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Algemene gegevens en colofon 
Deelnemers: Ad Brouwers, Anneke Doorenbos, Emanuel Kneepkens, Betty van Leeuwen, Margriet Maan, Gerlof van 
Minnen, Linda Nota,  Hermien Okker, Rob Okker, Piet Smeets, Gerda Tuitert, Maaike Vervoort, Annie Vos, Dick 
Warringa, Gea Warringa, Joop de Wit. 
 
Reisleiding: Margriet Bekking en Joop Vrielink. 
 
Verblijf: hotel Moritz, Via San Giovanni / St. Johannesstr. 33, 39034 Toblach Südtirol, Italië. 
 
Sfeerverslagen: de teksten van de dagverslagen zijn opgesteld door deelnemers en reisleiding. Hier en daar zijn 
geografische namen en namen van flora en fauna zo nodig aangepast. 
 
Copyright: KNNV (ARC), oktober 2011. Dit verslag kan geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder 
schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbenden, maar met bronvermelding. 
 
Foto’s: alle foto’s zijn gemaakt door deelnemers aan de reis. 
 
Eindredactie: Rob Okker en Joop de Wit. Zie ook de laatste pagina van het verslag. 
 
Wandelroutes: de cijfers bij de routes geven de datum van de wandeling aan. De kaart van alle wandelingen, behalve 
die van 13-7, is uit de folder “Wandern Hochpustertal “ van het plaatselijke toeristenbureau.  Het Noorden is aan de 
bovenkant. De deelkaart van de wandeling op 13-7 is van Kompass 047 “Drei Zinnen”. De orientatie is Noord links, de 
schaal is anders dan van de andere deelkaarten. 
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Verslag 
• Woensdag 6 juli 2011.  

Verslag heenreis naar Toblach. 
Vroeg opgestaan met een lange reisdag voor de boeg.  
Spannend: hoe zal de reis verlopen, hoe is de groep, hoe 
is de accommodatie en wat zullen we allemaal vinden en 
beleven in de Dolomieten?  De komende elf dagen zal dit 
alles duidelijk worden. 

Allereerst de reisdag: iedereen is op tijd op het 
afgesproken perron in Arnhem, waar we om 08.05u in de 
internationale trein richting Frankfurt stappen, waar al 
een deelnemer in zit, die eerder is ingestapt. Maar; pech 
onderweg en in Emmerich stonden we alweer buiten om 
in een vervangende trein de reis voort te zetten; dat werd 
weer gesleep met de bagage. In Frankfurt royale 
overstaptijd en tijd voor een kopje koffie op het station. 
Daarna verder naar München, waar we met vertraging 
arriveerden. Gelukkig bleef de Brennero-trein nog even 
wachten op de vertraagde passagiers. Tot nu toe was 
alles volgens plan verlopen, maar de Brennero-trein liep 
nog meer vertraging op en we misten de aansluiting op 
onze geplande trein naar Toblach. Uiteindelijk kwamen 
we om 20.45u aan in Toblach. De hoteleigenaar zorgde 
voor het bagagevervoer en de meeste deelnemers waren 
blij de benen even te kunnen strekken na zo’n lange dag 
in de trein en liepen naar hotel Moritz, waar we hartelijk 
werden ontvangen en nog een late warme maaltijd 
kregen. 
“Zo: de kop is er af”, zeg ik als reisleider; we zijn op de 
plaats van bestemming aangekomen en van hieruit gaan 
we de komende dagen kennis maken met de natuur in 
de ruige Dolomieten. 
Margriet Bekking 
 
 
 
 

• Donderdag 7 juli 2011.  
Toblacher See – 1241m / 1258m. 

Inloopwandeling vanuit ons hotel naar de Toblacher See 
(hoogste punt 1.270m), waar we omheen wandelen.  
Kennismaking met landschap en ‘feest der herkenning’ 
van de aanwezige flora.  
Hoewel we mogen uitslapen na de intensieve reisdag 
van gisteren, is iedereen toch vroeg  uit de veren en tijdig 
aanwezig in de eetzaal van hotel Moritz, waar we het 
ontbijt ons goed laten smaken.  

Met zijn charmes probeert hotelbaas Mauritio een beetje 
indruk op ons te maken, we zijn dus duidelijk in Italië. 
Hoewel de ‘blondines’ zoveel aandacht en complimenten 
meestal niet gewend zijn op de vroege morgen, moeten 
ze toch wel constateren dat Mauritio helaas kleurenblind 
is. 
Om kwart voor 10 zit bijna iedereen van de groep buiten 
op het terras te wachten om te vertrekken naar de eerste 
bestemming van deze dag: het rondje Toblacher See of 
Lago di Dobbiaco. Het zal een eenvoudig inloopdagje 
worden, om te wennen aan het hoogteverschil en om de 
spieren even los te maken na die lange zit in de trein de 
dag ervoor. 
Margriet ontvouwt een grote landkaart, waarop de hele 
regio te zien is: het natuurpark Fanes-Senne-Prags en 
het natuurpark de Sextner Dolomiten. We maken op de 
kaart kennis met de verschillende bergen en daarop hun 
hoge wandelroutes, waar we deze reis vast nog veel van 
zullen zien. Centraal op de kaart ligt “ons” dorp 
Dobbiaco, ook wel genoemd de deur naar die 
Dolomieten. 
Andiamo -We gaan en we lopen in een flink tempo het 
dorp uit naar het 3 km verderop gelegen meer. Nou, als 
we deze dag deze snelheid zullen houden, zijn we 
binnen twee uur weer terug op het terras bij Mauritio. 
Aangekomen bij het meer, verandert het marcheertempo 
in een slakkengangetje. 
Hoewel we ons hier al op zo’n 1250m boven de 
zeespiegel bevinden, zien we rondom het meer de 
reusachtige, indrukwekkende nog hogere toppen van het 
Dolomietenmassief oprijzen, het zijn door weer en wind 
geërodeerde kalkstenen  rotsen. Cima Nove (negen 
toppen) worden deze uitstekende grijze toppen ook wel 
genoemd. En tussen deze pieken ligt heel vredig het 14 
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ha grote bergmeertje. Het is ontstaan door het schuiven 
van de continentale platen waardoor in de oertijd 
aardbevingen ontstonden.  
Rondom het meer is een natuurpad aangelegd, en de 
neuzen van de KNNV-ers verdwijnen al gauw naar 
beneden: wat een rijkdom en wat een feest der 
herkenning. Wat een uitzonderlijke rijke flora zien we nu 
al. We duiken de bermen in en de camera’s worden 
tevoorschijn gehaald omdat er direct al enkele leuke 
soorten worden gevonden.  
Kreten als: wat een onwijs grote soort, we schieten zo 
ook geen meter op, zeg, alles groeit hier zó groot, nee 
zeg, wat is dít nu weer, dit kán toch helemaal hier niet 
groeien, we halen zo nóóit de overkant van het meer, 
gaan we nu nog niet koffie drinken, hier zoek ik al járen 
naar, wat een práchtige bosbodem, die rotvlinder wil niet 
blijven zitten, ik mag wel op m’n kop staan om een foto te 
maken, zeg, we hoeven toch niet die hoge bergen 
omhoog, wat een knoeperd, pas op voor slangen en 
teken, dit is toch echt een topdag, waar kan ik nou eens 
plassen, er lopen zoveel mensen........ 
Ja, we zijn niet de enigen die hier lopen, het is duidelijk 
hoogseizoen, maar al gauw verlaten we het aangelegde 
pad en duiken we het bos verder in, een bruggetje over 
en nog verder. 
De hele omtrek van het meer is 4,5 km, de wandeling is 
dus in een uurtje te doen, maar wij doen er een paar uur 
over.  
Enkele mooie of bijzondere vondsten van deze eerste 
dag: (helaas) uitgebloeide Venusschoentjes 
(Cypripedium), een aantal prachtige Dennenorchissen 
(Goodyera repens), verschillende soorten orchideeën die 
vallen onder de naam Handekenskruiden (Dactylorhiza)- 
de Brede orchis, de Rietorchis en de Gevlekte orchis. 
Soms voor de kenners onder ons ook nog moeilijk te 
determineren.  
We zien grote aantallen grote en kleine Muggeorchissen 
(Gymnadenia),  Witte muggeorchissen (Pseudorchis 
albida), een Bruin-rode wespenorchis, (Epipactis 

atrorubens). 
Kartelbladen (Pedicularis) in allerlei grootte en kleuren, 
een prachtig Rode duizendschoon (Dianthus barbatus). 
Drie soorten van de Wintergroen-familie:  Eenzijdig 
wintergroen (Orthilia secunda), Rondbladig wintergroen 
(Pyrola rotundifolia), Eenbloemig wintergroen,(Moneses 
uniflora) een veldje met mooie Duitse gentianen 
(Gentiana germanica). 
De Pyrenese drakenmuil  (Horminum pyrenaicum) wordt 
gekoesterd en oogst veel bewondering, het is een 

endemische soort die op het “lijstje’ staat. We weten nog 
niet dat we later nog honder-den tegen zullen komen. 
Ook endemisch is een lichtroze Streepzaad (Crepis), een 
mooie vondst door de achterhoede Annie en Manuel. 
Het meertje heeft een diepte van maximaal 3,5 m 
Het zuidelijke ge-deelte van het meer is wat moe-rassig 
en juist daar groeien een paar heel mooie 
Mannetjesorchissen (Orchis mascula) en forse 
kartelbladen. De echte natuurfotograaf schrikt echt niet 
terug voor een paar natte schoenen.  
In dit drassige en moerasachtige deel van het meer 
wordt door periodiek beheer er naar gestreefd om deze 
wetlands te behouden. Zeker een rijke biotoop voor flora 
en fauna. De verschillende stadia van kikkerdril tot aan 
bijna kikker zijn goed te zien aan de oevers.   
Enkelen volgen de gehele oever van het meer, een 
ander groepje loopt bij de brug terug naar dat deel waar 
we op de heenweg misschien toch iets te snel doorheen 
gegaan zijn, want 
met veel 
enthousiasme 
worden zo maar 
nog enkele 
Vliegenorchissen 
(Ophrys 
insectifera) en 
enkele 
Vogelnestjes 
(Neottia nidus-
avis) ontdekt! Op 
de heenweg niet 
gezien? 
Aan het eind van 
de dag strijken 
we neer op het 
terras bij de 
familie 
Guerreschi waar 
Mauritio ons 
graag van  bier, wijn of fris voorziet.  
‘s Avonds, na het uitgebreide diner komen we bij elkaar 
voor een meeting, we doen nog een voorstellingsrondje 
en iedereen vertelt waarom hij/zij heeft ingeschreven 
voor deze reis. 
Het was een tópdag, zo sloot de reisleidster Margriet de 
meeting af, en daar konden we het volledig me eens zijn. 
Buonanotte, a domani. Welterusten, tot morgen. 
Gea Warringa 
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• Vrijdag 8 juli 2011.  
Rondwandeling om de Drei Zinnen. 

