellisee, Alplisee, Totseeli
Dit is de tweede dag dat Bram in het ziekenhuis verblijft . Annie en Joop hebben nog heel wat te
regelen . Ze zijn die dag naar het ziekenhuis in Chur geweest.
Deze dag begon met zon maar viel niet zo extreem warm uit.
Aletta heeft de wandeling geleid. De Schwellisee en de Alplisee waren in de planning. De Schwellisee
was voor veel mensen wel te beklimmen maar de Alplisee was wel voor sommigen een te groot
klimwerk. De laatste is een gletsjermeer.
Met negen man zijn we op pad gegaan.
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De Schwellisee hebben we met ons allen bekeken. Er kwam wat bewolking. Veel mensen zien het
meer als blauw maar dat is alleen maar bij helder weer als de lichtblauwe hemel reflecteert. De
Schwellisee is nogal ondiep. Hele kleine korrels glauconite zweven in de bergmeren . Veel zonlicht
wordt ook op de bodem gereflecteerd, dat ten dele terugkomt als blauwgroen licht.
Met een kleiner gedeelte klommen we naar de Alplisee. Daar zagen we ook de weerspiegeling van de
sneeuwvelden in het water.
Alletta, Piet en Fred zijn het gletsjerdal verder in gelopen tot bijna bij de Gredigs Furga.
Er kwam steeds meer sneeuw in de buurt van het pad.
Op de stenen zagen we gletsjerkrassen. We voelden zo af en toe ook meer wind. Veel wolken hoog in
de bergen deed ons vermoeden dat het weer zou gaan veranderen maar de buien bleven in het dal
van Davos.
De terugwandeling was een lange afdaling, maar een koffiepauze in Alpenblick hadden we wel
verdiend.
Piet Dijksman

DAG 14: VRIJDAG 10 JULI
Mittelstation Weisshorn, Maran, top Weisshorn
Deze laatste vakantiedag begon met regen. We zijn met 6 personen met de bus van half tien naar het
station gegaan. Daar met de Weisshornbahn naar het middenstation gestegen. De wandeling richting
Maran was mooi. Bij een kaasboerderij zijn we gaan koffie drinken en hebben we boodschappen
gedaan voor de terugreis.
De regen hield niet snel op. Fred , Piet en Alletta zijn naar de top van de Weisshorn geweest. We
dachten dat het daar wat helder zou zijn, maar na verloop van tijd werd het pas helder. Piet is er wat
langer gebleven.
Heel snel kwam er zicht op Chur. Arosa bleef wat langer in de wolken.
Hanny is nog naar de Untensee geweest.Daar heeft ze Joop nog ontmoet.
Flora heeft nog het Heimatmuseum dicht bij het hotel bezichtigd.
Piet Dijksman

DAG 15: ZATERDAG 11 JULI
Terugreis via Chur en Basel naar Arnhem
De terugreis is voorspoedig verlopen. We hopen elkaar terug te zien op de reünie !
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Dagvlinderwaarnemingen
Wetenschappelijke naam
Papilio machaon
Parnassius phoebus
Anthocharis caramines
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris bryoniae
Pieris napi
Pieris rapae
Cacyreus marshalli
Cupido minimus
Lycaena hippothoe
Lycaena tityrus subalpinus
Plebeius orbitulus
Polyommatus bellargus
Polyommatus icarus
Polyommatus semiargus
Pseudophilotes baton
Aglais urticae
Argynnis adippe
Boloria dia
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Boloria thore
Boloria titania cypris
Euphydryas aurinia
Euphydryas intermedia
Melitaea phoebe
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

Coenonympha gardetta
Erebia ligea
Erebia medusa
Erebia melampus
Erebia pandrose
Erebia pharte
Lasiommata maera
Oeneis glacialis
Pararge aegeria
Carterocephalus palaemon
Erynnis tages
Ochlodes sylvanus
Pyrgus andromedae
Pyrgus serratulae

Nederlandse naam
Grote pages
Koninginnenpage
Kleine apollovlinder
Witjes
Oranjetipje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Berg geaderd witje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Blauwtjes en vuurvlinders
Geraniumblauwtje
Dwergblauwtje
Rode vuurvlinder
Bruine vuurvlinder
Alpenblauwtje
Adonisblauwtje
Icarusblauwtje
Klaverblauwtje
Klein tijmblauwtje
Aurelia’s
Kleine vos
Bosrandparelmoervlinder
Paarse parelmoervlinder
Zilvervlek
Zilveren maan
Thor’s parelmoervlinder
Titania’s parelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Oranjebonte parelmoervlinder
Knoopkruidparelmoervlinder
Gehakkelde aurelia
Atalanta
Distelvlinder

Zandogen
Alpenhooibeestje
Boserebia
Voorjaarserebia
Kleine bergerebia
Gewone dauwerebia
Blinde bergerebia
Rotsvlinder
Gletschervlinder
Bont zandoogje
Dikkopjes
Bont dikkopje
Bruin dikkopje
Groot dikkopje
Bergspikkeldikkopje
Voorjaarsspikkeldikkopje

Opgesteld door Bram Wielemaker met medewerking van Trees Kaizer en Annie Wielemaker
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Plantenlijst Arosa 2009 door Bep van Geldermalsen
Inleiding
In hotel Erzhorn bevinden we ons op zo’n 1880 m hoogte. Dit is een reden om het
één en ander te vertellen over de planten groei op grotere hoogtes.
- De invloed van de temperatuur op de plantengroei.
Per 100 m stijging neemt de temperatuur 0,5°C af. Er is sprake van een fenologische
gradiënt van 6-7 dagen per 100 m. Dat wil zeggen dat wanneer je 100 m omhoog
gaat, de planten 6-7 dagen later in bloei komen doordat de temperatuur daar 0,5°C
lager is.
- De invloed van de neerslag.
De neerslag is op de toppen van de bergen aanzienlijk hoger dan in de dalen. In de
dalen vindt men een gemiddeld droger en warmer klimaat dat meer continentaal
getint is en bij de toppen een vochtiger, koeler klimaat.
Het gebied waar wij ons bevinden heeft een gemiddelde jaartemperatuur van 0-4°C.
Dit is een gebied waar Fijnspar en Arve goed groeien.
De bosgrens ligt bij een gemiddelde jaartemperatuur van ongeveer 0°C. Algemeen
wordt aangehouden dat de natuurlijke bosgrens bereikt wordt als de gemiddelde
temperatuur minder dan 100 dagen boven de 5°C ligt.
Uiteraard zijn andere factoren, als neerslag en sneeuwdek ook van invloed op de
ligging van de bosgrens. Een 100 m hogere ligging betekent dat de bodem ongeveer
een week langer met sneeuw bedekt is.
- De alpiene zone boven de boomgrens kenmerkt zich in de kalkalpen door de
aanwezigheid van dwergstruikenstruweel bestaande uit Behaarde alpenroos
(Rhododendron hirsutum), Bergden (Pinus mugo ssp.mugo), Berendruif
(Arctostaphylos alpinus) overgaande in de Blauwgras-Horstzegge vegetatie en
Polsterzegge vegetatie met soorten als Blauwgras (Sesleria varia) en Horstzegge
(Carex sempervirens)
Men spreekt wel van een Silberwurz-Polster seggeflur. Dit is een vegetatie met
Achtster (Dryas octopetala) en Carex firma.
- In de kristallijne massieven is een dwergstruikstruweel aanwezig bestaande uit een
Alpenroos-Bosbesvegetatie met Bergdennen of een Dwergjeneverbes- Berendruif
vegetatie. Dit zijn alle min of meer zuurminnende vegetatietypen.
- Op de hoge weilanden vind je Knautia, Groot streepzaad en Grote bevernel. Het
zijn borstelgraslanden.
Zie natura 1990-9 blz. 232

