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R 6 WOLFGANGSEE, SALZKAMMERGUT (OOSTENRIJK)
Zaterdag 19 juni t/m zaterdag 3 juli 2010
Reisleiding en info:
Margriet Bekking
Soort reis:
dagtrein, hotel, volpension
Thema:
planten en (berg‐)landschap
Aantal deelnemers:
minimaal 14, maximaal 16
Opgave:
vóór 9 januari 2010
Een nieuwe bestemming voor senioren in het reisprogramma van de KNNV voor 2010 is het
Salzkammergut in Oostenrijk. Het is een gebied met veel meren en bergen met overwegend
kalkhoudend gesteente, behorende tot de noordelijke vooralpen.
Als uitgangspunt voor de excursies is de Wolfgangsee gekozen. Dit prachtige meer ligt op een hoogte
van ca. 540 m. Langs de oever van het meer is het mooi wandelen, o.a. langs het Blinklingmoos, een
“nat” gebied.
Het aan het meer gelegen dorpje St. Wolfgang is beroemd vanwege de operette en film “Im Weissen
Rössl”: genoemd naar het gelijknamige hotel aldaar. St. Wolfgang ligt aan de voet van de Schafberg
(1783 m) waar een stoomtreintje over een tandradbaan gemoedelijk naar boven puft.
Dankzij kabelbanen in de omgeving en deze tandradbaan is het niet moeilijk om hogerop ook
montane plantensoorten te bekijken. Wat verder weg ligt het Dachsteinmassief met als top de Hoher
Dachstein (2.996 m). Kabelbanen brengen ons tot op een hoogte van ruim 2.100 m op de
Krippenstein, waar gentianen en andere (sub‐)alpine planten bloeien.
Deze kalkbergen behoren tot het UNESCO‐werelderfgoed vanwege karstverschijnselen en grotten.
De regio is eveneens bekend vanwege de historische zoutwinning. De naam “Salz” of “Hall” vind je in
vele plaats‐ en streeknamen terug; zoals Salzburg, Hallstatt, Hallein, de rivier de Salzach, de streek
Salzkammergut en Salzburgerland.
Het toeristische plaatsje Hallstatt is bekend vanwege de (historische) zoutmijnen en de oude
keltische cultuur die hier eeuwen geleden ontstaan is (de Hallstatt‐cultuur).
Onze accommodatie is een Gästehaus, rustig gelegen in een buurtschap, 60 m van het meer en van
de aanlegplaats van de veerboten. Het bekende St. Wolfgang ligt aan de overkant van het meer. Voor
de excursies maken we gebruik van de veerboten op de Wolfgangsee en van taxibusjes. De heen‐ en
terugreis wordt per snelle dagtrein met 2 x een overstap met voldoende overstaptijd gemaakt.

Deelnemers
Reisleiding

Margriet Bekking en Aletta van Embden

Gerda Birza
Neeltje Bommezij
Machteld Heslinga
Toos van den Heuvel
Jola Janssen

Jannie Kassies
Tonny Kivits
Nel van der Kooij
Jeanne Kuijper
Nicoline Kuurstra

Nienke Leurink
Els Ruychaver
Janny Smit
Ger van Zanen
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overzicht van de excursies

dag 1 zaterdag

19 juni

treinreis Arnhem ‐ Bad Ischl

dag 2 zondag
van

20 juni

vanuit Gästehaus Linderhof ca. 6 km wandelen langs de oever
de Wolfgangsee naar Strobl, per boot terug

dag 3 maandag

21 juni

met de bus naar Bad Ischl, bezoek aan het stadje en
wandelen over het wandeltracé Soleleitungsweg via de
Rettenbach richting Ebensee

dag 4 dinsdag

22 juni

wandelen vanuit het hotel naar de Zinkenbachmühle
en bezoek aan het arboretum

dag 5 woensdag

23 juni

met busjes naar Schwarzensee 750 m
wandeling van ca. 6 km op het plateau

dag 6 donderdag

24 juni

met busjes naar Hallstatt, bezichtiging zoutmijnen
en wandeling door Hallstatt

dag 7 vrijdag

25 juni

rustdag, optioneel naar Salzburg per lijndienst bus

dag 8 zaterdag

26 juni

met busjes naar Ebensee
per kabelbaan naar Feuerkogel 1600 m
en ca. 4 km wandelen naar Aberfeldkogel 1700 m

dag 9 zondag

27 juni

per boot naar Strobl
ca. 4 km wandelen langs rots naar St. Wolfgang

dag 10 maandag

28 juni

met busjes naar Obertraun
per kabelbaan naar Krippenstein 2100 m (Dachsteinmassief)
rondwandeling ca. 6 km met karstverschijnselen
hoogteverschil ca. 300 m

dag 11 dinsdag

29 juni

per boot naar St. Gilgen
facultatief bezoek aan Heimatmuseum en stadje

dag 12 woensdag

30 juni

per boot oversteek naar St. Wolfgang
met de stoomtrein naar de top van de Schafberg 1783 m
afdalen per trein naar station Alm 1326 m
naar Naturfreundehütte en verder afdalen per trein

dag 13 donderdag

1 juli

per lijndienst bus naar Nussensee 650 m
rondwandeling langs het meer ca. 5‐6 km
met gering hoogteverschil

dag 14 vrijdag

2 juli

“laatste‐dag‐excursie”nog nader in te vullen:
boot naar St. Gilgen
vandaar met kabelbaan omhoog naar Zwölferhorn, wandeling

dag 15 zaterdag

3 juli

terugreis Salzburg ‐ Arnhem
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Dagverslagen

zaterdag 19 juni 2010 ‐ reis naar Gschwendt ‐ Toos van den Heuvel
De eerste dag was een reisdag. Gelukkig was iedereen op tijd aanwezig in Utrecht. Door een
treinstoring tussen Gouda en Utrecht moest ondergetekende via Schiphol naar Utrecht reizen.
Op Schiphol was de trein naar Utrecht al vertrokken. Zodoende was ik een uur en 3 kwartier
onderweg om van Den Haag naar Utrecht te komen. Op het station ontmoetten we bekenden en
onbekenden die we later op de dag zouden leren kennen.
In de trein verliep alles voorspoedig, consumpties waren verkrijgbaar in de restauratie en er kwam
ook nog een ober langs waar we wat aan bestelden. Onderweg keken we uit naar het landschap met
korenvelden, maar ook regen. We moesten 2 keer overstappen en dat was door de reisleiding met
de mensen van de trein (de conducteur) zo geregeld dat het vlot verliep. Koffers werden van tevoren
klaargezet bij de uitgang en een conducteur ging klaar staan om ze aan te pakken. Bij het laatste
station stond een bus klaar die ons naar het hotel bracht. Nadat de kamers waren toegewezen, aten
we in het pizzeriarestaurant o.a. tomatensoep, salade, forel en aardappel en heerlijke vruchten toe.
Het was, mede dankzij onze goede leidsters, een gezellig reisdag geweest!

zondag 20 juni 2010 ‐ natuurreservaat Blinklingmoos ‐ Nienke Leurink
Vrij naar de operette van Franz Léhar “Im weissen Rössle”:
“Im Linderhof am Abersee
Da steht das Glück vor der Tür,
Und rufst du mich guten Morgen,
Tritt ein und vergisst deine Sorgen……..”
En dat laatste hopen we op deze
regenachtige dag!
Na een korte, maar goede nacht,
kwamen we vanmorgen om
8.00 uur vrolijk aan het ontbijt,
waarna een ieder een eigen
lunchpakket samenstelde.
Om half 10 begon de
kennismaking. Margriet,
reisleidster, vertelt over het doel
van de KNNV: natuurbeleving, het
delen van kennis,
natuurbescherming. Ieder vertelde
persoonlijk over de binding met de
KNNV, de specialisatie etc.. Het
lijkt een leuke groep te worden.
Om half 11 gaan we op stap, we
gaan ca. 6 km lopen langs de oever van de Wolfgangsee naar Strobl. Voor sommigen spijtig: de kiosk
halverwege is gesloten. Het is koud, ca. 10° C en het regent.
Met paraplu’s en poncho’s wandelen we door een natuurbeschermingsgebied.
Aan de kant van het rijwielpad staan borden over dit gebied: het Blinklingmoos, met informatie over
planten en vogels.
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Ons gezelschap is vooral enthousiast over de planten in het kalkgebied en geniet van het gezang van
de vogels: vinken, fitis en de zwartkop waarvan gezegd wordt dat hij zingt als een merel die haast
heeft. Bij een mooi huis staat een persoonlijke kleine kapel.
Het rijwielpad verandert ongemerkt in een pad waar vroeger een spoorlijn liep. Links werden berken
geplant welke in het donker duidelijk zichtbaar zijn. Rechts een Mariakapelletje langs de weg.
Het belangrijkste: veel bloeiende planten: andoorn, orchideeën, ratelaar, herfsttijloos óf gele
gentiaan enz. en dan ineens komt Jeanne met een snuitkever!
Links van ons Blinklingmoos met veel mos. Veenmos maakt het water zuur en houdt veel water vast,
aldus Margriet. Van kalkhoudende grond zijn we nu bij de zure hoogveengrond met weer andere
planten.
Aletta (reisleidster) vertelt over het ontstaan van de Wolfgangsee, uitgeslepen door een gletsjer,
ca. 140 m diep. We lopen in 2 groepen naar Strobl waar we via het VVV‐kantoor naar een café gaan.
Hier is het heerlijk warm en kan ieder wat eten en drinken, velen nemen Apfelstrudel.
Met de boot “Wolfgang Amadeus” varen we over het meer terug naar Gschwendt en lopen een klein
eindje naar het hotel waar het nog steeds erg koud is!