 
Vandaag de eerste 
echte bergwandeling. 
We krijgen allemaal 
een vervoerspasje, 
zodat we verder 
zonder zorgen iedere 
bus in en uit kunnen 
stappen. Met de bus 
naar Auronzo hut, 
langs Lavaredohut, 
lunch onder de Drei 
Zinnen hut en naar bus 
bij Auronzohut.       
Deze drie bergtoppen 
kom je, als je er 
eenmaal op let, in 
meerdere of mindere 
mate gestileerd,    
overal op tegen, op de 
zuivelcoöperatie, als 
uithangbord van de 
banketbakkerij, op een 
gemeentehuis, op de 
biervrachtauto enzo-
voort (zie ook 
voorplaat van dit 

verslag). 
Ze zijn kennelijk tot ver over de grens beroemd gezien 
het grote aantal japanners in de allermodernste 
frisgekleurde regenkleding dat de tocht liep. 
Margriet heeft gelukkig een stukje kaart voor ons 
gekopieerd, maar toch zie ik nog bijna kans om fout te 
lopen. 
Een kopgroep zet flink de pas erin, die zie ik pas terug bij 
hun laatste en mijn eerste hap lunch. De achterhoede 
van echte plantenliefhebbers haalt nog net de bus terug. 
Onderweg prachtige plantjes, twee roze met grote 
bloemen, Potentilla nitida en Rhodothamnus 

chamaecistus. Blauwe Paederota bonarota, een nauwe 
verwant van Ereprijs. Een puinhelling met gele Papaver 
aurantiacum en Armeria alpina. 
 
 

’s Middags worden we even overvallen door regen en 
hagel. 
Maaike 
 
 

• Zaterdag 9 juli 2011.  
Kabelbaan Innichen en naar Drei 
Schusterhütte.  

 
[Voor het geografische overzicht: zie het kaartje van 8 
juli] 
 
Met de lijnbus van 9 uur naar de volgende plaats in het 
hoofddal, Innichen, waar we vlak bij de start van een 
kabelbaan uitstappen. Met de kabelbaan omhoog. Je zit 
op een brede bank voor 4 personen en met een plastic 
overkapping, die automatisch open en dicht gaat. 
Beschut en veilig. De hele groep start met lopen over 
een brede bosweg, route 7, al is er al snel een 

dóórlopende kopgroep en een langzamer staart. 
Naarmate de dag vordert valt de groep verder uiteen en 
worden ook verschillende routes gevolgd, die wel allen 
naar hetzelfde doel leiden. Veel van de wandeling 
vandaag gaat door –vrij droog- bos met een rijke 
ondergroei. We passeren nog een belangrijke 
geologische breuklijn, waar twee tektonische platen op 
elkaar gebotst zijn. De plaats is te herkennen aan het 
plotseling voorkomen van de Roestbruine alpenroos als 
indicator van zuur gesteente, waar verder in de kalkrijke 
Dolomieten de Gewimperde alpenroos de norm is. Maar 
aan bijvoorbeeld de varens (toch al spaarzaam present) 
heb ik niets bijzonders gezien. Het gezelschap treft 
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elkaar weer in de Drei Schusterhütte en gaat langs 
verschillende routes weer terug naar de hoofdweg.  
 
Dankzij het handige buskaartje voor een hele week kan 
ieder op eigen gelegenheid thuiskomen. Het was de hele 
dag droog, half zonnig en niet erg warm. Perfect 
wandelweer en een lange maar niet zware wandeling. 
Geen spectaculaire bijzonderheden, maar de orchideeën 
koraalwortel en vogelnestje zijn toch altijd weer mooie 
vondsten. 
Rob 

 
 
 

• Zondag 10 juli 2011.  
Lopen op de zeebodem tussen overwinnaars. 

 
 
Vandaag staat er een flinke wandeling op het 
programma, de Pragser Hochalpe.  Gezien lengte en 
zwaarte werd gisteren besloten om één uur eerder te 
vertrekken dan gepland, met de bus van 8.00 uur naar 
Pragser Wildsee. Dit prachtige, 30ha grote bergmeer is 
begin- en eindpunt van een tocht die we niet licht zullen 
vergeten. In het blauwgroene water spiegelen zich 
scherpe kammen en pieken die zo karakteristiek zijn voor 
de Dolomieten, compleet met witte  erosie puinhellingen. 
Vlakbij de parkeerplaats staat een karakteristiek hotel uit 
de 19de eeuw. Tegen het eind van de tweede 

wereldoorlog hebben hier meer dan 100 hoge, 

krijgsgevangen officieren vastgezeten die waren 
overgebracht door de SS uit Dachau. De Duitsers wilden 
deze krijgsgevangenen als ruilobject en onder-
handelingsmiddel inzetten. Op 4 mei 1945 werden ze 
door de het Amerikaanse leger  bevrijd.  
Het eerste stuk voert langs de oever van de Pragser 
Wildsee, het grootste natuurlijke oppervlaktewater van de 
Dolomieten, langs de zoom van fris riekend naaldbos, 
richting Grünwaldtal. We kijken rechts de helling omhoog 
van de Schwarzberg en zien een kleine ontsluiting van 
zilverachtig melkwit gesteente, waarschijnlijk 
Quarzphyllit.  Met gezwinde pas bereiken we de 
Grünwaldalm en lopen langs de Grünwalder Bach 
richting Alte Kaser. Het brede pad stijgt gedurende een 
paar kilometer langzaam omhoog van 1491m naar 
1751m.  Bij de waterval van Alte Kaser nemen we een 
bospaadje dat vrij stijl omhoog gaat door open lariksbos. 
Intussen doet de zon haar werk, het wordt warmer en 
warmer en ieder klimt op zijn of haar eigen tempo 
omhoog. Met elke rustpauze zien we de mooiste 
bloemen en planten, vooral het bloeiend vetblad  
(Pinguicula vulgaris) met lichtblauwe bloemen zijn 
beauty’s. Notenkrakers houden ons nieuwsgierig in de 
gaten en lijken verstoppertje met ons te willen spelen. 
Intussen wordt met elke stap omhoog het arven-lariksbos 
opener en ijler. De kleine, vlakke stukken pad doen mijn 
spieren goed, sjonge, wat een inspanning. Even later is 
de beloning daar, een prachtige, intiem gelegen alm van 
de Hochalmhütte op 2114m. Rondom bergen en een 
prachtige wolkenhemel, bijna windstil en zacht geklingel 
van koeienbellen, een zomerparadijs op aarde. De 
heerlijke geur van chocolade van de zwarte vanilleorchis 
(Nigritella nigra) is bedwelmend. Na een verfrissend 
skiwasser bij de hut verder naar de  Kreuzjoch die een 
overgang vormt naar het Fojidoradal en Furkelpas. Hier 
komen we een aantal Oostenrijkse jonge mannen tegen 
met mountainbikes onderweg van Lienz naar het 
Gardameer. Nog een klein stukje en we hebben we het 
hoogste punt 2254m bereikt, de Hochalpensee. Dit 
kleine, ondiepe bergmeertje ligt ingebed tegen de Piz da 
Peres en Dreifingerspitze als een parel te schitteren te 
midden van een magnifieke bergwereld. Het panorama is 
overweldigend, de Pragser Dolomieten met 
Dreifingerspitze en in het westen Munt Paracia, 
Muntejela de Senes  in het zuiden en in het oosten 
Dürrenstein (2839m). De lunch smaakt voortreffelijk in dit 
decor met witte wolken spiegelend in het water. Wanneer 
de zon ook maar even schuil gaat, al is het maar achter 
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een onschuldig wit wolkje, koelt het direct af. Ja, je wordt 
direct herinnert, ook met de ogen dicht, dat dit echt een 
bergklimaat is en geen laagland, laat staan een 