Eigen waarnemingen
In hotel Erzhorn bevinden we ons dus op zo’n 1880 m hoogte.
D.w.z. dat de meeste loofbomen daar niet kunnen groeien. Bij de dokter voor, vlakbij
de kerk, staat een Paardenkastanje en een pot. Die moet dus waarschijnlijk ‘s
winters binnen worden gehaald. In de omgeving van het hotel staat nog wel zo hier
en daar een Lijsterbes maar verder gaat het om naaldbomen, n.l. Fijnspar, Bergden
en Arve.
Op deze hoogte hebben deze bomen maar een heel kort groeiseizoen, waardoor ze
uiterst langzaam groeien.
Maar wanneer je hier eind juni arriveert, zoals wij dat deden, dan groeit en bloeit de
weide in al zijn rijkdom met veel Margrieten, Zwarte rapunzel, Blaassilene,
Alpenzuring, Bosooievaarsbek, Anemone narcissiflorus, Paarse-en roze Lupines en
vele gele Asteraceae. Het is een overvloed aan dicotylen (tweezaadlobbigen TK) met
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maar weinig grassen. Dit, in tegenstelling tot de meeste weiden bij ons in Nederland
die voor het grootste deel bestaan uit Engels raaigras.
Wanneer je uit het hotel omhoog loopt naar de dorpskapel en begraafplaats van
Innerarosa, dan zijn daar nog mooie weiden maar daarboven, vanaf ongeveer 1950
m zijn de weiden niet interessant doordat een groot gebied gebruikt wordt als
skipiste. Door alle druk van de ski’s, is de grasmat daar vernield. Voor mooie
wandelingen is het dus van belang, op de kaart te bekijken waar de skipistes zich
bevinden en die te vermijden.
Loop je van Arosa naar beneden dan kom je steeds meer loofbomen tegen, zoals de
Grauwe Els, Grauwe wilg, Gewone esdoorn, Spaanse aak, Hazelaar en Es.
Op de hoogste delen zoals Hörnli 2543m en de Weisshorn 2653m vind je echte
hooggebergte plantjes zoals verschillende soorten Saxifraga, Androsace,
Ranunculus, Gentiana, Arabis, Soldanella, Primula en dwergwilgen.
Loop je vanaf deze hoogte naar beneden dan verschijnt er steeds een plant die je
hogerop nog niet hebt gezien en dat maakt zo’n wandeling zo interessant.
Ook wanneer je vanuit Arosa omlaag gaat, lopend of met de trein, dan zal je planten
vinden die in Arosa of niet groeien omdat daar het groeiseizoen te kort is, of daar niet
opvallen omdat ze nog niet in bloei zijn.
- Iedere plant die hoog in de bergen kan groeien, bloeien en zaad produceren, kan
dat dus in een hele korte periode en tevens kan deze plant overleven onder de
meters dikke laag sneeuw waar hij maandenlang onder ligt, in een soort winterslaap.
Veel van deze planten laten hun zaad pas uit hun vruchten los wanneer de sneeuw
verdwenen is.
Wij vertrokken op 11 juli maar in de week hiervoor waren al vele weiden en
wegbermen op onze hoogte gemaaid. Alle weelde is dan plotseling door een
handeling van de zeis of de maaimachine verdwenen en wanneer je dat ziet, denk je:
Nu wordt het tijd om naar huis te gaan.
Hieronder een plantenlijst, samengesteld door Ger van Zanen in 2007 en
omgevormd en aangevuld door Bep van Geldermalsen. Het is dus een cumulatieve
lijst.
Wanneer de plant is gevonden in 2007 is dat achter de plantennaam aangegeven
met (07) en wanneer de plant is gevonden in 2009 met (09).
De reis in 2007 duurde van 30 juni t/m 14 juli en in 2009 van 27 juni t/m 11 juli.

TOTAALLIJST HOGERE PLANTEN
SOORTNAMEN
De wetenschappelijke namen komen uit Flora Helvetica (1). Als een soort ook vermeld is in Heukels
(2), maar onder een andere wetenschappelijke naam, wordt die er tussen haakjes bijgevoegd. Indien
nodig ter voorkoming van verwarring kunnen ook nog extra één of enkele andere synoniemen vermeld
worden.
De Nederlandse namen komen, indien aanwezig, uit Heukels en zijn voorzien van een soortnaamcode
(bv. SL 0774 of FB 2229). Bovendien wordt een toevoeging aangebracht, als de soort in Nederland
bedreigd is, in de vorm van één van de vijf codes in de Nieuwe Rode-Lijst (3), (GE, KW, BE, EB of
VN), of beschermd in de vorm van Besch. . Van alle soorten, die niet zo’n officiële Nederlandse naam
dragen, wordt een “verzonnen” Nederlandse naam, of in noodgeval de Duitse naam uit Flora
Helvetica, cursief en tussen haakjes in de totaallijst vermeld. Deze “verzonnen” namen zijn gebaseerd
op vier verschillende categorieën van bronnen, in volgorde van voorrang: a. naam al gebruikt (en
goedgekeurd) in vorige totaallijsten van buitenlandse KNNV-reizen (4), b. naam uit Flora van België
en Luxemburg (5), c. naam uit oude flora’s, platenboekjes enz., d. naam zelf verzonnen uit (vaak als
vertaling van) buitenlandse naam of betekenis van wetenschappelijke naam.
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LEGENDA
nr.
e
1 t/m 136 = familienummers volgens Heukels (in de 23 druk van 2005 !!), echter gerangschikt in de
volgorde zoals in de Flora Helvetica, die geen familienummers hanteert. Families met het teken
# in plaats van een familienummer zijn in Heukels opgenomen (of samengevoegd met één of
meer andere families).
naam
wetenschappelijke naam zo mogelijk uit Heukels (zie ook inleiding)
afkortingen:
in Hk = in Heukels
in Lgh = in De Langhe
s.l. = s.lat. = in brede zin (bv. groep soortnamen samengevoegd)
s.str. = in strikte zin
RODE-LIJST-CODES
GE = gevoelig
KW = kwetsbaar
BE = bedreigd
EB = ernstig bedreigd
VN = verdwenen
nr.

naam
Lycopodiaceae – Wolfsklauwfamilie
Diphasiastrum cf. issleri (Rouy)Holub- een Wolfsklauw (geen Ned. naam)(07)
Huperzia selago (L.)Schr.&Ma - Dennenwolfsklauw SL 0778 EB (07
Lycopodium panopticum -Stekende wolfsklauw SL 0774 KW(07) (09)

#

Selaginellaceae – (Mosvarenfamilie)
Selaginella selaginoides (L.)Schr.& Mart.(Stekelige mosvaren)(07)

4

Equisetaceae - Paardenstaartenfamilie
Equisetum arvense L. Heermoes SL 0462 (09)
Equisetrum hyemale L.- Schaafstro SL 0464(07)(09)
Equisetum palustre L.- Lidrus SL 0466(07)(09)
Equisetum sylvaticum L.- Bospaardenstaart SL 0468(07)(09)
Equisetum telmateia Ehrh.- Reuzenpaardenstaart SL 0469(07)(09)

3

Ophioglossaceae - Addertongfamilie
Botrychium lunaria (L.) Sw. Gelobde maanvaren SL 0148 KW(07)

9

Pteridaceae - Lintvarenfamilie
Adianthum capillus-veneris (L) Venushaar FB5002 (09)

15

Thelypteridaceae - Moerasvarenfamilie
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt Smalle beukvaren SL 0424(07)

11

Aspidiaceae - Niervarenfamilie[in Hk. : Dryopteridaceae (=Aspid.)]
17

Dryopteris dilatata (Hoffm.)Gray Brede stekelvaren SL 0419(07)(09)
Dryopteris filix-mas (L.)Schott.Mannetjesvaren SL 0421(07)(09)
Gymnocarpium dryopteris (L.)New. Gebogen driehoeksvaren SL 0422(07)(09)
Gymnocarpium robertianum (Hoffm) Newm. Rechte driehoeksvaren SLo425 Besch.(09)
Polystichum lonchitis (L.)Roth Lansvaren SL 1618 GE (07)(09)
08

Dennstaedtiaceae- Adelaarsvarenfamilie
Pteridium aquilinum (L) Kuhn Adelaarsvaren SL1022 (09)

16

Athyriaceae - Wijfjesvarenfamilie
Athyrium distentifolium Opiz (Alpen-Waldfarn)(07)
Athyrium filix-femina (L.)Roth Wijfjesvaren SL 0119(07) (09)
Cystopteris fragilis (L.)Bernh. Blaasvaren SL 0389 BE Besch. (07)(09)

14

Aspleniaceae - Streepvarenfamilie
Asplenium ruta-muraria (L) Muurvaren SL0112 (09)
Asplenium viride Huds. Groensteel SL 1609 GE Besch.(07) (09)

