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Foto’s: Bijna alle deelnemers hebben hieraan een bijdrage geleverd 
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Dagverslagen    
 
Dag 1 – 20 mei 2011                                                                                                         Klaas van Dort       
 
De vlucht vanuit Amsterdam via Budapest naar Podgorica verliep prima. Er was zoals gebruikelijk 
weinig tijd om over te stappen in Budapest. Het is een flink stuk lopen door de gangen van het 
moderne vliegveld in renovatie. Volg de bordjes TRANZIT. Dat deed iedereen naar eigen inzicht.  
Chauffeur en gids stonden klaar op Podgorica airport met een bagagebusje en een iets grotere bus 
waar precies 19 mensen inpasten, inclusief chauffeur. Chauffeur sprak alleen Montenegrijns. Gids 
Vlatko sprak goed Engels. Koffer en rugzakken vlot in de bagagebus gestouwd en linea recta in de 
eerste file van de dag, tevens laatste. De aanvoerweg naar het vliegveld bleek opgebroken. Buiten- en 
binnentemperatuur liepen al aardig op…. Na een klein half uurtje konden we verder en reden we 
westwaarts in de richting van de Adriatische kust. De weg voerde dwars door het Nationale Park 
Skadarsko Jezero, een meer omzoomd met rietmoeras te midden van droge kalkheuvels. Een 
Woudaapje vloog op uit het riet, dwergaalscholvers alom, het meer stralend blauw…….  
Lunch in een schamele hut aan de oever van de dam in het Skadarsko Jezero. Een moment om even 
aan elkaar te wennen. Rinie keek nog eens goed om zich heen, geen Hans, echt geen Hans. Heeft 
iemand Hans gezien? Nee dus. Lichte paniek. Die had de bus dus gemist, een wel heel vervelende 
manier om hem te bedanken voor zijn sociale invoelendheid: hij was de bagagekarren netjes gaan 
wegzetten en zag de bus tot zijn stomme verbazing nog net de hoek omscheuren (standaardblunder 
van overenthousiaste reisleider op de eerste dag: niet tellen……). Snel terug naar het vliegveld waar 
Hans de zaak opmerkelijk goed bleek op te vatten. De groep smulde van verse karper en paling, de 
lokale specialiteit! 
 

  
Lunchen met vers gevangen vis aan het Meer van Skadar Strand bij Ada Bojana 

 
Met vol gevoel verder. Het was nog ruim 2 uur rijden naar de delta van Bojana rivier in het uiterste 
zuidoostelijke puntje van Montenegro. We werden gehuisvest in prima bungalows op het strand in het 
toeristencomplex van Ada Bojana (een nudistenkamp, zoals later bleek). Het restaurant was doorsnee 
en niemand had veel trek.  
Er was nog net even tijd voor een avondwandeling langs het strand van Ada Bojana. Het strand ligt 
vol met uit zee aangespoeld afval, meest plastic. In de vrij toegankelijke duinen bloeien allerlei soorten 
met een voorkeur voor dynamische en droge omstandigheden: Zeewinde (Calystegia maritima), 
Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum), Zeerupsklaver (Medicago maritima), maar ook soorten die bij 
ons niet voorkomen, zoals een aan onze Dunstaart verwant grasje met gebogen aren: Parapholis 
incurva. De paarsbloeiende struik Amorpha, een exoot, is ook hier erg opdringerig.  
Zouden er vannacht dwergooruiltjes piepen? 
 
 
 
Dag 2 – 21 mei 2011                                                                                                          Ali Klinkhamer                                                                                         
 