Nederlandse polder. De witte bloempjes van Arenaria 
ciliata zijn relatief groot voor zo’n klein plantje. Ze zien er 
teer en kwetsbaar uit, maar als je goed kijkt zie je dat ze 
uitstekend zijn aangepast aan dit extreme bergklimaat. 
Het is verbluffend hoe op verschillende manieren de 
alpine flora is aangepast. Al mijmerend over het ontstaan 
van landschap en vegetatie moest ik aan het volgende 

verhaaltje denken. 
In het boek ‘Alice in Wonderland’ nam de Zwarte Dame 
Alice bij de hand en spoorde haar aan te rennen om op 
dezelfde plaats te blijven. In de biologie staat de ‘Red 
Queen’ model voor de evolutie: elke soort moet zich 
continue aanpassen om te overleven in de strijd om het 
bestaan. Zo ook Arenaria ciliata, die we rustig een 
overwinnaar mogen noemen op de voormalige bodem 
van de Tethys. Piz da Peres is trouwens een bekende 
vindplaats van o.a. verscheidene oeroude, fossiele 
varens (Osmundacea ) uit het Trias en Jura. We lopen 
terug langs een bergstroompje waar talrijke witte 
bloempjes van waterranonkel (Ranunculus trichophyllus) 
een prachtig contrast vormen met de groene alm. Het 
kleine dal ligt intiem in het landschap begroeit met 
prachtige bloemen en planten o.a. Alpenaster (Aster 
alpinus), edelweiss (Leontopodium alpinum), Dolomieten 
ereprijs (Paederota bonarota) , Juncus triglumis, 
Phyteuma sieberi, Rotsvaleriaan (Valeriana saxatilis) 
enz. Een gele luzernevlinder (Colias hyale) zit 

zonnebadend energie bij te tanken op een steen, geen 
geluid verstoort deze idylle. Dalend richting 
Hochalpenhütten overzien we de prachtig gelegen alm 
en nemen dezelfde route terug naar en door het 
Grünwaldtal. Om 17.00 uur zijn we met de laatste groep 
terug naar Toblach. Gea verdient de eervolle vermelding 
op deze dag de eerste Gekuifde rapunzel (Physoplexis 
comosa) te hebben gefotografeerd. Het enige minpuntje 
van deze dag was, dat door het relatief grote 
hoogteverschillen en zwaarte, er verschillende mensen 
uit ons gezelschap een alternatieve route 
moesten/wilden nemen.    
Ad Brouwers 
 

• Maandag 11 juli 2011.  
Kreuzbergrunde. 

 
 
Per bus, die naast 
de bekende 
KNNV’ers, volgela-
den was met 

schoolkinderen, 
naar de Kreuzberg-
pas. Allereerst 
werd in het restau-
rant aldaar met het 
hele gezelschap 
koffie/thee gedron-
ken, een goed 
begin van een 
wandeling. Met z’n 
allen het bos in 
aan de overkant, 
waar we al snel op 
een moerassige 
weide stuitten. 
Veel veenmos en 

diverse veenmosplanten zoals Zonnedauw en 
Poelgentiaan (Swertia perennis). Die laatste werd door 

velen voor het eerst gezien. Ook stond er Oranjegeel 
trechtertje (Rickenella fibula) tussen het Sphagnum. 
Vervolgens liepen we een vrij steil stuk met rode aarde 
en rots, heel erg vochtig. Ondergetekende vond hier het 
Gekarteld leemkelkje (Tarzetta catinus) en sparrentakken 
vol met Paardenhaartaailing (Marasmius androsaceus). 
Verderop veel van die moerassige weilandjes met veel  
Swertia en o.a. Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccus). 
Tussen wat rotsen groeiden al Cantharellen. 
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Ondergetekende heeft met Margriet Bekking nog 
gespeurd naar de Honingorchis, die normaliter in dit  
soort omgevingen hoort te staan, maar helaas, niet  
gevonden. 
 
 
De lunch zouden we met z’n allen bij de hut genieten om 
ca. half één. Zoals redelijk gebruikelijk waren om die tijd 
slechts vijf KNNV’ers aanwezig, om half twee nog eens 3 
en de resterende 10 kwamen tegen twee uur (met dank 
aan de mooie moerasjes). 
Na de lunch gingen we op weg voor het resterende 
twee/derde deel van de tocht en werden we getrakteerd 
op een regenbui(tje). Dit werd een demonstratie van de 
ongelooflijke discipline waarmee KNNV’ers  in no time 
een complete metamorfose kunnen ondergaan om in 
blauwe, groene of rode kunststof, vacuüm verpakt, de 
weg te vervolgen in een stortbui.  
In een poel wat verderop zwommen veel salamanders 
(Alpenwatersalamander). Piet redde met zijn wandelstok 
een salamander die aan een te water geraakte vlinder 
vastzat. Onderweg werden Lathyrus occidentalis en 
Trichophorum alpinum (Alpenveenbes) gevonden. In het 
laatste stuk waren nog wat discussies over de goede 
richting, maar we waren keurig op tijd voor de bus van 
half vijf. 
 
Een perfecte dag met veel afwisseling! 
Joop de Wit 
 
 

• Dinsdag 12 juli 2011.  
Strüdelkopf. 

 
[Voor het geografische overzicht: zie het kaartje van 7 
juli] 
 
Op onze 6e wandeldag gaan we naar de Strudelkopf, 
een wandeling van 8 km van 1979 m naar 2307 m 
hoogte. In een overvolle bus rijden we naar het 
beginpunt van de wandeling: de parkeerplaats in de 
buurt van de Plätzwiesenhütte. We wilden eigenlijk één 
halte verder uitstappen, maar de bus gaat niet verder. 
Eigenlijk komt het goed uit, want de wei (Platzwiesen)  
 

 
waar we doorheen lopen, blijkt zeer mooi te zijn. Er  
komen bijzonder veel bloemen voor: er staan bv. vanille 
orchissen in overvloed!  
Vroeger werd dit gebied door de boeren gebruikt om hun 
vee te laten grazen. Nu gebeurd dat nog steeds: in 
bepaalde gedeelten grazen koeien waardoor er gelijk 
minder verschillende planten te zien zijn. In de Eerste 
Wereldoorlog kon er geen vee lopen omdat de weiden 

vlak bij het 
front lagen. 
Hier en 
daar zijn 
daar nu nog 
resten van 
te zien: 
gebouwen 
die toen 
gebruikt 
zijn. 
 
Als we 
verder 
lopen zien 
we veel 
anjers 
bloeien, 
een 
Maanvaren 
en een 
Rode 
bremraap. 

Ook staan er veel Arves (een den met 5 naalden) waarin 
Notenkrakers hun voedsel kunnen vinden. Uiteindelijk 
komen we aan op de Strudelkopf, waar het 
Heimkehrkreuz opgericht is. Bij het kruis is een 
gedenkplaat ter nagedachtenis aan de gevallenen uit de 
Eerste en Tweede Wereldoorlog: 
 

We verzamelen en lunchen bij het kruis. Het is ook een 
goede plaats om een groepsfoto te maken, met het kruis 
op de achtergrond. Op deze top heb je rondom een 
prachtig uitzicht op de omringende bergen. O.a. de Drei 
Zinnen zijn goed te zien vanaf deze plaats. Als iedereen  
 
genoeg gegeten en gefotografeerd heeft, lopen we weer 
naar beneden. Dit keer lopen we het laatste deel langs 
de Dürensteinhütte omdat dit een wat makkelijker weg is. 
Ook hier staan weer bijzonder veel planten, waaronder 
bv. veel Turkse lelies (ook één witte). 
 
Nadat we met de bus weer in Toblach aan komen (het 
was weer dringen geblazen) gaan we ijs eten bij de 
ijssalon in het dorp. Prachtige coupes met heerlijk ijs en 
verse vruchten. Een goede afsluiting van een mooie 
wandeldag! 
Anneke 
 
 

1914 - 1918   1939 - 1945 

Dieses Heimkehrer-Kreutz wurde 1982 von 

Püstertaler Frontkämpfern zum gedenken an die 

gefallenen Kameraden des ersten und zweiten 

Weltkrieges errichtet 

 

Wo immer Sie fielen Sie starben auch für unser 

geliebtes Südtirol 
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• Woensdag 13 juli 2011.  
Naar de Monte Piano. 

 
In verband met de 
lengte van de 
dagexcursie starten 
we al vroeg, krijgen 
om 7 uur ons voor-
treffelijke ontbijt en 
zitten om 8 uur in de 
bus  naar het Lago di 
Misurina. Deze 
richting zijn we ook al 
op 8 juli gegaan.  We 
stoppen na het meer 
bij Camping La Baita 
en wachten op ons 
verdere transport.  Dat 
wordt een hele 
verrassing. Een 
stevige 4-wheel  jeep 
wordt volgestouwd 
met KNNVers en 
enkele anderen en er 
blijken 10 mensen in 
te kunnen. Maar dan 
zit ieder en alles wel 
klem. Een stevige rit 
naar boven volgt en 

het is duidelijk dat een gewone auto op deze weg niets te 
zoeken heeft. Waar het kan gaat het hard en waar het 
niet kan ook wel. Maar goed, we komen heelhuids boven 
aan.  De tweede groep van 10 krijgt vervolgens ook dit 
vervoer en dan zijn we klaar voor de Monte Piano. Deze 
heuvel bestaat uit 2 toppen, gescheiden door een iets 
lager deel, de Piana en de Piano. Tijdens de eerste 
wereldoorlog was de Piano in handen van Oostenrijk, de 
Piana in handen van Italië en beide partijen hebben 
indrukwekkende loopgraven aangelegd en elkaar met 
zwaar geschut beschoten.  De resten van al dit 

oorlogsgeweld wordt bewaard, deels gerestaureerd en 
vormt een macabere herinnering aan een afschuwelijke 
tijd. Er loopt een goed, vrijwel vlak pad en sommige 
loopgraven blijken een rijke en gevarieerde varengroei te 
hebben.  De Drei Zinnen liggen dichtbij en we kunnen het 
pad van 8 juli onderscheiden. Na een langer of korter 
ommetje op de berg begint iedereen aan de terugweg, 
eerst langs de autoweg (uitkijken voor de jeeps), later via 

een in onbruik geraakte weg, die nu alleen voor 
voetgangers toegankelijk is.   
Er worden een paar bijzondere planten gevonden: de 
Gekuifde rapunzel (Physoplexis comosa), een roze 
rapunzel  met een korte bloemsteel die alleen in de Zuid-
Oostelijke alpen voorkomt en de “Dolomieten akelei” 
(Aquilegia einseliana) , met een vergelijkbare versprei-

ding.   
Verder prachtige planten zoals de uitbundige bossen 
“Boswikke” (Vicia sylvatica) en het is leuk te zien hoe de 
begroeiing verandert naarmate we dalen.  Ook een 
bijzondere paddenstoel moet vermeld: de Donkere 
hazenoor, bruine oortjes die op de rand van het pad 
groeien. Groepje voor groepje komen we bij elkaar in 
café La Baita en ieder geniet van een drankje. De bus 
van 16.15 uur brengt ons weer terug naar het hotel. Het 
is droog gebleven,  de wandeling was zeker niet zwaar 
en  er was een gevarieerd aanbod van interessante 
dingen. Na diner en briefing voor de volgende dag wordt 
nog wat gedetermineerd, maar velen zoeken snel hun 
bed op. 
Rob 
 
