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De Karpaten
De Karpaten zijn een hooggebergte in Midden-Europa. Het is een halfcirkelvormige keten met
een lengte van bijna 1500 kilometer en een breedte van 100 tot 350 km. De cirkel is open naar
het westen en begint in het noorden bij de Donau ter hoogte van Bratislava. In het zuiden eindigt
de keten bij de IJzeren Poort op de grens tussen Servië en Roemenië. In het centrum van de cirkel
ligt de Hongaarse Laagvlakte (het Pannonische bekken).
Het gebergte strekt zich grotendeels uit over Tsjechië, Slowakije, Polen, Oekraïne en Roemenië.
Uitlopers zijn te vinden in Oostenrijk, Hongarije en Servië. Het langste stuk ligt in Roemenië en het
hoogste gedeelte is de Hoge Tatra in Slowakije, met als hoogste punt de Gerlachovský štít (2655 m).
De Karpaten zijn ontstaan bij de Alpiene gebergtevorming in het laat Krijt en vroeg Tertiair, ca. 100
miljoen jaar geleden. Vanuit het zuiden werden verschillende continentale blokken tegen de
Europese plaat geduwd.
De Karpaten kunnen met de klok mee worden onderverdeeld in:
•
•
•

De Westelijke Karpaten, opgedeeld in de Buitenste en de Binnenste Westelijke Karpaten.
De Oostelijke Karpaten, opgedeeld in de Buitenste en Binnenste Oostelijke Karpaten
Verdere gebergten in Roemenië en Servië

Zie de kaart op de volgende pagina.
De Karpaten zijn nergens door eeuwige sneeuw of gletsjers bedekt. In het algemeen bosrijk en voor
een groot deel dunbevolkt, herbergen zij de grootste Europese populaties van Bruine beren, Wolven,
Lynxen, en Gemzen. Omdat de alpiene zone van de Karpaten gescheiden is van de andere Europese
alpiene zones, heeft deze een eigen ontwikkeling gekend, en zijn er endemische dier- en plantensoorten (soorten die elders niet voorkomen).
De Westelijke Karpaten vormen de waterscheiding tussen de Oostzee en de Zwarte Zee. De afwatering komt voor rekening van tal van zijrivieren van de Donau (Tisza, Proet, e.a.), en van de Wisla en
de Dnjestr met hun zijrivieren. Volgens de organisatie Eko-tourist doorkruiste onze reis de gebieden
met de grootste biodiversiteit van de Westelijke Karpaten.
Karstverschijnselen
In de Karpaten zijn op veel plaatsen karstverschijnselen zichtbaar. Zij worden veroorzaakt door het
oplossen van kalkgesteente, of door het weer neerslaan van kalk uit een oplossing. De naam verwijst
naar het Karstplateau in Slovenië, waar deze verschijnselen veel voorkomen.
Druipsteengrotten zijn een bekend ondergronds karstverschijnsel. Er bestaan ook bovengrondse
karstverschijnselen, en een daarvan is de ook in de Karpaten aanwezige vorming van “travertijn”.
Deze is als volgt te verklaren: Kalksteen is nauwelijks oplosbaar in zuiver water, maar in water dat
zuur is - door opname van koolzuurgas of humuszuren – lost het goed op. Komt warm water met
opgeloste kalk aan de oppervlakte, dan zal de oplosbaarheid erin van kalk verminderen, als gevolg
van de afkoeling en het uittreden van koolzuurgas uit het water. Die verminderde oplosbaarheid
doet dan een deel van de opgeloste kalk neerslaan, als calciet of aragoniet. Dit zijn twee vormen van
calciumcarbonaat, die zich alleen onderscheiden in hun kristalstructuur. Het afgezette lichtgekleurde
materiaal staat bekend als “Travertijn” en is aanvankelijk zacht, maar wordt uiteindelijk massief en
hard. Travertijnvelden hebben dikwijls een rijke flora en fauna.
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De Karpaten in Polen
Het gehele zuiden van Polen bestaat uit berggebied dat onderdeel is van de Karpaten. Het merendeel
behoort tot de Buitenste Karpaten, en bestaat vooral uit Mesozoïsche zandige afzettingen (“Flysch”).
Ten zuiden van Krakau heeft de Pools-Slowaakse grens een uitstulping. Dit gebied heet Podhale, en
reikt nog tot in de Binnenste Karpaten (zie kaart hierboven).
Tussen de Buitenste en Binnenste Karpaten ligt de Karpatische Klippengordel. Deze heeft een
boogvorm, is maar enkele kilometers breed, en strekt zich uit van Oostenrijk tot in Roemenië. Ten
noorden en ten oosten van de Podhale ligt de klippengordel in Polen, en heet daar Pieniny gebergte.
Het bestaat voornamelijk uit Jura kalksteen, en heeft hoogten tot 1050 m. De rivier de Dunajec heeft
er een diepe kloof in gevormd. De Pieniny Bergen waren de wieg van het toerisme in Polen. De
toeristische vlotten op de Dunajec verschenen er al in 1830. Zij bestaan uit een aantal naast elkaar
verbonden bootjes, en oorspronkelijk waren dat uitgeholde boomstammen.
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De laatste ijstijdperiode, van 116.000 tot 11.500 jaar geleden, heeft een grote invloed op het Poolse
landschap gehad. Deze periode heet dan ook Weichselien of Weichsel Glaciaal, naar de rivier Wisla
(Weichsel). De Arctische ijskap bedekte toen een groot deel van Polen, maar bereikte niet de
Karpaten. In Centraal Europa, binnen het gebied van de Alpiene vergletsjering, heeft die ijstijdperiode overigens een andere naam: “Würm glaciaal”.
De Karpaten in Slowakije
De Binnenste Westelijke Karpaten omvatten onder meer het Tatra gebergte. Dit is het hoogste deel
van de Karpaten, met een kern van graniet. Ook dit gebied is sterk beïnvloed door de ijstijden van het
Kwartair, vooral het Würm. Het kent veel bergmeren en turfmoerassen.
Kasteel Spissky Hrad in de nabijheid van Slovensky Raj is gebouwd op een reusachtige travertijnheuvel. Het dateert uit de 12e eeuw, maar het is helaas op het einde van de 18e eeuw afgebrand.
Eens was dit het grootste kasteel van Oost-Europa, en het centrum van het graafschap Spiss dat deel
uitmaakte van het koninkrijk Hongarije.
In de Tatra kunnen sterke winden voorkomen, met snelheden tot wel 250 km/uur in valwinden op
hellingen. Op enkele plaatsen hebben we het effect daarvan op de bossen kunnen zien.
De Karpaten in Hongarije
In Hongarije behoren de gebergten Matra en Bükk tot de Karpaten. Er zijn daar verschillende toppen
van vulkanische oorsprong, zoals de Kékestetö, Hongarije’s hoogste berg (1014 m), waarop een
televisietoren staat.
De aardkorst van de Hongaarse laagvlakte is dun. Het land heeft daardoor groot potentieel voor
aardwarmte, en kent veel thermaalbronnen. Zij leveren onder meer het water voor de badhuizen
van Boedapest. Dat gebeurde al in de Romeinse tijd, en werd later door de Turken overgenomen.
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Nationale Parken in de Westelijke Karpaten
Gorce Nationaal Park (Polen)
Gorce Nationaal Park ligt in de Beskidy Bergen, meet 67 km2, en is gesticht in 1981. De bodem
bestaat vooral uit lagen Karpatisch Flysch, een vorm van zandsteen. Er komen 944 soorten
vaatplanten voor. Het park is voor 95 % bebost, en bossen van de Karpatische beuk (Fagetum
carpaticum) beslaan 65 % van de oppervlakte. De Geelbuikpad is het symbool van het park.
Tot de fauna en flora van het park behoren verder de Wolf, Bruine beer, Lynx, Oehoe, Auerhoen,
Zwarte ooievaar, Steenarend, Vuursalamander, en de Gladiolus imbricatus.
Pieniny Nationaal Park (Polen en Slowakije)
Het Pieniny Nationaal Park in de Pieniny bergen, 50 km ten zuiden van Zakopane, ligt aan weerszijden van de Pools-Slowaakse grens. Het werd gesticht in 1932, en het was het eerste transnationale
natuurpark in Europa. Met zijn 49 km2 in Polen is het daar een van de kleinste Nationale Parken.
Het is bekend om zijn kalksteenpieken, en de kloof van de Dunajec. Kenmerkend is de grote
biologische verscheidenheid. Er komen meer dan 1100 soorten vaatplanten voor, bijna 50% van de
soorten van Polen, waaronder een aantal endemische. De nieuwe Czorstyn-dam in de Dunajec bij
Niedzica heeft het landschap ingrijpend veranderd. Bij Niedzica staat ook een kasteel, daterend uit
de 14e eeuw, toen de Hongaren over dit gebied heersten.
Tatra Nationaal Park (Slowakije)
Het Tatra Nationaal Park het noorden van Slowakije is gesticht in 1949 en omvat 1.6 % van de
oppervlakte van Slowakije. Er is een daarbij behorend Tatra Natuurhistorisch museum en een
botanische tuin in Tatranská Lomnica.
Slovenský Raj Nationaal Park (Slowakije)
Slovenský Raj (Slovak Paradise) is een gebied met een grote biodiversiteit. Het wordt in het noorden
begrensd door de Hoge Tatra, en in het westen door de Lage Tatra. Het omvat 327 km2, waarvan 197
km2 een Nationaal Park is. De hoogte varieert van 500 tot 1700 m. De bodem bestaat overwegend uit
kalksteen en dolomiet (kalk- en magnesiumgesteente). Erosie door waterstromen heeft diepe
valleien (kloven) doen ontstaan. De langste is de vallei van de Hornád rivier, met een spannend
rotspad. Er zijn veel karstverschijnselen, waaronder 180 grotten. Slovenský Raj kent 900 soorten
planten, waaronder 13 endemische voor de West-Karpaten. Verder nog 2100 soorten Lepidoptera
(vlinders en motten), en bijna 400 soorten kevers.
Hongarije
Aggtelek Nationaal Park (1979, 193 km2) en het Slowaakse Karst Biosfeer Reservaat (Slovenský Kras,
1977, 362 km2) maken deel uit van het zuidelijk deel van het kalksteengebied van de Binnenste
Westelijke Karpaten. Er worden meer dan 1450 soorten planten aangetroffen. De ondergrondse
wereld in het gebied staat sinds 1995 op de Unesco lijst van Werelderfgoed. De omgeving van de
bezienswaardige historische stad Eger is ook bekend om de rode “stierenbloed-wijn Egri Bikavér”.
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Bezochte druipsteengrotten (Slowakije)
•

De grot Jaskyňa Domica staat in verbinding met de Baradla grot in Hongarije. Er is een
ondergronds “wetland”, met de rivier Styx, waarop bezoekers per boot worden verplaatst.
In deze grot zijn artefacten van steen en been uit de vroege steentijd gevonden.

•

Belianska Jaskyňa is de enige opengestelde grot in de Tatra, en wordt bereikt vanaf
Tatranská Kotlina, via een voetpad met 120 m stijging. De grot wordt ook gebruikt voor
klimaattherapie, en in de grootste ruimte - genaamd concertzaal - zijn er jaarlijks concerten
van gereproduceerde muziek.

•

De grot Ochtinská Aragonitova Jaskyňa ligt in Zuid-Slowakije, bij Rožňava. Er zijn fraaie
aragonietkristallen te zien. Wereldwijd zijn er slechts 3 aragonietgrotten bekend.

Talen
Het Pools, Slowaaks en Hongaars bieden voor Nederlanders weinig aanknopingspunten. Het
Slowaaks heeft overigens veel overeenkomst met het Pools.
In de musea en bezoekerscentra die we bezochten troffen we vrijwel uitsluitend opschriften in de
landstaal. Informatieborden in het veld in Nationale Parken echter hadden soms ook teksten in het
Engels en Duits.