maandag 21 juni 2010 ‐ Bad Ischl ‐ Janny Smit
Het plan om naar de Schafberg te gaan wordt uitgesteld vanwege het weer.
In plaats daarvan gaan we naar Bad Ischl. We wandelen naar de halte Gschwendt‐Landauer en reizen
per bus naar het station van Bad Ischl.
In de Trinkhalle bezoeken we een salonconcert, gegeven door een kwartet van eerste en tweede
viool, cello en piano. Ondertussen laat de leiding zich bij de VVV informeren over de mogelijkheden
die de stad biedt.
Na een bezoek aan Konditorei Zauner vervolgen we onze wandeling langs de Esplanade en de Traun.
In het verlengde hiervan ligt een parkje. Hier legt Margriet het verschil uit tussen mossen
(bladmossen) en korstmossen: mossen zijn overwegend groen van kleur en ze bevinden zich (in dit
geval) op het vochtige gedeelte van de schors, terwijl een korstmos uit een alg en een schimmel
bestaat, minder groen is, dan wel grijs of een andere kleur heeft, en juist op het drogere gedeelte
van de schors wordt aangetroffen.
Geen van beide tast de boom als
zodanig aan. Beide komen ook
voor op stenen of op de bodem.
Met betrekking tot de
Soleleitungsweg vertelt Aletta dat
de zoutleiding in 1607 is aangelegd
en dat deze zich onder de grond
bevindt. Het zout (Salz) heeft
Salzkammergut tot grote rijkdom
gebracht.
Aanvankelijk werd het gewonnen
zout per boot door mensen over
de Traun getrokken en later met
paarden.
De Traun loopt van de
Hallstättersee naar de Traunsee en
heeft bij Lauffen een verval van 14 m.
De plaats dankt zijn naam aan het feit dat de vracht, vanwege het hoogteverschil, lopende van het
ene vaartuig naar het andere moest worden overgeheveld.
Zo gaan we al wandelende over de Oskar Traunkai, de Leharkai en passeren we de Richard
Tauberbrug (1898) en de villa Richard Tauber (Kammersänger 1924‐1938), die met zijn
meestercomponist Franz Léhar o.a. de operettes van laatstgenoemde uitvoerde.
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Terug naar de oude stad zijn we op weg naar het Kaiserpark.
Hier splitst de groep zich.
De meesten gaan naar de Kaiservilla en/of het Kaiserpark, het toenmalige zomerverblijf van keizerin
“Sissi” (Elisabeth) en keizer Franz‐Joseph, daarna wordt het vertier ergens anders gezocht.
Tenslotte keren allen per bus en te voet terug naar hotel Linderhof.

dinsdag 22 juni 2010 ‐ Zinkenbach en Arboretum ‐ Jeanne Kuijper
In verband met het bewolkte weer vandaag wordt de oorspronkelijke excursie naar de Schafberg
vervangen door de excursie van zondag de 27e.
Margriet en Jannie nemen het voetveer naar Sint Wolfgang om een huisarts te raadplegen over de
opgelopen ziekte van Lyme.
Vanuit ons hotel vertrekken we onder leiding van Aletta lopend richting Zinkenbachmühle.
Aanvankelijk lopen we door bos en gaandeweg krijgen we meer van de Zinkenbach begroeiing te
zien.
We zien fraaie bremrapen
langs ons wandelpad en als
we even een zijpad inslaan
zien we een veld vol
Rondbladig wintergroen.
Bij de ingang van het
arboretum wordt besloten
eerst koffie te drinken in
restaurant
Zinkenbachmühle.
In het arboretum worden
verschillende
landschapstypen van deze
streek getoond en er is een
boomtoppenwandelroute.
Onze aandacht wordt
getrokken naar de jonge
uitvliegende zwarte
roodstaarten.

Enkele nachtvlindertjes die we er
zien zijn de Gestreepte goudspanner
en de Geelbandlangsprietmot.
Gelukkig voegen Janny en Margriet
zich rond lunchtijd in het arboretum
weer bij ons, het bezoek aan de
huisarts is naar tevredenheid
verlopen.
Via een weg langs de rivier
vervolgen wij onze excursie al
kijkend wat er zo in de bermen
groeit. Op de weg strijkt een Zwart
beertje (een beervlindertje) neer.
Ten slotte lopen we een stukje
dezelfde weg terug.
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woensdag 23 juni 2010 ‐ Schwarzensee ‐ Machteld Heslinga
De eerste dag op onze reis dat we met de zon wakker werden.
De Schwarzensee, 750 m., is het doel van deze dag.
In een busje voor 16 personen, precies pas dus, werden we naar de parkeerplaats gebracht, begin‐
en eindpunt van onze dagwandeling.
Onderweg reden we langs kleine dorpjes en wat verspreide bewoning. De huizen zijn in dit gebied
grotendeels van steen, de meeste nog wel met een gedeeltelijk houten bovenstuk. Het agrarisch
grondgebruik is zeer overwegend grasland. Er loopt maar weinig vee buiten, waarschijnlijk omdat er
in dit klimaat heel vaak gehooid kan worden en vee op stal dan efficiënter is. Het hele gebied maakt
een welvarende indruk.
Gezien de twee grote uitspanningen al aan het begin van de wandeling wordt er op aardig wat
toeristen gerekend, en inderdaad we zagen meer wandelaars en fietsers dan in de eerste drie dagen
bij elkaar. Na een klein stukje bos kwamen we in het open veld. Prachtige bloemenweitjes wat
betreft kleur en soortenrijkdom.
Voor het eerst de bekende
hooischuren gezien van mooi bruin
verweerd hout. En hier liep zowaar een
kleine kudde jong vee. We passeerden
een veengebied met kalkbronnen.
Voor de ontwatering waren er enkele
geulen doorgegraven. Vlakbij de
Moosalm ligt een hoogveen, afgedekt
met dwergdennen. De Moosalm leek
op een echte bergalm hoewel maar
800 m hoog. Elke dag wordt de
Almhütte bewirtschaft door een
echtpaar dat in het dal woont.
Met een auto vol grotendeels
eigengebakken lekkernijen reden ze
ons al voorbij, het was aan ons welbesteed!
In de middag zocht een gedeelte van de groep het nog wat hoger op. Langs de beek een prachtige
vegetatie, onder andere een honingorchidee. En Nicoline(en anderen) genoten van de vlinders.
De terugweg ging vnl. door bos. Stil, heel mooi door de vele doorkijkjes op de Schwarzensee. We
liepen wat hoog boven het meer en dat maakte de terugweg totaal anders dan heen. In het bos was
een schitterende onderbegroeiing met heel veel mansoor. Al met al een heerlijke zonnige dag !
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donderdag 24 juni 2010 ‐ Hallstatt Salzbergwerke ‐ Jola Veldhuis
Ook vandaag stond de luxe, rode bus ons op te wachten met chauffeur Stephan uitgedost in
lederhosen. Het werd een interessante excursie. Tijdens de prachtige rit gaf Aletta ons uitleg over de
geologie en de vorming van de zoutberg. Zout, het witte goud dat door zijn bewaarmogelijkheden
geschiedenis schreef van een cultuur.
Bij de koffie bij Simony begon de verzwikte enkel van Nicoline op te spelen en ook na deskundige
verzorging door Aletta bleek verder lopen niet mogelijk. De vriendelijke eigenares gaf haar een lift
naar Sankt Wolfgang.
Hallstatt ligt gekneld tussen de Hallstättersee en de Salzberg. Geen tijd om rond te kijken mensen,
eerst op naar de mijn. Een treintje bracht ons snel 324 m hoger.
Naar de ingang van de mijn is er een themawandeling met genummerde zuilen die je info geven over
de graven, de Hallstattcultuur, de zoutberg etc. Het bezoek aan de zoutmijn gebeurde onder leiding
van een gids. We kregen een soort kabouterpak aan om onze kleding te beschermen en dan begint
de tocht. Honderden meters de
berg in zag je zowel de moderne
als klassieke (houten)
stutsystemen. Een rutschbahn liet
je enkele tientallen m lager
glijden naar dieper gelegen
gangen en ruimten.
De gids gaf zowel uitleg over het
geologische ontstaan van de
zoutberg als over de eigenheid en
verschillen van de zoutkristallen.
Een audiovisuele animatie
vertelde het verhaal van “Der Man
im Salz”. De mannen hakten de
kristallen uit met hun
ijzertijdinstrumenten en de
vrouwen droegen ze naar het dal!
Ook bij de aanvang van de
moderne mijnbouw vanaf de 17e eeuw droegen de vrouwen de opgegraven kristallen
naar het dal. Een klein mijnwerkerstreintje bracht ons via een smalle gang terug naar buiten.
Het woord “hall”, Keltisch voor zout, vind je terug in de namen van diverse stadjes en dorpjes in de
regio. Weer waren we bevoorrecht met een prachtige, zonnige dag en konden het stadje
bewonderen en nagenieten op een terrasje.