Toen we gisteravond arriveerden bij onze accommodatie van Ada Bojana werden we verwelkomd 
door het fluitende geluid van de dwergooruil en nu, tijdens het eerste ontbijt op deze mooie plek, 
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vliegen de enthousiaste verhalen van de Vroeg uit de Veren Vogelaars over tafel: o.a. wielewalen en 
roodstuitzwaluwen, die geen rode maar een oranje stuit blijken te hebben.  De eerste wandeling 
begint direct vanuit onze bungalows en de eerste floristische waarnemingen worden al snel gemeld. In 
het gras voor een rij leegstaande huisjes staat Serapias vomeracea (Lange tongorchis). 
De huisjes horen evenals de bungalows bij een (voormalig) nudistencampement, zo’n 25 jaar geleden 
gebouwd in de Titotijd. Op dit moment is het er heerlijk rustig en we kunnen, weliswaar gekleed, zo de 
Adriatische zee in lopen. Het campement ligt aan de monding van de Bojana rivier, die ongeveer 16 
km lang is en een natuurlijke grens met Albanië vormt. 
De wandeling gaat verder door een droog dynamisch kust/zandlandschap met kenmerkende soorten 
als Eryngium maritimum (Blauwe zeedistel), Calystegia soldanella (Zeewinde), Medicago maritima 
(Zeerupsklaver), Pancratium  maritimum (Zeelelie),  Cakile maritima (Zeeraket),  Xantium spec. 
(stekelige ? Late Stekelnoot ?). 
 
 

  

Taurische hagedis Griekse landschildpad 

. 
Een exoot als Amorpha fruticosa (Indigostruik), ooit aangeplant als bodemverbeteraar en 
oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, is nu een enorme plaag geworden. Onderweg zien we in een 
meertje met een hevig zingende Grote Karekiet Griekse landschildpadden, herkenbaar aan hun 
gespleten staartschild en het vrouwtje heeft een korte staart die eindigt in een harde hoornige spits. Je 
moet bij schildpadden altijd naar de kont kijken!  
In hetzelfde meertje zwemmen Dobbelsteenslangen en boven het water uit steken de kopjes van 
Moerasschildpadden, waarvan de jongen een licht gele kop hebben. 
Wanneer we niet verder kunnen langs het strand duiken er dolfijnen op en het lijkt of ze een grote vis 
proberen te vangen. Vladko, onze gids, vertelt dat er in september/oktober veel steuren zwemmen, 
die daar eitjes leggen. Hij heeft een prachtig kapmes, waarmee hij voor ons in het bos een 
begaanbaar pad wilde kappen, hetgeen helaas niet lukte, waardoor we dezelfde weg weer terug 
moesten wandelen. 
De kust van Montenegro heeft geen beschermde status en volgens Vladko waren er ooit plannen een 
onderkomen voor de welgestelde toerist te creëren, vergelijkbaar met hetgeen in Saoedi Arabië aan 
de kust is gerealiseerd. Hopelijk gaat zoiets treurigs nooit door. 
Onderweg vliegt er een Griel over alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en we herkennen het 
geluid van deze vogel, dat lijkt op een wulp, maar de Griel heeft duidelijk een ander gekleurd 
verenkleed en ook geen kromme snavel zoals de Wulp. 
Er ligt verschrikkelijk veel aangespoelde (plastic) rommel waardoor het er erg vervuild uitziet, maar 
schijn bedriegt, we bevinden ons in een gebied met topkwaliteit natuur, waar we in ons nette 
Nederland alleen maar van kunnen dromen. 
Een takje bezet met eitjes van de Zeekat brengt menigeen in de zoveelste vervoering. 
Na de lunch aan het strand gaat een ieder zijns/haars weegs en wandel ik zelf met een aantal floristen 
terug naar onze huisjes. Onderweg begrijp ik uit hun gesprekken dat de Gladiolen in Polen van een 
paar jaar geleden toch wel het toppunt van genot waren! 
Einde van een veelbelovende eerste wandeldag in Crna Gora. 
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Dag 3 – 22 mei 2011                                                                                                              Wim Kuijper                                                                                                  
 
De dag begon vroeg. Met een busje zouden we enkele gebieden in de zuidpunt van Montenegro 
bezoeken en daarvoor was de hele dag uitgetrokken. Er was een chauffeur en onze gids was Vlatko 
Bulatovic. Hoewel Vlatko vrijwel niets over planten en dieren wist (dat leerde hij van ons) bleek hij een 
zeer aardige en geschikte persoon om ons rond te leiden. 
De meesten stonden om ca. 6 uur op, want om half 7 stond er koffie en thee klaar + een ontbijtpakket. 
Normaal was het restaurant niet open op dat tijdstip en zeker niet op zondag. Maar op ons verzoek 
kon er toch iets geregeld worden. Even na half 7 zouden we vertrekken,  maar ja .. . Liesbeth had zich 
verslapen op deze bijzondere dag (haar verjaardag).  
Na een kort stukje rijden was er een eerste fotostop op een brug over de rivier. Hier waren grote 
houten stellages in de rivier gebouwd om met kruisnetten vis te kunnen vangen. Het deed 
middeleeuws aan.  
 