Geraadpleegde informatiebronnen
•

Wikipedia, Wikimedia - De toepasselijke voorwaarden staan in:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.nl

•

Websites van de genoemde locaties.
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Dagprogramma
Vrijdag 2 juli

Slaaptrein Arnhem – Warschau

Zaterdag 3 juli

Trein Warschau-Krakau – Hotel Campanile in Krakau
Stadsbezichtiging te voet – Presentatie reisplan

Zondag 4 juli

Gorcowy vallei in Gorce Nationaal Park – Hotel Lokis in Niedzica

Maandag 5 juli

Informatiecentrum Kroscienko – Pieniny Nationaal Park
Overtocht Dunajec – IJssalon in Szczawnica

Dinsdag 6 juli

Kloof Homole bij Jaworki – Reservaat Zaskalskie-Bodnarowka
Naar Slowakije – Hotel Forton in Stará Lesná

Woensdag 7 juli

Hoge Tatra, van Štrbské Pleso (1346 m) naar Popradské Pleso (1495 m)
Onderweg herdenkingsplaats bergslachtoffers

Donderdag 8 juli

Met kabeltrein van Starý Smokovec naar Hrebienok (1268 m)
Naar Zamkovského Chata (1475m) en Téryho Chata (2015m)

Vrijdag 9 juli

Veengebied Belianske Lúky – Druipsteengrot Belianska Jaskyňa

Zaterdag 10 juli

Museum Tatra Nationaal Park – Botanische tuin – Wandeling natuurleerpad
Presentatie natuurbeschermingsbeleid Slowakije – Hotel Park in Ćingov

Zondag 11 juli

“Slowaaks Paradijs” bij Ćingov – Kloof van de Hornád

Maandag 12 juli

Sivá Brada, met travertijnbron – Hodkovce, bij kasteel Spišský Hrad
Hotel Kaštiel’ Betliar in Betliar

Dinsdag 13 juli

Vlinderrijke kloof – Schuilen voor regenbui – Kasteel Betliar,
of druipsteengrot Ochtinská Aragonitova Jaskyňa

Woensdag 14 juli

Tweede vlinderrijke kloof, vanaf Háj – Lunch in Haiava – Druipsteengrot
Jaskyňa Domica – Naar Hongarije – Hotel Bacchus Panzió in Eger

Donderdag 15 juli

Matra berggebied – Lunch bij TV toren op Kékestetö, Hongarije’s
hoogste berg (1014 m) – Mogelijkheid bezoek Eger

Vrijdag 16 juli

Naar Boedapest – Botanische tuin – Hotel Continental
Boottocht Donau – Margiteiland

Zaterdag 17 juli

Terugreis: Boedapest – Wenen – Linz – Frankfurt – Keulen – Arnhem
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Dagverslagen
Vrijdag 2 juli

Slaaptrein Arnhem – Warschau

Al vroeg uit de veren. Er staat nog heel wat te gebeuren vandaag wat nog de nodige aandacht en tijd
verdient voordat ik goed gepakt aan de KNNV reis West Karpaten kan beginnen. Natuurlijk inpakken
maar voor het zover is eerst nog met de TNT post op zoek naar de aangetekend verzonden en verloren geraakte treintickets van een parallelle KNNV reis. Dus om 8.00 uur beginnen met telefoneren,
overleggen, zoeken, nog meer overleggen en navragen en om uiteindelijk alles wat tot nu toe
mogelijk was gedaan te hebben en dit over te dragen aan de betreffende reisleider. En het is al zo
warm zonder al deze heisa. Gauw de koffer gepakt en de oppas het huis rondgeleid. Niets vergeten?
Alles is te koop, waarschijnlijk ook wel in Polen, Slowakije en Hongarije. Ik heb een vakantiekoffer
inpakbriefje en hierop mis ik niets. Het zal dus goed komen. Op tijd neem ik de trein vanuit Goor
omdat ik samen met Ed reis en hij als reisleider vroeg op station Arnhem op het afgesproken punt wil
zijn. We hebben de taken goed verdeeld, hij de zorg voor de reisorganisatie en ik de zorg voor de
deelnemers, beseffend dat mensen op reis zijn en mensen en reisorganisatie wel eens door elkaar
zullen lopen. We gaan er samen een fijne reis van maken, in ieder geval voor dat wat in ons
vermogen ligt. Ik heb er erg naar uitgekeken. Mooi gebied waar we door heen trekken en op de
kennismakingsbijeenkomst heb ik met een groot deel van de deelnemers reeds kennis gemaakt.
Lijken me allemaal heel erg aardige mensen. 20 deelnemers is wel een hele club en groepen en
groepsprocessen blijven bijzonder, maar dat is natuurlijk ook een uitdaging. Ik verheug me erop en
al mijmerend in de trein naar Arnhem laat ik al deze gedachten nog eens de revue passeren. Terug in
de realiteit helpt de conducteur mij door me op de hoogte te houden van de voetbal WK tussenstand
en prestaties van het Nederlands elftal
dat juist een belangrijke kwartfinale
tegen Brazilië speelt. In Arnhem hoef je
niets te vragen, want bij het einde van de
wedstrijd breekt daar een oorverdovend
triomfgeluid uit. Rond het afgesproken
tijdstip zijn er al heel wat deelnemers op
het ontmoetingspunt gearriveerd. Twee
reisgenoten hebben al bij aanvang van
hun reis vanuit Noord Holland fikse
vertraging opgelopen. Zij reizen langs
Amsterdam van waaruit ook onze trein
zal vertrekken. Dat deze ook vertraging zal oplopen is dan te verwachten, maar het blijft spannend.
Graag wil je als groep gezamenlijk kunnen vertrekken. Precies een uur later dan de geplande 20.07
uur vertrekken we als groep compleet richting Warschau waar we de overstap naar Krakau zullen
maken. Ik zoek de mij toegewezen couchette op en richt mijn slaapplaatsje boven in. Zolang de trein
blijft rijden werkt de airco naar behoren en is het goed toeven in mijn bovenbedje. Maar eens kijken
of ik een uiltje kan knappen.
Agnes Maas
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Zaterdag 3 juli

Trein Warschau-Krakau – Hotel Campanile in Krakau
Stadsbezichtiging te voet – Presentatie reisplan

Geen wekker vandaag maar genoeglijk gedender over de treinrails maakt dat ik om 7.00 uur wel
uitgeslapen ben en wil weten waar ik op dit moment al ben langs gekomen. De meeste reisgenoten
zijn al opgestaan of bezig de dag op te starten. We rijden Polen binnen en ik concludeer dat we wel
wat achter lopen in vergelijk met het vooraf opgestelde reisschema. Twee uur later dan gepland
arriveren we in Warschau. De geplande aansluiting naar Krakau is dan juist vertrokken en we nemen
de eerstvolgende mogelijkheid om 13.45 uur. Hierdoor
komen we om 16.15 uur in
Krakau aan. Er is direct hulp
om onze koffers te vervoeren
naar het hotel en zelf lopen
we de afstand van ongeveer
15 minuten. Na het inchecken
gaan we om 17.30 uur op pad
met een gids voor een stadswandeling. Krakau is, door het
oorlogsverleden van Polen,
een van de weinige steden
waarvan de oude binnenstad gespaard is gebleven. Prachtige stad met heel veel kerken, uitgebreide
historie en veel oude gebouwen in de meest uiteenlopende stijlen. Om 19.30 uur diner in het hotel
en aansluitend om 21 uur een presentatie door Pjotr over de geschiedenis van de gebieden waardoor
onze reis zal voeren. Landsgrenzen zijn door de tijd nogal eens gewijzigd in de gebieden die we zullen
bezoeken. Het is goed nogmaals bij deze geschiedenis stil te staan. Het helpt je een en ander in een
context te plaatsen. Aansluitend presenteert Simon, onze gids voor de komende twee weken, de
gebieden waardoor de reis zal voeren. Bijzonderheden per gebied komen aan bod en wat we in deze
gebieden kunnen verwachten
aan bijzondere waarnemingen.
Dit alles ondersteund met een
aansprekende presentatie. Het
valt me op dat de overige
reisgenoten, na toch een lange
reis en lange dag, nog vol
interesse de presentatie volgen.
Ik maak daarom toch van dit
even allemaal bij elkaar
moment gebruik om het onderwerp reisverslag aan de orde te stellen. Ik wil graag ondersteunen
waar nodig en kan, maar een verslag wordt pas een reisverslag als we allen onze bijdrage hieraan
leveren. En daar meldt spontaan de eerste dag verslaggever zich aan en is er al een eindredacteur en
een lijstopsteller voor planten en voor vlinders. Geweldig!!! Ik zei toch al dat we een heel erg leuke
enthousiaste groep mensen als reisgenoten getroffen hebben. Ik kan met een gerust hart mijn
hotelbedje instappen. Op naar de eerste echte excursiedag morgen.
Agnes Maas
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Zondag 4 juli

Gorcowy vallei in Gorce Nationaal Park – Hotel Lokis in Niedzica

Na een nacht in de trein te hebben doorgebracht was het een weldaad om in Krakau weer in een
,,echt” bed te slapen. We vertrokken vanuit Hotel Campanile dan ook rond 9 uur met een opgewekte
groep en veelbelovend weer voor onze eerste dag in de Poolse natuur. Na ongeveer een half uurtje
rijden doemden in de verte de contouren op van de Westelijke Karpaten. Al rijdend zagen we dat de
huizen er redelijk welvarend uitzagen. Veelal hadden ze een dakbedekking van metaal in diverse
uitvoeringen. Opmerkelijk was het feit dat ook enkele dames een bijdrage leverden aan de discussie
rond de dakbedekking. We zagen de rampzalige gevolgen van een alles verwoestende storm in 2004.
Duizenden hectares bos werden in zeer korte tijd weggevaagd. Simon vertelde ons dat op de weg
een stapel bomen lag van wel 5 m hoogte. Na aankomst op de parkeerplaats, die toegang gaf tot de
,,Przyslop Pass” gingen we op pad. De groep werd
al meteen op de proef gesteld met fikse inspanningen en vormde al snel een langgerekt lint.
Gerard en Niek vormden al druk fotograferend
meestal de achterhoede. Een poosje later zagen
we eerste orchidee en dat zou niet de laatste zijn.
Ook zagen we nog bloemrijke weitjes die nog niet
gemaaid waren, met veel Gele morgenster. Het
geruis van een bergstroompje was een aangenaam
geluid. Els was steeds druk bezig met het noteren
van namen voor de plantenlijst. We zagen ook
diverse bremrapen en later nog de wolfsklauw.
De vlinders en kevers lieten zich volop bewonderen, onder meer het Roodstreephooibeestje, de
Rode vuurvlinder en de Zwartkopvuurkever. De vondst van de dag, de Vuursalamander, werd door
Ed gedaan (hij mag volgende keer ook weer mee). De salamander vervulde gelaten de rol van
topmodel. Ook in Nederland komt de Vuursalamander nog sporadisch voor. Later maakten we ook
nog kennis met het werk van een kever. Deze kever, de Letterzetter, is de oorzaak van het massale
doodgaan van de bomen in het bos. De larvenvraat veroorzaakt stagnatie in de sapstroom, waardoor
de stam uitdroogt en tenslotte afsterft. Na een wandeling van ongeveer 15 km ( inlopen?) kwam de
bus ons rond 6 uur weer ophalen en
bracht ons naar het volgende hotel
in Niedzica. Dit hotel “Lokis” is
prachtig gelegen, met uitzicht op
het Czorsztyn-stuwmeer en een
kasteel. Het stuwmeer is ontstaan
door een dam te leggen in de rivier
Dunajec. Met een gezamenlijk diner
en wat bijkletsen kwam deze mooie
dag tot een einde.
Martien Schevers
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Maandag 5 juli

Informatiecentrum Kroscienko – Pieniny Nationaal Park
Overtocht Dunajec – IJssalon in Szczawnica

Ik word wakker en wat hoor ik - het giet, een wolkbreuk, even later
donder. Het is 5 uur `s morgens. Na het ontbijt en nadat een medevakantieganger bevrijd was uit haar kamer die haar echtgenoot per
ongeluk(?) van buiten op slot had gedaan, vertrokken we naar
Kroscienko waar we eerst het infocentrum bezochten en vandaar een
halve dag wandeling in de Pieniny gingen maken, dachten we. Het bleek
en schitterende tocht te zijn, weliswaar behoorlijk steil op en af, met
prachtige uitzichten op de Dunajec. Maar wat was die laag! Dus nog een
heel stuk naar beneden wat veel vergde van onze knieën. Eindelijk tegen
6 uur waren we beneden en werden we per vlot overgezet. Nog een
klein stukje langs de promenade van Szczawnica wat een toeristische
plaats blijkt te zijn. Met de bus
naar “de beste ijssalon van
Polen”, waar het lekkere ijsje
weggespoeld werd met echt
bronwater! Op de terugweg
weer een medereiziger opgehaald die bij het infocentrum
achtergebleven was. Hij had
niet gedacht dat we zolang weg
zouden blijven…… Ongeveer
half acht in het hotel en vrijwel
direct aan tafel.