vrijdag 25 juni 2010 ‐ rustdag / vrije dag ‐ Neeltje Bommezij
Dus op naar Salzburg met Postbus 150. Met elf man nemen we de bus van 9.50 uur.
Aletta, Jeanne, Nicolien, Nel en Jannie Kassies blijven om diverse redenen in Gschwendt achter.
De wandeling naar de bushalte is al mooi. Voor ons uit licht stijgend zacht glooiend landschap .
Rechts de weilanden, links het Blinklingmoos. Een prettig zonnetje, een prima begin van de dag.
De bus arriveert precies op tijd. Hij is beslist niet vol en wij vullen hem aardig op.
Het is een zo goed als nieuwe bus, comfortabele stoelen, meer dan genoeg beenruimte, behalve
boven de wielen en een duidelijke halteaanduiding op een beeldscherm. Ook als vreemdeling kun je
met het "Fahrplan" in de hand de route prima volgen. De ramen zijn van buiten en van binnen
schoon zodat je van het landschap kunt genieten, dat hier en daar gestoffeerd wordt door roodbont
vee.
Om 10.57 uur komen we op Salzburg‐Hauptbahnhof aan. Het station ligt aan de rand van het
centrum, het wordt verbouwd en alles ziet er nogal chaotisch uit, maar nergens zie je opstoppingen
of files.
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Brede vierbaans straten, veel bussen en natuurlijk auto's, auto's en nog meer auto's.
Wij wandelen richting Centrum.
Langs de Rainerstrasse duiken we meteen het Mirabellpark in waar we onze koffieverslaving kunnen
onderhouden op het parkterras van een grote internationale hotelketen (geen reclame maken) en de
torteverslaafden meteen naar binnengaan om iets van hun gading te zoeken. En dat natuurlijk ook
vinden. Gesterkt wandelen we verder tot aan de kade langs de Salzbach.
Aan de overkant de oude stad, het is beslist niet groot, maar op de heuvel erboven staat zeer
dominant de "Festung Salzburg". Sissi, aanverwanten en hun schatten zijn in deze groep niet erg "en
vogue", dus geen paleisbezoek. Er wordt afgesproken uiterlijk de bus van 17.15 uur terug te nemen
die vertrekt van Gleis 3 en de groep splitst zich. Jola en ik willen rustig slenteren langs de oevers van
de Salzbach en een indruk krijgen van de oude stad en die gelegenheid krijgen we ruimschoots.
Natuurlijk is het ook druk en zijn er veel toeristen, wij zijn dat ook, maar het is er schoon en niet
overal hondenpoep. De Dom, het Festspielhaus, de Altermarkt, het geboortehuis en het woonhuis
van Mozart en de straatjes er naartoe en er omheen. Genoeg te zien, maar behalve in de Dom zijn
wij nergens naar binnen geweest. Toen een lekker vers broodje in een slagerswinkel gekocht (€ 1.50)
en op een beschaduwd terras, op het Domplein een groot glas verkoeling genoten dan via de
Staatbrücke richting station en naar de prachtige tuin voor het Schloss Mirabell, nu het
Barockmuseum. De Tuilerien in het klein en paleis het Loo in het groot. Kleurrijk, perfect
onderhouden, druk bezocht en nergens zwerf‐ of ander vuil. Dan schaam ik mij voor de Nederlandse
publieke parken. Maar dat helpt niet veel.
Dan wandelen we door naar het station, waar ook de anderen komen binnendruppelen en we
vertrekken keurig op tijd om om 20 over zes in Gschwendt‐Landauer te arriveren. Ik heb niets
gehoord over `s avonds nog determineren, dus er zal geen plantenmateriaal meegenomen zijn.
Per slot van rekening was dit een rustdag.

zaterdag 26 juni 2010 ‐ Ebensee Feuerkogel ‐ Nel van der Kooij
Deze middelste dag van onze reis zijn we met 13 deelnemers per busje en kabelbaan naar de
Feuerkogel gegaan, bijna 1.600 m hoog. Hoewel de regen van gisteren neerkletste, niet
veelbelovend, werd het vandaag steeds beter weer. Heerlijk om boven over ’t pad richting
Aberfeldkogel te gaan met zijn Europakreuz. Hoewel we even na tienen al boven waren, zouden we
na ca. 200 meter koffie gaan drinken,
maar we deden daar minstens 3
kwartier over! Want….. we werden
verwelkomd op een wat rommelig
stukje berg, met kalksteenrotsen en
stenen, met de prachtigste bloemen
langs het pad: een weelde in geel,
paars, roze, blauw, wit en lila. Heel
veel trollius met z’n felgele bloemen,
de kleine en de grote blauwe
gentiaan, rozenkransje en
geluksklokje en nog veel meer
soorten (ook diverse orchissen). Ons
geluk kon dus niet op! Jeanne kreeg
een prachtige snuitkever met oranje
heupen voor de lens.
Na de welverdiende koffie bij
“Edelweiss” verspreidden we ons al gaande als langzame en ook “trage” speurders; óf liever:
degenen die alle kenmerken checkten en er soms nog niet uitkwamen. Toch gaven de boeken veel
informatie om bij de echte soortnaam te komen.
Wel moesten we rondom 1 uur op bankje of steen ons lunchpakket verorberen en van de uitzichten
genieten, dus zeer verspreid zagen we bergen en dalen, sneeuwveldjes en ruige kammen gehuld in
nevels of zonneschijn.
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Een prachtig gebied en met volle teugen genieten was dat ook!!
Aletta, Jola, Els en Janny Smit, de vluggerds, bereikten zelfs de Aberfeldkogel op 1.709 m. Ze hadden
een Europa‐wijd panorama, 360° vrij uitzicht!
Al eerder had Aletta ons uitleg gegeven over het goed zichtbare overgangsgebied van de z.g.
Kalkalpen (waar we dus waren) naar het lager gelegen gebied. De rest kan ik niet meer navertellen,
sorry.
Op de Aberfeldkogel staat sinds 2006 een zeer bijzonder kruis: het Europakreuz, gevormd door
kubusvormige holle stenen waarin uit alle EU‐landen een steen is aangebracht, een brok natuursteen
die van elk land een belangrijk stuk geschiedenis vertelt. Dit kruis is ontstaan op initiatief van en is
uitgevoerd door de Hogere Technische School van Wels (waar we zaterdag overstapten van trein
naar trein). De Oostenrijkse steen is aangebracht in het kruispunt en komt uit de Stephansdom in
Wenen. Die steen heeft een eeuwenlange geschiedenis meegemaakt, soms heel heftig! De
Nederlandse steen is een gele fijnkorrelige Baumberg‐zandsteen, al sinds de 12e eeuw
bouwmateriaal, zoals in de Dom van Utrecht, de stadswaag in Deventer en het raadhuis in Kampen.
Dit kruis symboliseert de gelijkwaardigheid, maar ook de eigenheid van alle lidstaten van de
Europese Unie!
Als bijzonderheden werden vandaag gezien: vlinders! O.a. kersverse Kleine vossen, de beflijster (door
Jannie Kassies) en de Alpenkauwen met hun gele snavels, rode poten en verder helemaal zwart en
dus zonder petje. Ikzelf vond de pluizenbollen van het “wildeman”‐skruid treffend de naam
verklaren. Zo tussen 3 en 4 uur kwamen steeds meer mensen van onze groep aanwaaien op het
terras dichtbij het bergstation van de kabelbaan nog even nagenieten: Margriet met een Almdudler:
hét drankje voor boven. Intussen meende Jannie K. weer een bijzondere vogel in de verte te zien,
maar het kon alleen maar de “blokvogel” zijn. Jeanne had die middag een levendbarende hagedis
gezien (nee, niet als zodanig in actie). De bergstokken hadden deze dag goede diensten gedaan! We
merkten ook op dat de vele skipistes de bergen in de vernieling helpen: jammer!
Omdat we vroeger naar beneden konden dan gepland, werden we weer eens verrast door Margriet,
die alvast eventjes geregeld had dat ons rode busje ons een half uur eerder beneden in Ebensee
oppikte.
In hotel Linderhof troffen we Nicoline alweer heel wat monterder; ze kon alweer flink
rondscharrelen. En de speurtocht in Salzburg naar de verloren portemonnee door Nienke en Toos
had hen wel een goed spoor opgeleverd, maar nog niet de portemonnee zelf. Wie weet!
Dit was weer een heerlijke dag voor ons KNNV‐ers. Zoals hier deels beschreven.