  
visstellages in de Bojanarivier zoutpannen Ulcinjska solana 

 
Ons eerste excursiegebied was het Ulcinjska solana. Dit was een zoutmeer en een grote serie 
zoutpannen ten oosten van Ulcinj. Het busje stopte aan het eind van een weg bij een hek en via een 
kantoortje en een betaling konden we het terrein op. De gebouwen waren nogal vervallen maar 
kennelijk was het systeem van toestromend zeewater en verdamping nog in gebruik. De planten- en 
dierenwereld waren opvallend. Zo maar een paar vogelsoorten die hier rondliepen en vlogen: 
steltkluut, strandplevier, krombekstrandloper,kleine zilverreiger, scharrelaar, balkankwikstaart, 
dwergstern en woudaapje. In de vegetatie allerlei soorten die op zout wezen: zeekraal,  zoutmelde, 
loogkruid, klein schorrenkruid, zandvarkensgras, meldes en vele anderen (zie plantenlijst).  
Klaske kon het niet laten, zij ging bovenop guichelheil staan… Onze ontbijtplek was op een dijkje met 
uitzicht op het grote zoutmeer. Enkele andere waarnemingen in dit gebied waren een 
koninginnenpage, in de toevoersloten zwommen grondeltjes, krabben en slangen, Liesbeth zag een 
scheltopusik (een grote pootloze hagedis, verwant aan de hazelworm), Hans vond een bijzonder (?) 
korstmos op een betonnen bruggetje  en Wim verzamelde aangespoelde schelpen langs het 
zoutmeer. Het bleek een bijzondere brakwaterfauna te zijn met brakwaterkokkel, brakwaterhoren en 
tere dunschaal. 
In de verte hoorden we de oproep voor het 2e ochtendgebed vanaf een minaret. Om half 11 werden 
we opgehaald door het busje voor een rit naar het volgende gebied.  
In Krute deden we inkopen in een ‘supermarkt’ voor de lunch en sommigen namen wat te drinken of 
een lekker ijsje. 
Het volgende excursiepunt was het uitzicht op Sasko jezero (meer van Sask). Vanaf een weg 
wandelden we via een kort pad omzoomd door vele geel bloeiende Phlomis fruticosa naar een ruïne 
(= Shasi-Sas). Het uitzicht op het meer was prachtig, het lag helaas onbereikbaar diep in een grote 
doline. Er werden veel plantensoorten genoteerd, o.a. diverse varentjes (schubvaren, 
steenbreekvaren, zwartsteeltje e.a.). Bovenop de heuvel speelde Vlatko op een speciale fluit, 
misschien gaat Gay hem dit nog een keer nadoen! De terugweg ging via hetzelfde pad. Bij het busje 
werd geluncht met als verrassing een stukje gebak van de jarige Liesbeth. Piet ontdekte hier nog een 
steenuiltje bovenop een mast.  
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zwartkopgors lunch in het veld 

 
In de middag stond een bezoek aan een stukje oever van de Bojana rivier op het programma. Na wat  
zoeken vonden we de goede plek. Hier hadden we uitzicht op een eilandje vol met nesten van 
dwergaalscholver, geelpootmeeuw, kleine zilverreiger en lepelaar. Ertussen zagen we een glimp van 
kwak en ralreiger. Een oude stellage hier bleek nog een uitkijktoren geweest te zijn van de grenswacht 
die vroeger Albanië in de gaten moest houden. Langs de rivieroever vlogen veel libellen, voornamelijk 
de prachtig blauwe bosbeekjuffers. 
De laatste stop van deze dag was naast een slootje. Klaas had hier een groeiplaats ontdekt van 
genadekruid (Gratiola officinalis). Erg leuk om deze in Nederland zo zeldzame soort hier volop in bloei 
te zien staan.  
 