Vreemd vind ik dat we beide
dagen geen toetje kregen.
De dag begon met regen
maar eindigde met zon.
De bus is een afgedankte
Duitse bus, dat belooft nog
wat voor de komende tijd.
Al met al een heel mooie
maar pittige dag, hoewel de
plantenzoekers weinig aan
hun trekken kwamen.
Els Winternitz
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Dinsdag 6 juli

Homole kloof bij Jaworki – Reservaat Zaskalskie-Bodnarowka
Naar Slowakije – Hotel Forton in Stará Lesná

Gewekt door het geluid van de Geelgors. In tegenstelling tot gisteren is het nu al een zonnige dag.
Weer een heerlijk ontbijtbuffet. De buschauffeur heeft moeite met de deur van de bus, maar even
later zijn we op weg naar Krosnica. Helaas heeft een medereiziger het besluit genomen wegens
gezondheidsredenen naar huis te gaan. In Szczawnica (langs de ijsshop!) zagen we met planten en
bloemen versierde voorwerpen in de vorm van twee olifanten en een eekhoorn (Gisteren al twee
voorwerpen in de vorm van
slak en pauw gezien). Er wordt
veel gebruik gemaakt van
paard en wagen. We vervolgen via Schachtower. Er wordt
aan de weg gewerkt en de
weg is momenteel slecht. Op
veel huizen zonnecollectoren.
Op weg naar Jaworki. Om
10.15 uur uit de bus. Een
Geelgors zingt ons al toe.
Tijdens het pad door de kloof
worden we begeleid door
gezang van Geelgors, Tjiftjaf,
Gele kwikstaart en Raven. Op het einde van de kloof na unaniem besluit niet direct terug naar de bus
maar een alternatieve route genomen. We zien een kluit van keverlarven of vliegenlarven. Om 13.15
uur eindigt de lunch en gaan we op pad naar beneden door grasland, en daarna door de rivierbedding. Goed te doen en leuk. Deze dag weer veel planten en bloemen waargenomen. Tot `s avonds
laat werd er nog met veel inzet gedetermineerd. Er werd vandaag al vaak de opmerking “die hebben
we al “gemaakt. Om circa 15.00
uur weer bij de bus, waar de
reisgenoten van “de kortere”
route al genoten van een drankje.
Om 16.20 uur gearri-veerd bij de
grens Polen-Slowakije. Het weer
is somber. Bier met 12% alcohol?
Bleek toch geen alcohol maar een
gistpercentage mee bedoeld.
Lekkere soep, hoofdgerecht en
jawel, een toetje. En we hebben
de halve finale tegen Uruguay
gewonnen met 3-2.
Gerda Tuitert
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Woensdag 7 juli

Hoge Tatra, van Štrbské Pleso (1346 m) naar Popradské Pleso (1495 m)
Onderweg herdenkingsplaats bergslachtoffers

Aangekomen in de Hoge Tatra werd voor onze wandeling ook de
hoogte opgezocht. Van Štrbské Pleso op 1346 meter werd
er gewandeld naar Popradské Pleso op 1495 meter. Het alternatieve programma was een rondje om het meer. Ondanks de
slechte weersvoorspelling (regen) viel het weer mee. Wel
windering en fris maar de hoeveelheid nattigheid was beperkt.
Met de bus `s ochtends langs de flanken van de Hoge Tatra waar
de schade van de storm van 2004 goed zichtbaar was.
Kaalgeslagen vlaktes waar nu een andere vegetatie een kans
krijgt. Door de weersomstandigheden bleven de
waarnemingen beperkt
tot de planten, omdat de
vlinders niet vlogen en de
vogels, met uitzondering
van enkele brutale notenkrakers, ook niet talrijk waren.
Hoogtepunt van de dag was de vondst van Koraalwortel of
was het toch de berenstront die Simon ons aanwees? Na de
pauze in de berghut bij Popradské Pleso bezochten we op de
terugweg ook nog het symbolische kerkhof waar omgekomen
toeristen en berggidsen in de Tatra worden herdacht. De vele
mooi beschilderde kruizen en gedenkplaten maakten het tot
een bezienswaardige plaats. Bij de bus aangekomen bleek
dat ons gezelschap was uitgebreid met een verstekeling die

meende gratis gebruik te kunnen
maken van onze vervoersvoorziening!
Tevens misten we Clara maar gelukkig
bleek ze na een transformatie toch
aanwezig te zijn. Na een alternatieve
route huiswaarts zat iedereen om half
zeven weer fris aan het diner.
Niek Lelieveld
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Donderdag 8 juli

Van Starý Smokovec naar Hrebienok (1268 m) met kabeltrein
Naar Zamkovského Chata (1475 m) en Téryho Chata (2015 m)

Een prachtige zonnige dag, 16 graden en warmer. Om 9 uur vertrek, een stukje rijden, en om 9.15
uur waren we in Horný Smokovec, een plaats met vergane glorie en opgelapte hotels. Een houten
huis van 1889, gerenoveerd in 2009, een vakwerkkerk. Om 9.53 uur met de kabeltrein omhoog tot
Hrebienok, in 7 minuten met 36 kilometer per uur. De groep werd hier gesplitst in een langzame
groep en een snelle groep. De laatste ging eerst beneden langs de donderende water-vallen, dus
dalen en weer omhoog. Er werd de kleinere Rainerova Chata (1300 m) gepasseerd. Tevoren waren
even twee groepsleden
zoek, de paden waren
stenig dan vlak en weer
ongelijk. We gingen
voorbij een stuk helling
met omgevallen bomen en
een steenlawine. Allerlei
bloemen, planten en de
Notenkraker werden
gespot. Veelvuldig klonk
de kreet bij een bloem
”die hebben we al” door
de plantendetermineergroep. De twee groepen
kwamen weer samen bij
de Zamkovského Chata, 1475m. Daar werd wat gedronken en gegeten. Daarna gingen enkelen alleen
of samen en een groepje van zeven naar boven over stenige paden. Een kleinere groep ging later een
stuk omhoog. Bij een waterval ging het ruim 200 m steil naar boven. De “butterfly lover” en een
ander groepslid sloten zich aan. Een zwaar beladen bevoorradingsdrager (“sherpa-nosič”) dwong
respect af door zijn grote last voor de hut. Afhankelijk van de
persoonlijke snelheid kwam men om 14.15 à 14.30 uur of later
aan bij de hut Téryho Chata op 2015m. Er werd op verhaal
gekomen bij meertjes in het weidse berglandschap, waar
hyperactieve alpenkraaien rondvlogen. Rond 15.10 uur werd de
tocht naar beneden ingezet. Kort daarna maakte Clara een
ongelukkige val met een zwaar geblesseerde pols tot gevolg.
Later bleek haar pols gebroken. Deskundig werd haar pols door
de gids Simon ingetapet, haar rugzak functioneerde als mitella.
Reisbegeleider Ed wachtte onderaan de helling en ging er met
Hendrik als berggeiten vandoor. De anderen kwamen
afhankelijk van snelheid en wiebeligheid om 18.00 à 18.40 uur
aan bij het station Hrebienok en konden net de laatste kabeltrein halen om 19.00 uur, terwijl de
afspraak was om 16.30 uur. Beneden in het dorp doodde men de tijd met kijken naar het hakken in
een dennenappel door een Notenkraker, die daarbij soms zijn jong voerde. Een welbestede maar ook
een pijnlijke lange dag!
Antoinette van Selm
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Vrijdag 9 juli

Veengebied Belianske Lúky – Druipsteengrot Belianska Jaskyňa

Tijdens het ontbijt werd de
vorige dag geëvalueerd waarbij
een groepje verder omhoog
was gegaan dan afgesproken
en Clara ongelukkig ten val was
gekomen waarbij ze haar arm
had gebroken. Evenals gisteren
was het vandaag stralend weer.
Na het ontbijt vertrekken we
naar een bezoekerscentrum
waar informatie wordt ingewonnen, en wordt besloten
naar een veenmoeras in de
buurt te gaan: het Belianske Lúky moeras. Daar ligt een vlonderpad, aangelegd door het instituut voor toegepaste ecologie. Het
moeras wordt gedomineerd door holpijp en waterdrieblad. Nu
komen niet alleen de plantologen, maar ook de vlinderaars aan
hun trekken. In verband met de warmte besluiten de meesten
voor de lunch de schaduw van een boom op te zoeken. De ornithologische verrassing tijdens de lunch is de waarneming van een
zwarte ooievaar. Op het
middagprogramma staat een
bezoek aan de druipsteengrot
Belianska Jaskyňa gepland.
O.l.v. een gids, die uitleg geeft
in het Slowaaks, gevolgd door
een bandje met een Engelse
uitleg, lopen we door de grot.

Na vijf kwartier en 860 treden bereiken we de uitgang. Er is
behoefte aan kaarten en postzegels. Daarom wordt een uur
shoppen ingelast in Tratranská Lomnica. We eten deze avond
vroeg, zodat er tijd is voor een avondwandeling. Daarna wordt zoals
gebruikelijk door Sjef, Els, Trudy en Simon de plantenlijst bijgewerkt.
Jan Uilenbroek
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Zaterdag 10 juli

Museum Tatra Nationaal Park – Botanische tuin – Langs natuurleerpad
Presentatie natuurbeschermingsbeleid Slowakije – Hotel Park in Ćingov

Om zeven uur gaat het mobiele telefoonalarm. We zorgen er voor om half acht aan het ontbijt te
verschijnen, want later betekent lege schalen. Klein drama, de jonge specht die Caecilia gisteravond
in een boom vóór het hotel ontdekte, is vannacht overleden. Daar staat tegenover dat de Waterspreeuw in de buurtbeek een echte Waterspreeuw blijkt te zijn. Om negen uur vertrekken we met
alle bagage naar het postkantoor van Tatranská Lomnica voor het inslaan van postzegels. Martien wil
zijn Slowaakse € 0,90 zegels houden en de ansichtkaarten weggooien, zó mooi vindt hij ze! Daarna
krijgen we een uur voor het bekijken van een tentoonstelling in het museum van het Tatra Nationaal
Park, met volledige Slowaakse uitleg. Gelukkig loopt Simon mee om een en ander toe te lichten. De
daarop volgende zeer leerzame film over het “TANAP” is wél van Engels commentaar voorzien. De
rondwandeling door de botanische of
heemtuin blijft beperkt tot krap een
uurtje. Caecilia koopt eerst bij de
ingang een aantal zakjes plantenzaadjes
bij de vriendelijke, humoristische en
uitstekend Duits sprekende beheerder.
Als we daarna lunchen in de schaduw
bij een klein aangelegd beekje komt Ed
melden dat we een ingelaste wandeling
maken. Het begin van dit educatief pad,
dat pas één jaar bestaat, heeft iets weg
van een hippische strafexpeditie: in de
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brandende zon een helling op langs een aantal barrières. Gelukkig hoeven we die van Agnes niet ook
nog eens te nemen. De wandeling voert over een paar stukken knuffelpad en duurt een uur. Aan het
eind pikt de bus ons weer op voor de rit naar Hotel Meander in Tatranská Strba. Onder het genot van
8 koppen koffie, 10 thee en 3 glazen bier krijgen we een uitgebreide toelichting op het
natuurbeschermingsbeleid in Slowakije in het algemeen en in het Tatra Nationale park in het
bijzonder. Erg interessant, maar niet iets om vrolijk van te worden. Sinds 2002 is er wetgeving in
Slowakije die de bescherming van gebieden en dier- en plantensoorten regelt, maar waarvan de
uitvoering stuit op allerlei hindernissen. Ook ontbreekt het aan een krachtige, overkoepelende
natuur- en milieuorganisatie,
die een vinger aan de pols van
de politiek kan houden. De
middag wordt besloten met
een “ontspannende” korte
film over de mystiek van de
Tatras! Daarna brengt
chauffeur Janusz de groep in
een half uurtje naar Hotel Park
in Ćingov, onze verblijfsplaats
voor de komende twee dagen.
Na het supersnelle diner
kunnen Nico en Clara (met gebroken pols in het gips) een dansje wagen op het Slowaakse
bruiloftsfeest en gaat Martien met de verrekijker turend naar het TV scherm kijken naar de
troostfinale van het WK voetbal in Zuid Afrika. Duitsland wint met 3-2 van Uruguay. Morgenavond
staan “wij” in de finale!
Lieuwe Taekema

Zondag 11 juli

“Slowaaks Paradijs” bij Ćingov – Hornád kloof

Dit is een nationaal park met veel bossen,
kloven en riviertjes. Deze dag hebben we de
kloof bezocht die is uitgesleten door de rivier
Hornád in de buurt van Ćingov. Aangezien de
chauffeur een verplichte rustdag had, zijn we
gaan wandelen vanuit het “Park Hotel ”naar de
ingang van het nationaal park. Deze dag hadden
we deskundige begeleiding van een wetenschapper, Anna Leskomienska die als botanicus
aan het nationaal park verbonden is en over
een uitgebreide plantenkennis bleek te
beschikken. Alle voorbijkomende planten werden door haar keurig van de passende Latijnse naam
voorzien. Helaas was haar kennis van andere talen dan het Slowaaks beperkt. In de ochtend hebben
we onder haar leiding uitgebreid naar de vele planten langs ons pad gekeken, wat een walhalla voor
plantenliefhebbers bleek te zijn. Verder hebben we nog een “inzakking” in de kalksteen gezien van 25
m breed, 36 m lang en 6 m diep. Ook kwamen we bij rotsen genaamd “The Needle” en “The Pulpit”
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(respectievelijk de naald en de preekstoel) met een prachtig uitzicht over de
rivier de Hornád in de diepte. Rond het
middaguur hebben we geluncht op een
schaduwrijke plek met een mooi uitzicht
op de kloof. Na de lunch zijn er 2 groepen
gevormd. Een eerste groep met een 5-tal
deelnemers en de chauffeur o.l.v. Simon
daalde af van 650 m naar 510 m en
keerde terug via een pad tegen een steile
bergwand langs de rivier voorzien van
ijzeren roosters om over te lopen en
kettingen om je vast te houden. Tevoren was gewaarschuwd dat de route niet geschikt was voor
mensen met hoogtevrees en een beperkt klimvermogen. En inderdaad, deze waarschuwing was
geheel op z’n plaats, het passeren van de tientallen meters staand en hangend boven de rivier vroeg
veel krachtsinspanning en
concentratie. De tweede groep
bleef op dezelfde hoogte en o.l.v.
Anna Leskomienska is hun
plantenkennis van dit gebied zeer
verrijkt. Onderweg in de kloof
heeft de eerstgenoemde groep bij
een brug over de rivier kennis
gemaakt met het verschijnsel
bedelende zigeuners. Aanvankelijk
dachten we begroet te worden
door melodieus gezang maar toen
een groepje jongetjes ons in het
vizier kreeg stopten zij met zingen
en begonnen te bedelen. Na enige minuten werden wij het zat en stuurde Simon de jongetjes weg.
Verderop hebben we genoten van prachtige uitzichten over de snelstromende Hornád en de steile
oevers van de kloof. Halverwege de middag hebben de twee groepen op ca. 600 m hoogte elkaar
weer ontmoet en zijn we gezamenlijk
verder gewandeld. Bij de uitgang van het
park hebben we nog de dorst gelest die
ontstaan was op deze droge, zonnige en
wat broeierige zomerdag. Na terugkomst in
het hotel was het diner vervroegd tot zes
uur om tijdig klaar te zijn voor de finale van
het WK voetbal, Nederland-Spanje.
Nico Bor