zondag 27 juni 2010 ‐ van Strobl naar St. Wolfgang langs de Wolfgangsee ‐ Els Ruychaver
Na een schitterende en intensieve dag gisteren, vandaag een wat rustiger programma.
Het georganiseerde gedeelte tot 13.00‐13.30 uur en daarna vrij om op eigen gelegenheid
St. Wolfgang te bezoeken. Met de boot naar Strobl, wandelen om de rots die we al vaak hebben zien
liggen.
Schitterend weer 's morgens en volgens diverse
weerstations (uit Nederland en Oostenrijk) zou
het zo blijven. Dus petjes, parasols zonnebrand en
zonnebrillen mee.
Verrassing bij de boot voor de reisleiding. Het is
vandaag lady's day, dus de dames voor half geld.
Alleen Ger was dus zijn volle pond volledig waard!
Kanonschoten klonken over het water?
In Strobl aangekomen bleken het schoten te zijn
geweest die het schuttersfeest inluidden.
Life muziek en om 9.30 uur de dorpsgenoten al
volop aan de pils.
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Voor we op weg gingen, vertelde Margriet een klein stukje geschiedenis. Strobl was vroeger een rijk
dorpje voornamelijk door het vervoer van ijzererts. In de M.E. liep dit vervoer, richting Steiermark,
via Hallstatt naar Strobl; de zgn. zuidelijke route. De noordelijke route liep van Ischl naar Salzburg.
Het ijzererts werd per 6 ton tegelijk op platte boten richting St. Gilgen vervoerd; in de winter deed
men dit via het ijs. De route was in feite al uitgezet omdat in deze buurt het zoutvervoer heel
belangrijk was waardoor natuurlijk andere goederen ook gemakkelijk vervoerd konden worden.
Richting rots gelopen, kregen we meteen een 2e uiteenzetting.
Bij de rots de Bürglstein stroomt het water uit de Wolfgangsee via een sluizencomplex gebouwd rond
1590. In die tijd was er in het Zinkenbachtal veel hout nodig voor de houtverwerking t.b.v. de
zoutwaterverdamping. Het hout werd voor de sluizen opgestapeld en eens in de zoveel tijd ging de
sluis open en vervoerde het hout zichzelf. In 1838 werd de sluis op deze plek gebouwd en in 1995
vernieuwd. Deze wordt nu gebruikt om de waterstand in het meer constant te houden. Gaat nu
uiteraard automatisch. (Als het meer 1 cm hoger staat, betekent dat 135000 m³ extra water!)
Nu, op naar de plantjes en beestjes!
Beetje wind, kabbelend water, nu nog
een heerlijke temperatuur. Wel wat
meer irritante fietsers en niet irritante
wandelaars. Het was uiteindelijk zondag.
Onze enthousiaste groep hing regelmatig
scheef tegen de rots aan, maar er was
dan ook weer veel te zien en mee te
nemen voor determinatie. Halverwege
de route was er een mooi aangelegd
"steeneiland" met goede info over de
keien die er lagen. Alleen jammer dat ze
niet eens schoongeboend werden, dat
zou zeker de structuur en kleur ten
goede komen.
Langzamerhand viel de groep toch wat
uit elkaar en zijn Jola, Nel, Jannie K.
Teucrium montanum, Berggamander
en ikzelf wat sneller gaan lopen.
Het werd ook steeds warmer langs de rots maar gelukkig kwam er nog wat bos. Lekker vochtig en erg
mooi; veel mossen, varens, vinken, beuken, hazelaar, monnikskap en nog veel meer.
De zon weer in. De berm langs het pad werd gemaaid zodat we overvallen werden door een
"sprinkhanenplaag". Het was echt uitkijken om er niet op te gaan staan. Nu kwam, bleek zeker
achteraf, het meest nare deel van de hele dag. In de brandende zon, rond 12.00 uur op een fietspad
langs een drukke weg, St. Wolfgang " zien te halen". Geen water genoeg, geen toiletgelegenheid
maar wel het olifantenparasolletje van Nel, wat veel vrolijkheid gaf. En zie, een bushokje in de
schaduw waar Jannie al een tijdje stond bij te komen. Heerlijk, even uit de zon.
Het werd weer wat leuker; prachtig kapelletje en kerkhof (met een toilet en water!) en nu via de
rondweg onderlangs het meer, op naar een schaduwrijk terras. Dat hebben we gevonden; het was
niet het terras wat Margriet ons genoemd had maar we zijn neergestreken op het chique Seeterrasse
Romantikhotel Im weissen Rössl!! We hebben ons daar gelaafd en verwend met een heerlijk lunch.
Lekker koel in de schaduw aan het meer. Na een hele tijd streek de rest van de groep ook bij ons
neer. Nog wat tijd om wat winkeltjes en het kerkje te bezoeken. Prachtig pelgrimskerkje met een
schitterend orgel uit 1629, gerestaureerd in 1980. Oude bewerkte banken, marmer en veel
(be)schilderingen. Ook de rondgang buiten was de moeite zeer waard; mooie doorkijkjes en
prachtige natuursteen. Er zijn daar vast heel wat foto's geschoten. Terug met de boot en bijkomen
op onze kamers. Voor het eten heb ik nog even wat staan mijmeren bij het meer.
Een fuut (onze fuut was er iedere avond) dook onder, 10 meter verder 2 grote sprongen door het
luchtruim van een vis, hoop gespartel in het water en mijnheer of mevrouw fuut kwam zeer tevreden
boven water, streek zijn veren glad en ik zag hem denken: "zo dit was lekker". Dit maaltje was
binnen. Nu wij nog, dus op naar ons restaurant, lekker eten en horen wat ons morgen te wachten
staat! Ben benieuwd!!
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maandag 28 juni 2010 ‐ Dachsteinmassief ‐ Jannie Kassies
Vandaag gaan we verder weg dan ooit: tot voorbij Hallstatt, richting Obertraun, dat ook aan het
Hallstätter meer ligt. Hier zullen we het Dachsteinmassief opgaan. Vlak voor Obertraun zijn de
kabelbanen die ons tot 2100 meter hoogte brengen, de Krippenstein op.
In de bus vertelt Aletta alvast het een en ander over de Dachstein. Dit gebergte is ontstaan op de
bodem van een ondiepe zee, waar gedurende miljoenen jaren kalk op de bodem neersloeg. Kalk van
de skeletjes van kleine zeediertjes. Het enorme kalkpakket werd tijdens de vorming van de Alpen
opgeheven. Oorspronkelijk moet er een heuvellandschap ontstaan zijn, waar beekjes en rivieren het
regenwater afvoerden. Maar door het oplossen van de kalk ontstonden er scheuren en scheurtjes
waardoor het water rechtstreeks in de bodem verdween. De beken en rivieren gingen ondergronds
en ook ontstonden er grotten. Een echt KARSTVERSCHIJNSEL, net als dolinen (instortingen) en karren
(groeven).
Boven op de Krippenstein voelt het heel koeltjes aan en de lucht is er dun! Maar het uitzicht op het
noordoostelijke deel van de Dachsteinhoogvlakte is fantastisch! Een aantal hondenhokken mèt
geketende honden trekt onze aandacht. Het blijken oude poolhonden te zijn, die hier hun oude dag
mogen doorbrengen.
We drinken eerst koffie en daarna verdeelt de groep zich in tweeën: de meesten blijven in de buurt
om ook hier de flora
onder de loep te nemen,
maar Aletta, Els, Jola,
Janny Smit en ik gaan het
‘Karstlehrpfad’ aflopen,
een wandeling van een
paar uur, die afdaalt naar
een plek waar een
kabelbaan ons weer naar
boven kan brengen.
Het eerste deel van de
wandeling is een brede,
vrij steile skihelling.
Niet uitglijden op de
rolsteentjes!
Daarna is het pad
eenvoudig te belopen,
een beetje stijgend en
vooral dalend.
We kijken onze ogen uit
op het grillige landschap. Hier en daar een ‘blokkenveld’, waar de groeven in de rotsbodem loodrecht
op elkaar staan, dan weer kleinere en grotere indeukingen, ontstaan door het zuur van de humus
onder de rotsplantjes. Enorme richels, ontstaan door de kracht van gletsjers die een complete
rotslaag kon verschuiven of mee naar beneden sleuren. Ook oranje verkleuringen door het ijzer in de
kalksteen. Zoals het een rotsflora betaamt zijn de planten hier klein en laag bij de grond. Prachtige
verzamelingen van vooral roze paarse en gele, vaak zodenvormende plantjes, zoals de stengelloze
silene. Ik moet denken aan de Hortus van de Universiteit van Utrecht, die zo zijn best doet om zijn
beroemde rotsplantenverzameling een zo natuurlijk mogelijk aanzien te geven. Hier en daar lijkt het
erop!
Eén vondst is raadselachtig: twee grote gele composieten staren ons aan. Ondanks de aanwezige
boeken komen we er niet uit. Ook later op de dag, als er nog meer deskundigen worden
geraadpleegd aan de hand van foto’s, wordt het raadsel niet opgelost.
We komen bij het hoogste punt van de wandeling, waar een kruis staat. Deze keer vanwege een
tragisch ongeval: een groep van schoolkinderen en hun leraren, vonden hier de dood omdat ze door
zware sneeuwval de weg waren kwijtgeraakt: het was 8 april 1954.
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Een echtpaar dat er zit uit te rusten wil wel een foto van ons nemen en natuurlijk: Aletta neemt een
foto van het echtpaar. Niet lang daarna wordt ons de weg tot drie maal toe versperd door een flinke
laag sneeuw.
Voorzichtig! en: Foto! Volgens de folder moeten hier ook Murmeltiere zitten, maar hoe Jola ook
verlangt, we krijgen ze niet te zien. Laat staan de steenarend! Alleen de alpenkauw laat zich
bewonderen.