 
Dag 4 – 23 mei                                                                                                          Gay Jannette Walen                                                                                                                          
 
Laatste ontbijt in het naturistenhotel van Ada Bojana. 
Afscheid van de zee en dus van het zwemmen ’s ochtends vroeg vóór het ontbijt en ’s avonds bij 
terugkomst. 
Met de volgeladen bussen (we hebben nu een andere chauffeur dan Stevo) rijden we naar Stari Bar 
(Oud Bar). Stari Bar is een klein dorp gelegen aan de voet van een oude ommuurde stad, waarvan de 
ruïnes en nauwe straatjes nog steeds de sfeer ademen van vroeger eeuwen. Waarschijnlijk dateert de 
eerste nederzetting op die plek van 800 BC, bewoond door een Illyrische stam. Na door de Romeinen 
verwoest te zijn, is in de 6e eeuw een nieuwe fortificatie gebouwd door de Byzantijnse keizer Justinus. 
In de 10e eeuw was Stari Bar een belangrijk economisch centrum geworden. Later kwam het 
wisselend onder Venetiaanse en Turkse heerschappij. 
De redelijk  bewaard gebleven citadel is in de 2e wereldoorlog nog gebruikt als gevangenis. Nu lopen 
er toeristen rond en herbergt de citadel geen gevangenen maar schapen. Eén daarvan had net z’n 
kop klem gezet in de getraliede toegang, maar werd gelukkig bevrijd door Joke en Liesbeth. De citadel 
kan beklommen worden en geeft een mooi uitzicht op de vallei.  
Na Stari Bar, waar we ook boodschappen hebben gedaan voor de lunch, rijden we langs een mooie 
binnenweg met veel haarspeldbochten het Rumija gebergte in. We maken onze boterhammetjes klaar 
bij het beginpunt van een gemarkeerde wandeling en lopen dan het gortdroge karstgebergte in.  Al 
snel ontdekt Margriet dat ze haar tas met geld heeft laten liggen op een plek waar plantjes bekeken 
moesten worden, dus het gemiddelde tempo zakt al snel naar het voorspelde KNNV-niveau. Er is 
tijdens de klim veel te zien en te genieten. Uiteindelijk is iedereen gearriveerd op het hoogste punt van 
de wandeling: de “Bijela Skala” (= witte treden). Daar eten we, gezeten op een prachtig uitkijkpunt. De 
hele omgeving is intrigerend mooi.  Vóór 1878 waren de Ottomanen hier heer en meester, wat nog te 
zien is aan de aanwezigheid van moerbeibomen, aangeplant voor de zijdeteelt. 
Als we weer langzaam afdalen aan de andere kant van de rug ontdekt Hans Schinkel een zeer 
zeldzame bloeiende balkan-endeem: de Ramonda serbica. Het gebied aan deze kant van de bergrug 
is van een buitengewone schoonheid: het is er doodstil en ongerept, nergens het elders overvloedig 
aanwezige plastic afval. Het stenen pad slingert door een weelderige, transparante begroeiing van 
o.a. Carpinus betulus en eikenhakhout. 
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Veel orchideeën, o.a. de Orchis quadripunctata  en dan, zomaar midden op het pad, de giftige Sarka, 
Vipera berus, die snel onder een steen schiet. Hier en daar een stenen muurtje, de voormalige 
omheining van een moestuintje, overblijfsel uit het voormalige communistische tijdperk toen de 
keuterboertjes nog niet weggetrokken waren en hun kleine lapjes grond bebouwden terwijl hun vee 
gewoon los rondliep. De akkertjes werden naderhand overwoekerd en het opschot werd als hakhout 
gebruikt. De echt oude bomen, sommige wel 200 à 300 jaar oud, werden echter gespaard. Nog 
steeds is te zien hoe de takken van die grote bomen wel als veevoer werden gebruikt: de grote takken 
waren er af gezaagd en elk jaar werd het stamlot, dat natuurlijk jong en sappig was, eraf gesneden 
voor de koeien. Op die oude bomen zitten zeldzame soorten epifythen, die alleen voorkomen op echt 
heel oude bomen. 
 