18

Maandag 12 juli

Sivá Brada, met travertijnbron – Hodkovce, bij kasteel Spišský Hrad
Hotel Kaštiel’ Betliar in Betliar

Warm, dat was het `s ochtends, `s middags en `s avonds totdat er een overtuigend onweer losbarstte. Het werd iets later dan gewoonlijk voordat we vertrokken, want Clara en haar begeleiders
kwamen pas om 10 uur terug uit het ziekenhuis, waar haar pols van gips was voorzien. Dat gaf ons
ruimschoots de gelegenheid DE wedstrijd van de avond tevoren deskundig te becommentariëren.
Anderen fotografeerden een dambordje en een tweekleurig hooibeestje. Onze bestemming was de
andere kant van het Slowaakse paradijs. We kwamen er via steden met flats: Spišská Nová Ves,
Levóca. Onze gids Anna stond daar op ons te wachten. Het paradijs bleek Sivá Brada te heten en
bestond uit een heuvel rondom
een bron in travertijn. Het zoutige
en kalkachtige karakter van de
bodem bood de botanici weer
volop gelegenheid nieuwe namen
te noteren. Els hing aan de lippen
van Anna. Een kerkje op de top
van de heuvel en een crucifix
staken schilderachtig af tegen de
wolkenlucht. De tweede bestemming, 10 minuten verderop, was
Hodkovce. De rotsen staken
scherp af tegen de lucht en
daaronder was een wei vol bloemen en vlinders, waarvan de kleuren in het felle zonlicht extra tot
hun recht kwamen! De lunch gebruikten we in de schaduw van een imposante linde, weer een
stevige schnitzel tussen twee boterhammen. Vanaf de rotsen klonk gezang, van echte klimmers die
aan touwen boven waren gekomen.
Kwam het door de warmte? Er waren wat irritaties over
een lunchpakket dat langs informele weg was doorgegeven, over groepsleden die het contact met het
collectief waren kwijtgeraakt. Uiteindelijk kwam alles
gewoon goed. De terugweg ging via het platteland, langs
kleine dorpen, een groot contrast met de heenweg.
In de verte zagen we het al gieten. Er bleken weer wat
vliegen bijgekomen te zijn die zich tegen de ramen van
de bus hadden geïnstalleerd. Sommige mensen zakten
heerlijk weg na alle inspanningen, anderen volgden de
route op de kaart, wat nog niet meeviel. Een smalle weg
die al vaak opgeknapt was, maar wel weer een beurtje
kon gebruiken, door eindeloze bossen, eerst naaldhout,
later ook beuken. Omhoog, omlaag en weer omhoog en omlaag in scherpe bochten.
Andere weggebruikers zagen we niet totdat drie fietsers een teken waren dat we de bewoonde
wereld weer naderden! “Zimmer frei “ stond er zelfs. Slowakije is nog veel zoals wij het van vroeger
kennen. Slowakije is nog veel zoals wij het van vroeger kennen. Zo zagen we witte isolatoren op de
elektriciteitspalen.
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Het kasteel van Betliar, waar we zouden overnachten, was nog niet zo gemakkelijk te vinden. Een
Slowaakse legde op verzoek de route uit en tekende hem zelfs uit met haar stok, waarbij ze haar
metgezellin resoluut de mond snoerde. Toch mislukte er daarna nog een tweede poging. Het kasteel
konden we van de buitenkant bewonderen, zelf werden we ondergebracht in bijgebouwen. Na het
eten zagen we hoe mooi het park was, met heel oude bomen. Echt iets om morgen nog eens over te
doen.
Ria de Oude - de Wolf

Dinsdag 13 juli

Wandeling vlinderrijke kloof – Schuilen voor regenbui
Kasteel Betliar, of grot Ochtinská Aragonitova Jaskyňa

Vreemd wakker worden is het. Enerzijds lawaai van graafmachines, anderzijds de melodieuze zang van de Wielewaal. We
worden wakker in Slovanski Kast, een authentiek Slowaaks dorpje.
Dit keer is het ontbijt plate service en we drinken een lokale, met
honing gezoete thee. Tijdens het ontbijt wordt besloten een niet
al te zware wandeling te maken. De voorspel-ling is zeer warm
weer. Na de bustocht van drie kwartier lopen we langs een
klaterende beek omhoog over een oude sintelweg. De grote
weerschijnvlinder laat zich fotograferen en Ed wijst ons op de
olifantsoren van een esdoorn. De weg vertoont nog de sporen
van eerder opgetreden wateroverlast. Op tijd bereiken we het
café. Een hevig onweer barst los. We kunnen schuilen onder het
grote terras afdak, nadat we eerst ons brood aten onder lommerrijke bomen. Na terugkomst in het hotel gaat een deel van de groep een grot verkennen.
Wij besluiten om het kasteel te bezoeken. Een charmante Engels sprekende gids leidt ons rond als
blijkt dat we uit Nederland
komen. We bezichtigen vijftig
kamers. Opvallend zijn de
mooie meubels. Vierhonderd
schilderijen hangen er. In
ieder vertrek staat een stenen
kachel. De vele Andrassij
voorouders kijken op ons
neer. Het afscheid was warm.
Voldaan keren we terug naar
het hotel.
Clara van Harinxma en
Wim van der Steen
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Woensdag 14 juli

Kloof vanaf Háj – Lunch in Haiava – Grot Jaskyňa Domica
Naar Hongarije – Hotel Bacchus Panzió in Eger

Het ontbijt bestaat voor de drie vegetariërs uit roerei
en brood dat lang na de drie worstjes plus mosterd
en brood voor de “vleeseters” op tafel komt. Het vertrek
is om 9.10 uur. Om 10 uur rijden we Haj binnen, waar
onze ochtendwandeling begint. Die is van tevoren door
menigeen als saai ingeschat (asfaltweg waarover verkeer
rijdt). Maar, al direct in het begin zorgen tientallen
vlinders en insecten op een bosje kruidvlier voor het
hoogtepunt van de dag. Tijdens de gestage klim beginnen
Lieuwe en ik met een alternatieve dierenlijst. We noteren
een platgereden slang, een niet meer uit het asfalt te
plukken pad, een gave, maar helaas te vroeg overleden
jonge vogel (kneu?) en tientallen geplette vlinders en
andere insecten. Om 11.30 uur bereiken we Haiava,
waar twee keer gepauzeerd wordt. Tijdens de broodstop vraagt een troebel kijkende dorpsbewoner, die zegt
de Rolling Stones te kennen, om een sigaret die hem gul
door Wim wordt geschonken. Tijdens de koffie-, fris- en
ijsstop in de Espresso bar tevens gemeentehuis draagt
Ria spontaan “De spin Sebastiaan” van Annie M.G.
Schmidt voor - goed voor onze ADL. De terugtocht gaat
per bus, in de regen! Om 13.25 uur steken wij voor de
eerste keer de grens tussen Slowakije en Hongarije over. Zes en nog wat ooievaars én een grote
vuursalamander op een heuvelrug (goed voor de ADL) verder, rijden wij tot onze verbazing om 14.05
uur weer Slowakije binnen. Vijf minuten later komen we bij Jaskyňa Domica (de Domica grot) aan,
waar we tot 15 uur de tijd hebben voor het bekijken van diverse vondsten, het lezen van info, het
eten van een ijsje, het kopen van een souvenirtje enz. Van 15 – 16 uur kunnen we bekomen van de
meer dan 35 graden buiten door het maken van een wandeling plus boottochtje in de imposante
grot. Deze keer spreekt onze gids naast Slowaaks voortreffelijk Duits.
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Om 16.52 uur steken wij voor de tweede keer de
Slowaaks-Hongaarse grens over. Vanuit de bus
zien wij velden met zonnebloemen en kilometers
achtereen aan elke paal een bak met geraniums
hangen. Om 18.15 uur arriveren we in Eger bij
Bachus Panzió. Bier en het ook voor vegetariërs
lekkere avondeten worden gebruikt op de binnenplaats. Om 22 uur begeven de laatsten zich naar
hun bloedhete kamers.
Caecilia Dil

Donderdag 15 juli

Matra berggebied – Lunch bij TV toren op Kékestetö,
Hongarije’s hoogste berg (1014 m) – Mogelijkheid bezoek Eger

Het zou een warme dag worden. Het een half uur
vervroegd aan het ontbijt verschijnen was welkom. Al voor
het ontbijt laat een meisje met een laag getailleerd kort
rokje de grote markiezen zakken boven de groen
ommuurde ontbijtruimte. Alweer een bloemetje. Voor het
ontbijtbuffet staan we in de gang in een rij. Na het ontbijt
rijden we naar de Spar supermarkt waar Ed en Agnes de
lunch inslaan. Daar wacht ook onze lokale gids ons op en
rijdt met zijn groene Suzuki voor ons uit. De tocht gaat
buiten de stad langs wijngaarden en fruitbomen. Langs de
weg staan acacia`s en rozen, afgewisseld met populieren en wilgen. Een eikenbos verschijnt soms
achter de acacia`s, zonnig warm, vochtig en heiig. Het wandelen start bij een karrenspoor en we
klimmen langzaam naar boven. Agnes roept ons streng toe uit de zon te blijven. Het vulkanische
terrein werd vroeger als wijngaard, boomgaard, grasland en voor bewoning gebruikt, maar is nu 15
jaar in natuurlijke ontwikkeling. Verdere uitleg is niet aan steller dezes te besteden, hij vermaakt zich
met fotograferen van planten, vlinders en landschap. Na een passage van brandnetels en vochtig bos
stappen we snel in vanwege de
dazen en rijden naar een TV toren
voorbij Matrahaza. Hier lunchen
we op 1014 m hoogte, en wandelen we door beukenbos met
een vegetatiedek van Asperula en
meer. Na een terrasje van Teto
Étterem rijden we terug naar het
hotel en wandelen we naar drie
koele kerken, gewoon cultuur als
natuurlijk tegenwicht.
Hendrik van der Houwen
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In de Karpaten
Natura docet. Dat hebben wij, haar leerlingen, geweten gedurende die periode van bijna veertien
dagen.
Een korte terugblik zij mij vergund, bij wijze van overgang naar een wereld van door een deel van het
mensdom eigenhandig geschapen ordening. Denkt u voor het gemak maar even aan park en kasteel
van Betliar, om de schok straks in Boedapest niet al te groot te laten zijn. Maar u kunt natuurlijk ook
een ogenblik terugdenken aan onze ‘guided tour’ in Krakov.
Nog even terug naar de natuur dus. Waar vogels vlogen en floten, bloempjes groeiden en bloeiden
en vlinders meestal slechts fladderden, daar regende het Latijnse termen, al of niet met een Pools
of Slowaaks accent. Waar mogelijk betraden wij, weliswaar niet met zevenmijlslaarzen maar dan
toch met onze weinig teergevoelige bergwandelschoenen, bloeiende beemden teneinde de aldaar
aanwezige flora te bestuderen en te determineren, met achterlating van wat platgetrapte gewassen.
Zonder offers, hoe gering soms ook, blijft men immers verstoken van het gewenste heil, hetzij voor
het lichaam, hetzij voor de geest, zoals in dit geval. Orde in de chaos, dames en heren, daar gaat het
om. De natuur heeft zelf voor enige ordening gezorgd, maar aan ons de taak die ordening met zo
veel mogelijk nuances in kaart te brengen. Dat was niet altijd eenvoudig, gezien de herhaaldelijk
optredende twijfel bij een of meer onzer ten aanzien van soort of ondersoort. De natuur is en blijft
eigenzinnig en schept er af en toe genoegen in ons met lastig op te lossen puzzels te confronteren.
Onze indeling is maar broddelwerk, dacht u ook niet? U had bijvoorbeeld van dichtbij kunnen
meemaken hoe sommigen van ons met hun Erebia problematica in de maag zaten. Natuur is
behalve boeiend, soms ook behoorlijk vermoeiend hoor!
Het is dus geen wonder dat er bij al die over ons uitgestorte natuurlijke historie (KNNV!) en prehistorie (de grotten!) ook behoefte bleek te bestaan aan enig tegenwicht in de vorm van Cultuur, met
hoofdletter s.v.p. Wij zijn tenslotte zelf ook niet van gisteren, al zijn wij dan producten en leerlingen
van die eerder genoemde eigenzinnige en weerbarstige natuur. We willen graag (laten) zien waartoe
we in staat zijn, wat we aan de natuur, of zo u wilt aan de goden, ontfutseld hebben: de geheime
code, de juiste verhoudingen, de ideale vorm, de gulden snede. We zullen er niet voor gestraft
worden, die tijd is voorbij.
Verlaten wij nu dus het kronkelend pad der natuur om de gebaande wegen van Kunst & Cultuur
in te slaan.
Onze voorlaatste verblijfplaats was Eger, een verrassend mooie stad in Hongarije. Wie van barok
houdt, komt hier zeker aan zijn trekken, tenzij men eerst kiest/gekozen heeft voor een hete helling
ergens in de wijde omtrek met zogenaamde ‘warmteminnende’ planten, want in dat geval blijft er
voor een bezoek aan de stad niet veel tijd over. Het zij zo, ieder moet op zijn eigen manier zalig
worden (Frederik de Grote). Overigens wil ik wel even vermelden dat het ook in de stad niet bepaald
koel was: 36 graden om half elf, om half één 38. Wat in Eger in ieder geval de moeite van het
bezoeken en bekijken waard is, is het voetgangersgebied in het centrum, met enkele fraaie paleizen
en kerken, en zeker de wat hoger gelegen burcht, ooit zelf bijna een complete stad met zijn hoofden bijgebouwen. Het straatbeeld werd beheerst door de vele slechts ten dele in verhullende kleding
gestoken toeristen, vogels van zeer diverse pluimage als u toch een term uit de levende natuur wilt
hebben, maar gevlogen werd er allerminst, hoogstens loom geflaneerd. IJsverkopers en biertappers
deden goede zaken.
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Op een plein niet ver van de
burcht hadden ridders zonder
paard, samen met hun jonkvrouwen hun tenten opgeslagen.
De jonkvrouwen hadden het
gemakkelijk, maar de ridders
moesten in actie komen. Zij
brachten op levendige wijze
enkele facetten van het
roemruchte ridderleven in beeld.
Dat het een warm karwei was om
gekleed in maliënkolders met
zwaarden te zwaaien, behoeft
geen betoog. Het zal u daarom
niet verbazen dat zij na hun
capriolen snel de schaduw opzochten.
Inmiddels hadden enkele
muzikanten een overdekt
podium bestegen, waar
zij met trom en doedelzak nog eens duidelijk
maakten hoe echt
middeleeuws het
allemaal was. Afgezien
dan van het feit dat het
resultaat van hun
inspanningen elektronisch versterkt werd.