dinsdag 29 juni 2010 ‐ St. Gilgen ‐ Tonny Kivits
Vandaag gaan we met de boot naar het plaatsje St Gilgen. Margriet geeft ons daarvoor een dagkaart
dan kunnen we altijd op eigen gelegenheid terug met de boot. Dat doen we natuurlijk niet, want Sant
Gilgen is een mooie plaats. Natuurlijk wordt er eerst koffie gedronken. We zien mooie Oostenrijkse
huizen met balkons vol met bloemen, dat zo vriendelijk aandoet. Sommigen hebben prachtige
muurschilderingen.
Op een pleintje voor het “gemeentehuis”, (het heet anders) staat een beeld van Mozart met zijn
viool. Prachtig! We gaan op zoek naar het Heimat museum, Margriet weet ongeveer waar het is. Een
allerliefst klein huisje met een aardige mevrouw die in een klein kassahokje ons uitlegt wat er
allemaal te zien is. En dat is heel veel. In elk kamertje kijken we onze ogen uit. Er is een verzameling
van ene zekere KARL VON FRISCH, een verzameling van insecten, spinnen, mijten en teken, opgezette
vogels en veel vlinders.
Ook heeft hij de bijendans
beschreven. Deze dans
beschrijft hoe een bij
doorgeeft waar het
stuifmeel en nectar te
vinden is. De “taal” van de
honingbijen.
In de andere kamertjes zien
we hoe je moet
kantklossen. De moeder
van Mozart deed dat
namelijk in die tijd. Dat was
erg kostbaar maar destijds
ook erg in de mode.
In ladekasten vinden we
stenen uit het Trias en Jura
tijdperk en mooie fossielen.
Nog een ander museum:
het geboortehuis van de
moeder van Mozart. Een breed gebouw met twee verdiepingen. Ik ben daar niet geweest, maar
Nicoline (die veel van muziek weet en van zingen houdt) heeft een hele beschrijving van het huis en
de familie van Mozart gemaakt.
Na de lunch splitst de groep zich op: de lopers die naar St. Wolfgang lopen, anderen maken een
wandeling langs de Wolfgangsee. Een goed pad langs de bomen geeft koelte want het is behoorlijk
warm. Daar vindt Gerda het Lazerkruid in bloei en de Engbloem die ik nog niet kende….
Als we een kever, vlinder of boktor zien, roepen we Jeanne erbij, om deze op de foto vast te leggen.
Een paartje zwanen met zes prachtige jongen, mooi in lichtgrijs dons, laten zich verwennen door de
toeristen. Gerda en ik zijn op een terras onder de bomen gaan zitten om bij te tanken.
Het was bijna vier uur. Vervolgens keren we terug met de boot. Deze meert aan vlakbij ons hotel in
Gschwendt. Het was een mooie dag.
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woensdag 30 juni 2010 ‐ Schafberg ‐ Gerda Birza
Met 12 "man" gingen we opnieuw per boot naar de overkant van het meer, naar St Wolfgang.
Deze keer naar de speciale aanlegplaats, vanwaar de Schafbergbahn vertrekt. Er moet een verschil
van 1190 m hoogte overbrugd worden om op de top van de Schafberg te komen. Het historische
stoomtreintje doet er 45 minuten over om de Schafbergspitze, op 1783 m, te bereiken.
Reeds sinds 1893 bestaat deze tandradbaan. In een mudvolle wagon met de ramen open tuften we
naar boven. Boven gekomen was het eerste doel de koffie in het Schafbergrestaurant. Om daar te
komen schitterden reeds vele mooie alpenplanten ons tegemoet. De bergvaleriaan werd vergeleken
met de dwergligusticum, een schermbloemige, allebei met roze bloempjes, maar een totaal andere
plant. Jammer genoeg was Margriet er toen nog niet bij. Zij kwam wat later: samen met Toos waren
ze de verloren portemonnee aan het achterhalen (gelukt trouwens ). Het uitzicht boven was
magnifiek. Vanaf het kruis heb je zicht op drie grote meren, in de diepte gelegen tussen de
berglandschappen.
't Was wel enigszins heiig, maar we hadden niks te klagen. De hemelpoort waren we al voorbij, maar
die kwamen we op de terugweg weer tegen voor de foto's.
Veel kleine typische alpenplanten stonden er. Een van de nog niet eerder geziene was het kruipend
gipskruid. Achterom het restaurant kwamen we een bonte schare van geel en blauw tegen, gelegen
op een steile kant. Van daaruit hadden we ook zicht op een steile rotspartij, waar Aletta meer over
wist te vertellen. Ook de vlinders, o.a. de koninginnepage, lieten zich zien. Na de lunch daalden we
met de baan een paar honderd m af om daar opnieuw een alm af te struinen.
Enige soorten orchideeën,
de kogel‐, de bergnacht‐
en de aangebrande
stonden op plekken waar
de koeien moeilijk bij
kunnen. Een van de
weinige diersoorten op
deze reis was wel een
zeer kleine ringslang.
Die zagen we daar.
Aan de andere kant van
de spoorbaan waren voor
mij de vondst van de
maanvaren als kleintje en
de Victorielelie, een
uiensoort, de grote
ontdekking.
Aan het eind van de dag
zakten we verder af met
de baan. Iets ruimer gezeten
zagen we onderweg veel
Orchis ustulata, Aangebrande orchis
grootbloemig vingerhoedskruid,
de witte andoorn, het rood bosvogeltje en heel veel liguster in bloei.
Beneden gekomen restte nog een heerlijke boottocht naar de aanlegplaats Gschwendt, waar ons
hotel De Linderhof vlakbij ligt.
Al met al een prachtdag.
Van de 30° beneden heb je boven geen last. Het was een van de zgn. topdagen, de derde al en er zou
nog eentje komen!!!!!!
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donderdag 1 juli 2010 ‐ Nussensee ‐ Nicoline Kuurstra
Precies tussen Strobl en Bad Ischl ligt de "Nussensee". We gaan met de lijnbus. Op weg naar de
bushalte, s 'ochtends vroeg, wel, wel, daar zien we tientallen Bruine zandoogjes, rondom de
valeriaan, langs de kant van de weg. Even voorbij Strobl stappen we uit en gaan een schaduwrijk pad
langs de beek omhoog. Ongeveer 100 meter hoger ligt het meer(tje). Er groeien kleine cyclaampjes
langs de weg en o.a. ook witte rapunsel, bossla en het ruige klokje.
Dichtbij het meer, waaromheen we langs een spannend pad zullen lopen, zien we een bremraap, een
parasiet.
Eerst even koffiepauze. Iemand roept: " O, Jannie, wat heb je een luchtige broek!"
Een lange verticale scheur kondigt het einde aan van een zeer fijn katoenen pantalon. Sneue zaak,
maar we liggen wel in een deuk en dat is ook wat waard.
We gaan linksom langs het
meer; het water houden we
dan steeds rechts.
Af en toe komen we heel
mooie rozenstruikjes tegen.
We draaien met het stenige
pad mee omhoog en omlaag.
Opletten voor de
boomwortels. Het klauteren
kost concentratie; we houden
even een adempauze.
Ook al om een blik op het
meertje te werpen.
Tegenlicht, mooie doorkijkjes.
Af en toe een libel, of een klein
geaderd witje. We zijn om half
één al weer bij het begin van
het rondje Nussensee.
Lunch nu.
Op het grindpad langs de beek komt een Keizersmantel zitten. Jeanne ontdekt ‘m en met alle geduld,
gaat ze "inzoomen" om een foto te maken. Hij vliegt weg, komt weer terug enzovoort. Zo gaat het
vaak bij het benaderen van vlinders. Uiteindelijk lukt het ook mij om een opname te maken en, door
die uit te vergroten op de camera, kun je zien dat het inderdaad de Keizersmantel is. We moeten nu
wat sneller lopen om de bus van 13.30 uur nog te halen. Dan: een verrassing: Tonnie en Gerda zien
een zwart‐witte vlinder over de weg fladderen. Hij zet zich neer op een warme steen in de bijna
droge beek. Blijft mooi zo zitten om zich op te warmen in de zon. Het is een Kleine IJsvogelvlinder!
De bus terug is iets later dan gepland. Bij Strobl stapt de helft van de groep uit om per boot of te voet
langs de Wolfgangsee terug naar Gschwendt te gaan. De andere helft stapt dáár uit en gaat langs de
weg, met wéér de Bruine zandoogjes, terug naar het Gästehaus.
Mooie excursie!