  
Uitzicht vanaf citadel Stari Bar Ramonda serbica 

 
Na enkele uren bereiken we DE EIK, een bijna mythische boom, waar Vlatko op geheimzinnige 
manier al over verteld heeft. Het is een waarlijk majestueuze, oeroude eik, van waaruit je uitkijkt op het 
meer in de verte en op de bergen van Albanië aan de overkant. Vlatko vertelt over de eik en de slang. 
Onder de eik, zo zegt hij, leeft de grote slang, die zich soms laat zien. De geest van de slang en de 
geest van de boom leven in symbiose. De slang is de hoeder van de boom en de boom is de hoeder 
van het dorpje Pincici, even beneden op de helling. Helaas laat de slang zich niet zien. 
Na weer lang gewacht te hebben op zekere achterblijvers lopen we verder naar beneden. Het 
eeuwenoude pad komt uit in het dorpje, dat niet meer in gebruik is, alleen nog maar als stal voor wat 
kippen en een ezel. Het is een prachtig dorpje, waar letterlijk de tijd is stilgevallen, en waar heel goed 
te zien is hoe dergelijke zelfvoorzienende dorpjes er uit zagen. Er groeien notenbomen (walnoot, 
hazelnoot), moerbeibomen, veel tamme kastanjes (meel voor het kastanjebrood dat de mensen 
vroeger aten) en olijfbomen. Wat geiten en een koe, meer had men niet nodig. De huisjes zijn ook hier 
gebouwd van de plaatselijke keien, met pannen op het dak, die ook weer door keien op hun plaats 
worden gehouden. 
Beneden gekomen vinden we de busjes op ons wachten. We rijden langs een smalle weg met 
spectaculaire uitzichten op het Skadarmeer en de nevelige heuvelruggen naar Vir Pazar, waar we 4 
nachten zullen blijven. Vir Pazar is een leuk dorp, met een gezellig plein. Wel blijkt bij nadere 
beschouwing zeker een derde van de huizen leeg en vervallen te zijn. 
Bij het hotel gekomen wacht ons een verrassing: iedereen krijgt een kamer met tweepersoonsbed 
toegewezen, wat natuurlijk niet de afspraak was. Na wat over-en-weer wisselen en concessies doen is 
er uiteindelijk wel een oplossing voor iedereen. Wat voor schrijfster dezes betekende dat zij 
grootmoedig haar kamer afstond en samen met Maaike gezellig onder dezelfde deken ging proberen 
te slapen. De plaatselijke bevolking bouwde een feestje op het plein met live-muziek, dus erg rustig 
was het niet, maar al met al was het een fantastische dag. 
 
 
 
Dag 5 -  24 mei 2011                                                                                                       Maaike Vervoort 
 
Oliebollen voor het ontbijt!  
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We kunnen verhuizen naar een proper piepklein kamertje met twéé bedden in het echte Pelikaan 
hotel. 
Mijn ondernemende kamergenootje merkt later dat wij onder een soort privé streekmuseum met 
antieke opanken (schoenen), muziekinstrumenten en meubels logeren. 
 
 

  

                                   detail ontbijt Hotel Pelikan                                                                       straathandel in Virpazar 
 