12

Blechnaceae - Dubbellooffamilie
Blechnum spicant (L) Dubbelloof SL0146 GE(09)

19

Taxaceae - Taxusfamilie
Taxus baccata (L) Taxus SL1267 (09)

17

Pinaceae - Dennenfamilie
Abies alba Mill. Gewone zilverspar FB2201
Larix decidua Mill.Europese larix FB 2229(07)(09)
Picea abies (L.)Karst.Fijnspar FB 2238(07)(09)
Pinus cembra (L) Arve (07)(09)
Pinus mugo Turra Bergden FB 2244(07)(09)
Pinus mugo ssp.mugo Liggende bergden (09)
Pinus sylvestris L.Grove den SL 0943(07)

18

Cupressaceae - Cipresfamilie
Juniperus communis ssp.nana Syme (Dwergjeneverbes) (07) (09)

50

Ranunculaceae - Ranonkelfamilie
Aconitum napellus L.Blauwe monnikskap FB 5378(07)(09)
Aconitum vulparia Reichenb.Gele monnikskap SL 0006 KW(07)(09)
Anemone narcissiflora (Narcisbloemachtige anemoon)(07)(09)
Aquilegia alpina L.(Alpen-Akelei)(07)(09)
Aquilegia atrata Koch(Donkere akelei)(07)(09)
Aquilegia vulgaris L.Wilde akelei SL 0080 (07)(09)
Caltha palustris L.[in Hk.: C.pal. ssp.palustris](Gewone) Dotterbloem SL 0187(07)(09)
Clematis vitalba L. Bosrank SL0339 (09)
Delphinium elatum L.(Hoge ridderspoor)(07)
Hepatica nobilis Schreber(Leverbloempje)(07)(09)
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia Nyman (Zwavelanemoon)(09)
Pulsatilla alpina ssp. Alpina (L.) Del.S.L.(Witte alpenanemoon)(09)
Pulsatilla vernalis (L.) Miller (Voorjaarsanemoon) (09)
Ranunculus aconitifolius L.(Monnikskapranonkel)(07)(09)
Ranunculus acris L.Scherpe boterbloem SL 1040 (07)(09)
Ranunculus alpestris L.(Alpenboterbloem)(07)(09)
Ranunculus aquatilis L.Fijne waterranonkel SL 1041(07)
Ranunculus montanus Willd. agg.(Bergboterbloem)(07)(09)
Ranunculus nemorosus DC agg.[in Hk.: R. polyanthemos L. FB 1052met ssp. nemorosus (DC)
Korsch.Bosboterbloem SL 2404 EB] (07)(09)
Ranunculus platanifolius L.(Plataanbladige boterbloem)(07)
Ranunculus repens L. Kruipende boterbloem SL1056 (09)
Ranunculus tuberosus Lapeyr. (Hain - Hahnenfuss) (09)
Ranunculus villarsii DC. (Villars‘ Hahnenfuss) (09)
Thalictrum aquilegiifolium L.Akeleiruit FB 5151(07)(09)
Trollius europaeus L.(Trollius)(07)(09)
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51

Papaveraceae - Papaverfamilie
Chelidonium majes L. Stinkende gouwe SL0305(09)
Papaver croceum Ledeb. (Altaischer klaproos) (09)

93

Betulaceae - Berkenfamilie
Alnus incana L.(Grauwe els)(09)
Betula nana L. (Dwergberk)(09)
Betula pendula Roth. Ruwe berk SL0140(09)

#

Corylaceae – (Hazelaarfamilie)[IN Hk. in fam.93: Betulaceae]
Corylus avellana L. Hazelaar SL 0366 (07) (09)

89

Urticaceae - Brandnetelfamilie
Urtica dioica L.Grote brandnetel SL 1321(07) (09)

59

Chenopodiaceae - Ganzenvoetfamilie[in Hk. in fam. Amaranthaceae]
Chenopodium bonus-henricus L.Brave hendrik SL 0307 EB (07) (09)

58

Caryophyllaceae - Anjerfamilie
Arenaria grandiflora L. (Grootbloemige zandmuur)(09)
Cerastium alpinum ssp. alpinum L.(Alpen hoornbloem)(09)
Cerastium alpinum ssp. lanatum L.(Wollige hoornbloem)(09)
Cerastium latifolium L.(Breedbladige hoornbloem)(09)
Cerastium semicandrum L. (Zandhoornbloem) (09)
Cerastium tomentosum L. Viltige hoornbloem FB 2301(07)(09)
Dianthus deltoides L. Steenanjer SL0404 (09)
Dianthus pavonius Tausch (= D. neglectus auct.)(07)
Dianthus superbus L.Prachtanjer SL 0405 VN(07)
Gypsophila repens L. (Kruipend gipskruid)(07)(09)
Minuartia laricifolia L. Sch en Th.(Lärchblättrige Miere) (09)
Minuartia stricta (Sw.) Hiern.(Stijve veldmuur)(07)
Minuartia verna (L.) Hiern.(Voorjaarsveldmuur)(07)(09)
Moehringia muscosa L.(Moos-Nabelmiere)(07)
Myosoton aquaticum (L.)Moench Watermuur SL 0847(07)
Sagina nodosa L. Fenzl. Sierlijk vetmuur SL1111 (09)
Sagina procumbens L. Liggende vetmuur SL 1112 (07)(09)
Saponaria ocymoides L. Muurzeepkruid FB5342 (09)
Silene acaulis (L.) Jacq.(Stengelloze silene)(07)(09)
Silene dioica (L.)Clairv.Dagkoekoeksbloem SL 0807(07)(09)
Silene nutans L.Nachtsilene SL 1240(07)(09)
Silene rupestris L.(Rotssilene)(07)
Silene vulgaris Moench Garcke Blaassilene (09)
Stellaria nemorum L.Bosmuur SL1253 (09)

56

Plumbaginaceae - Strandkruidfamilie
Armeria alpina Willd.(07)(Alpenstrandkruid)(07)

57

Polygonaceae - Duizendknoopfamilie
Oxyria digyna (L.)Hill. (« Säuerling » Tweekleppige zuring)(07)
Polygonum bistorta L.[in Hk. : Persicaria bistorta]Adderwortel SL 0969(07)(09)
Polygonum viviparum L.(Knóllchen-Knöterich ; Levenbarende duizendknoop)(07)(09)
Rumex acetosa L.Veldzuring SL 1093(07)(09)
Rumex alpinus L.(Alpenzuring)(07)(09)
Rumex nivalis Hetetschw. Schnee-Ampfer(07)
Rumex scutatus L.Spaanse zuring SL 1104 GE(07)

77

Hypericaceae - Hertshooifamilie
Hypericum maculatum Crantz ssp.macul.[in Hk. als Hypericum maculatum L.Gevlekt hertshooi
SL 1482 BE (07)(09)
Hypericum perforatum L. Sint-Janskruid SL 0649(07)(09)

98

Malvaceae - Kaasjeskruidfamilie
19

Malva moschata L. Muskuskaasjeskruid SL 0789(07)(09)
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Cistaceae - Zonneroosjesfamilie
Helianthemum alpestre (Jacq.)DC(Alpenzonneroosje)(07)(09)
Helianthemum nummularium (L.)Mill.Geel zonneroosje SL 1923 GE(07)(09)
idem, ssp. grandiflorum (Scop.)Sch.et Th. (“Grootbloemig zonneroosje”)(07)(09)
Helianthemum nummularia ssp. tomentosum (Scop.) Sch en Th (Viltig zonneroosje)(09)

75

Violaceae - Viooltjesfamilie
Viola biflora L. (Geel bergviooltje)(07)(09)
Viola calcarata L.(Langsporig viooltje)(07)(09)
Viola riviniana Rchb.Bleeksporig bosviooltje SL1387(07)(09)
Viola tricolor L. Driekleurig viooltje SL1390 (09)

74

Salicaceae - Wilgenfamilie
Populus tremula L. Ratelpopulier SL0983(09)
Salix cf. caprea L.Boswilg SL 1118(07)(09)
Salix cinerea L. Grauwe wilg SL1119 (09)
Salix herbacea L. (Kraut-Weide)(09)
Salix elaeagnos Scop.(Lavendel-Weide)(07)
Salix reticulate L.(Netwilg)(07)(09)
Salix retusa L.(Stompbladige wilg)(07)(09)
Salix triandra L. (Mandel-Weide)(09)