vrijdag 2 juli 2010 ‐ St. Gilgen ‐ Ger van Zanen
09.02 uur gingen we met de complete groep van 16 personen met de boot naar St. Gilgen.
De kaartjes (geen retourkaartjes) betaald door de KNNV (Margriet):
vanaf Gschwendt Æ St. Wolfgang Æ Weisses Rössl Æ Falkenstein Æ Fürberg Æ St. Gilgen.
Er was veel zon en weinig wolken: de temperatuur ging snel van matig en winderig naar warm in de
buurt van 30° C. Bij St. Gilgen gingen we met de Seilbahn naar boven (N.B. telkens slechts 4 personen
per cabine). Boven hebben we dat landschap – een zéér floristisch terrein – onderzocht en daarna
koffie in een van de vele “cafés”.
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Daarna gaf de leiding de
deelnemers per persoon de
eigen keuze, namelijk daar
blijven rondom rondkijken,
al of niet een wat grotere
rondwandeling te houden en
dan weer terug te komen bij de
Seilbahn om daarna weer naar
beneden (zoals het uitkomt per
persoon of met gehele of
gedeeltelijke groep) te komen.
Beneden hadden we de keuze
uit al of niet nog gedeeltelijk te
lopen en verder naar keuze met
de lijnbus of met de boot
(kaartjes te betalen per
persoon) naar Gschwendt.
Zowel bij de bus als bij de boot was de eindhalte zéér dicht bij ons hotel.
De oogst was ten eerste een schitterende flora, bekende maar ook met veel nieuwe soorten,
aangemeld, geplukt, opgeschreven enz. enz., en ten tweede hebben wij onderweg met elkaar met
onze vele prettige gesprekken met elkaar genoten.

zaterdag 3 juli 2010 ‐ terugreis
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WAARNEMINGEN

Planten ‐ Ger van Zanen en Aletta van Embden

Data excursiedagen
(zie toelichting
onderaan lijst)

Achillea atrata
Achillea clavenae
Achillea millefolium
Achillea millefolium agg. rosea‐alba
Achillea nobilis
Acinos alpinus
Aconitum vulparia
Actaea spicata
Adenostyles alliariae
Adenostyles glabra
Aegopodium podagraria
Agrimonia eupatoria
Ajuga genevensis
Ajuga pyramidalis
Ajuga reptans
Alchemilla alpina
Alchemilla conjuncta Bab.ssp.nitida
Alchemilla decumbens agg.

26,27
26,28,27,30

Alchemillea decumbens
Allium ursinum
Allium victorialis
Amelanchier ovalis
Androsace chamaejasme
Androsace lactea
Androsacea obtusifolia
Anemone hepatica
Anemone narcissiflora
Anisatha (Bromus) sterilus
Antennaria dioica
Anhyllis vulneraria s.l.
Aposeris foetida
Aquilegia atrata
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina ssp. alpina
Arabis hirsuta ssp. hirsuta
Arctium lappa
Arenaria ciliate
Aruncus dioicus
Asarum europaeum
Asplenium ruta‐muraria
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Aster bellidiastrum
Astragalus glycyphylloides
Astrantia major

Zwartgerand duizendblad
Bitter duizendblad
Duizendblad
ondersoort (tuinplant)
Roomse kamille
Alpensteentijm
Gele monnikskap
Christoffelkruid
Grijze klierstijl
Kale klierstijl
Zevenblad
Gewone agrimonie
Harig zenegroen
Piramidezenegroen
Kruipend zenegroen
Alpenvrouwenmantel
Glanzende alpenv.mantel
Liggende vrouwenmantel
(met 2 ondersoorten)
Vrouwenmantel
Daslook
Alpenlook
Europees krentenboompje
Dwergmansschild
Milchweiszer Mannschild
Stümfblättiger Mannschildt
Leverbloempje
Narcisanemoon
IJle dravik
Rozenkransje
Alpenwondklaver
Stinkende bossla
Donkere akelei
Wilde akelei
Alpenscheefkelk
Ruige scheefkelk
Grote klis
Gewimperd zandmuur
Geitenbaard
Mansoor
Muurvaren
Steenbreekvaren
Groensteel
Alpenmadelief
Hokjespeul
Groot sterrenscherm
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30
28
28,30
22,23,27,30
1
26,30
27
26
20
23, 26
28
30
26,28
28
23
23
21
30
27
26
30
26
22
26
27
26
26,28,30
23,26,30,1
27,30
23,27,1
28,30
27
23
28
22,27,30,1
22,23,27,1
27
1
23, 26,28,1
22,26,28
27
20,23
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Bartsia alpina
Belladonna atropurpurea
Berberis vulgaris
Biscutella laevigata
Botrychium lunaria
Briza media
Bryonia dioica

Alpenhelm
Zuurbes
Brilkruid
Maanvaren
Bevertjes
Heggerank

26,28
23
27
26
30
20,23,27,29,30
21

Calluna vulgaris
Caltha palustris
Calystegia sylvatica
Campanula barbata
Campanula patula ssp. patula
Campanula rotundifolia
Campanula scheuchzeri
Campanula trachelium
Capsella bursa‐pastoris
Carduus defloratus
Carex alba
Carex atrata
Carex davalliana
Carex elata
Carex (flava agg.) lepidocarpa
Carex flava s.str.
Carex hostiana
Carex muricata
Carex nigra
Carex pallescens
Carex paniculata
Carex paupercula
Carex pendula
Carex remota
Carex sempervirens
Carex strigosa
Carex supina
Carex sylvatica
Carlina acaulis
Centaurea jacea
Centaurea montana
Centaurea scabiosa
Cephalanthera rubra
Cerastium alpinum
Chaerophyllum villarsii
Chelidonium majus
Chenopodium bonus‐henricus
Chrysosplenium alternifolium
Cirsium eriophorum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium spinosissimum
Clematis alpina
Coeloglossum viride (Hk. Dactylorhiza v.)
Colchicum autumnale
Coronilla emerus

Struikhei
Gewone dotterbloem
Winde
Harig klokje
Weideklokje
Grasklokje
Scheuchzer’s klokje
Ruig klokje
Herderstasje
Alpendistel
Witte zegge
Traller’s zegge
Veenzegge
Stijve zegge
Schubzegge
Gele zegge
Blonde zegge
Dichte bermzegge
Zwarte zegge
Bleke zegge
Pluimzegge
Riesel‐segge
Hangende zegge
IJle zegge (normal+ slank)
Immergrüne Segge
Slanke zegge
Steppen Segge
Boszegge
Zilverdistel
Knoopkruid
Bergcentaurie
Grote centaurie
Rood bosvogeltje
Alpenhoornbloem
Villars' ribzaad
Stinkende gouwe
Brave hendrik
Verspreidbladig goudveil
Wollige distel
Moesdistel
Kale jonker
Dichtgestekelde vederdistel
Alpenclematis
Groene nachtorchis
Herfsttijloos
Struikkroonkruid

27
23
21, 29
1
23
27
24,27
1
23
26,27
1
28
23
22
22, 23
22
?
24
27
22, 23
23, 24
26
1
1
27, 29, 1
26
1
24, 29
26
22
28
27
30
27
23
20
30
1
30
20, 23
20, 23
21, 28
23
26
22
27
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Coronilla vaginalis
Cortusa matthioli
Corydalis lutea (Pseudofumaria lutea)
Cotoneaster integerrimus
Crepis aurea
Cruciata laevipes
Cyclamen purpurascens (C europaeum)
Cymbalaria muralis
Cynosurus cristatus

Schedekroonkruid
Heilglöckchen
Gele hoornbloem
Wilde dwergmispel
Gold‐Pippau
Kruisbladwalstro
Europese cyclaam
Muurleeuwenbek
Kamgras

27
26
27
22
26, 30
24
27, 30
20,21
23, 30

Dactylis glomerata
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Daphne mezereum
Dentaria (Cardamine) bulbifera
Digitalis grandiflora
Doronicum grandiflorum
Dryas octopetala
Dryopteris filix‐mas

Kropaar
Bosorchis
Vleeskleurige orchis
Gevlekte orchis
Brede orchis
Rood peperboompje
Bolletjeskers
Grootbl. vingerhoedskruid
Grootbloemig gemzenkruid
Achtster; Zilverwortel
Mannetjesvaren

26
23, 27, 30, 1
23, 30
20, 22,23, 30
22, 23, 26, 30
28
1
30
28
26, 28
24

Epilobium montanum
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis palustris
Equisetum sylvaticum
Erica carnea
Erigeron annuus
Eriophorum angustifolium
Eriophorum latifolium
Euonymus europeus
Euphorbia cyparissias
Euphorbia peplus
Euphrasia spec.