 
We gaan vandaag wandelen eerst naar wat als “Besatz” berg klinkt 350 meter hoog, dan naar oud 
dorp Godinje en dan naar wijnproeverij. 
We lopen door Mediterraan loofverliezend woud, qua hoogte tussen olijf en beukenbos. Eiken in de 
soorten: dons, trojaans, frenetto en cerrris. Oosterse haagbeuk, pruikenboom, jeneverbes, 
eetkastanje. Muizendoorn alom, dikke clematislianen. 
Bij rustplek bovenop de heuveltop staat een mooi blauw klokje ( Edrianthus tenuifolius) hoorde ik. 
Steen is nogal blauwig kalk.  
Helaas had onze lokalo gids in zijn oneindige wijsheid besloten dat een leuk weitje (met Ophris 
cornuta) verderop de perfecte lunchlocatie zou zijn. Gebraden tourist als resultaat, Hans lokte ons 
naar een koele greppel (nog bedankt!).  
We gingen langs een mooi pad verder: Campanula lingulata, gladiolen, witte knautia, Potentilla recta, 
cyclaamblaadjes, langs de dorpsezel, langs kerkhof. Graven van veel Lekovici,leden van een van de 
belangrijkste clans van Godinje. Verbazend was voor ons de gewoonte de namen van de toekomstige 
nog niet overleden gebruikers al op het graf te beitelen. 
Godinje, in 2003 woonden er 60 mensen, 45 montenegrijn, 12 serv, 3 onbekend. 2 boven de 80, 7 
tussen 60 en 64 en 2 onder de 4, in 1948 waren dat er nog 371. Prachtig dorp met veel bronnen, 
wijngaarden, huizen tegen elkaar aan gebouwd omdat onderin, in de stallen, onderling verbonden 
vluchtgangen zijn.  Bekijk youtube recepti bicikliste selo godinje. 
Aan rand van dorp grote ronde dorsvloer, die voorheen ook dansvloer was.  
Volgens lokalogids  was Montenegro het enige gebied dat nooit door Ottomanen was veroverd, onze 
eigen gids relativeerde dit erg. Gelukkig konden we nog éven in het dorp  rondstruinen, hoewel de 
gids dacht dat we daar te moe voor waren, en de bus al klaarstond om naar de “wijnproeverij”  te 
gaan. Prachtig granaat gekleurde, uiterst onsmakelijke drank. Wel mooi beekjuffers om de hoek. 
Daar het nog tamelijk vroeg was nam ondernemend kamergenootje het initiatief terug te wandelen 
i.p.v. bus, een plan waar o.a.  zelfs onze eigen gidsbaas voor viel, en we hadden, en petit comité, een 
hartstikke leuke tocht terug, asfalt maar echt geen highway,  prachtig uitzicht op oud gevangeniseiland 
in het meer, leuke spinnen, leuk snuffelwandelen. 
 
 
Dag 6 – 25 mei 2011                                                                                            Nico en Arja van Putten                                                                                                              
 
 
Vandaag gaan we een boottocht maken op het meer van Skadar. 
Het is aardig weer, we stappen in een mooie ruime boot met een blauwe betimmering en een witte 
luifel tegen de zon. Het meer is een belangrijk vogelreservaat en aangewezen als Natura 2000 -
gebied. Het water is warm, helder en ondiep. 
Voorlopig varen we langs de oever met riet en waterlelies, gele lis en dotter. Omdat we het meer 
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opgaan staan links groene palen en rechts rode die de vaarroute aangeven. We horen de grote 
karekiet. Dan zien we recht vooruit de grote brug met de doorgaande autoroute, de horizon licht op 
met blauwe bergen op de achtergrond. Het is half bewolkt met afwisselend zon en wolken. Klaas 
vertelt dat toen hij hier vroeger was de kroeskoppelikaan veel voorkwam, nu door de toegenomen 
drukte helaas niet meer. Zullen we er nog één zien? Voorlopig zien we een paar futen met jongen op 
de rug en dwergaalscholvers die op uitgebleekte kale takken in het meer zitten. We zien ook veel 
ralreigers. En dan ja twee pelikanen, ze zijn er gelukkig nog. Verder een geelpootmeeuw en baltsende 
futen, twee dwergaalscholvers die hun zwarte vleugels tonen en libelles. Het is net of we door een 
vijver met waterlelies van Claude Monet varen… 
Klaas leert ons dat naarmate de bodem oploopt we in het meer eerst waternoot tegenkomen, dan 
witte waterlelies en gele plomp, tenslotte gele lis en riet. De sfeer op het meer is ontspannen: we 
passeren een bootje waarin een visser zijn middagdutje doet. We komen door een nauw gedeelte met 
bosbeekjuffers en een kwak. Als we goed kijken zien we een zuidelijke keizerlibel en een ijsvogel. 
Margriet signaleert iets wat op een dode koe lijkt. 
Onze eerste stop is bij het bezoekerscentrum van het Nationale park Skadarsko Jezero. Een modern 
gebouw van hout en glas met een mooie expositie van dieren en planten. 
Dan stoppen we weer bij het gehuchtje Dodosi dat aan het riviertje Biševina ligt dat het Skadarmeer 
verbindt met het meer Gornje Malo Blato. We verkennen de twee oevers van het riviertje: bootjes en 
visnetten langs het verstilde water. Een arcadisch landschap met veel waterwilgen. We zien vissen en 
een dobbelsteenslang.  Arja vraagt aan vissers die onder een parasol zitten waar ze water kan kopen. 
Dat is een stuk verderop, ze krijgt van de vriendelijke mannen een flesje. We stappen weer in de boot 
en varen naar het dorpje Rijeka Crnojevica waar we in een restaurant vissoep eten, onder ons 
waterslangen en een ijsvogel die langs de oever scheert. 
We varen terug, maar niet voordat een deel van het gezelschap gaat zwemmen. We zien de boot die 
nu ineens hoog op het water ligt en genieten van de frisse duik. Terug op de boot grote hilariteit: 
vooral de vrouwelijke zwemmers hebben slierten waternoot om hun hals gehangen. Ze tonen ons 
enthousiast hun nieuwe sieraad. Dit inspireert Nico tot het liedje:  
We voeren op het Skadarmeer  
Toen zijn we er gaan zwemmen (3x) 
Toen klommen we weer op de boot 
En zaten vol met waternoot 
We zaten vol met waternoot 
Daar op die mooie boot… 
(op de melodie van “dan gaan we naar de haaien, dan gaan we naar de haaien”) 
Tenslotte varen we weer Virpazar in en meren tevreden af na een geweldige dag op het water. 
 