 

• Donderdag 14 juli 2011.  
• Schwarzberg - Monte Nero [Groep 1] 

 
[Voor het geografische overzicht: zie het kaartje van 10 
juli] 
 
Opgetogen starten we om half 8 aan onze 
Schwarzberg/Monte Nero tocht aan de Pragser Wildsee. 
Het eerste deel is dezelfde route (19) als eerder die 
week. Snel doorlopend en toch speurend naar de 
bloeiende witte Driebladige anemoon die waarschijnlijk 
uitgebloeid is want ik zie haar niet .Dan ineens rechts in 
de bosflank iets onbekends vanuit mijn ooghoek: 
minuscule/stengels in knop: dennenorchissen, wauw! 
Wanneer  we rechts pad 22A omhoog klauteren passen 
we automatisch ons tempo aan. De zon verwarmt onze 
lijven nog eens extra. Het pad gaat steil slingerend 
omhoog langs de onmiskenbare geur van Welriekende 
muggenorchissen die lang blijft hangen. Ik zie van alles 
maar noteren gaat niet wanneer je achter elkaar in  
cadans stijgt. En dat hoeft ook niet.. Na een half uur flink 
stijgen nemen we een drinkpauze in de schaduw van 
enkele dennen en wachten op de 2 laatste deelnemers 
terwijl de gesprekken gaan over van alles en nog wat. 
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Opnieuw voert ons pad steil omhoog tot we om 9.00 uur 
bij een uitgeholde rots in de schaduw komen waar we 
met z’n allen even uitblazen. Niets geen uitblazen als we 
de wonderschone uitdagende  Aquilegia einseleana  zien 

staan: wat een beauty!.  
Terwijl ik haar elegantie probeer vast te leggen  hoor ik 
de anderen achter mij roepen: ‘Physoplexis comosa/ 

Gekuifde 
rapunzel boven 
in de rotswand’!. 
Niet te geloven! 
Dan ontmoeten 
we haar toch 
nog na 2 
meldingen van 
eerdere dagen 
die ik gemist 
heb. Eerst een 
appel + boter-
ham om rustig 
te worden. On-
dertussen foto-
grafeer ik 9 

opgewonden 
KNNV-ers die in 
de plantjesfile 
staan voor de 

Gekuifde 
rapunzel . Iemand legt een dikke steen op het pad waar 
op je kunt staan om haar nog beter te ‘kieken’.  
Als laatste in de rij fotografeer ik haar: een hele 
bijzondere plant , nooit eerder gezien. Bolvormig hoofdje 
bestaande uit 10 losse licht roze  ‘lampionachtige’ 
bloemen van bijna 2 cm. met een zwartviolette top. Ik 
zou haar willen aanraken maar kan er niet bij. Maar goed 
ook. Endemisch voor Dolomiet-rotsen. Opgetogen over 
deze mooie vondst lopen we  het laatste stukje van de 

500 m. stijging. De bewoonde we-reld ligt ver achter ons. 
Vanuit het bos komend verandert het landschap 
plotsklaps in een stenige wereld. Boven en onder ons 
hellingen , enkel bekleed met steengruis en daartussen 
een horizontaal nieuw aangelegd smal Geröllpad  die we 
met kleine stappen betreden. Mooie passage, prachtig 
vind ik dit. Iedereen geniet !   

Uitkomend op een alm wachten we even op de laatste 2 
KNNV-ers en zien ’n groepje  ‘gehandicapte’ Zwarte 
vanille-orchissen langs het pad staan met  grote platte 
aren, niet normaal. Genietend van haar chocoladegeur 
trippelen we verder. Over de kam langs een volgende  
stenen ‘wand’ aan de  linkerkant  belanden we in 
landsschap van bergdennen. Vanuit mijn ooghoek 
registreer ik de over de grote stenen gedrapeerde 
Alpenberendruif.  Stachys alopecuros,een gele 
betoniesoort , nieuw voor de reis  staat er ook weer. 
Bergnagelkruid met haar bijna uitgebloeide pluiskopjes is 
ook van de partij. Lunchen op de alm bij de Pragser 
Kaserhütte  tussen Alpenaster, Grote brunel en Tormentil 
(!) geeft ons energie voor het laatste stukje bospad. Fijn 
in de schaduw lopend door dit ‘Driebladige anemonen’- 
bos komen we om 11.40 uur uit bij de Kühwiesenhütte 
waar Gea ons verwelkomt! Een hut met een bijzondere 
regengootophouder. Op de Kühwiesenalm staan nieuwe 
planten:  Astragalus penduliflorus, ‘n gele knikkende 
hokjespeul en iets verderop de violet roze Hedysarum 
hedysaroides /Alpenzoetklaver. Als we als groep weer bij 
elkaar staan laat Joop ons genieten van twee 
steenarenden die in de verte cirkelen. Teruglopend naar 

het hutje wijs ik 
Emanuel nog  op 
Akeleiruit  die hij 
waarschijnlijk gemist 
heeft. Dan ziet juist  
hij de Traunsteinera 
globosa /Kogelorchis  
pal naast de 
Akeleiruit staan. Nota 
bene 2 exemplaren! 
Gaan we weer uit 
ons dak! De afdaling 
voert ons door het 
bos (route 20 en 61) 
waarbij we meteen in 
de natte kalkweitjes 
duiken voor  
Veenzegge , Breed 
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wollegras  en Platte bies en nog een paar ‘leuke’ zeggen 
zoals mijn favoriete: Draadsteelzegge, nog geen 4 cm 
hoog. Door het bos afdalend passeren  we 2 soorten 
schermbloemen  die ons al ’n paar dagen bezig houden. 
Ter plekke determinerend komen we op: Seseli libanotis/ 
Hertswortel en de andere gaat mee in de plastic zak 
want het begint te regenen. Op tijd voor de bus treffen 
we de rest van de groep op het terras aan de Pragser 
Wildsee. De regen is gestopt en de dag was in één 
woord: fantastisch! 
Annie. 
 
 

• Donderdag 14 juli 2011.  
Kühwiesenalm. [Groep 2] 

 
Opdat de 3-schoentjeslopers ook de kans krijgen hun 
kwaliteiten aan te spreken en te genieten van een klim 
waaraan enig afzien kleeft, worden vandaag twee routes 
aangeboden. We stijgen van 1494 m naar 2140 m en 
hebben hoofdzakelijk te maken met de lage en middelste 
subalpiene vegetatie.   
Vanwege de hitte en het weerbericht nemen we om 8 uur  
bus 446  naar de Pragser Wildsee/Lago di Braies. 
Eindelijk gewend aan die tweetaligheid. 
Met Margriet gaat de steile tocht via pad 19 en 22A, via 
de Monte Nero naar de Kühwiesenalm. Steile stukken 
kenmerken het smalle pad, maar het blijkt vooral lang te 
zijn. 
Met Joop volgt de tweede groep het geleidelijk stijgende, 
brede pad 20 door een prachtig bos. Korte klimmetjes 
houden de route spannend. 
Door het vroege uur en de koele, vochtige atmosfeer in 
het oude, open naaldhoutbos  zingen de vogels als in het 
vogelparadijs. Kruisbek, matkop, goudvink, 
winterkoning…… 
Het raadsel van het regelmatige patroon van 
spiraalsgewijs geboorde gaatjes in een boombast weet 
Joop snel op te lossen. In eerste instantie denken wij aan 
een boktor, maar nee, het is het resultaat van het 
“ringelen” (auf Deutsch) van de Drieteenspecht. Door de 
gaatjes zuigt hij het zeer voedzame sap uit de boom. 
De wandeling is ook vol plantaardige verrassingen. 
Meteen al bij aanvang een groep Koraalwortel en 
halverwege Gentiana nivalis, bijgenaamd Sneeuw-
gentiaan, een éénjarige. 
Een mooie groep paddenstoelen, hazenoor, in de stenige 

berm doet ons fotografisch diep in het stof bijten. 
 