Bergbasterwederik
Bruinrode wespenorchis
Brede wespenorchis
Moeraswespenorchis
Bospaardenstaart
Sneeuwheide
Zomerfijnstraal
Veenpluis
Breed wollegras
Kardinaalsmuts (wilde)
Cipreswolfsmelk
Tuinwolfsmelk
“een wolfsmelk”

30
20, 27,, 29, 30
27
20
1
27, 28
21, 22
23
24
21
22, 27, 1
23
22

Festuca pratensis
Fragaria vesca

Beemdlangbloem
Bosaardbei

22
22

Galium aniosophyllum
Galium megalospermum
Galium mollugo
Galium mollugo agg. album
Galium sylvaticum
Galopdolon luteum
Gentiana asclepiadea
Gentiana clusii
Gentiana cruciata
Gentiana pannonica
Gentiana verna
Geranium phaeum ssp. lividum
Geranium pratense
Geum montanum
Geum rivale

Alpenwalstro
Zwitser’s walstro
Glad walstro
Glad walstro
Boswalstro
Gele dovenetel
Zijdeplantgentiaan
Grootbloemige gentiaan
Kruisbladgentiaan
Pannonische gentiaan
Voorjaarsgentiaan
Donkere ooievaarsbek
Beemdooievaarsbek
Bergnagelkruid
Knikkend nagelkruid

27
26, 28
20
30
24, 27, 29
28
22, 1
26, 28
30
26, 30
26, 28, 30
21, 21, 27, 28
26, 28
28
22, 23, 26, 30
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Geum urbanum
Glechoma hederacea
Globularia cordifolia
Globularia nudicaulis
Gymnadenia conopsea

Geel nagelkruid
Hondsdraf
Hartbladige kogelbloem
Naaktstengelige kogelbloem
Grote muggenorchis

20
21
23, 26, 27, 30
26
20, 30

Hedysarum hedysaroides
Helianthemum alpestre
Helianthemum nummularium
Helleborus niger
Hepatica nobilis
Herminium monorchis
Hesperis matronalis
Hieracium villosum
Hippocrepis comosa
Homogyne alpina
Huperzia selago
Hypericum richeri

30
28
23, 26
22, 23, 26, 1
23, 24, 25, 26, 27
23
22
26, 28
26
26, 28
27
30

Impatiens noli‐tangere
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus

Alpenzoetklaver
Alpenzonneroosje
Geel zonneroosje
Kerstroos
Leverbloempje
Honingorchis
Damastbloem
Viltig havikskruid
Paardenhoefklaver
Alpenhoefblad
Dennenwolfsklauw
Alpenhertshooi
(Richers‐hershooi)
Groot springzaad
Klein springzaad
Gele lis

Juncus inflexus
Juniperus communis ssp alpina

Zeegroene rus
Alpenjeneverbes

24, 29
26, 30

Lamium galeobdolon ssp. galeob.
Lamium maculatum
Laserpitium latifolium
Laserpitium siler
Lathyrus pratensis
Leucanthemum atratum
Leucanthemum vulgare
Ligusticum mutellina
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Linum catharticum
Listera ovata (Hk.= Neottia ovata)
Loiseleuria procumbens
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium temulentum
Lonicera caerulea
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lunaria rediviva
Luzula luzuloides
Lysimachia nemorum
Lysimachia nummullaria
Lysimachia vulgaris

Gele dovenetel
Gevlekte dovenetel
Breed laserkruid
Berglaserkruid
Veldlathyrus
Donkere margriet
Gewone margriet
Alpen‐Liebstock
Wilde liguster
Turkse lelie
Geelhartje
Grote keverorchis
Alpenazalea
Italiaans raaigras
Engels raaigras
Dolik
Blauwe kamperfoelie
Rode kamperfoelie
Gewone rolklaver
Wilde judaspenning
Witte veldbies
Boswederik
Penningkruid
Grote wederik

26
23
22, 29, 30
31, 1
20, 27
30
23
28
27
20, 22, 26, 30, 29, 1
23, 26
20, 21, 22, 23, 26, 1
28
26
29
29
27
21
27, 1
22, 23
24
23
20
27

Maianthemum bifolium
Medicago lupulina
Medicago sativa

Dalkruid
Hopklaver
Luzerne

1
22,23, 26
20

21

23
22
23

Melampyrum pratense
Melica ciliata
Melica nutans
Melilotus alba
Mentha aquatica
Mercurialis perennis
Minuartia verna
Moehringia ciliata
Moehringia muscosa
Mycelis muralis
Myosotis arvensis
Myosoton aquaticum

Hengel
Wimper parelgras
Knikkend parelgras
Witte honingklaver
Watermunt
Bosbingelkruid
Voorjaarsveldmuur
Bewimperde veldmuur
Mosveldmuur
Muursla
Akkkervergeet‐mij‐nietje
Watermuur

22, 29
27
24, 26, 1
20,21
23
22, 27
28
26
22, 27
23, 27, 1
28
29

Neottia nidus‐avis
Nigritella nigra

Vogelnestje
Zwarte vanille orchis

30
30

Orchis ustulata
Origanum vulgare
Orobanche alba
Orobanche caryophyllacea
Orobanche spec.
Oxalis acetosella
Oxytropis trifolia
Oxytropis jacquinii

Aangebrande orchis
Wilde marjolein
Thijmbremraap
Walstrobremraap
“een bremraap”
Witte klaverzuring
Hopjespeul (Berg Spitzkiel)

30
22, 27
30
27
22
27
29
30

Parietaria officinalis
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Paronichia capitata
Pedicularis foliosa
Pedicularis recutita
Pedicularis rostrato‐capitata
Phegopteris connectilis
Phleum pratense
Phyllitis (Asplenium) scolopendrium
Phyteuma betonicifolium
Phyteuma orbiculare
Phyteuma spicatum
Pimpinella major
Pinguicula alpina
Pinguicula vulgaris
Pinus mugo
Plantago alpina
Plantago lanceolata
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Plheum pratense
Poa badensis
Poa molinera
Polygala alpestris
Polygala chamaebuxus
Polygala vulgaris
Polygala vulgaris ssp oxyptera

Glaskruid
Eenbes
Parnassia

21
21, 22, 23, 27
23
24
Bladrijk kartelblad
30
Roodbruin kartelblad
28
Vogelkopkartelblad
26, 27
Smalle beukvaren
23
Timoteegras
22, 29
Tongvaren
24
Betonie‐rapunzel
1
Bolrapunzel
22 23, 26, 28, 30
Witte rapunzel
21, 22, 23, 27, 1
Grote bevernel
26
Alpenvetblad
28
Vetblad
23
Bergden
26, 28
Alpenweegbree
30
Smalle weegbree
21
Ruige weegbree
30
Welriekende nachtorchis
20, 27
Bergnachtorchis
23, 30
Timoteegras
29
Badisches Rispengras
28, 30
Trocken‐Rispengras
29
Bergvleugeltjesbloem
26, 27
Buxusbladige vleugeltjesbloem 23, 26
Gewone vleugeltjesbloem
20, 22
Smalvleugeliche …
20
22

Polygonatum multiflorum
Polygonatum odoratum
Polygonatum verticillatum
Polygonum bistorta
Polygonum viviparum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Potentilla aurea
Potentilla caulescens
Potentilla erecta
Prenanthes purpurea
Primula auricula
Primula elatior
Primula farinosa
Primula minima
Pritzelago alpina ssp. alpina
Prunella vulgaris
Pseudorchis albida
Pulmonaria officinalis
Pulsatilla alpina ssp. alpina
Pulsatilla alpina ssp. apiifolia
Pyrola rotundifolia

Gewone salomonszegel
Welriekende salomonszegel
Kranssalomonszegel
Adderwortel
Levendbarende duizendknoop
Lansvaren
Zachte lansvaren
Gouden ganzerik
Veelstengelige ganzerik
Tormentil
Hazensla
Aurikel
Slanke sleutelbloem
Melige sleutelbloem
Dwerg sleutelbloem
Alpengemskers
Gewone brunel
Witte muggenorchis
Longkruid
Witte alpenanemoon
Gele alpenanemoon
Rond wintergroen

20, 22, 1
27
22, 23, 26, 1
20, 23
28, 30
26, 28
24
26, 27
29
26
23
26
22, 23, 26, 28
23
28
28
20
26, 27, 30
1
26, 28
26
22

Ranuncullus glaciales
Ranunculus aconitifolius
Ranunculus alpestris
Ranunculus bulbosus
Ranunculus trichophyllus
Rhamnus frangula
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus angustifolius (glaber)
Rhinanthus glacialis
Rhododendron ferrugineum
Rhododendron hirsutum
Rorippa sylvestris
Rosa arvensis
Rumex alpinus

Gletsjerranonkel
Monnikskapranonkel
Alpenranonkel
Knolboterbloem
Haarbladwaterranonkel
Sporkehout (vuilboom)
Harige ratelaar
Grote ratelaar
Smalbladige ratelaar
Roestbladig alpenroosje
Gewimperd alpenroosje
Akkerkers
Bosroos
Alpenzuring

28
22, 26, 27
28
26
23
23
24
20
27
26
26, 28
21
1
28

Sagina procumbens
Salvia verticillata
Sanicula europaea
Saxifraga caesia
Saxifraga rotundifolia
Saxifraga stellaris
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Scrophularia umbrosa
Sedum album
Sedum atratum
Sesleria caerulea (albicans)
Silene acaulis
Silene alpestris
Silene dioica
Silene nutans

Liggend vetmuur
Kranssalie
Heelkruid
Blauwgroene steenbreek
Ronde steenbreek
Stersteenbreek
Bosbies
Knopig helmkruid
Gevleugeld helmkruid
Wit vetkruid
Donker vetkruid
Blauwgras
Stengelloze silene
Alpensilene
Dagkoekoeksbloem
Nachtsilene

22
27
23, 1
28
23, 24, 28
28, 30
24
22
23
26, 27
28
26, 27, 29
26, 28
28
20/6 t/m 2/7
20, 23, 27
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Silene vulgaris
Solanum dulcamara
Soldanella alpina
Soldanella spec.
Stachys alpina
Stachys officinalis
Stachys recta
Stachys sylvatica