 

  
Skadarmeer Boottocht op het meer 

 
 
 
 
Dag 7 – 26 mei 2011                                                                                                 Vrije dag in Virpazar 
 
Omdat een ieder deze dag naar eigen inzicht heeft besteed (zie foto hieronder bijvoorbeeld), is er 
geen dagverslag gemaakt.  
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Forest fun: korstmossen om te zoenen! Lobaria pulmonaria - Longenmos 

 
 
 
Dag 8 – 27 mei 2011                                                                                                           Klaske Kubbe                                                     
  
Terwijl onze gids Vlatko het busje volstouwt met de bagage, nemen we met weemoed afscheid van 
het prachtige dorpsplein met de platanen en zilverlinden van het snoezige vissersdorpje Virpazar aan 
de zuidoever van het meer van Skadar (Skadarsko Jezero). 
We zwaaien nog even naar de hoteleigenaar en bedanken hem voor het heerlijke ontbijt iedere 
morgen. Tenslotte werden we elke ochtend verblijd met een verse moerbei naast ons ontbijtbordje. 
Joke pinkt nog enkele tranen weg als de chauffeur de motor van ons busje start, dag pelikanen, dag 
waternoot, tot ziens ralreigers! 
Transfer via Podgorica  naar Kolasin. 
De reis voert ons langs enorme rotsachtige kale bergen en ravijnen en diepe kloven die ontstaan zijn 
door snel stromende rivieren. Langs de bermen bloeien vele Campanula’s, Scabiosa , Malabaja en 
Amorpha. 
We zien boeren die nog met de zeis aan het hooien zijn in de brandende zon. Het hooi wordt nog op 
authentieke wijze opgetast tot een oppertje. 
Het is een bijzonder indrukwekkende verkeersweg, aangelegd langs enorme steile hellingen, door 
lange donkere tunnels en langs kale grijze kloven met hier en daar een vijgenboom. 
Na enkele uren rijden bezoeken we het klooster van Moraca (Manastir Moraca) waar we op de 
buitenmuur een muurschildering van de strijd tegen Turkse soldaten bekijken. Het ziet er allemaal 
vreselijk eng uit: dode mensen die op de trap naar de hel naar beneden in de bek van een walvis  
worden gegooid en met huid en haar opgegeten worden. Alles in de naam van God. 
In het bergdorp Kolasin doen we boodschappen voor een paar dagen. 
Na een uurtje vertrekken we weer en rijden op een prachtig weggetje door de bergen. Het landschap 
wordt steeds mooier. We lunchen tussen de pimpernel, tijm, knolboterbloem, harlekijnorchis, 
aangebrande orchis, Viola tricolor en Orchis tridentata en Veratrum album. 
Lopend door het bos naar Katuni Tresjnevik, het complex van herdershutjes waar we de komende 
dagen in de bergen zullen verblijven, ontdekt Maaike bijzondere korstmossen. Hans denkt dat het 
touwtjesmos is en Klaas is helemaal in beroering bij het zien van het bronknikmos. Annie is totaal in 
verrukking bij het aanschouwen van de bolletjeskers en maakt vrolijke aandoenlijke geluiden bij het 
zien van de nog bloeiende krokus. Het is een prachtig bos met bijzondere planten. 
Viola calcarata bloeit massaal op de helling die naar onze herdershutten leidt. De houten hutten zien 
er gezellig uit. Er is elektriciteit en stromend water en de hut heeft een slaapkamer met een balkon op 
de bovenverdieping. Als Erik naar boven wil om zijn bed op te maken zakt hij door de houten trap en 
stort hij met een reuze smak op de net schoongeboende vloer. Gelukkig heeft hij zich niet bezeerd. De 
dag eindigt met een heerlijke maaltijd in het verwarmde eethuisje. 