Dit was Eger, geachte luisteraars, niet meer dan een vluchtige impressie. Morgen gaan we naar
Boedapest.
Leen de Oude
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Vrijdag 16 juli

Naar Boedapest – Botanische tuin – Hotel Continental
Boottocht Donau – Margiteiland

We staan nog voor ons hotel ‘Bacchus Panzió’ in Eger. Iedereen zit in de bus. Op naar Boedapest.
Hoe zou het vehikel zich gedragen? Het aircosysteem had kuren, dat wisten we. Het was wellicht uit
zijn doen geraakt toen de bus op een onbewaakte nacht onder water was gelopen als gevolg van
kennelijk niet voorziene regenval. Wanneer het systeem was ingeschakeld, ging dat meestal gepaard
met een wat fluitend/ratelend geluid, dat in sterkte wisselend zo ongeveer synchroon liep met het
toerental van de motor; afhankelijk van de schakeling dus sneller of langzamer, hoger of lager. Hoe
dat kon? Tja, dat hadden we aan de chauffeur willen vragen, maar die sprak slechts zeven woorden
buiten zijn eigen taalgrens, dus daar kwamen we niet ver mee.
Maar op de voorlaatste dag was er toch een wondertje geschied: de airco functioneerde zomaar
onaangekondigd goed en geruisloos. Dat belooft wat, dachten we, en dat klopte. Toen we eenmaal
reden - het zal kort na acht uur zijn geweest - constateerden wij tevreden dat we niet in een oververhitte rammelbus hoefden te bezwijmen. Een hele opluchting, want het zou extreem warm
worden.
Na ongeveer een uur rijden stopten we bij een zogenaamde Penny Market om wat proviand in te
slaan; de dag was immers nog lang. En daarna kwam de nog langere dag van de treinreis, en je kon
nooit weten, en je moest toch voldoende drinken, en eten, en in Boedapest was alles natuurlijk
duurder, en je wilde wat wijn mee naar huis nemen, etc. Riskant hoor, die glazen flessen. Niet voor
onze gids Szymon, want die sloeg behoorlijk in omdat Hongaarse wijn in Polen “wel drie keer zo duur
is”. Maar hij hoefde niet met de trein mee, dus zijn breukrisico was geringer dan dat van ons.
Binnen anderhalf uur vanaf Eger konden we in Boedapest zijn, dachten we. Ja, over de autosnelweg
misschien wel, maar dat deden we uit economische overwegingen niet. Daar zit wat in, zoals er altijd
ergens wel iets in zit. Elk nadeel heb z’n voordeel, nietwaar, en andersom. Pas om 11.30 uur konden
we na een korte puzzelrit door het centrum van Boedapest de bus verlaten, aangeland in een
parkachtige omgeving ter hoogte van de hortus. Of was het meer een arboretum? Voor een stadswandeling was het te laat en vooral te warm, daarover bestond geen verschil van mening. Dan maar
minder cultuur en meer natuur, althans naar het zich liet aanzien. Gedurende twee volle uren
konden we op ons dooie gemak plantjes en bomen in de hortus bekijken. De meeste plantjes waren
echter door verwaarlozing van hun
nagebootste biotoop zo goed als onzichtbaar
geworden, maar de bomen stonden er
gelukkig nog. Wie er zin in had, kon zich gaan
verdiepen in soorten en maten. De meesten
van ons waren echter minder geïnteresseerd
in de afzonderlijke boomgewassen als zodanig
dan in de gemeenschappelijke schaduw die zij
boden, zeker als er ook nog een bankje bij
stond. Dolce far niente, daar kwam het wel zo
ongeveer op neer gedurende die twee uren.
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Om 13.45 uur (kijk eens hoe precies wij zijn) zaten we weer in de bus om naar ons hotel te
vertrekken. Daar mochten we niet vóór 14.00 uur aankomen. Regels zijn regels, en daar hielden we
ons aan. Maar toen wij na een half uur in het hotel werden afgeleverd, bleken de meeste kamers
toch nog niet beschikbaar te zijn. Bijna alle bagage werd daarom voorlopig even centraal opgeslagen.
Wat viel er verder nog te regelen of te ondernemen? We zouden een boottocht op de Donau gaan
maken en we moesten opschieten, hield Szymon ons voor. Het was inmiddels ongeveer half drie en
binnen enkele minuten moesten we toch echt op weg naar de boot, te voet wel te verstaan. Die boot
zou om drie uur vertrekken. Tot veler genoegen maakten
we dus toch nog een stadswandeling, noodgedwongen
wel in marstempo. Veel gelegenheid om aandacht aan
architectuur te besteden hadden we dus niet. De boot
wacht niet, je hebt de tijd niet aan een lijntje. Hijgend en
bezweet bereikten we nog net op tijd de kade. En toen?
Toen bleek dat de boot niet om drie uur, maar pas om
half vier zou varen, geheel volgens de dienstregeling
overigens. Hoe nu? Hadden we iets verkeerd begrepen of
was de informatie niet correct geweest, zoals sommigen
onzer heel wel voor mogelijk hielden? Nee hoor, er was
gewoon een half uur uitgetrokken om kaartjes voor de
boot te kopen. Wie dat lang vindt, heeft zeker nog nooit
ergens in de rij gestaan?
Nu wàs er helemaal geen rij, dus we hadden één
kopzorg minder. Wachten moesten we toch en er was
genoeg te zien, op en aan de overkant van de Donau.
Eenmaal aan boord van het vaartuig wilden we allemaal
wel op het smalle bovendek zitten, in een lichte bries
die over het water woei. Het was uiteraard warm, maar
er was genoeg bewolking om de zon wat af te
schermen. Een paar bevallige riviernimfen deelden
glaasjes sap uit aan de dorstigen. Via een elektronisch
geregeld informatiesysteem kon je, ook nog in je eigen
taal als je dat wilde, de nodige
kennis opdoen over de geschiedenis
van Pest en van Boeda (nu maar
eens in deze volgorde) en over de
belangrijkste gebouwen langs de
oevers. Wie het allemaal nog eens
na wil lezen, raadplege een reisgids.
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Op het langgerekte, boom- en bloemrijke Donau-eiland , waar we een uur mochten doorbrengen,
manifesteerde een enkeling zich overduidelijk als toerist (met zo’n fietskar, wij noemen geen
namen); anderen zochten een dikke boom uit om daarbij de consequenties van het Bestaan te
overwegen en weer een paar anderen gaven gretig toe aan een hedonistische lokroep (alcohol, ijs,
tabak, ja zelfs cola!).
Met de boot van bij half zes
voeren we terug naar ons
beginpunt en vandaar
gingen we, te voet uiteraard,
in een minder hoog tempo
dan op de heenweg naar ons
chique hotel. Door de grote
ramen zagen we dat de
tafels al gedekt waren. We
verzamelden ons in de hal,
een gehoorzaam klasje in
afwachting van nadere
mededelingen. Hoe laat
zouden we aan tafel gaan?
Half zeven, had iemand gehoord. Dan al? Dan mogen we wel opschieten. De meesten moeten hun
bagage nog naar hun kamer slepen! Wat zeg je? O, het wordt half acht! Nee hoor, zeven uur heb ik
net gehoord, zei iemand. Wacht nou maar af, zei iemand anders. Wie zou ons de gewenste
duidelijkheid verschaffen? Was het Agnes, of was het (“goed luisteren”) Ed, of, derde mogelijkheid,
Szymon? Ik weet niet meer wie van de drie met het Ware Tijdstip kwam, maar wel dat we inderdaad
om zeven uur aan tafel verwacht werden.
Ons gezamenlijk galgenmaal had allure, dat moet gezegd. Dat gold trouwens ook voor (de prijs van)
de wijn. Hoezo, had u soms voor een dubbeltje eersteklas genoegens willen smaken? Allure, ik zei
het al. In allerlei opzichten. Een moeilijk over het hoofd te zien en blijkbaar onontbeerlijk geacht
onderdeel van het serviesgoed werd geheel ongebruikt naar de afwasmachine afgevoerd. Hadden ze
in Hongarije het Milieu nog niet ontdekt? Maar ook: bord leeg, bord weg, geen minuut te verliezen.
We hadden zoiets al vaker meegemaakt, waaruit we geconcludeerd hadden dat het zo hoorde.
’s Lands wijs….
Na de maaltijd hadden enkelen van ons nog zoveel energie dat ze zich in het Boedapester uitgaansleven wilden storten, en dat ook deden. Anderen echter verkozen de luxe van het maagdelijk witte
bed met de drie kussens, in het besef dat het genoegen weliswaar hevig maar ook kort zou zijn,
omdat de wekker al om vijf uur zou aflopen. Morgenochtend om half zeven naar het station voor de
terugreis. Welterusten!
Leen de Oude

Zaterdag 17 juli

Terugreis: Boedapest – Wenen – Linz – Frankfurt – Keulen – Arnhem

(Waarvan geen verslag is gemaakt)
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Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Familie

Abies alba Mill.
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Acer tataricum L.
Achillea crithmifolia W.& K.
Achillea millefolium L. agg.
Achillea nobilis L.
Achillea ptarmica L.
Aconitum lycoctonum ssp moldavicum (Hacq.) Jal.
Aconitum variegatum L.
Actaea spicata L.
Adenostyles alliariae (gouan.) Kern.
Adoxa moschatellina L.
Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Agrimonia eupatoria L.
Agrostis canina L. agg.
Agrostis capillaris L.
Ajuga genevensis L.
Ajuga reptans L.
Alisma plantago-aquatica L.
Allium flavum L.
Allium senescens ssp montanum (Fr.) Holub
Allium ursinum L.
Alnus incana (L.) Moench
Alnus viridis (Chaix) DC
Alopecurus geniculatus L.
Alopecurus pratensis L.
Alopecurus spec.
Althea officinalis L.
Amaranthus blitum L.
Amaranthus retroflexus L.
Anagallis arvensis L.
Anemone narcissiflora L.
Anemone nemorosa L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Anthemis tinctoria L.
Anthericum ramosum L.
Anthoxanthum odoratum L. agg.
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
Anthyllis vulneraria L.
Aquilegia vulgaris L.