97

Brassicaceae - Kruisbloemenfamilie
Arabis alpine L. s.str.(Alpenscheefkelk) (07)(09)
Arabis bellidifolia Crantz(Dwergscheefkelk)(07)
Arabis subcoriacea Gren.(= A. bellidifolia Jacq. non A.bellid.Crantz !!!)(Beekscheefkelk)(07)
Barbarea vulgaris R.Br. Gewoon barbarakruid SL0133(09)
Biscutella laevigata L.(Brilkruid)(07)(09)
Capsella bursa-pastoris (L.)Medik.Gewoon herderstasje SL 0200(07)(09)
Cardamine impatiens L.Springzaadveldkers SL 0204(07)
Cardamine resedifolia L.(Resedabladige veldkers)(07)
Kernera saxatilis (L.)Rchb.(Kugelschötchen)(07)
Printzelago alpina (Sprengel)Greut.&Burd.(p.p. ssp. alpina)(Alpen-gemskresse)(07)(09)
Thlaspi alpestre L. agg.(Voralpen-Täschelkraut)(07)(09)
Thlaspi montanum L. (Berg-Täschelkraut)(09)

112 Ericaceae - Heifamilie
Calluna vulgaris (L.)Hull Struikhei SL 0186(07)(09)
Erica carnea L.(Schneeheide)(07)(09)
Erica tetralix L.Gewone dophei SL 0473(07)(09)
Loiseleuria procumbens (L.)Desv.(Kruipend rotsroosje)(07)(09)
Rhododendron ferrugineum L.(Roestbladig alpenroosje)(07)(09)
Rhododendron hirsutum L.(Gewimperd alpenroosje)(07)(09)
Vaccinium myrtilis L. Blauwe bosbes SL1329 (09)
Vaccinium uliginosum L. Rijsbes SL1330 BE (09)
Vaccinium vitis-idaea L.Rode bosbes SL 1331(07)(09)
#

Pyrolaceae – Wintergroenfamilie[in Hk. in fam.112: Ericaceae]
Moneses uniflora (L.)A.Gray Eenbloemig wintergroen SL 0833 GE(07)(09)
Orthilia secunda L.[in Hk.: Orth. secunda (L.)House]Eenzijdig wintergreen SL 1039 VN(07)
Pyrola minor L. Klein wintergroen SL 1033 BE(07)(09)
Pyrola rotundifolia L. Rond wintergroen SL 1034 KW(07)(09)

109 Primulaceae - Sleutelbloemfamilie
Anagallis aversies ssp. foemina L. (Mill)Schinz en Thell Blauw guichelheil BE (09).
Androsace alpina L. Lam.(Alpen-Mannschild)(09)
Androsace chamaejasme Wulfen (Bewimperter Mannsschild)(07)(09)
Androsace obtusifolia All. (Stompbladig Mannsschild)(07)(09)
Androsace pubescens DC.(Weichhaariger Mannschild)(09)
Lysimachia nemorum L. Boswederik SL 0781(07)(09)
Primula elatior (L.)Hill Slanke sleutelbloem SL 1014 Besch.(07)(09)
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Primula farinosa L.(Melige sleutelbloem)(07)(09)
Primula integrifolia L.(Gaafbladige sleutelbloem)(07)(09)
Soldanella alpina L. (Groot franjeklokje)(07)(09)
Soldanella pusilla Baumg. (Klein franjeklokje)(07)(09)
65

Crassulaceae - Vetplantenfamilie
Rhodoila rosea L. (Rosenwurz) (09)
Sedum acre L. Muurpeper SL 1175(07)
Sedum album L.Wit vetkruid SL 1176(07)(09)
Sedum atratum L.(Donkere muurpeper)(07)(09)
Sedum dasyphyllum L.Dik vetkruid FB 5142(07)
Sedum villosum L.(Moerasmuurpeper)(07)
Sempervivum wulfenii Mert.et Koch(Wulfen’s huislook)(07)
Sempervivum grandiflorum Haworth (Grossblütigen Hauswurz)(09)

64

Saxifragaceae - Steenbreekfamilie
Saxifraga aizoides (Beeksteenbreek)(07)(09)
Saxifraga androsacea L.(Mannsschild-Steinbrech)(07)
Saxifraga caesia L. (Blauwgroene steenbreek)(07)
Saxifraga cuneifolia L. (“Puntbladige steenbreek”)(07)
Saxifraga exarata Vill. ssp.exarata (“Gevoorde steenbreek”)(07)(09)
Saxifraga separaat ssp. Moschata Wulfen Cavill (Moschus-Steenbreek (07)
Saxifraga muscoides All.(“Vlekbladige steenbreek”)(07)
Saxifraga oppositifolia L.(Zuiltjessteenbreek)(07)
Saxifraga paniculata Mill. (Pluimsteenbreek)(07)(09)
Saxifraga rotundifolia L.(Rondbladige steenbreek)(07)(09)
Saxifraga seguieri Sprengel(Seguieri’s steenbreek)(07)
Saxifraga stellaris L.(Sterbloemige steenbreek)(07)

73

Parnassiaceae – Parnassiafamilie
Parnassia palustris L. Parnassia SL 09 21 KW(07)

83

Rosaceae - Rozenfamilie
Agrimonia eupatoria L. Gewone agrimonie SL0013 GE (09)
Alchemilla alpine L. agg. (Alpen-Silbermantel)(07)(09)
Alchemilla conjuncta Bab. agg. (Verwachsener Silbermantel)(07)
Alchemilla xanthochlora Rothm. s.str.Geelgroene vrouwenmantel SL 1456(07)(09)
Crataegus monogyna Jacq Eenstijlige meidoorn SL0369 (09)
Dryas octopetala L. (Zilverwortel ; Achtster)(07)(09)
Fragaria vesca L. Bosaardbei SL 0529 GE(07)(09)
Geum montanum L. (Bergnagelkruid)(07)(09)
Geum rivale L. Knikkend nagelkruid SL 0578 EB(07)(09)
Geum urbanum L. Geel nagelkruid SL 0579)(07)(09)
Potentilla aurea L. (Gold-Fingerkraut) (07)(09)
Potentilla erecta (L.)Räuschel Tormentil SL 1008(07)(09)
Potentilla grandiflora L.(Grootbloemige ganzerik)(07)(09)
Potentilla reptans L. Vijfvingerkruid SL1010 (07)(09)
Prunus avium L. Zoete kers SL1018 (09)
Rubus idaeus L. Framboos SL1091 (09)
Rubus saxatilis L. Steenbraam SL 1092 BE(07)(09)Bedr.
Sanguisorba minor Scop.Kleine pimpernel FB 1136 KW(07)(09)
Sanguisorba officinalis L. Grote pimpernel SL 1137(07)
Sorbus aucuparia L. Wilde lijsterbes SL 1227(07)(09)
Sorbus chamaemespilus L. Crantz (Dwergmispel)(07)