Al genietend belanden we op de steil aflopende 
Kühwiesenalm. Het pad steekt dwars over en volgt 
nagenoeg de hoogtelijn. De ene helft is al gemaaid, de 
andere gelukkig nog niet. Een bloemrijke alm waarin de 
opvallend grote pluizige zaadhoofden van het 
wildemanskruid de toon zetten. 
Op het smalle paadje  nemen we de tijd voor de lunch, 
de weiden zijn te steil om te beklimmen. 
We kijken hoe het de wandelaars vergaat die naar de top 
van de Kühwiesenkopf stijgen op 2140 m. 
Wij wagen het er ook maar op. Het steile pad voert 
zigzaggend naar de Kopf. Het uitzicht is formidabel; in de 
diepte de Pragser Wildsee. “Nieuwe” planten staan er 
niet. Het is nogal platgetrapt, want er is weinig plek en in 
het bakje aan het grote kruis zit een uitgedroogd 
stempelkussen. We hebben dus niet eens een bewijs 
van onze beklimming. 
Op de terugweg ontmoeten we op de Kühwiesenalm de 
groep van Margriet en in de rust worden enthousiast  
wetenswaardigheden uitgewisseld. 
Voordat we gezamenlijk afdalen krijgen we een 
geweldige toegift. Twee steenarenden “termieken” 
tussen de berghellingen onder ons. We nemen er de tijd 
voor en zien ze steeds maar weer vanachter de hellingen 
voorbij zweven, de zon op hun gouden koppen. Bij het 
hutje aan het begin van het bospad weer een juichkreet: 
een groeiplaats van de kogelorchis (Traunsteinera 
globosa). 
Net beneden bij de Wildsee krijgen we een flinke bui op 
ons kop. 
De busreis door het Hochpustertal terug naar Dobbiaco 
is trouwens ook niet te versmaden. Weliswaar heel 
toeristisch, maar de hotels zijn in traditionele stijl 
gebouwd. De balkons wedijveren in fraaie 
bloemenranden van petunia’s en geraniums. Sommigen 
zijn zelfs bijzonder te noemen. Op de heuvels staan nog 
oude, houten boerderijen met een ingebouwd balkon op 
de bovenste verdieping en houten schuren met in de 
zijwand kruislings aangebrachte versterkingen. 
Enkele nieuwsgierigen gaan bij thuiskomst nog even het 
oude Dobbiaco  in. De barokke kerk, de Burcht, het beeld 

van Maximiliaan, het winkeltje met stoffen voor de 
klederdracht, het begraafplaatsje met de ijzeren 
kruizen……Dit is Sudtirol. 
Na het diner is het determineren in het Duits niet voor 
iedereen weggelegd. Laat het maar aan Annie, Manuel 
en Rob over. Wat is nou een Tragblatt? Blatt mit einer 
meist ausgetriebenen Achselknospe. Snap je? 
Margriet Maan 
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• Vrijdag 15 juli 2011.  
Sextner Rotwand – Kreuzbergpass. 

 
[Voor het geografische overzicht: zie het kaartje van 11 
juli] 
 
Net als de afgelopen twee dagen vertrekken we om acht 
uur met de bus. Bij Bad Moos aangekomen staat de klok 
op 8.47 en het is 17graden. We nemen hier de 
kabelbaan om een paar honderd meter te overbruggen. 
Voordat er kaartjes worden gekocht wordt de groep in 

tweeën gedeeld, vanwege de korting 60+.  
Helaas voor mij geen korting. Boven aangekomen op 
Rotwandwiesen gaat de groep weer op zoek naar de 
bijzonderheden. We lopen hier wandeling 15 langs de 
Sextner Rotwand naar de Kreuzbergpass (we zijn hier 
maandag ook geweest maar dan aan de andere kant van 

de pas).  
Voor de wandeling staat 1uur 50minuten en ik ben bang 
dat het weer niet gaat lukken, al wordt er wel een poging 
gedaan vanwege de blikseminslag. Halverwege de route 
hergroeperen we en houden lunch. Hier volgt nog een 
heftige discussie over de Schorseneer maar uiteindelijk  
komen we toch tot een oplossing.. 
Om 14.00uur begint het te betrekken en dreigt er regen. 
Aan beide zijden van de pas tref je nog de oude bunkers 
aan die tijdens de eerste wereldoorlog van strategisch 
belang waren. Door twee blikseminslagen komt de groep 
op snelheid en bereiken we de Kreuzbergpass voor 

15.00 uur waar we de bus nemen. Twee van de groep 
nemen een bus later.  

Piet 
 
 

• Zaterdag 16 juli 2011.  
De reisdag naar huis. 

 
Vannacht matig geslapen, een beetje bang dat we ons 
zouden verslapen. Om half zes worden Piet en ik wakker 
en na een vlotte douche kleden we ons aan. We horen 
buiten de hotelbaas al de aanhangwagen parkeren. Hij 
gaat de bagage naar het station voor ons brengen op dit 
vroege uur van de dag. Geen moeite is voor het 
personeel te veel om het ons naar de zin te maken. De 
koffie en thee en de lunchpakketten staan al klaar. Tegen 
half zeven lopen we naar het station. Margriet heeft deze 
vroege trein uitgezocht om straks bij het overstappen wat 
meer tijd te hebben. Keurig op tijd komt de trein die ons 
allereerst naar Fortezza brengt. Hier hebben we ruim tijd 
om koffie te drinken. Een oud en zielig vrouwtje weet niet 
op welk perron ze moet opstappen. Margriet, heel sociaal 
zoals altijd,  ontfermt zich over haar en brengt haar op 
het eind van het perron, nog net op tijd, in de goede trein. 

Na de koffie 
wordt de reis 

voortgezet 
naar 

München.  
We hebben 
hier wat min-
der tijd dan 
gedacht, dus 
moeten we 
direct naar 
het goede 

perron en instappen. Zoals altijd is het nu ook weer 
zoeken naar onze plaatsen. Enkele plaatsen van ons zijn 
bezet, helaas moeten we deze mensen vertellen dat ze 
op onze gereserveerde plek zitten. In de trein zit ook een 
SNP groep. Zij hebben in de Dolomieten een huttentocht 
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gemaakt. We vragen of ze ook al die mooie alpenplanten 
hebben gezien. Het antwoord was verbijsterend, ze 
hadden dennen met 2 naalden en dennen met 5 naalden 
gezien, en vogels hadden ze in het geheel niet 
waargenomen. Dus ben ik blij dat ik bij de KNNV zit, die 
een geheel andere benadering heeft van natuurbeleving. 
In de omgeving van Frankfurt begint de lucht te 
betrekken en zeg ik tegen Margriet dat het zeker in 
Nederland regent. Vlak voor het station Arnhem nemen 
we afscheid van elkaar in de trein. Op het station waaiert 

de groep uit elkaar. Ik krijg gelukkig van Gerda een lift 
met de auto naar Bennekom. Ik wordt in de stromende 
regen heerlijk droog thuis afgezet. Nu de indrukken van 
deze reis wat zijn bezonken kijk ik met veel plezier er op 
terug. De reis is prima verlopen, wat zowel aan de goede 
sfeer binnen de groep als aan de perfecte organisatie 
van vooral Margriet heeft gelegen. Bedankt daarvoor. 
Joop Vrielink 
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Bijlagen 
 

• Plantenlijst 
Verantwoording, literatuurlijst (door Annie Vos & Emanuel Kneepkens)  

Van de in het veld op habitus herkende plantensoorten zijn de namen genoteerd. Vaak wordt ter controle nog in het 
veld naar details gekeken om kenmerken te controleren. Bij twijfel of bij onbekende soorten wordt (enig verantwoord) 
materiaal meegenomen.Van sommige exemplaren zijn detailfoto’s gemaakt. ‘s Avonds is veel materiaal 
gedetermineerd met behulp van de meegenomen flora’s (zie literatuurlijst). Over het algemeen kon het meegebrachte 
materiaal op naam gebracht worden. De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan de nomenclatuur van Flora 
Helvetica. De Nederlandse namen in de 2e kolom komen uit Heukels of uit Lambinon/De Langhe e.a.. De niet- officiële 
Nederlandse namen komen uit o.a. Blamey en staan tussen haakjes. Een enkele opmerking staat ook tussen haakjes 
De datakolom geeft aan op welke excursie de soort is gezien. Gekozen is om die soorten te noteren, die een redelijke 
afspiegeling vormen van de vegetatie van de betreffende excursiedagen. Er is niet getracht om op alle dagen alle 
soorten te noteren. Het meegebrachte materiaal van de groepsdeelnemers zijn tezamen met het plantenmateriaal van 
Annie Vos en Emanuel Kneepkens tot één plantenlijst verwerkt. Om de gegevens overzichtelijk per soort te kunnen 
presenteren is ervoor gekozen de kolom met de ‘familienamen’ niet in deze plantenlijst op te nemen. In totaal zijn 430 
plantensoorten genoteerd. 

Geraadpleegde literatuur: 

1. Aeschimann, David, Konrad Lauber e.a. - Flora Alpina ; band 1 en 2; 1e dr., 2004, Bern. 

2. Lauber, Konrad / Gerhart Wagner - Flora Helvetica, 2e dr., 1998, Bern. 

3. Lauber, Konrad / Gerhart Wagner - Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica,2e dr., 1998, Bern. 

4. Rothmaler, W. - Exkursionsflora von Deutschland: band 3: Gefässpflanzen: Atlasband, Nachdruch 11, Auflage 
2009, Spektrum Acad.Verlag, Heidelberg. & band 4: Gefässpflanzen: Kritischer Band, 10e dr., 2005, München. 

6. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey - Bergflora van Europa, 2003, Baarn. 