zilverspar
spaanse aak
noorse esdoorn
gewone esdoorn

Pinaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Adoxaceae
Apiaceae
Apiaceae
Rosaceae
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Alismataceae
Alliaceae
Alliaceae
Alliaceae
Betulaceae
Betulaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Malvaceae
Portulacaceae
Portulacaceae
Primulaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asphodelaceae
Poaceae
Apiaceae
Fabaceae
Ranunculaceae

duizendblad
wilde bertram
bonte monnikskap
christoffelkruid
muskuskruid
zevenblad
hondspeterselie
gewone agrimonie
moerasstruisgras
gewoon struisgras
harig zenegroen
kruipend zenegroen
grote waterweegbree
berglook
daslook
grauwe (=witte) els
groene els
geknikte vossestaart
grote vossestaart
vossestaart
echte heemst
kleine majer
papegaaiekruid
gewoon guichelheil
bosanemoon
gewone engelwortel
rozenkransje
gele kamille
graslelie
reukgras
fluitekruid
wondklaver
akelei
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Arabis glabra (L.) Bernh.
Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arctium lappa L.
Arctium tomentosum Mill.
Aristolochia clematitis L.
Armoracia rusticana G.M.Sch.
Artemisia absinthium L.
Artemisia pontica L.
Artemisia vulgaris L.
Aruncus dioicus (Walter) Fern.
Asarum europaeum L.
Asperula cynanchica L.
Asperula odorata L. (=Galium odoratum (L.) Scop.
Asperula tinctoria L.
Asplenimum ruta-muraria L.
Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium scolopendrium L.
Asplenium trichomanes L.
Asplenium viride Huds.
Aster alpinus L.
Aster bellidiastrum (L.) Scop.
Aster linosyris (L.) Bernh.
Astragalus glycyphyllos L.
Astrantia major L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Aurinia saxatilis (L.) Desv.
Bartsia alpina L.
Bellis perennis L.
Berberis vulgaris L.
Betula pendula Roth
Blechnum spicant (L.) Roth.
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.B.
Briza media L.
Bromus benekenii (Lge.) Trimen
Bromus hordeaceus L.
Bryonia dioica Jacq.
Bupleurum falcatum L.
Bupleurum longifolium L.
Bupleurum ranunculoides L.
Bupleurum rotundifolium L.
Calamagrostis arundinacea (L.) Roth
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calamintha acinos (L.) Clairv.
Calamintha clinopodium Spenn.
Calamintha menthifolia Host.
Calluna vulgaris (L.) Hull
Caltha palustris L. /maxima(?)
Caltha palustris L. ssp laeta
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Campanula alpina Jacq.
Campanula bononiensis L.
Campanula carpatica Jacq.
Campanula glomerata L.
Campanula patula L.
Campanula persicifolia L.
Campanula polymorpha/rotundifolia L.
Campanula rapunculoides L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Cardamine flexuosa With.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine impatiens L.
Cardaminopsis arenosa (L.) Hay.
Carduus collinis (??)
Carduus crispus L.
Carduus nutans L.
Carduus personata (L.) Jacq.
Carex acuta L. (?)
Carex alba Scop.
Carex canescens L.

torenkruid
ruige scheefkelk
grote klis
donzige klit
pijpbloem
mierikswortel
absintalsem
bijvoet
geitebaard
mansoor
kalkwalstro
lievevrouwebedstro
muurvaren
zwartsteel
tongvaren
steenbreekvaren
groensteeltje
alpenaster
alpenmadeliefje
kalkaster
hokjespeul
zeeuws knoopje
wijfjesvaren
rotsschildzaad
madeliefje
zuurbes
ruwe berk
dubbelloof
boskortsteel
bevertjes
bosdravik
zachte dravik
heggerank
sikkelgoudscherm
langbladig goudscherm
doorwas
bosstruisriet
duinriet
kleine steentijm
borstelkrans
bergsteentijm
struikheide
dotterbloem
dotterbloem
haagwinde

karpatenklokje
kluwenklokje
weideklokje
perzikbladig klokje
grasklokje
akkerklokje
grasklokje
ruig klokje
herderstasje
bosveldkers
kleine veldkers
springzaadveldkers
rozetsteenkers
kruldistel
knikkende distel
scherpe zegge
witte zegge
zompzegge
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Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Rosaceae
Aristolochiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Apiaceae
Woodsiaceae
Brassicaceae
Orobanchaceae
Asteraceae
Berberidaceae
Betulaceae
Blechnaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Cucurbitaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Ericaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Convolvulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae

Carex davalliana SM.
Carex digitata L.
Carex distans L.
Carex echinata Murr.
Carex flava L.
Carex hirta L.
Carex humilis Leiss.
Carex nigra (L.) Reich.
Carex ornithopoda Willd.
Carex ovalis Good (?)
Carex pilulifera L.
Carex pulicaris L.
Carex remota L.
Carex sylvatica Huds.
Carlina acaulis L.
Carlina vulgaris L. agg.
Carpinus betulus L.
Carthamus lanatus L.
Castanea sativa Mill.
Catha palustris
Centaurea jacea L.
Centaurea scabiosa L.
Centaurea triumfetti All.
Centaurium littorale ssp uliginosum (W.&K.) Meld.
Centaurium minus=littorale (Turner) Gilmour
Cephalanthera damasonium (mill.) Druce
Cerastium alpinum L.
Cerastium fontanum Baumg. S.l.
Chaenorhinum minus (L.) Lge.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chaerophyllum hirsutum L.
Chaerophyllum temulum L.
Chelidonium majus L.
Chenopodium bonus henricus L.
Chrysosplenium alternifolium L.
Chrysosplenium oppositifolium L.
Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Cichorium intybus L.
Cimifuga europea Schipcz.
Circaea alpina L.
Circaea intermedia Ehrh.
Circaea lutetiana L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium canum (L.) All.
Cirsium dissectum (L.) Hill
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium erisithales (Jacq.) Scop.
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirsium rivulare (Jacq.) All. Em Lk.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis recta L.
Clematis vitalba L.
Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Colutea arborescens L.
Conium maculatum L.
Convallaria majalis L.
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronq.
Corallorrhiza trifida Chat.
Cornus alba L.
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla varia (= Securigera varia) L.
Cortusa matthioli L.
Corylus avellana L.
Cotinus coggygria Scop.
Cotoneaster integerrimus Med.
Crataegus monogyna Jacq.
Crepis biennis L.
Crepis capillaris (L.) Wallr.

veenzegge
vingerzegge
zilte zegge
sterzegge
gele(/geelgroene?) zegge
ruige zegge
aardzegge
zwarte zegge
vogelpootzegge
vroege hazezegge
pilzegge
vlozegge
ijle zegge
boszegge
zilverdistel
driedistel
haagbeuk
tamme kastanje
knoopkruid
grote centaurie
viltige centaurie
…..duizendguldenkruid
strandduizendguldenkruid
bleek bosvogeltje
alpenhoornbloem
gewone hoornbloem
kleine leeuwebek
knolribzaad
dolle kervel
stinkende gouwe
brave hendrik
verspreidbladig goudveil
paarbladig goudveil
alpensla
cichorei
alpenheksenkruid
klein heksenkruid
groot heksenkruid
akkerdistel
spaanse ruiter
wollige distel

moesdistel
kale jonker
speerdistel
bosrank
groene nachtorchis
blazenstruik
gevlekte scheerling
lelietje der dalen
akkerwinde
canadese fijnstraal
koraalwortel
witte kornoelje
gele kornoelje
rode kornoelje
kroonkruid
hazelaar
pruikeboom
eenstijlige meidoorn
groot streepzaad
klein streepzaad
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Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Betulaceae
Asteraceae
Fagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Orchidaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Plantaginaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Papaveraceae
Amaranthaceae
Saxifragaceae
Saxifragaceae
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Onagraceae
Onagraceae
Onagraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Orchidaceae
Fabaceae
Apiaceae
Asparagaceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Orchidaceae
Cornaceae
Cornaceae
Cornaceae
Fabaceae
Primulaceae
Betulaceae
Anacardiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae

Crepis paludosa (L.) Moench
Cruciata laevipes Opiz
Cucubalus baccifer L.
Cuscuta europea L.
Cuscuta spec.
Cychorium intybus L.
Cydonia oblonga Mill.
Cynosurus cristatus L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Cytisus albus Hacq.
Cytisus nigricans L.
Dacthylorhiza incarnata (L.) Soo
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
Dactylorhiza maculata (L.) Soo
Danthonia alpina Vest.
Daphne mezereum L.
Daucus carota L.
Dentaria bulbifera L.
Dentaria glandulosa W.&K.
Deschampsia cespitosa (L.) P.B.
Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Dianthus barbatus L.
Dianthus carthusianorum L.
Dianthus collinis (?) - (=superbus ssp alpestris?)
Dianthus hungarica Pers.
Dianthus monspessulanus L.
Dictamnus albus L.
Digitalis grandiflora Mill.
Digitaria spec.
Dipsacus fullonum L.
Doronicum austriacum Jacq.
Doronicum clusii (All.) Tausch
Dorycnium herbaceum Vill.
Dryas octopetala L.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) Gray
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Echinochloa crus-galli (L.) P.B.
Echinops spec.
Echium vulgare L.
Eleocharis acicularis (L.) R. & Sch.
Eleocharis palustris (L.) R. & Sch.
Elymus repens (L.) Gould
Elytrigia repens (L.) Gould
Epilobium alpestre (Jacq.) Krock.
Epilobium hirsutum L.
Epipactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Bess.
Epipactis helleborine (L.) Cr.
Epipactis palustris (L.) Cr.
Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum palustre L.
Equisetum sylvaticum L.
Eragrostis pilosa (L.) P.B.
Erigeron acris L.
Erigeron annuus (L.) Pers.
Eriophorum angustifoium Honck
Erophila verna (L.) Chev.
Eryngium campestre L.
Erysimum spec. (?)
Erysimum wittmannii
Euonymus europaeus L.
Eupatorium cannabinum L.
Euphorbia amygdaloides L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia peplus L.
Euphrasia rostkoviana (Hayne) Towns. (?)
Euphrasia stricta Wolff ex Lehm.
Fagus sylvatica L.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene
Festuca ovina L. em. Hack agg.
Festuca ovina ssp pallens (=glauca) L. em Hack

moerasstreepzaad
kruisbladwalstro
besanjelier
groot warkruid
cichorei
kweepeer
kamgras
blaasvaren

vleeskleurige orchis
kropaar
gevlekte orchis
peperboompje
wilde peen
bolletjeskers
ruwe smele
bochtige smele
duizendschoon
karthuizer anjer
Caryophyllaceae

vingergras
grote kaardebol

brede stekelvaren
mannetjesvaren
hanepoot
kogeldistel
slangekruid
naaldwaterbies
gewone waterbies
kweek
kweekgras
harig wilgeroosje
bruinrode wespenorchis
breedbladige wespenorchis
moeraswespenorchis
heermoes
holpijp
moeraspaardestaart
bospaardestaart
straatliefdegras
scherpe fijnstraal
zomerfijnstraal
veenpluis
vroegeling
echte kruisdistel
gele steenraket
kardinaalsmuts
leverkruid
amandelwolfsmelk
cypreswolfsmelk
tuinwolfsmelk
gewone ogentroost
stijve ogentroost
beuk
japanse duizendknoop
schapegras
blauw schapegras
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Asteraceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Rosaceae
Poaceae
Dryopteridaceae
Fabaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Poaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Poaceae
Thymelaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Rutaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Dipsacaceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Rosaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Poaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Poaceae
Poaceae
Onagraceae
Onagraceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Equisetaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cyperaceae
Brassicaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Brassicaceae
Celastraceae
Asteraceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Fagaceae
Polygonaceae
Poaceae
Poaceae

Festuca pratensis Huds.
Festuca pseudo-ovina Hack ex. Wiesb.
Festuca rubra L.
Filago arvensis L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendula vulgaris Moench
Fragaria vesca L.
Frangula alnus Mill.
Fraxinus excelsior L.
Galeopsis speciosa Mill.
Galeopsis tetrahit L.
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake
Galium aparine L.
Galium boreale L.
Galium glaucum L.
Galium mollugo L. agg.
Galium odoratum (L.) Scop.
Galium palustre L.
Galium pumilum Murr.
Galium schultesii Vest.
Galium sylvaticum L.
Galium verum L.
Genista tinctoria L.
Gentiana asclepiadea L.
Gentiana cruciata L.
Gentiana punctata L.
Geranium columbinum L.
Geranium dissectum L.
Geranium palustre L.
Geranium phaeum L.
Geranium pratense L.
Geranium pusillum Burm.
Geranium robertianum L.
Geranium sanguineum L.
Geranium sylvaticum L.
Geum montanum L.
Geum rivale L.
Geum urbanum L.
Gladiolus imbricatus L.
Glechoma hederacea L.
Gleditsia triacanthos L.
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Gnaphalium norvegicum Gunn.
Gnaphalium sylvaticum L.
Goodyera repens (L.) R.Br.
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.
Hedera helix L.
Helianthemum alpestre (Jacq.) DC
Helianthemum nummularium (L.) Mill.
Hepatica nobilis Schreb.
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier
Heracleum sphondylium L.
Hesperis matronalis ssp nivea (Baumg.) Kulcz.
Hieracium aurantiacum L.
Hieracium bupleuroides Gmel.
Hieracium laevigatum Willd. (?)
Hieracium murorum L.
Hieracium pilosella (Hill) Gray
Hippocrepis comosa L.
Homogyne alpinum (L.) Cass.
Humulus lupulus L.
Huperzia selago (L.) Bernh. Ex. Schr. En Mart.
Hypericum hirsutum L.
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris uniflora Vill.
Impatiens noli-tangere L.
Impatiens parviflora DC
Inula ensifolia L.
Inula salicina L. (?)
Iris pumila L.

beemdlanggras
schapegras
rood zwenkgras
akkerviltkruid
moerasspirea
knolspirea
bosaardbei
vuilboom
es
dauwnetel
gewone hennepnetel
harig knopkruid
kleefkruid
noords walstro
zeegroen bedstro
glad walstro
lievevrouwbedstro
moeraswalstro
kalkwalstro
boswalstro
geel walstro
verfbrem
zijdeplantgentiaan
kruisbladgentiaan
fijne ooievaarsbek
slipbladige ooievaarsbek
moerasooievaarsbek
donkere ooievaarsbek
beemdooievaarsbek
kleine ooievaarsbek
robertskruid
bloedooievaarsbek
bosooievaarsbek
knikkend nagelkruid
gewoon nagelkruid
hondsdraf
mannagras
bosdroogbloem
dennenorchis
grote muggenorchis
gebogen driehoeksvaren
rechte driehoeksvaren
klimop
(= H. oelandicum ssp rupifragum)
gewoon zonneroosje
leverbloempje
reuzebereklauw
bereklauw
damastbloem
oranje havikskruid
stijf havikskruid
muurhavikskruid
muizenoor
hoefijzerklaver
alpenhoefblad
hop
ruig hertshooi
Sint-Janskruid
eenhoofdig biggekruid
groot springzaad
klein springzaad
wilgebladalant
dwerglis
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Poaceae
Poaceae
Poaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Oleaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Poaceae
Asteraceae
Asteraceae
Orchidaceae
Orchidaceae
Woodsiaceae
Woodsiaceae
Araliaceae
Cistaceae
Cistaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Apiaceae
Brassicaceae
Compositae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Fabaceae
Asteraceae
Cannabaceae
Lycopodiaceae
Hypericaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Balsaminaceae
Balsaminaceae
Asteraceae
Asteraceae
Iridaceae