81

Fabaceae - Vlinderbloemenfamilie
Anthyllis vulneraria L. Wondklaver SL 0071 KW(07)
Anthyllis funeraria ssp. alpestris (Alpenwondklaver)(09)
Astragalus alpinus L. (Alpenhokjespeul)(07)
Astragalus frigidus (L.)Gray (Gletscherhokjespeul)(07)
Hedysarum hedysaroides (L.)Sch.& K. (Alpenzoetklaver)(07)
Hippocrepis comosa L. Paardenhoefklaver SL 0628(07)(09)
Lathyrus pratensis L. Veldlathyrus SL 0715(07)(09)
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Lotus corniculatus L. Gewone rolklaver SL 0761(07)(09)
Lupinus polyphyllus Lindley Vaste lupine SL 1899(07)(09)
Medicago falcata x varia Martijn FB0802 (09)
Medicago lupulina L. Hopklaver SL 0799(07)(09)
Medicago sativa L. Lucerne SL0801 (09)
Melilotus officinalis (L.)Lam.[in Hk.: M. off. (L.)Pallas] Citroengele honingklaver SL 0812(07)(09)
Onobrychis arenaria (Kit.)Ser.(Zandesparcette)(07)(09)
Onobrychis viciifolia (Saat-Esarcettep)(09)
Ononis spinosa ssp. austriaca (Oostenrijkse kattendoorn)(09)
Ononis spinosa ssp. spinosa L. Greuter Kattendoorn SL0877 Gev.
Oxytropis jacquinii Bunge (Berg-Spitzkiel) (09)
Trifolium alpinum L.(Alpenklaver)(07)(09)
Trifolium arvense L. Hazenpootje SL 1296(07)
Trifolium badium Schreber (Bruine klaver)(07)(09)
Trifolium hybridum L. Basterdklaver SL1301(09)
Trifolium montanum L. (Bergklee) (09)
Trifolium pratense L. Rode klaver SL 1305(07)(09)
Trifolium repens L. Witte klaver SL 1306(07)(09)
Trifolium thallii Vill. (Thals Klee) (09)
Vicia cracca L. Vogelwikke SL 1369(07)(09)
Vicia sepium L. Heggenwikke SL 1373(07)(09)
Vicia sylvatica L. (Boswikke) (09)
Vicia cf. villosa Roth Bonte wikke SL 2387(07)
Vicia villosa ssp. villosa (Zottige Wicke)(09)
100 Thymelaeaceae - Peperboompjesfamilie
Daphne alpina L. (Alpen-Seidelbast)(09)
Daphne mezereum L. Rood peperboompje SL 0392 KW(07)
Daphne striata Tratt.(Gestreept peperboompje)(07)(09)
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Onagraceae - Teunisbloemfamilie
Epilobium alpestre (Jacq.)Krocker(= E. trigonum) (Kransbladwilgenroosje)(07)
Epilobium angustifolium L. [in Hk.: Chamerion ang.]Wilgenroosje SL 0450(07)(09)
Epilobium montanum L. Bergbasterdwederik SL0454 (09)
Epilobium palustre L.Moerasbasterdwederik SL 0456 GE(07)

105 Cornaceae - Kornoeljefamilie
Cornus sanguinea L. Rode kornoelje SL0355 (09)
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Santalaceae - Sandelhoutfamilie
Thesium alpinum L. (Alpenbergvlas)(07)(09)
Thesium pyrenaicum Pourr. Weidebergvlas FB 1279(07)(09)

76

Euphorbiaceae - Wolfsmelkfamilie
Euphorbia cyparissias L.Cipreswolfsmelk SL 0492(07)(09)

67

Vitaceae - Wijnstokfamilie
Vitis vinifera L. Wijnstok FB5192 (09)

85

Rhamnaceae - Wegedoornfamilie
Rhamnus fragula L. Sporkehout SL0530 (09)

78

Linaceae - Vlasfamilie
Linum catharticum L. Geelhartje SL 0747 KW(07)(09)

82

Polygalaceae - Vleugeltjesbloemfamilie
Polygala chamaebuxus L.(Buxusbladige vleugeltjesbloem;“Mariënvögelchen”)(07)(09)
Polygala vulgaris L.Gewone vleugeltjesbloem SL 0963 GE(07)(09)

101 Aceraceae - Esdoornfamilie (in Heukels Sapindaceae - Zeepboomfamilie)
Acer campestris L. Spaanse aak SL0001(09)
Acer pseudoplatanus L. Gewone esdoorn SL0002(09)
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69

Geraniaceae - Ooievaarsbekfamilie
Geranium molle L.Zachte ooievaarsbek SL 0571(07)(09)
Geranium sylvaticum L. Bosooievaarsbek FB5360(09)
Geranium pusillum L. Kleine ooievaarsbek SL0574 (09)
Geranium pyrenaicum Burm.f. Bermooievaarsbek SL 0575(07)(09)
Geranium robertianum L.Robertskruid SL 0576(07)(09)
Geranium pratense L.Beemdooievaarsbek(07)

107 Balsaminaceae - Balsamienfamilie
Impatiens parviflora DC Klein springzaad SL 0661(07)(09)
80

Oxalidaceae - Klaverzuringfamilie
Oxalis acetocella L. Witte klaverzuring SL0909 (09)

131 Apiaceae - Schermbloemenfamilie
Aegopodium podagraria L. Zevenblad SL0011(09)
Astrantia major L.(Grote astrantia)(07)
Carum carvi L. Karwij (Kúmmel) SL 0271 GE(07)(09)
Chaerophyllum hirsutum L. (Schierlings-Kälberkopf) (09)
Chaerophyllum temulum L.Dolle kervel SL0303 (09)
Daucus carota L. Peen SL 0394(07)(09)
Eryngium alpinum L. (cult.)x(Alpendistel)(07)(09)
Heracleum mantegazzianum Somm.& Lev.Reuzenberenklauw SL 0606(07)(09)
Heracleum sphondylium L. Gewone berenklauw SL 0607(07)(09)
Heracleum sphondylium ssp. Elegans (Crantz) Schuebl.et Mart.(Bergberenklauw)(07)
Laserpitium gaudinii Moretti (Gaudin’s laserkruid)(07)
Laserpitium latifolium L. (Breedbladig laserkruid)(07)
Ligusticum mutellina L. (Alpen-Liebstock) (09)
Ligusticum mutellinoides (Crantz) Vill. (Zwerg-Mutterwurz)(09)
Peucedanum ostruthium (L.) Koch(Meisterwurz; in Lgh: Meesterkruid)(07)(09)
Pimpinella major (L.)Huds.Grote bevernel SL 0940 (07)
Sanicula europaea L. Heelkruid SL1138 (09)
135 Menyanthaceae - Watergentiaanfamilie
Menyanthes trifoliate L. Waterdrieblad SL 0821 GE Besch.(07)
115 Gentianaceae - Gentiaanfamilie
Gentiana acaulis L. (Koch’scher gentiaan (Breedbladige gentiaan)(07)(09)
Gentiana asclepiadea L. (Zijdeplantgentiaan)(07)
Gentana bavarica L. (Beierse gentiaan) (09)
Gentiana campestris (L.)Börner [in Hk.: Gentianella camp) Veldgentiaan SL 0563 EB Besch.(07)
Gentiana clusii Perr.et Song.(Clusius’ gentiaan)(07)(09)
Gentiana Kochiana Perr.et Song. (zie G. acaulis in Flor.Helv.)(07)
Gentiana lutea L. (Gele gentiaan) (09)
Gentiana nivalis L. (Sneeuwgentiaan)(07)(09)
Gentiana punctata L. (Gestippelde gentiaan)(07)(09)
Gentiana utriculosa L.(Blaasgentiaan)(07)
Gentiana verna L.(Voorjaarsgentiaan)(07)(09)
108 Polemoniaceae - Vlambloemfamilie
Polemonium coeruleum L. Jakobsladder FB 5113(07)(09)
#

Cuscutaceae – Warkruidfamilie[in Hk. in fam. 118 Convolvulaceae]
Cuscuta epithymum (L.)Murray (in Hk.: (L.)L)
Kleinwarkruid SL 0379 KW(07)(09)