7. Meijden, R.van der - Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005 Groningen. 

8 Lambinon/De Langhe e.a. , - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de 
aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 

9 Adler,W . e.a. Exkursionsflora von Osterreich,Liechtenstein,Südtirol, 3e dr, Biologiezentrum der 
Oberosterr.Landesmuseen, 2008, Linz 

 Dolomieten  KNNV-reis 6 t/m 16 juli 2011  eindversie - 29 aug. 2011 
Annie Vos & Emanuel Kneepkens 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam data 
Achillea millefolium Duizendblad 7 
Achillea clavennae   8,10,12,13,15 
Achillea oxyloba   8,9,12,15 
Acinos alpinus (Alpensteentijm) 9,12,13,14 
Aconitum napellus Blauwe monnikskap 11 
Aconitum vulparia Gele monnikskap 8,9,13,15 
Actaea spicata Christoffelkruid 7 
Adenostyles alliariae (Grijze klierstijl) 9,11,13,14,15 
Adenostyles glabra (Kale klierstijl) 8,9,15 
Aegopodium podagraria Zevenblad 7 
Ajuga genevensis Harig zenegroen 9 
Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen 9,10,11 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 11 
Allium schoenoprasum Bieslook 11 
Amelanchier ovalis Europees krentenboompje 9 
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Anemone baldensis (Monte Baldo-anemoon) 15 
Anemone trifolia (Driebladige anemoon) 9,10 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 7 
Antennaria dioica Rozenkransje 10,11,12,14 
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 11 
Anthyllis vulneraria  Wondklaver 7,10 
Aposeris foetida (Stinkende bossla) 9,13,14,15 
Aquilegia atrata (Donkere akelei) 7,9 
Aquilegia einseleana   13,14 
Arabis bellidifolia (Crantz!) (Dwergscheefkelk) 8,13 
Arctostaphylos alpinus (Alpenberendruif) 15 
Arctostaphylos uva-ursi Berendruif 9,13,14 
Arenaria ciliata   8,10 
Armeria alpina (Alpen-Grasnelke) 8,10,12,13 
Arnica montana Valkruid 9,11,12,15 
Arrhenatherum elatius Glanshaver 7,11 
Asplenium ruta-muraria Muurvaren 13 
Asplenium viride Groensteel 7,8,9,12,13,14,15 
Aster alpinus (Alpenaster) 9,10,14 
Aster bellidiastrum (Alpenmadelief) 9 
Astragalus alpinus (Alpenhokjespeul) 15 
Astragalus australis (Südlicher Tragant) 8 
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 7 
Astragalus penduliflorus (Knikkende hokjespeul) 14 
Astrantia major Groot sterrenscherm 15 
Athamanta cretensis    8,14,15, 
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 9 
Bartsia alpina (Alpenhelm) 8,11,13,15 
Berberis vulgaris Zuurbes 7 
Biscutella laevigata Brilkruid 7,8,9,12,13,15 
Blysmus compressus Platte bies 14 
Botrychium lunaria Maanvaren 10,12,13,14 
Briza media Bevertjes 7,9,11,12,13,14 
Bromus inermis Kweekdravik  7 
Buphthalmum salicifolium Wilgkoeieoog 9 
Calluna vulgaris Struikhei 11 
Caltha palustris Gewone dotterbloem 7,10,12,13,14,15 
Campanula barbata (Baardklokje ) 8,9,10,11,12,14,15 
Campanula cochleariifolia (Zodeklokje) 9 
Campanula glomerata Kluwenklokje 7 
Campanula patula  ssp. patula Weideklokje 7 
Campanula rapunculoides Akkerklokje 7 
Campanula scheuchzeri (Scheuchzer's klokje) 8,9 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 8 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 7 
Carduus defloratus (Alpendistel) 7,12 
Carduus personata (Gemaskerde distel) 11 
Carex alba Witte zegge 7,9 
Carex atrata ssp. atrata (Geschwärzte Segge) 13,14 
Carex canescens (in Hk.curta) Zompzegge 11 
Carex capillaris (Draadsteelzegge)    7,10,14,15 
Carex davalliana Veenzegge 12,13,14 
Carex demissa(Hk.C.oederi ssp.oedocarpa) Geelgroene zegge   
Carex digitata Vingerzegge 7 
Carex echinata Sterzegge 11 
Carex ferruginea (Roestzegge)      8,9,10 
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Carex firma (Polster-Segge) 8,10,12,13 
Carex flacca Zeegroene zegge 7,9,10,13,14 
Carex hirta Ruige zegge 7 
Carex nigra Zwarte zegge 7,10,11,14 
Carex ornithopoda Vogelpootzegge    12,13 
Carex ornithopodoides   15 
Carex ovalis Hazenzegge 11 
Carex pallescens Bleke zegge 9,11 
Carex panicea Blauwe zegge 11,13 
Carex paniculata Pluimzegge 7,11,13,14 
Carex parviflora    13,14,15 
Carex rostrata Snavelzegge 7 
Carex viridula (Hk: C.oederi) Dwergzegge 11 
Carum carvi Karwij 7,8,11,15 
Centaurea jacea Knoopkruid 7,11 
Centaurea pseudophrygia (Pruikcentaurie) 11,12,15 
Centaurea scabiosa Grote centaurie 7 
Cerastium alpinum (Alpenhoornbloem) 9 
Cerastium carinthiacum ssp. carinthiacum (Karinthische hoornbloem) 15 
Chaerophyllum aureum Gouden ribzaad 7 
Chaerophyllum hirsutum  (Heggenribzaad) 9,15 
Chamerion angustifolium Wilgenroosje 7 
Chelidonium majus Stinkende gouwe 7 
Chenopodium album Melganzenvoet 8 
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik 7 
Cicerbita alpina (Alpenmelksla) 9,11,14,15 
Cirsium acaule Aarddistel 7,11,12 
Cirsium erisithales (Bleekgele vederdistel) 7,9,12,14,15 
Cirsium heterophyllum/helenioides Ongelijkbladige distel 7,9,11,13,15 
Cirsium spinosissimum (Alpenvederdistel) 8,12 
Clematis alpina (Alpenclematis) 7,9,10,13,14,15 
Clinopodium vulgare Borstelkrans 9 
Coeloglossum viride (Hk. Dactylorhiza v.) Groene nachtorchis 7,8,9,10,12,13,14,15 
Colchicum autumnale Herfsttijloos 9,11,13,15 
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 9 
Corallorhiza trifida  Koraalwortel 9 
Cotoneaster tomentosa (Viltige dwergmispel)    9,14 

Crepis aurea 
(Gold-Pippau; 
Goudbloemstreepzaad) 8,9,10,11,12,13,15 

Crepis froelichiana ssp. dinarica   7,10 
Cypripedium calceolus Vrouwenschoentje 7,9 
Cystopteris alpina   8,13,15 
Cystopteris fragilis Blaasvaren 7,8,11,13,14,15 
Cystopteris montana (Bergblaasvaren) 9 
Dactylis glomerata Kropaar 7 
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 7,9,12,13,14 
Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 8,9,11,15 
Dactylorhiza majalis Brede orchis 7,13 
Daphne mezereum Rood peperboompje 7,9,11,14,15 
Daphne striata (Gestreept peperboompje) 8,13,15 
Deschampsia caespitosa Ruwe smele 7,11 
Dianthus barbatus Duizendschoon 7,9,11 
Dianthus sylvestris ssp. sylvestris (Wilde tuinanjer) 10,12,13 
Doronicum austriacum (Oostenrijks gemzenkruid) 11,15 
Doronicum columnae Kale voorjaarszonnebloem 8,15 
Draba aizoides Geel hongerbloempje 10 
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Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 11 
Dryas octopetala (Achtster; Zilverwortel) 7,8,9,10,12,13,15 
Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 9 
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 10,14 
Echium vulgare Slangenkruid 7 
Eleocharis palustris Gewone waterbies 7 
Epilobium anagallidifolium (Alpenbasterdwederik) 13 
Epilobium montanum Bergbasterdwederik 9 
Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis 7,9,14,15 
Equisetum arvense Heermoes 7 
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart 11 
Equisetum variegatum Bonte paardenstaart 10 
Erica carnea (Sneeuwheide) 7,9,10,12,13,14 
Erigeron acer Scherpe fijnstraal 15 
Erigeron glabratus    13 
Erigeron uniflorus (Eenhoofdige fijnstraal) 8 
Eriophorum angustifolium Veenpluis 10,13,14 
Eriophorum latifolium Breed wollegras 11 
Euphrasia minima (Dwergogentroost) 11 
Euphrasia stricta Stijve ogentroost 15 
Festuca altissima Boszwenkgras     9 
Festuca pratensis Beemdlangbloem 7,11 
Festuca rubra Rood zwenkgras 8 
Filipendula ulmaria Moerasspirea 7 
Fragaria moschata Grote bosaardbei 9 
Fragaria vesca Bosaardbei 7,9 
Galeopsis speciosa Dauwnetel 11 
Galium mollugo Glad walstro 7 
Galium pumilum Kalkwalstro 9,11,12 
Galium uliginosum Ruw walstro 7 
Gentiana asclepiadea (Zijdeplantgentiaan) 9,11,12,13 
Gentiana clusii (Grootbloemige gentiaan) 8,10,13 
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan 13 
Gentiana germanica Duitse gentiaan 7,14 
Gentiana nivalis (Sneeuwgentiaan) 14,15 
Gentiana punctata (Gestippelde gentiaan) 15 
Gentiana terglouensis (Triglav-gentiaan) 8 
Gentiana utriculosa (Blaasgentiaan) 10,12,13,14 
Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) 8,9,10,11,15 
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 7,8,9,11,13,15 
Geum montanum (Bergnagelkruid) 10,11,12,14,15 
Geum rivale Knikkend nagelkruid 9,11,13,14,15 
Globularia cordifolia (Hartbladige kogelbloem) 8,10,12 
Gnaphalium hoppeanum (Hoppe's droogbloem) 13 
Gnaphalium norvegicum (Noorse droogbloem) 8,11 
Goodyera repens Dennenorchis 7,14 
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 7,12,13,15 
Gymnadenia odoratissima Welriekende muggenorchis 7,9,10,13,14,15 
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 9 
Gypsophila repens (Kruipend gipskruid) 9,14,15 
Hedysarum hedysaroides (Alpenzoetklaver) 14 
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 7,8 
Hepatica nobilis Leverbloempje        7,9,10 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 8 
Herniaria glabra Kaal breukkruid 8 
Hieracium aurantiacum Oranje havikskruid 11 
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Hieracium lactucella Spits havikskruid     11 
Hieracium murorum Muurhavikskruid 7,9,11 
Hieracium pilosella Muizenoor 11 
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 7,8,9,13 
Homogyne alpina (Alpenlattich) 13,14,15 
Homogyne discolor (Tweekleurig hoefblad) 13,14,15 
Horminium pyrenaicum (Pyrenese drakenmuil) 7,8,9,10,12,13,14,15 
Huperzia selago Dennenwolfsklauw     15 
Juncus monanthos   7,13,15 
Juncus triglumis   10 
Juniperus communis  Jeneverbes 7 
Juniperus communis ssp. nana (Dwergjeneverbes) 12,15 
Kernera saxatilis (Bolhauwtje) 9,10 
Knautia dipsacifolia Bergknautia 7,11,12,15 
Laserpitium latifolium Breed laserkruid 15 
Laserpitium peucedanoides   7,9,12,13,14 
Lathyrus occidentalis (=laevigatus)   7,11 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus 7 
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 7 
Leontodon montanus ssp. montanus (Bergleeuwentand) 8 
Leontopodium alpinum (Edelweiss) 10,12,13,14 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet 7 
Ligusticum mutellina (Alpen-Liebstock) 8,10,12 
Lilium bulbiferum ssp. bulbiferum (Feuerlilie met bolletjes) 7 
Lilium martagon Turkse lelie 8,9,13,14,15 
Linaria alpina (Alpenleeuwenbekje) 8,9,15 
Linum catharticum Geelhartje 7,9,10,11,12 
Listera ovata (Hk.= Neottia ovata) Grote keverorchis 7,9,11,12,13,14,15 
Loiseleuria procumbens (Kruipend rotsroosje) 10 
Lolium perenne Engels raaigras 8 
Lonicera alpigena (Alpenkamperfoelie)    7 
Lonicera caerulea (Blauwe kamperfoelie)    9,11 
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 7,11 
Lotus corniculatus Gewone rolklaver 7,8,9,10,11,12,13,14,15 
Lupinus polyphyllus Gewone lupine 7,11 
Luzula luzuloides Witte veldbies 9,11 
Luzula nivea (Sneeuwwitte veldbies) 7,9,10,11,13,14 
Luzula pilosa Ruige veldbies 7 
Luzula sylvatica Grote veldbies 9 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 11,12 
Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw 9,10,15 
Maianthemum bifolium Dalkruid 7,9,13,15 
Matricaria discoidea Schijfkamille 8 
Medicago falcata Sikkelklaver 7 