Blaassilene
Bitterzoet
Alpenfranjeklokje
Franjeklokje
Alpenandoorn
Betonie
Bergandoorn
Bosandoorn

20, 21, 26, 28
20, 23
28
26, 28
20
20, 21
30
21/6 t/m 2/7

Teucrium montanum
Thalictrum aquilegiifolium
Thalictrum minus
Thesium alpinum
Thlaspi arvense
Thymus praecox

27
26
27
26, 28
28
26, 27

Tofieldia calyculata
Tragopogon pratensis ssp.pratensis
Traunsteinera
Trichophorum alpinum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trollius europaeus
Tussilago farfara

Berggamander
Akeleiruit
Kleine ruit
Alpenbergvlas
Witte krodde
Alpentijm
(Kruiptijm of vroege tijm)
Bieslelie
Gele morgenster
Kugelorchis
Alpenveenbies
Rode klaver
Witte klaver
Trollius
Klein hoefblad

Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis‐idaea
Valeriana montana
Valeriana officinalis
Valeriana saxatilis
Valeriana tripteris
Veratrum album agg.
Verbascum nigrum
Veronica aphylla
Veronica beccabunga
Veronica fruticans
Veronica fruticulosa
Veronica montanum
Veronica officinalis
Veronica serpyllifolia
Veronica urticifolia
Vicia sepium
Vincetoxicum hirundinaria
Viola biflora

Grote brandnetel
Blauwe bosbes
Rode bosbes
Bergvaleriaan
Echte valeriaan
Rotsvaleriaan
Driedelige valeriaan
Dodenwaad
Zwarte toorts
Bladloze ereprijs
Beekpunge
Rotsereprijs
Halbstrauch‐Ehrenpreis
Bergereprijs
Mannetjesereprijs
Tijmereprijs
Netelereprijs
Heggenwikke
Witte engbloem
Tweebloemig viooltje

26
28
26, 28
26
20
30
24, 26, 28, 30
20, 23, 26, 28
20
28
23
1
26
1
23
26, 28
22, 27
22
22, 27, 29, 30
26, 28

22, 26, 28, 1
22, 27
30
27
27
27
26, 30
28

toelichting
De nummers in de derde kolom geven de data weer waarop desbetreffende planten zijn
waargenomen.
(20 betekent b.v. op 20 juni 2010 waargenomen en 1 betekent op 1 juli 2010 waargenomen).
Aan de hand van de data en het excursieprogramma kan de locatie teruggevonden waarop de
waarnemingen zijn gedaan.
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Paddenstoelen ‐ Ger van Zanen
Laetiporus sulphureus
Coprinus disseminatus
Dacrymyces stillatus
Gloeophyllum sepiarium
Coprinus micaceus
Auricularia mesenterica
Stereum sanguinolentum
Panneolus sphinctrinus
Agrocybe pediades
Marasmius rotula
Heterobasidion annosum
Fomes fomentarius

Zwavelzwam
Zwerminktzwam
Oranje druppelzwam
Geelbruine plaatjes houtzwam
Gewone glimmerinktzwam
Viltig judasooor
Dennebloedzwam
Franjevlekplaat
Grasleemhoed
Wieltje
Dennesmoorder
Echte tonderzwam

20/6
21/6
22/6
23/6

28/6
1/7

Vogels ‐ Margriet Bekking
Alpenkauw
Beflijster
Boerenzwaluw
Boomklever
Buizerd
Fitis
Fuut
Geelgors
Gierzwaluw
Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Huiszwaluw
Knobbelzwaan
Koekoek

Witte kwikstaart
Koolmees
Merel
Mus
Pimpelmees
Putter
Roodborst
Tjiftjaf
Torenvalk
Vink
Waterpieper
Wilde eend
Zwarte kraai
Zwarte roodstaart
Waterpieper of Boompieper?

Insecten
Odonata

Libellen

Calopteryx virgo
Ischnura elegans
Enallagma cyathigerum
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis pennipes

Bosbeekjuffer
Lantaarntje
Watersnuffel
Azuurwaterjuffer
Vuurjuffer
Blauwe breedscheenjuffer

Gomphus vulgatissimus
Onychogompus forcipatus
Libellula quadrimaculata
Orthetrum coerulescens

Beekrombout
Kleine tanglibel
Viervlek
Beekoeverlibel
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Orthoptera

Krekels en sprinkhanen

Omocestus viridulus
Omocestus rufipes
Tettigonia viridissima

Lepidoptera

Wekkertje
Negertje
Grote groene sabelsprinkhaan

Vlinders

Dagvlinders ‐ Wolfgangsee, Schwarzensee, Nussensee ‐ Nicoline Kuurstra

Het aantal dagvlinders dat ik in deze omgeving heb aangetroffen was naar mijn mening nogal gering.
De Erebia‐soorten, anders in de Alpen altijd aanwezig, heb ik niet gezien.
Natuurlijk moest je jouw "PLEKJES " tegenkomen. Kleine stukjes vergeten‐ en weinig bezochte ‐
grasweitjes, waarop diverse wilde plantjes. Op één van de eerste dagen kwam ik, bij een bouwvallig
houten schuurtje, zo een plekje tegen. En zag daar dus die Zilvervlek parelmoervlinder.
Door mijn verstuikte enkel heb ik een aantal belangrijke excursiedagen gemist.
Dus mijn lijst is niet erg uitgebreid. Op die “minder mobiele” dagen heb ik lopen speuren langs het
bloemenweitje dat aan het voetpad grenst op weg naar Strobl. En daar dus die kleine parelmoer‐
soort waargenomen, die in het verderop gelegen "Blinklingmoos" zeker voorkomt.

data gemiste excursies:
Carterocephalus palaemon
Ochlodes sylvanus
Papilio machaon
Parnassius mnemosyne
Antocharis cardamines
Colias hyale
Colias phicomone
Colias croceus
Pieris napi
Pieris bryoniae

Bont dikkopje
Groot dikkopje
Koninginnepage
Zwarte apollovlinder
Oranjetipje
Gele luzerne vlinder
Bergluzerne vlinder
Oranje luzernevlinder
Klein geaderd witje
Berg geaderd witje
26

Blinklingmoos 25/6/2010
Schwarzensee 23/6/2010

Nussensee 1/7/2010
Schafberg 30/6/2010

Pieris rapae
Pieris brassicae
Cyaniris semiargus
Polyommatus icarus
Polyommatus daphnis
Aglais urticae
Boloria euphrosyne
Boloria eunomia
Melitaea diamina
Argynnis paphia
Brenthis ino
Euphydryas cynthia
Lasiommata maera
Coenonympha tullia
Pararge aegeria
Maniola jurtina
Aphantopus hyperantus
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Limenitis camilla

Klein koolwitje
Groot koolwitje
Klaverblauwtje
Icarusblauwtje
Getand blauwtje
Kleine vos
Zilvervlek parelmoervlinder
Ringoogparelmoervlinder
Woudparelmoervlinder
Keizersmantel
Purperstreepparelmoervlinder
Witbonte parelmoervlinder
Rotsvlinder
Veenhooibeestje
Bont zandoogje
Bruin zandoogje
Koevinkje
Atalanta
Distelvlinder
Kleine ijsvogelvlinder

Blinklingmoos 25/6/2010

Strobl 22/6/2010
Schafberg 30/6/2010
Schwarzensee 23/6/2010
Blinklingmoos 25/6/2010

Nachtvlinders
Nemophora degeerella
Eudonia lacustrata
Zygaena filipendulae cf.
Zygaena lonicerae cf.
Saturnia pavonia
Camptogramma bilineata
Gandaritis pyraliata
Ematurga atomaria
Psodos quadrifaria
Xanthorhoe montanata
Atolmis rubricollis
Phalera bucephala
Rivula sericealis
Shargacucullia verbasci cf.

Coleoptera

Geelbandlangsprietmot
Lichte granietmot
cf. Sint‐jansvlinder
‐
Nachtpauwoog ‐ rups
Gestreepte goudspanner
Gele agaatspanner
Gewone heispanner
‐
Geoogde bandspanner
Zwart beertje
Wapendrager
Stro‐uiltje
Kuifvlinder ‐ rups op Scrophularia

Kevers

Boktorren
Leptura maculata
Rhagium inquisitor
Strangalia quadrifasciata
cf. Pidonia lurida

Gevlekte smalbok
Gewone dennenboktor
Vierbandsmalbok

Snuitkevers
Otiorhynchus sp.
Phyllobius sp.
Liparus glabrirostris
Larinus sp.
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Spinnen
Xysticus ulmi
Pisaura mirabilis
Tetragnatha extensa
Araneus ceropegius
Araniella cucurbitinus

Moeraskrabspin
Kraamwebspin
Gewone strekspin
Eikenbladwielwebspin
Gewone komkommerspin

Reptielen
Zootoca vivipara
Lacerta agilis
Natrix natrix

Levendbarende hagedis
Zandhagedis (verkeersslachtoffer)
Ringslang

Foto’s:
Zilvervlek parelmoervlinder (onder‐ en bovenzijde) pag. 19: Nicoline Kuurstra
Overige foto’s: Jeanne Kuijper
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