Isatis tinctoria L.
Juglans regia L.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L. (?)
Juncus squarrosus L.
Juncus tenuis Willd.
Juncus trifidus L.
Juniperus communis L.
Knautia arvensis (L.) Coult.
Lactuca serriola L.
Lactuca viminea (L.) J.& C.Presl.
Lamium album L.
Lamium maculatum L.
Lapsana communis L.
Larix decidua Mill.
Laserpitium latifolium L.
Lathyrus niger(L.) Bernh.
Lathyrus pratensis L.
Lathyrus sylvestris L.
Lathyrus tuberosus L.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Leontodon autumnalis L.
Leontodon hispidus L.
Lepidium campestre (L.) R.Br.
Leucanthemum vulgare Lam.
Leucanthemum waldsteinii (?)
Leuzea rhapontica (L.) Holub.
Libanotis pyrenaica (L.) Bourgeau
Ligusticum mutellina (L.) Cr.
Ligustrum vulgare L.
Lilium martagon L.
Linaria vulgaris Mill.
Listera ovata (L.) R.Br.
Lithospermum purpurocaeruleum L.
Lolium perenne L.
Lonicera
Lonicera nigra L.
Lonicera xylosteum L.
Loranthus europaeus L.
Lotus corniculatus L. agg.
Lotus uliginosus Schk.
Lunaria rediviva L.
Lupinus polyphyllus Lindley
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr.
Luzula campestris (L.) DC agg.
Luzula luzuloides (Lam.) D.& Willm.
Luzula pilosa (L.) Willd.
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin
Lychnis coronaria (L.) Desr.
Lychnis flos-cuculi L.
Lycium barbarum L.
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopus europaeus L.
Lysimachia nemorum L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia punctata L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schm.
Malaxis monophyllos (L.) Sw.
Malus sylvestris (L.) Mill.
Malva sylvestris L.
Matricaria discoidea DC
Medicago falcata L.
Medicago lupulina L.
Medicago prostrata Jacq.
Melampyrum arvense L.
Melampyrum barbatum W.& K. ex Willd.

wede
walnoot
zomprus
greppelrus
biezeknoppen
pitrus
zeegroene rus
trekrus
tengere rus
jeneverbes
beemdkroon
kompassla
witte dovenetel
gevlekte dovenetel
akkerkool
larix
breedbladig lazerkruid
zwarte lathyrus
veldlathyrus
boslathyrus
aardaker
voorjaarslathyrus
herfstleeuwetand
ruige leeuwetand
veldkruidkers
margriet

(=Mutellina purpurea)
gewone liguster
turkse lelie
vlasbekje
grote keverorchis
blauw parelzaad
engels raaigras

gewone rolklaver
moerasrolklaver
wilde judaspenning
lupine
gewone veldbies
witte veldbies
ruige veldbies
grote veldbies
prikneus
echte koekoeksbloem
boksdoorn
stekende wolfsklauw
grote wolfsklauw
wolfspoot
boswederik
penningkruid
puntwederik
gewone wederik
kattestaart
dalkruid
wilde appel
groot kaasjeskruid
schijfkamille
sikkelklaver
hopklaver
wilde weit
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Brassicaceae
Juglandaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Cupressaceae
Dipsacaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Pinaceae
Apiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae
Oleaceae
Liliaceae
Plantaginaceae
Orchidaceae
Boraginaceae
Poaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Loranthaceae
Fabaceae
Fabaceae
Brassicaceae
Fabaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Juncaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Solanaceae
Lycopodiaceae
Lycopodiaceae
Lamiaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Primulaceae
Lythraceae
Asparagaceae
Orchidaceae
Rosaceae
Malvaceae
Asteraceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae

Melampyrum nemorosum L.
Melampyrum pratense L.
Melica altissima L.
Melica ciliata L. ssp nebrodensis
Melica uniflora Retz.
Melilotus albus Med.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Menianthes trifoliata L.
Mentha aquatica L.
Mentha arvensis L.
Mentha longifolia (L.) Huds.
Mentha spicata L. em Huds.
Mercurialis perennis L.
Milium effusum L.
Moehringia trinervia (L.) Claire
Molinia coerulea (L.) Moench
Moneses tatrae (?)
Monotropa hypopitys L.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Myosotis scorpioides L. em. Hill
Myosotis sylvatica Ehrh. Ex Hoffm.
Nardus stricta L.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Odontites vulgaris Moench
Ononis spec.; ongedoornd, hoog, naar uien ruikend
Ononis spinosa ssp austriaca (Beck) Gams
Ononis spinosa ssp maritima (Dum.) Fourn.
Ononis spinosa ssp spinosa L.
Orchis coriophora L.
Oreopteris limbosperma (All.) Holub
Origanum vulgare L.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Orobanche flava Mart. Ex Mart.
Orobanche lactuca-muralis (??)
Orobanche spec.
Oxalis acetosella L.
Paretaria officinalis L.
Paris quadrifolia L.
Parnassia palustris L.
Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch
Pastinacea sativa L.
Pedicularis hacquetii Graf
Pedicularis sceptrum-carolinum
Petasites albus (L.) Gaertn.
Petasites hybridus (L.) G.M. Sch.
Petasites kablikianus Tausch ex Berchtold
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heyw.
Peucedanum alsaticum L.
Peucedanum cervaria (L.) Lap.
Peucedanum palustre (L.) Moench
Phalaris arundinacea L.
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Phleum commutatum Gaud. / alpinum L. agg.
Phleum pratense L. agg.
Phlomis tuberosa L.
Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud.
Phyteuma spicatum L.
Phyteuma orbicularis L.
Picea abies (L.) Karst.
Pimpinella major(L.) Huds.
Pimpinella saxifraga L.
Pinus cembra L.
Pinus cembra L.
Pinus mugo Turra
Pinus sylvestris L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Plantago maritima L.
Plantago media L.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Pleurospermum austriacum (L.) Hoffm.
Poa annua L.

hengel
wimperparelgras
eenbloemig parelgras
witte honingklaver
citroengele honingklaver
waterdrieblad
watermunt
akkermunt
hertsmunt
aarmunt
overblijvend bingelkruid
bosgierstgras
drienerfmuur
pijpestrootje
(=? Pyrola uniflora ssp tatrae)
stofzaad
muursla
moerasvergeetmijnietje
bosvergeetmijnietje
borstelgras
vogelnestje
rode ogentroost
Fabaceae
kattedoorn
kruipend stalkruid
kattedoorn
wantsenorchis
stippelvaren
wilde marjolein
straalscherm
bleekgele bremraap
bremraap
witte klaverzuring
groot glaskruid
eenbes
valse wingerd
pastinaak
karelsscepter
wit hoefblad
groot hoefblad

hertekruid
melkeppe
rietgras
smalle beukvaren
klein timoteegras
timotheegras
riet
witte rapunzel
gewone spar
grote bevernel
kleine bevernel
arve
arve
bergden
grove den
smalle weegbree
grote weegbree
strandweegbree
ruige weegbree
welriekende nachtorchis
straatgras
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Orobanchaceae
Orobanchaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Fabaceae
Fabaceae
Menianthaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Poaceae
Ericaceae
Ericaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Poaceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Orchidaceae
Thelypteridaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Oxalidaceae
Urticaceae
Melanthiaceae
Parnassiaceae
Vitaceae
Apiaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Caryophyllaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Poaceae
Thelypteridaceae
Poaceae
Poaceae
Lamiaceae
Poaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Pinaceae
Apiaceae
Apiaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Pinaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Orchidaceae
Apiaceae
Poaceae

Poa bulbosa L. var. vivipara Koeler
Poa compressa L.
Poa laxa Haenke
Poa nemoralis L.
Poa pannonica A. Kern
Poa pratensis L.
Polemonium caeruleum L.
Polygala comosa Schk.
Polygala vulgaris L.
Polygonatum multiflorum (L.) All.
Polygonatum verticillatum (L.) All.
Polygonum aviculare L.
Polygonum bistorta L.
Polygonum hydropiper L.
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth.
Polystichum spec.
Populus alba L. (?)
Populus nigra L.
Populus tremula L.
Portulaca oleracea L.
Potentilla anserina L.
Potentilla argentea L.
Potentilla aurea L.
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
Potentilla incana (= arenaria) G.M.Sch.
Potentilla recta L.
Prenanthes purpurea L.
Primula elatior (L.) Hill
Prunella grandiflora (L.) Scholl
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Prunus avium L.
Prunus mahaleb L.
Prunus padus L.
Prunus spinosa L.
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.
Pulmonaria obscura L.
Pulsatilla slavica Reuss
Pyrola rotundifolia L.
Pyrola secunda L.
Pyrola uniflora L.
Pyrus pyraster (L.) Burgsdorf (?)
Quercus cerris L.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Ranunculus aconitifolius L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus breyninus (=oreophilus) Cr.
Ranunculus lanuginosus L.
Ranunculus platanifolius L.
Ranunculus repens L.
Reseda lutea L.
Rhamnus cathartica L.
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus serotinus (Schonheit) Oborny
Ribes alpinum L.
Ribes uva-crispa L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa canina L.
Rosa gallica L.
Rosa pendulina L.
Rosa rubiginosa L.
Rosa spinosissima L.
Rubus idaeus L.
Rubus spec. (kleverig/harig) - mercieri??
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex alpinus L.
Rumex conglomeratus Murr.
Rumex crispus L.

broed-knolbeemdgras
plat beemdgras
schaduwgras
veldbeemdgras
jacobsladder
kuifvleugeltjesbloem
gewone vleugeltjesbloem
veelbloemige salomonszegel
kranssalomonszegel
zwaluwtong
adderwortel
waterpeper
eikvaren
stijve naaldvaren
zilverpopulier
zwarte populier
ratelpopulier
portulak
zilverschoon
viltganzerik
tormentil
rechte ganzerik
hazensla
slanke sleutelbloem
grote brunel
witte brunel
gewone brunel
zoete kers
vogelkers
sleedoorn
douglasspar
adelaarsvaren
ongevlekt longkruid
rondbladig wintergroen
knikkend wintergroen
eenbloemig wintergroen
wilde peer
donzige eik
zomereik
scherpe boterbloem
bergboterbloem
wollege boterbloem
plataanbladige boterbloem
kruipende boterbloem
wilde reseda
wegedoorn
kleine ratelaar
grote ratelaar
alpenbes
kruisbes
robinia
hondsroos
franse roos
alpen roos
egelantier
duinroosje
framboos
veldzuring
schapezuring
alpenzuring
kluwenzuring
krulzuring
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Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Polemoniaceae
Polygalaceae
Polygalaceae
Asparagaceae
Asparagaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Dryopteridaceae
Dryopteridaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Portulacaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Asteraceae
Primulaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Pinaceae
Dennstaedtiaceae
Boraginaceae
Ranunculaceae
Ericaceae
Ericaceae
Ericaceae
Rosaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Orobanchaceae
Orobanchaceae
Grossulariaceae
Grossulariaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae

Rumex obtusifolius L.
Salix alba L.
Salix alpina Scop.
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix fragilis L.
Salix pentandra L.
Salix pentandra L.
Salvia glutinosa L.
Salvia pratensis L.
Salvia silvestris L.
Salvia verticillata L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Sambucus racemosa L.
Sanguisorba minor Scop.
Sanguisorba officinalis L.
Sanicula europaea L.
Saponaria officinalis L.
Saxifraga paniculata Mill.
Scabiosa columbaria L.
Scabiosa lucida Vill.
Scabiosa ochroleuca L.
Scirpus sylvaticus L.
Scleranthus annuus L.
Scrophularia auriculata L.
Scrophularia nodosa L.
Scrophularia scopolii Hoppe
Scrophularia umbrosa Dum.
Securigera varia (L.) Lassen
Sedum acre L.
Sedum album L.
Sedum fabaria Koch
Sedum maximum (L.) Hoffm.
Sedum sexangulare L.
Sempervivum hirtum (?)
Sempervivum tectorum L.
Senecio alpinus (L.) Scop.
Senecio hercynicus Herborg (nemorensis L.)
Seseli annuum L.
Seseli elatum ssp osseum (Cr.) Ball
Sesleria albicans Kit. Ex Schult.
Setaria pumila (Poir.) R. & Sch.
Setaria viridis (L.) P.B.
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene latifolia Poir.
Silene noctiflora L.
Silene otites (L.) Wib.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Solanum dulcamara L.
Solanum nigrum ssp schultesii (Opiz) Wess.
Soldanella alpina L.
Soldanella carpatica??
Solidago virgaurea L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Sonchus palustris L.
Sorbus aria L. s.l.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus x austriaca Beck
Stachys alpina L.
Stachys germanica L.
Stachys officinalis (L.) Trev.
Stachys recta L.
Stachys sylvatica L.
Staphylea pinnata L.
Stellaria alsine Grimm
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media L. agg.
Stellaria nemorum L.