Medicago lupulina Hopklaver 7 
Medicago sativa Luzerne 7 
Melampyrum arvense Wilde weit 7,15 
Melampyrum sylvaticum (Boshengel) 7,9 
Melica nutans Knikkend parelgras 7,9,15 
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 10 
Milium effusum Bosgierstgras 15 
Minuartia sedoides (Dwergveldmuur) 13,15 
Moehringia ciliata (Bewimperde veldmuur) 8 
Moehringia muscosa (Moos-Nabelmiere) 7,9 
Molinia caerulea Pijpenstrootje 7 
Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen 7,9,11,15 



KNNV-reis Dolomieten   pagina 20 

Mycelis muralis Muursla 7 
Myosotis alpestris (Alpenvergeet-mij-nietje)   9,15 
Nardus stricta Borstelgras 10 
Neottia nidus-avis Vogelnestje  7,9 
Nigritella nigra (Zwarte vanilleorchis) 8,10,12,13,14 
Nigritella rubra (Rode vanilleorchis) 12 
Onobrychis viciifolia Esparcette 7,11,12 
Ononis repens Kruipend stalkruid 7 
Ononis spinosa Kattendoorn 7 
Ophrys insectifera Vliegenorchis 7 
Orobanche gracilis Bloedrode bremraap 7,11,12,13,14,15 
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 7,9,11,15 
Oxalis acetosella Witte klaverzuring 7,9 
Oxytropis campestris (Alpenspitskiel) 14 
Oxytropis neglecta   7,8,12,13,14,15 
Paederota bonarota (Buoanarotti's ereprijs) 8,10,12,13,14,15 
Papaver alpinum ssp. rhaeticum zij p. aurantiacum   
Papaver aurantiacum (Rätischer Alpen-Mohn) 7,8,9,10,15 
Paris quadrifolia Eenbes 7,9,10,14,15 
Parnassia palustris Parnassia 8,9,10,11,13,14,15 
Pedicularis elongata (Smalgebekt kartelblad) 8,9,10,11,12,13,15 
Pedicularis kerneri   10 
Pedicularis palustris Moeraskartelblad 7,11 
Pedicularis recutita (Roodbruin kartelblad) 15 
Pedicularis rostrato-capitata (Vogelkop-kartelblad) 8,13 
Pedicularis verticillata (Kranskartelblad) 8,9,13,14,15 
Pedicularis verticillata forma rosa (Roze kranskartelblad) 8 
Peucedanum ostruthium Meesterwortel 12,13,15 
Phegopteris connectilis Smalle beukvaren 7 
Phleum pratense Timoteegras 7 
Physoplexis comosa (Gekuifde rapunzel) 9,10,13,14 
Phyteuma betonicifolium (Grote rapunzel) 11 
Phyteuma hemisphaericum (Grasrapunzel) 10 
Phyteuma orbiculare (Bolrapunzel) 7,11,13,14,15 
Phyteuma ovatum (Haller's rapunzel) 7,9,10,13,14,15 
Phyteuma sieberi (Dolomietenrapunzel) 8, 10,12,13 
Pimpinella major Grote bevernel 7,9,11,15 
Pinguicula alpina  (Alpenvetblad) 15 
Pinguicula vulgaris Vetblad 9,7,14 
Pinus cembra (Arve) 12 
Pinus mugo Bergden 7,8,9,13,14,15 
Plantago atrata (Bergweegbree) 12 
Plantago major ssp. major Grote weegbree 7 
Plantago media Ruige weegbree 8,9,11,12 
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 7,9 
Poa alpina ssp.vivipara (Alpenbeemdgras, vivipare vorm) 15 
Poa annua Straatgras 8 
Poa nemoralis Schaduwgras 9,11,15 
Polemonium coeruleum Jakobsladder 7 albavorm 
Polygala chamaebuxus (Buxusbladige vleugeltjesbloem) 9,10 
Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem 10 
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 11,12 
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel 9,11,15 
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 8 
Polygonum bistorta Adderwortel 11 
Polygonum viviparum (Levendbarende duizendknoop) 7,8,9,10,12,13,14,15 
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Polystichum lonchitis Lansvaren 10,15 
Potentilla anserina Zilverschoon 7,13 
Potentilla aurea (Gouden ganzerik) 8,10,15 
Potentilla caulescens   13 
Potentilla erecta Tormentil 7,14,15 
Potentilla nitida (Roze ganzerik) 8,10,12,13.15 
Potentilla norvegica Noorse ganzerik 7 
Prenanthes purpurea (Hazensla) 7,9,11 
Primula auricula (Aurikel)  13 
Primula elatior Slanke sleutelbloem 7 
Primula farinosa (Melige sleutelbloem) 7,9,10,14 
Primula halleri (Hallers sleutelbloem) 8 
Primula minima (Dwergsleutelbloem) 8,10 
Primula veris Gulden sleutelbloem 14 
Pritzelago alpina (Alpen-Gemskresse) 15 
Prunella grandiflora Grote brunel 9,13,14,15 
Prunella vulgaris Gewone brunel 7,9,11 
Pseudorchis albida Witte muggenorchis 7,8,11,12,13,15 
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 9 
Pulsatilla alpina  (Alpenanemoon) 12,13,14 
Pulsatilla alpina ssp. austroalpina  (Oostenrijkse alpenanemoon) 11 
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 7,9,10,15 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 8 
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem 10 
Ranunculus hybridus (Basterdboterbloem) 8,10,12,14,15 
Ranunculus platanifolius   9,11,13,15 
Rhinanthus  angustifolius Grote ratelaar 13 
Rhododendron ferrugineum (Roestbladig alpenroosje) 8,9,15 
Rhododendron hirsutum (Gewimperd alpenroosje) 7,9,13,14,15 
Rhodothamnos chamaecistus (Dwergalpenroosje) 7,8,9,10,13,15 
Ribes rubrum Aalbes 15 
Ribes uva-crispa Kruisbes 7 
Rosa pendulina (Alpen-Hagrose) 9,12,13,14,15 
Rubus idaeus Framboos 9 
Rubus saxatilis Steenbraam 9,15 
Rumex alpinus (Alpenzuring) 8,9,15 
Rumex obtusifolius Ridderzuring 7 
Rumex scutatus Spaanse zuring 9,15 
Salix herbacea (Kruidwilg) 15 
Salix purpurea Bittere wilg 7,9,11 
Salix reticulata (Netwilg) 8,10,15 
Salix retusa (Stompbladige wilg) 9,15 
Salvia pratensis Veldsalie 7 
Sambucus racemosa Trosvlier 7,11 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel 11 
Saponaria ocymoides (Rotszeepkruid) 14 
Saxifraga aizoides (Beeksteenbreek) 12,15 
Saxifraga caesia (Blauwgroene steenbreek) 8,9,10,12,13,14,15 
Saxifraga paniculata (Pluimsteenbreek) 14 
Saxifraga rotundifolia Ronde steenbreek 9,11,15 
Saxifraga sedoides   8,15 
Saxifraga stellaris (Sterbloemige steenbreek) 11 
Scabiosa triandra   7,9,12 
Scorzonera humilis Kleine schorseneer 12 
Scrophularia juratensis   13 
Securigera varia (=Coronilla v.) Bont kroonkruid 11 
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Sedum atratum (Donker vetkruid) 8,10,12,15 
Selaginella helvetica Zwitsers mosvarentje 7 
Selaginella selaginoides (Stekelige mosvaren)     7,8,9,10,11,12,13,14,15 
Sempervivum tectorum Donderblad 10 
Senecio abrotanifolius (Averuitbladig kruiskruid) 9,10,13,14 
Senecio ovatus  (=fuchsii) Schaduwkruiskruid 11,15 
Senecio vernalis Oostelijk kruiskruid 11 
Seseli libanotis Hertswortel 14 
Sesleria caerulea Blauwgras 13,14,15 
Sesleria sphaerocephala (Kugelköpfiges Blaugras) 8,12,13,15 
Silene acaulis (Stengelloze silene) 8,10,12,13,15 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 9 
Silene nutans Nachtsilene 9,10,11,13,14,15 
Silene pratensis (Hk.:S.latifolia) Avondkoekoeksbloem 7 
Silene pudibunda    9,11 
Silene pusilla   8,9,10,11,12,15 
Silene rupestris (Rotssilene) 7,11 
Silene saxifraga (Steenbreeksilene) 13 
Silene vulgaris Blaassilene 7,11,13,14,15 
Solanum dulcamara Bitterzoet 7 
Soldanella alpina (Alpenfranjeklokje) 8,15 
Soldanella minima (Dwergkwastjesbloem) 15 
Solidago virgaurea Echte guldenroede 9,11,13,15 
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel 8 
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 11 
Sorbus chamaemespilus   9,13,14,15 
Stachys alopecuros ssp. alopecuros (Gelbe betonie) 7,9,13,14 
Stellaria graminea Grasmuur 9 
Stellaria media Vogelmuur 15 
Stellaria nemorum  Bosmuur 9 
Swertia perennis (Poelgentiaan) 11 
Teucrium montanum Berggamander 13 
Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 14 
Thalictrum minus Kleine ruit 7,9 
Thesium alpinum Alpenbergvlas 7,8,9,11,12 
Thlaspi arvense Witte krodde 7 
Thlaspi rotundifolium   8,15 
Tofieldia calyculata (Bieslelie) 9,10,12,13,14,15 
Tofieldia pusilla (Kleine Liliensimse) 7,10 
Tragopogon pratensis ssp. oriet. Oosterse morgenster 13 
Tragopogon pratensis ssp.pratensis Gele morgenster 7 
Traunsteinera globosa (Kogelorchis) 14 
Trichophorum alpinum (Alpenveenbies)    11 
Trichophorum pumilum (Zwerg-Haarbinse) 11 
Trifolium badium (Bruine klaver) 8,9,10,11,12,14 
Trifolium hybridum Basterdklaver 7 
Trifolium medium Bochtige klaver 11,12,13,15 
Trifolium montanum Bergklaver 7,8,9,11,14,15 
Trifolium pratense Rode klaver 7,8,10 
Trifolium repens Witte klaver 7 ev 