118 Convolvulaceae - Windefamilie [in Hk. inclusief Cuscutaceae)
Calystegia sepium (L.)R.Br.[in Hk.: Convolvulus sepium L.] Haagwinde SL 0188(07)(09)
Convolvulus arvensis L.Akkerwinde SL0350 (09)
113 Boraginaceae - Ruwbladigenfamilie
Cerinthe glabra Miller (Kale wasbloem)(07)
Echium vulgare L. Slangenkruid SL 0431(07)(09)
Myosotis arvensis (L.)Hill] Akkervergeet-mij-nietje SL 0840(07)(09)
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Myosotis scorpioides ssp. Scorpioides L. Moerasvergeet-mij-nietje SL1494(07)(09)
Myosotis sylvatica Hoffm. Bosvergeet-mij-nietje SL0846 (09)
Symphytum officinale L.Gewone smeerwortel SL 1259(07)(09)
123 Lamiaceae - Lipbloemenfamilie
Acinos alpinus (L.)Moench (Alpensteentijm)(07)(09)
Ajuga pyramidalis L. Piramidezenegroen SL 2422(07)(09)
Ajuga reptans L. Kruipend zenegroen SL 0024(07)(09)
Clinopodium vulgare L. Borstelkrans SL 1143 KW(07)(09)
Galeopsis tetrahit L. Gewone hennepnetel SL 0543(07)
Lamiastrum galeobdolon ssp. galeobdolon L.Gele dovenetel SL0702 (09)
Lamium album L. Witte dovenetel SL0700 (09)
Mentha suaveolens Ehrh.[in Hk. : M. x rotundifolia (L.) Huds) Wollige munt FB 1772(07)
Prunella grandiflora (L.)Scholler (Grootbloemige brunel)(07)(09)
Prunella vulgaris L. Gewone brunel SL 1017(07)(09)
Salvia pratensis L. Veldsalie SL 1128 KW Besch(07)(09).
Stachys officinalis (L.)Trev. Betonie SL 1244 BE(07)
Stachys recta L. ssp. Grandiflora (Caruel) Arcang (« Grootlippige andoorn)(07)
Stachys sylvatica L. SL1246
Teucrium montanum L. Berggamander SL 1271 EB(07)
Thymus praecox Opiz Kruiptijm SL 1420 GE(07)(07)
Thymus pulegioides L. Grote tijm Kwets. SL1283 (09)
Thymus serpyllum L. (agg.) Kleine tijm SL 1284 BE(07)
127 Plantaginaceae - Weegbreefamilie[zie ook hieronder in fam.120)
Plantago alpina L. (Alpenweegbree) (09)
Plantago lanceolata L. Smalle weegbree SL 0946(07)(09)
Plantago major L. (Grote) Weegbree FB 2320; SL 0947(07)(09)
Plantago maritima L. Zeeweegbree SL 0948 KW(07)
Plantago media L. Ruige weegbree SL 0949 KW(07)(09)
119 Oleaceae - Olijffamilie
Fraxinus excelsior L. Es SL 0531(07)(09)
120 Scrophulariaceae - Helmkruidfamilie
[ in Hk. slechts een klein gedeelte als Helmkruidfamilie sensu stricto (incl. Buddleja); de rest in
Weegbreefamilie nr.127 (hieronder gemerkt met **) en in Bremraapfamilie nr.126 (met *);
geslachten die in geen van de drie families in Heukels te vinden zijn (dus “alpine geslachten”)
hieronder gemerkt met ? ]
? Bartsia alpina L.(Alpenhelm)(07)(09)
? Erinus alpinus L.(Leberbalsam)(07)(09)
* Euphrasia cf. montana Jordan (Bergogentroost)(07)
* Euphrasia rostkoviana Hayne [in Hk.: E.officinalis L.] Beklierde ogentroost SL 0511 EB(07)(09)
** Linaria alpina (L.)Mill. (Alpenleeuwenbekje)(07)(09)
* Melampyrum sylvaticum L. (Boshengel)(07)(09)
* Pedicularis foliosa L. (Bladrijk kartelblad)(07)(09)*
* Pedicularis palustris L. Moeraskartelblad SL 0923 KW(07)(09)
* Pedicularis recutita L. (“Donkerrood kartelblad”)(07)(09)
* Pedicularis rostraspicata Crantz (Vleesrood kartelblad) (09)
* Pedicularis verticillata L. (Kranskartelblad)(07)(09)
* Rhinanthus alectorolophus (Scop.)Pollich Harige ratelaar SL 1065 KW(07)(09)
* Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. Grote ratelaar SL1066 (09)
* Rhinanthus minor L. Kleine ratelaar SL 1067 GE(07)
Scrophularia nodosa L. Knopig helmkruid SL 1170(07)
Verbascum nigrum L. Zwarte toorts SL1340 (09)
Verbascum pulvurentum Vill. Vlokkige toorts FB5347(09)
** Veronica alpina L. (Alpenereprijs)(07)
** Veronica aphylla L. (Bladloze ereprijs)(07)
** Veronica arvensis L. Veldereprijs SL 1347(07)
** Veronica beccabunga L. Beekpunge SL 1349(07)(09)
** Veronica bellidioides L.(Rozetereprijs)(07)(09)
** Veronica chamaedrys L.Gewone ereprijs SL 1351(07)(09)
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** Veronica fruticans Jacq. (Rotsereprijs)(07)(09)
** Veronica fructiculosa L. (Halfstruikachtige ereprijs)(07)
** Veronica officinalis L.Mannetjesereprijs SL1355(09)
** Veronica serpyllifolia L. Tijmereprijs SL 1363(07)(09)
** Veronica urticifolia Jacq. (Netelereprijs)(07)(09)
126 Orobanchaceae - Bremraapfamilie[zie ook hierboven in fam.120]
Orobanche spec.een niet gedetermineerde Bremraap(07)
128 Lentibulariaceae - Blaasjeskruidfamilie
Pinguicula cf. vulgaris L. Vetblad SL 0942 EB(07)(09)
Pinguicula alpina L. (Alpenvetblad) (09)
#

Globulariaceae - Kogelbloemenfamilie
Globularia nudicaulis L. (Schaft-Kugelblume) (09)

134 Campanulaceae - Klokjesfamilie
Campanula barbata L. (Baardklokje)(07)(09)
Campanula cochleariifolia Lm.(Zodeklokje)(07)(09)
Campanula glomerata L. Kluwenklokje SL 0191 BE Besch.(07)
Campanula rotundifolia L. Grasklokje SL 0198 Besch.(07)(09)
Campanula scheuchzeri Vill. (Scheuchzer’s klokje)(07)(09)
Campanula thyrsoides L.(Geel trosklokje)(07)(09)
Campanula trachelium L. Ruig klokje SL 0199 Besch.(07)(09)
Phyteuma betonicifolium Vill. (Grote rapunzel)(07)
Phyteuma hemisphaericum L. (Grasrapunzel)(07)
Phyteuma spicatum ssp.signum F.W Schmidt Rouy (Zwartblauwe rapunzel) SL0935 (09)
Phyteuma orbiculare L. (Bolrapunzel)(07)(09)
Phyteuma ovatum Honckeny (Haller’s rapunzel)(07)
114 Rubiaceae - Sterbladigenfamilie
Cruciata laevipes Opiz Kruisbladwalstro SL 0548 KW(07)(09)
Galium anisophyllon Vill. (Ongelijkbladig walstro)(07)(09)
Galium glaucum L. (Blauwgroen walstro)(09)
Galium megalospermum All. (Zwitsers walstro)(09)
Galium mollugo L.Glad walstro SL 0550(07)(09)
Galium pumilum Murray Kalkwalstro SL 0553 KW(07)
133 Caprifoliaceae - Kamperfoeliefamilie [in Hk.: incl. Valerianaceae + Dipsacaceae]
Lonicera nigra L. (Zwarte kamperfoelie)(07)
Lonicera tatarica L. (Tatarenkamperfoelie) (09)
Sambucus ebulus L. Kruidvlier SL1132 BE.(09)
Sambucus nigra L. Gewone vlier SL1133(09)
Sambucus racemosa L.[in Hk. in fam.132: Adoxaceae Muskuskruidfamilie Trosvlier SL
1134(07)(09)
#

Dipsacaceae - Kaardenbolfamilie [in Hk. in fam.133 Caprifoliaceae]
Knautia arvensis (L.)Coulter Beemdkroon SL 0692 GE(07)(09)
Knautia dipsacifolia Kreutzer Bergknautia FB 2450(07)(09)
Scabiosa columbaria L. Duifkruid SL 1147 BE(07)
Scabiosa lucida Vill.(Glanzende scabiosa)(09)

#

Valerianaceae – Valeriaanfamilie [in H. in fam.133 Caprifoliaceae]
Valeriana montana L. (Bergvaleriaan)(07)(09)
Valeriana officinalis L. Echte valeriaan SL1333 (09)
Valeriana pratensis Dierbach (Weide valeriaan)(09)
Valeriana tripteris (Driedelige valeriaan)(07)(09)