ridderzuring

geoorde wilg
boswilg
kraakwilg
laurierwilg
laurierwilg
kleverige salie
veldsalie
kranssalie
kruidvlier
gewone vlier
bergvlier
kleine pimpernel
grote pimpernel
heelkruid
zeepkruid
duifkruid

bosbies
eenjarige hardbloem
geoord helmkruid
knopig helmkruid
gevleugeld helmkruid
kroonkruid
muurpeper
wit vetkruid

huislook
echt schaduwkruiskruid
steppenseselie
zeegroene seselie
kalkblauwgras
geelrode naaldaar
groene naaldaar
dagkoekoeksbloem
avondkoekoeksbloem
nachtkoekoeksbloem
oorsilene
blaassilene
bitterzoet
beklierde nachtschade

echte guldenroede
akkermelkdistel
gekroesde melkdistel
gewone melkdistel
moerasmelkdistel
meelbes
lijsterbes
alpenandoorn
duitse andoorn
betonie
bergandoorn
bosandoorn
pimpernoot
moerasmuur
grasmuur
grootbloemig muur
vogelmuur
bosmuur
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Polygonaceae
schietwilg
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Rosaceae
Rosaceae
Apiaceae
Caryophyllaceae
Saxifragaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Dipsacaceae
Cyperaceae
Caryophyllaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Fabaceae
Saxifragaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Solanaceae
Solanaceae
Primulaceae
Primulaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Staphyleaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae

Stipa pennata L. (s.str.)
Stipa platyphyllos (??)
Stipa tirsa Stev. Em Cel.
Streptopus amplexifolius (L.) DC
Succisa pratensis Moench
Symphytum cordatum
Symphytum officinale L.
Tanacetum corymbosum (L.) Schulz.-Bip.
Taraxacum officinale Wiggers
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Teucrium chamaedrys L.
Thalictrum aquilegiifolium L.
Thalictrum minus L.
Thalictrum simplex L.
Thesium alpinum L.
Thlaspi arvense L.
Thymus pannonicus All.
Thymus pulegioides L.
Thymus serpyllum L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Tofieldia calyculata (L.) Wahl.
Tragopogon pratensis L.
Tragopogon pratensis ssp orientalis (L.) Cel
Traunsteinera globosa (L.) Rchb.
Trifolium alpestre L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium hybridum L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Triglochin maritimum L.
Triglochin palustre L.
Tripleurospermum perforatum (Mer.) Wag.
Tussilago farfara L.
Typha spec.
Ulmus glabra Huds. Em. Moss
Ulmus minor Mill. Em. Richens
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium vitis-idea L.
Valeriana officinalis L.
Valeriana tripteris L.
Veratrum album L.
Veratrum album ssp lobelianum (Bernh.) Arcang.
Verbascum chaixii ssp austriacum (Schott) Hay
Verbascum lychnitis L.
Verbascum nigrum L.
Verbascum thapsus L.
Verbena officinalis L.
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica fruticans Jacq.
Veronica montana L.
Veronica officinalis L.
Veronica scutellata L.
Veronica serpyllifolia L.
Veronica spicata L.
Veronica spicata ssp orchidea (Cr.) Hay.
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Vicia sepium L.
Vinca minor L.
Vincetoxicum aundinaria Med.
Viola arvensis Murr.
Viola biflora
Viola odorata L.
Viola reichenbachiana/riviniana Jord. Ex Bor.
Viola tricolor L.
Viscum album L.

blauwe knoop
smeerwortel
paardebloem
echte gamander
akeleiruit
kleine ruit
smalbladige ruit
alpenvlas
witte krodde
steppentijm
grote tijm
wilde tijm
winterlinde
zomerlinde
gele morgenster
oosterse morgenster
alpenklaver
hazepootje
liggende klaver
bastaardklaver
rode klaver
witte klaver
schorrezoutgras
moeraszoutgras
reukeloze kamille
klein hoefblad
lisdodde
iep
grote brandnetel
blauwe bosbes
rode bosbes
valeriaan

melige toorts
zwarte toorts
koningskaars
ijzerhard
blauwe waterereprijs
beekpunge
gewone ereprijs
rotsereprijs
bosereprijs
mannetjesereprijs
schildereprijs
tijmereprijs
aarereprijs
wollige sneeuwbal
gelderse roos
heggewikke
maagdepalm
engbloem
akkerviooltje
tweebloemig viooltje
maarts viooltje
donker/bleeksporig viooltje
driekleurig viooltje
maretak
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Poaceae
Poaceae
Poaceae
Asparagaceae
Dipsacaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Santalaceae
Brassicaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Malvaceae
Malvaceae
Tofieldiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Orchidaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Juncaginaceae
Juncaginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Typhaceae
Ulmaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Ericaceae
Ericaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Melanthiaceae
Melanthiaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Verbenaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Adoxaceae
Adoxaceae
Fabaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Violaceae
Santalaceae

Vivia cracca L.
Xeranthemum cylindraceum Sm.

vogelwikke

Fabaceae
Asteraceae

Dagvlinders
Lijst opgesteld door Niek Lelieveld, met medewerking van Ria de Oude.
Totaal: 58 soorten
Bron wetenschappelijke naam: “Dagvlinders van Europa” (Tristan Lafranchis).
Wetenschappelijke naam

Nederlands naam

Grote pages
Iphiclides podalirius
Papilio machaon

Koningspage
Koninginnenpage

Kleine pages
Hamearis lucina
Thecla betulae

Sleutelbloemvlinder
Sleedoornpage

Witjes
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Leptidea sinapis
Gonepteryx rhamni

Groot koolwitje
Klein geaderd witje
Klein koolwitje
Boswitje
Citroenvlinder

Blauwtjes en vuurvlinders
Aricia agestis
Aricia eumedon
Lycaena dispar
Lycaena hippothoe
Lycaena tityrus
Lycaena virgaureae
Lysandra coridon
Maculinea nausithous
Maculinea rebeli
Meleageria daphnis
Plebeius argus
Polyommatus icarus

Bruin blauwtje
Zwart blauwtje
Grote vuurvlinder
Rode vuurvlinder
Bruine vuurvlinder
Morgenrood
Bleek blauwtje
Donker pimpernelblauwtje
Berggentiaanblauwtje
Getand blauwtje
Heideblauwtje
Icarusblauwtje

Aurelia’s
Aglais urticae
Apatura iris
Apatura ilia
Araschnia levana
Argynnis adippe
Argynnis aglaja
Argynnis paphia
Brenthis daphne
Boloria euphrosyne
Boloria selene
Inachis io
Issoria lathonia
Limenitis camilla
Melitaea diamina
Mellicta athalia
Mellicta aurelia
Neptis rivularis
Polygonia c-album
Vanessa atalanta
Vanessa cardui

Kleine vos
Grote weerschijnvlinder
Kleine weerschijnvlinder
Landkaartje
Bosrandparelmoervlinder
Grote Parelmoervlinder
Keizersmantel
Braamparelmoervlinder
Zilvervlek
Zilveren maan
Dagpauwoog
Kleine parelmoervlinder
Kleine ijsvogelvlinder
Woudparelmoervlinder
Bosparelmoervlinder
Steppeparelmoervlinder
Spireazwever
Gehakkelde aurelia
Atalanta
Distelvlinder
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Zandogen
Aphantopus hyperantus
Erebia ligea
Erebia medusa
Coenonympha arcania
Coenonympha glycerion
Coenonympha tullia
Hipparchia syriaca
Lasiommata maera
Maniola jurtina
Melanargia galathea
Pararge aegeria

Koevinkje
Boserebia
Voorjaarserebia
Tweekleurig hooibeestje
Roodstreephooibeestje
Veenhooibeestje
Grote boswachter
Rotsvlinder
Bruin zandoogje
Dambordje
Bont zandoogje

Dikkopjes
Erynnis tages
Ochlodes sylvanus
Thymelicus acteon
Thymelicus lineolus
Thymelicus sylvestris
Pyrgus serratulae

Bruin dikkopje
Groot dikkopje
Dwergdikkopje
Zwartsprietdikkopje
Geelsprietdikkopje
Voorjaarsspikkeldikkopje

Nachtvlinders
Lijst opgesteld door Trudy Vos, met medewerking van Martien Schevers
Totaal: 16 soorten
Bron wetenschappelijke naam: Wikipedia
Wetenschappelijke naam

Nederlands naam

Adscita statices
Angerona prunaria
Callimorpha dominula
Campaea margaritata
Camptogramma bilineata
Cybosia mesomella
Diacrisia sannio
Dysauxes ancilla
Emmelina monodactyla
Odezia astrata
Parasemia plantaginis
Rhodostrophia vibicaria
Siona lineata
Zigaena filipendulae
Zygaena carniolica
Zygaena trofolii

Metaalvlinder
Oranje iepentakvlinder
Bonte beer
Appeltak
Gestreepte goudbandspanner
Vierstipbeer
Roodbandbeer
Dienares
Rouwspanner
Weegbreebeer
Paarsbandspanner
Vals witje
Sint-jansvlinder
Vijfvlek-sint-jansvlinder
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Andere Insecten
Lijst opgesteld door Gerard Vos, met medewerking van Trudy Vos en Martien Schevers
Totaal: 15 soorten
Bron wetenschappelijke naam: Wikipedia
Wetenschappelijke naam

Nederlands naam

Coenagrion puella
Geotrupes stercorarius
Heliophilus pendulus
Leptura rubra
Libellula depressa
Melasoma populi
Myrmeleon formicarius
Oxythyrea funesta
Plecoptera spec.
Protaetia aeruginosa
Pyrochroa coccinea
Saga pedo
Sympetrum sanguinum
Vespa cabro
Weidebeekjuffer

Azuurjuffer
Mestkever
Pendelzweefvlieg
Rode smalbok
Platbuik
Populierenhaantje
Mierenleeuw
Steenvlieg
Zwartkopvuurkever
(Roofsprinkhaan)
Bloedrode heidelibel
Hoornaar
Calopteryx splendens

Vogels
Lijst opgesteld door Gerard Vos, met medewerking van Els Oosthuizen en Niek Lelieveld
Totaal: 65 soorten
Bron wetenschappelijke naam: Wikipedia
Wetenschappelijke naam

Nederlands naam

Aegithalos caudatus
Anas platyrhynchos
Anthus trivialis
Apus apus
Aquila pomarina
Ardea cinerea
Buteo buteo
Carduelis cannabina
Carduelis carduelis
Certhia brachydactyla
Chloris chloris
Chroicocephalus ridibundus
Cinclus cinclus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Coccothraustes coccothraustes
Columba palumbus
Corvus corax
Corvus cornix
Delichon urbica
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Erinus serinus
Erithacus rubecula
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Fulica atra
Galerida cristata
Garrulus glandarius
Hirundo rustica
Lanius collurio
Larus argentatus
Lophophanes cristatus

Staartmees
Wilde eend
Boompieper
Gierzwaluw
Schreeuwarend
Blauwe reiger
Buizerd
Kneu
Putter
Boomkruiper
Groenling
Kokmeeuw
Waterspreeuw
Ooievaar
Zwarte Ooievaar
Appelvink
Houtduif
Raaf
Bonte kraai
Huiszwaluw
Grote bonte specht
Geelgors
Europese kanarie
Roodborst
Torenvalk
Vink
Meerkoet
Kuifleeuwerik
Gaai
Boerenzwaluw
Grauwe klauwier
Zilvermeeuw
Kuifmees
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Loxia curvirostra
Merops apiaster
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Muscicapa striata
Nucifraga caryocatactes
Oriolus oriolus
Parus ater
Parus major
Passer domesticus
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Picus viridis
Poecile palustris
Prunella modularis
Pyrrhula pyrrhula
Regulus ignicapilla
Regulus regulus
Saxicola rubicola
Sitta Europaea
Streptopelia decaocto
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia communis
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris

Kruisbek
Bijeneter
Witte kwikstaart
Grote gele kwikstaart
Grauwe Vliegenvanger
Notenkraker
Wielewaal
Zwarte mees
Koolmees
Huismus
Zwarte Roodstaart
Gekraagde roodstaart
Tjiftjaf
Fluiter
Fitis
Ekster
Groene specht
Glanskopmees
Heggemus
Goudvink
Vuurgoudhaantje
Goudhaantje
Roodborsttapuit
Boomklever
Turkse tortel
Spreeuw
Zwartkop
Grasmus
Winterkoning
Merel
Zanglijster
Kramsvogel

Reptielen en amfibieën
Lijst opgesteld door Gerard Vos
Bron wetenschappelijke naam: Wikipedia
Wetenschappelijke naam

Nederlands naam

Anguis fragilis
Bombina variegata
Lacerta viridis
Natrix natrix
Pseudepidalea viridis
Salamandra salamandra

Hazelworm
Geelbuikpad
Oostelijke smaragdhagedis
Ringslang
Groene pad
Vuursalamander

Andere dieren
Lijst opgesteld door Gerard Vos
Bron wetenschappelijke naam: Wikipedia
Wetenschappelijke naam

Nederlands naam

Bielzia Coerulans
Succinea putris

(Paarse slak)
Barnsteenslak
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