Triglochin palustris Moeraszoutgras 11,12,14 
Tripleurospermum ssp. maritimum Reukeloze kamille 8 
Trollius europaeus (Trollius) 8,9,14,15 
Urtica dioica Grote brandnetel 7 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 7,9,11,15 
Vaccinium oxycoccos (=Oxycoccus palustris) Kleine veenbes 11 
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Vaccinium uliginosum Rijsbes 9,15 
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 15 
Valeriana dioica Kleine valeriaan 7,11,14 
Valeriana elongata (Gerekte valeriaan) 15 
Valeriana montana (Bergvaleriaan) 7,8,9,10,12,13,14,15 
Valeriana officinalis Echte valeriaan 11 
Valeriana saxatilis   8,10,12,14,15 
Valeriana supina   8 
Valeriana tripteris   9,15 
Veratrum album (s.l.) (Dodenwaad) 8,13,14 
Veratrum album ssp. lobelianum (Dodenwaad) met groene bloemen 9,11,12,15 
Verbena officinalis IJzerhard 11 
Veronica alpina (Alpenereprijs)   10 
Veronica aphylla (Bladloze ereprijs) 8,9,10,13,14,15 
Veronica beccabunga Beekpunge 7,10 
Veronica bellidioides (Rozetereprijs)     11 
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 7 
Veronica fruticans (Rotsereprijs) 8,13 
Veronica officinalis Mannetjesereprijs 9 
Veronica urticifolia (Netelereprijs) 7,9,11,13,15 
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 7 
Vicia cracca Vogelwikke 7,9,10,13 
Vicia sepium Heggenwikke 7 ev 
Vicia sylvatica (Boswikke) 9,13,14 
Viola biflora (Tweebloemig viooltje) 8,9,10,12,13,14,15 

 
• Vlinderlijst 

Dagvlinders Nachtvlinders 
    

Bont dikkopje Boterbloempje 

Bergluzernevlinder Gerande spanner 

Berg geaderd witje Rouwspanner 

Klein geaderd witje Kolibrievlinder 

Boswitje Roodbandbeer 

Groentje Tijgerbeertje 

Alpenblauwtje Euchalcia variabillis 

Dwergblauwtje Udea alpinalis 

Wikkeblauwtje Charissa ambiguata 

Veenbesblauwtje Pyrausta cingulata 

Atalanta Pyrausta aerealis 

Kleine vos    

Grote vos   

Grote parelmoervlinder   

Zilvervlek   

Titania's parelmoervlinder   

Steppeparelmoervlinder   

Bosparelmoervlinder   

Oranjebonte parelmoervlinder   

Boserebia   

Geelvlekerebia   

Alpenhooibeestje   

Rotsvlinder   
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• Vogellijst 

soort 7-jul 8-jul 9-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-ju l 15-jul 

                    

Dodaars x x               

Blauwe reiger x       x         

Wilde eend x x               

Steenarend         x     x   

Buizerd         x         

Sperwer               x   

Havik           x       

Torenvalk             x   x 

Gierzwaluw x   x x   x     x 

Alpengierzwaluw   x         x     

Grote bonte specht     x             

Rotszwaluw x   x         x   

Boerenzwaluw x x           x x 

Huiszwaluw x x x     x       

Waterpieper   x x x   x       

Witte kwik x x x x x x x x   

Grote gele kwikstaart x x           x   

Winterkoning     x x       x   

Waterspreeuw x       x x       

Alpenheggenmus   x         x     

Roodborst x     x           

Gekraagde roodstaart x                 

Zwarte roodstaart x x x x x x x x x 

Tapuit   x   x     x     

Zanglijster x   x         x   

Grote lijster x       x x       

Kramsvogel x x   x x x   x   

Merel x             x   

Beflijster     x     x     x 

Zwartkop x   x   x   x x   

Braamsluiper x x   x x   x x   

Tjiftjaf x   x x           

Goudhaan       x     x x   

Koolmees x       x     x   

Pimpelmees x                 

Zwartemees x   x x x   x x   

Kuifmees         x   x x   

Matkop               x   

Boomkruiper     x   x         

Notenkraker     x x   x   x   

Alpenkauw   x   x   x x     

Zw-Bonte kraai       x         x 

Raaf   x       x x   x 

Huismus x x x x x x x x x 
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Sneeuwvink   x   x   x x     

Vink x   x x x x   x   

Kneu           x       

Putter x   x             

Groenling               x   

Sijs                 x 

Europese kanarie x       x     x   

Goudvink     x             

Kruisbek               x   
 

• Paddenstoelenlijst 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam  Groeit op 
7-
jul 

8-
jul 

9-
jul 

10-
jul 

11-
jul 

12-
jul 

13-
jul 

14-
jul 

15-
jul 

Holsteelboleet Boletus cavipes bosbodem     x             

Zwartwordende bovist Bovista nigrescens bosbodem         x         

- Calvatia cretacea alpenweide           x       

Hanenkam Cantharellus cibarius veenmoeras         x     x   

Vossebesbladgast Exobasidicum vaccinicum Vossebes       x           

- Exobasidium rododendri Alpenroosje                 x 

Roodgerande 
houtzwam Fomitopsis pinicola naaldhout         x         

Geelbruine 
plaatjeshoutzwam Gloeophyllum separium naaldhout         x         

"hazenoor" 
Helvella silvicola, syn. 
Wynella atrofusca bospad             x x   

Larixviltkelkje Lachnellula occidentalis Larix                 x 

Zwavelzwam Laetiporus sulphureus naaldhout                 x 

Paardenhaartaailing Marasmius androsaceus naaldhout         x         

Gewone hertenzwam Pluteus cervinus naaldhout         x         

Vleeskleurige zalmplaat Rhodocybe gemina bosbodem               x   

Oranjegeel trechtertje Rickenella fibula sphagnum         x         

Papilrussula  Russula caerulea bospad               x   

Gewone wimperzwam Scutellinia scutellata naaldhout     x             

Gekarteld leemkelkje Tarzetta catinus bosbodem         x         
N.B. de Calvatia cretacea was de “golfbal” van 10 cm doorsnede. 

 

 

In februari 2012 bereikte ons het bericht dat onze reisgenoot en de mede-
auteur van dit verslag, Rob Okker, kort geleden is overleden. 
Wij zullen ons Rob herinneren als een bevlogen natuurliefhebber, met 
name als kenner van de floristische aspecten die we deze reis beleefden. 
Onze gedachten zijn bij Hermien en de familie en wensen hen alle sterkte 
om dit verlies te verwerken. 
 
Het KNNV-reisgezelschap Dolomieten 2011. 