136 Asteraceae - Composietenfamilie
Achillea atrata L (Haller’s duizendblad; Zwartgerand duizendblad)(07)(09)
Achillea millefolium L. Duizendblad SL 0004(07)(09)
Adenostyles alliaria (Gouan)Kerner (Grijze klierstijl)(07)(09)
Adenostyles glabra (Mill.)DC (Kale klierstijl)(07)(09)
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Antennaria dioica (L.)Gaertner Rozenkransje SL 0061 EB(07)(09)
Arnica montana L. Valkruid SL 0093 BE Besch.(07)(09)
Artemisia vulgaris L. Bijvoet SL0101(09)
Aster alpinus L. (Alpenaster) (09)
Aster bellidiastrum (L.)Scop. (Alpenmadelief)(07)(09)
Bellis perennis L. Madeliefje SL 0135(07)(09)
Buphthalmum salicifolium L. (Wilgbladig koeienoog)(07)(09)
Carduus crispus L. Kruldistel SL 0208(07)(09)
Carduus defloratus L. (Alpendistel)(07)(09)
Carduus personata (L.)Jacq. (Gemaskerde distel)(07)(09)
Centaurea jacea L. Knoopkruid SL1766(09)
Centaurea montana L. Bergcentaurie FB 5034(07)(09)
Centaurea nervosa Willd. (Federige Flockenblume)(07)(09)
Centaurea pseudophrygia Meyer (Perücken centaurie)(09)
Centaurea rhaetica Moritzi (Rhátische centaurie)(07)
Centaurea scabiosa L. Grote centaurie SL 0284 KW(07)(09)
Centaurea scab. ssp. alpestris Nym. (Alpen-Flockenblume)(07)
Cicerbita alpina (L.)Wallr. (Alpenmelksla)(07)(09)
Cirsium acaule Scop. [in Hk. : C.acaule (L.)Scop.] Aarddistel SL 0330 EB(07)
Cirsium arvense (L.)Scop. Akkerdistel SL 0331(07)(09)
Cirsium helenioides (L.)Hill (Ongelijkbladige vederdistel)(07)(09)
Cirsium oleraceum (L.)Scop. Moesdistel SL 0334(07)(09)
Cirsium spinosissimum (L.)Scop. (Alpenvederdistel)(07)(09)
Cirsium vulgare (Savi)Ten.Speerdistel SL 0336(07)(09)
Crepis aurea (L.)Cass.(Gold-Pippau ; Goudbloemstreepzaad)(07)(09)
Crepis biennis L. Groot streepzaad SL0371(09)
Crepis pyrenaica L. (Pyreneeënstreepzaad)(09)
Doronicum grandiflorum Lam. (Grootbloemige voorjaarszonnebloem)(07)(09)
Erigeron acer L. Scherpe fijnstraal SL0474(09)
Erigeron alpinus (Alpenfijnstraal)(07)(09)
Eupatorium cannabinum L.Koninginnekruid SL 0490(07)
Hieracium aurantiacum L. Oranje havikskruid SL 0611(07)(09)
Hieracium murorum L. Muurhavikskruid SL2417 KW (09)
Hieracium pilosella L. Muizenoor SL 0621(07)(09)
Hieracium staticifolium All. (Grasnelkenblättriges Habichtskraut ; con foglie d’armeria =
Engelsgras- bladig muizenoor)(07)(09)
Hieracium villosum Jacq. (Viltig havikskruid)(07)
Homogyne alpina (L.)Cass. (Alpenlattich)(07)(09)
Hypochaeris uniflora Vill. (Eenhoofdig biggenkruid)(07)(09)
Inula helvetica Weber (Zwitserse alant) (09)
Leontodon hospites L. Ruige leeuwentand SL0724KW (09)
Leucanthemopsis alpina L. (Gewone alpenmargriet)(09)
Leucanthemum vulgare Lam. [in Hk. : L.vulgare Lamk.] Gewone margriet SL 0319(07)(09)
Matricaria discoidea DC Schijfkamille SL 0796(07)(09)
Mycelis muralis (L.)Dum. Muursla SL 0839(07)(09)
Petasites paradoxus (Retz.)Baumg. (Alpenhoefblad)(07)(09)
Prenanthes purpurea L. (Hazensla)(07)(09)
Senecio abrotanifolius L. (Averuitbladig kruiskruid)(07)
Senecio alpinus (L.)Scop. (Alpenkruiskruid)(07)(09)
Senecio doronicum L. (Doronicumkruiskruid; Gemzekruiskruid)(07)(09)
Senecio ovatus (Gaertn.)Willd. (=fuchsia) [in Hk.: S. nemorensis L.] Schaduwkruiskruid SL
1187(07)(09)
Senecio rupestris W.en K. (Veldkruiskruid) (09)
Solidago virgaurea L. Echte guldenroede SL 1222 KW(07)(09)
Tragopogon pratensis L. s.l. een Morgenster FB 1954(07)(09)
Tragopogon prat. ssp.orientalis (L.)Cel. Oosterse morgenster SL 1292 BE(07)(09)
Tripleurospermum maritimum (L.)W.D.J.Koch Reukloze kamille SL0795 (09)
Tussilago fanfara L. Klein hoefblad SL 1316(07)(09)
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Juncaginaceae - Zoutgrasfamilie
Triglochin palustris L. Moeraszoutgras SL 1311(07)

42

Juncaceae - Russenfamilie
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Juncus articulatus L.Zomprus SL 0673(07)(09)
Juncus bufonius L. Greppelrus SL 0675(07)(09)
Juncus jacquinii L. (Jacquin’s rus)(07)(09)
Luzula lutea (All.)DC (Gele veldbies)(07)
Luzula luzuloides (Lam.)Dandy & Wilm. Witte veldbies SL 0769(07)(09)
Luzula multiflora (Retz.)Lej. Veelbloemige veldbies SL 1933(07)
Luzula multiflora (Retz.)Lej.  [in Hk. : L. mult. ssp. congesta (Thuill.)Hyl. FB 0767:
Veelbloemige veldbies](07)
Luzula nivea (L.)DC (Sneeuwwitte veldbies)(07)
Luzula sudetica (Willd.)Schultes (Sudetenveldbies)(07)(09)
Luzula sylvatica (Huds.)Gaud. Grote veldbies SL 0771(07)(09)
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Cyperaceae - Cypergrassenfamilie
Blysmus compressus (L.)Link Platte bies SL 1157 KW(07)(09)
Carex alba Scop. (Witte zegge)(07)
Carex atrata L. ssp.atrata (Zwartachtige zegge)(07)(09)
Carex atrata L. ssp.aterrima (Hoppe)Hartm. (Roetzwarte zegge)(07)
Carex curvula ssp.rosae Gilomen (Rosas Krumm-Segge) (09)
Carex davalliana Sm. (Davalliana-zegge)(07)(09)
Carex digitata L. Vingerzegge SL 0222 BE(07)
Carex firma Host (Polster-Segge) (09)
Carex flacca Schreb. Zeegroene zegge SL 0232(07)(09)
Carex flava L. s.str. Gele zegge SL 0233 BE(07)(09)
Carex frigida All. (Koudeminnende zegge)(07)
Carex lepidocarpa Tausch Schubzegge SL 0240 BE(07)(09)
Carex leporina L. [in Hk.: c.ovalis Gooden.) Hazenzegge SL 0246(07)
Carex Montana L. (Bergzegge)(07)
Carex nigra (L.)Reichard Zwarte zegge SL 0244(07)(09)
Carex oederi ssp. oedocarpa (Andersson) Lange Geelgroene zegge SL0220(09)
Carex pallescens L. Bleke zegge SL 0247 KW(07)(09)
Carex panacea L. Blauwe zegge SL0248 (09)
Carex paniculata L. Pluimzegge SL 0249(07)(09)
Carex parviflora Host (Kleinbloemige zegge)(07)
Carex pendula Huds.Hangende zegge SL0250 GE.(09)
Carex pseudocyperus L. Hoge cyperzegge SL0254 (09)
Carex rostrata Stokes Snavelzegge SL 0260(07)
Carex sempervirens Vill. (Altijdgroene zegge)(07)
Carex spicata Huds. Gewone bermzegge SL 0262(07)
Carex viridula Michx. [in Hk.: C.oederi Retz. FB 2213  C. oederi ssp. oederi ] Dwergzegge SL
0261(07)
Carex vulpina L. Voszegge SL0268 KW (09)
Eriophorum latifolium Hoppe Breed wollegras SL 0478 EB (07)(09)
Schoenus nigricans L. Knopbies SL 1150 KW(07)
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Poaceae - Grassenfamilie
Agrostis alpina Scop.(Alpenstruisgras)(07)
Agrostis capillaris L. Gewoon struisgras SL 0019(07)
Alopecurus pratensis L. Grote vossenstaart SL 0042(07)
Anthoxanthum odoratum L Gewoon reukgras SL 0066(07)(09)
Avenula versicolor (Vill.)Pilger (Bonte haver)(09)
Brachypodium pinnatum (L.)P.B. Gevinde kortsteel SL 0150(07)(09)
Briza media L. Bevertjes SL 0153 KW(07)(09)
Bromus inermis Leyser [in Hk.: Bromopsis inermis (Leyser) Holub ssp.inermis] Kweekdravik SL
0159(07)(09)
Cynosurus cristatus L. Kamgras SL 0386 GE(07)(09)
Dactylis glomerata L. Kropaar SL 0390(07)(09)
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. Ruwe smele SL0397 (09)
Deschampsia flexuosa (L.)Trin. Bochtige smele SL0398 (09)
Festuca gigantea (L.)Vill. Reuzenzwenkgras SL 0515(07)
Festuca pratensis Hudson Beemdlangbloem SL 0519(07)
Festuca pulchella Schrader (Mooi zwenkgras)(09)
Festuca rubra L. Rood zwenkgras SL0520 (09)
Festuca varia Haenke s.l. (“Bont zwenkgras” s.l.)(07)
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Festuca cf. violacea Gaud. (“Violette zwenkgras”)(07)
Glyceria notata Chevall. Stomp vlotgras SL 0586(07)
Hordelymus europaeus (L.)Harz [in Hk.: H.eur.(L.)K.Jess. ex Harz] Bosgerst FB 5164(07)
Lolium multiflora Lam. Italiaans raaigras SL 0755(07)
Lolium perenne L. Engels raaigras SL 07569(07)(09)
Melica nutans L. Knikkend parelgras FB 5090(07)(09)
Nardus stricta L. Borstelgras SL 0857 GE(07)(09)
Phleum alpinum L. agg. (Alpendoddegras)(07)(09)
Phleum rhaeticum (Humph.)Rausch. (Rhaetisch Alpendoddegras)(07)(09)
Phleum pratense L. [in Hk.: Ph.pratense ssp.prat.] Timoteegras 0932 SL(07)(09)
Poa alpina (ssp. vivipara) (Alpenbeemdgras, incl.vivipare vorm)(07)(09)
Poa compressa L. Plat beemdgras SL0955 (09)
Sesleria caerulea (L.)Ard. [in Hk.: S.albicans Schult.] Blauwgras SL 1194 VN(07)(09)
Trisetum flavescens (L.)P.B. Goudhaver SL 1312 GE(07)
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Sparganiaceae - Egelskopfamilie
Sparganium angustifolium Michx. Drijvende egelskop SL 1228 BE

#

Liliaceae – (« Liliengewächsen « )
in Heukels verdeeld in de volgende vijf families
33. Liliaceae – Leliefamilie (met slechts 4 geslachten)
34. Colchicaceae – Herfsttijloosfamilie (met 1 geslacht)
37. Asparagaceae – Aspergefamilie (met 11 geslachten)
39. Alliaceae – Lookfamilie (met 1 geslacht)
32. Melanthiaceae – Eenbesfamilie (met 1 geslacht)
hieronder alle soorten gemerkt met één van de vijf familienummers of met
? “alpine” geslachten
39 Allium schoenoprasum L. Bieslook SL 0032(07)(09)
39 Allium victorialis L. (“Allermannsharnisch”)(07)
33 Lilium martagon L.Turkse lelie FB 5085(07)
33 Lloydia serotina (L.) Rchb. (Faltenlilie) (09)
37 Maianthemum bifolium (L.)F.W.Schmidt Dalkruid SL 0786(07)(09)
32 Paris quadrifolia L Eenbes SL 0920 KW(07)(09)
37 Polygonatum verticillatum (L.)All. Kranssalomonszegel SL 0966 BE(07)(09)
? Tofieldia calyculata (L.)Wahlenb. (Bieslelie)(07)(09)
? Veratrum album L. s.lat. (Dodenwaad)(07)(09)
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Orchidaceae - Orchideeënfamilie
Coeloglossum viride (L.) Hartm. [in Hk.: Dactylorrhiza viridis (L.) R.M. Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase] Groene nachtorchis SL 0344 BE Besch.(07)(09)
Corallorhiza trivia Chatelain (Koraalwortel)(09)
Cypripedium calceolus (Vrouwenschoentje)(09)
Dactylorhiza fuchsia (Druce)Soó [in Hk. als D.fuchs.(Druce)Hyl, onder D. maculata] Bosorchis SL
0883 KW Besch.(07)(09)
Dactylorhiza maculata (L.)Soó (agg.) Gevlekte orchis FB 1616 KW Besch.(07)(09)
Epipactis atrorubens (Hoffm.)Besser Bruinrode wespenorchis SL 0459 KW Besch.(07)(09)
Epipactis helleborine (L.)Crantz [in Hk.: E.helleb. ssp.helleb. SL 5490] Brede wespeorchis FB
0460(07)
Gymnadenia conopsea (L.)R.Br. Grote muggeorchis SL 0593 EB Besch.(07)(09)
Gymnadenia odoratissima (L.)Rich. (Welriekende muggeorchis)(07)(09)
Listera cordata (L.) R.Br. (in Hk: Neottia cordata (L.)L.C.M.Richard Kleine keverorchis SL0749
GE (09)
Listera ovata (L.) [in Hk.: Neottia ovata (L.)Bluff & Fingerh.] Grote keverorchis SL 0750 KW
Besch.(07)
Neottia nidus-avis (L.)Rich. Vogelnestje SL 0861 EB Besch.(07)(09)
Nigritella nigra (L.)Rich. (Vanilleorchis; Bränderli; Männertreu)(07)(09)
Orchis mascula (L.)L. Mannetjesorchis SL 0887 EB Besch.(07)
Orchis ustulata L. [in Hk.: Neotinea ust.(L.)R.M.Bateman enz.] Aangebrande orchis SL 0893 VN
Besch.(07)(09)
Platanthera bifolia (L.)Rich. Welriekende nachtorchis SL 0950 BE Besch.(07)(09)
Platanthera chlorantha (Custer)Rchb. [in Hk. P.montana (F.W.Schmidt) Rchb.] Bergnachtorchis
SL 0951 KW Besch.(07)(09)
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Pseudorchis albida (L.)Löve [in Hk. Ps. alb. (L.) A & D.Lòve] Witte muggenorchis SL 0735
VN(07)(09)

Waargenomen vogelsoorten .
Lijst samengesteld door Joop Vrielink
Dodaars*
Fuut*
Blauwe Reiger

Boerenzwaluw
Huiszwaluw
Waterpieper

Knobbelzwaan*
Witte Kwikstaart
Wilde Eend
Grote Gele kwikstaart
Krooneend, Mandarijneend
Winterkoning
Carolina Eend
Waterspreeuw
Casarca, Smient
Heggemus
Kuifeend, Brilduiker
Alpenheggemus
Steenarend
Roodborst
Rode Wouw*
Zwarte Roodstaart
Buizerd
Tapuit
Torenvalk
Paap
Vale Gier, 8 expl
Kramsvogel
Meerkoet
Notenkraker
Kokmeeuw*
Merel
Stormmeeuw*
Zwartkop
Houtduif
Braamsluiper
Turkse tortel
Tjiftjaf
Gierzwaluw
Fitis
Grote Bonte Specht
Goudhaan
• waargenomen vanuit de trein van Chur naar Zürich

Koolmees
Zwarte mees
Kuifmees
Pimpelmees
Boomklever
Ekster
Kauw
Alpenkauw
Kraai
Raaf
Huismus
Sneeuwvink
Vink
Kneu
Putter
Groenling
Kruisbek
Goudvink
Sijs

verantwoording opgenomen foto’s :
Annie Wielemaker: pag. 2 groepsfoto +inzet Bram , pag 3 hotel Erzhorn, pag 5 Koninginnepage, pag 6 vogelnestje, pag 6
kerkje Arosa naast hotel, pag 7 Krooneend, pag 8 Rozenkransje, pag 9 Boloria titania, pag 10 kathedraal Chur, pag 11
Reuzenpaardestaart, pag 31 Gletsjervlinder
Annet Haak: pag 4 Achtster, pag 5 Gele Gentiaan, pag 6 excursiegezelschap
Bram Wielemaker: pag 30 Somatochlora alpestris
Trees Kaizer: voorplaat Schwellisee, pag 4 Kleine Apollovlinder, pag 6 Sapun, , pag 9 pad naar Langwies, pag 10
Erdpyramiden, pag 12 Alpenroosjes, pag 30 Vrouwenschoentje, pag 31 Prachtanjer
Aletta van Embden : pag 7 ‘verzopen katten’
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