.  
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Tweekleurige parelmoervlinder Parende heideblauwtjes 

 
 
 
 
Dag 9 – 28 juni 2011                                                                                                            Joke Jansen  
                                              
We worden wakker op onze nieuwe stek hoog boven in de bergen met een prachtig uitzicht op de 
besneeuwde toppen van het Prokletije-gebergte. De zon schijnt veelbelovend. 
Klaas is al vroeg vertrokken om onze wandeling van vandaag een beetje te verkennen. Er ligt nog 
veel sneeuw volgens hem, maar het weer is goed dus we gaan ervoor. Ali, Annie, Gay en Maaike 
maken zich op om een grote ronde om de berg te lopen, dus voor hen geen plantjes kijken maar 
lekker doorlopen. 
Bij ons ontbijt wordt geen thee en/of koffie geserveerd. Daar heeft de bediening nog nooit van 
gehoord. Zij drinken altijd water. Gelukkig lukt het ons wel om thee en/of koffie te krijgen (tegen 
betaling). We krijgen wel allemaal een heerlijk geklutst eitje op ons brood.  
En dan gaan we op pad, de bergweide op, met voor ons een prachtig bergmassief dat schittert in de 
zon. 
Al snel ligt iedereen op de grond om de vlierorchissen en gentianen (grote kelken met groene spikkels 
binnenin)  te bekijken en te fotograferen.  
 

  
Vergezicht Door de sneeuw 

 
Verderop ontdekken we voor het eerst deze vakantie het tere alpenfranjeklokje (Soldanella alpina) en 
gentianen met witte hartjes en genieten van de boompieper en de dwergarend. Een prachtige 
bergden, die op de puinhelling staat, zilverspar,  paarsblauwe krokussen, de boterbloem met een 
apart omgekruld blad (Ranunculus thora), witte en blauwe anemonen en lichtgele pinksterbloemen. 
Een lust voor het oog. 
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Het is wel een lastig pad met veel boomwortels, hoog en laag en ‘t is een beetje glibberig. Na een tijd 
komen we bij de eerste puinhelling die we over moeten steken. Niet iedereen vindt dat leuk, maar we 
doen het toch allemaal. Dan volgt er een sneeuwhelling. Wim maakt het spoor door flink met zijn 
schoenen in de sneeuw te stampen. Wij zijn duidelijk de eersten dit jaar omdat de sneeuw nog 
ongerept is. De lucht is wat onstabiel en af en toe klinkt er een donderslag en zien we het verderop 
regenen. 
Er volgen nog een aantal puin- en sneeuwveldjes. Het is behoorlijk zwaar. We lunchen op een veldje 
met een prachtig uitzicht. Klaas krijgt een berichtje van de 4 vrouwen die het grote rondje doen, dat zij 
middenin een hagelbui zitten. We vervolgens onze weg en dalen langzaam af over nog meer puin en 
sneeuw en rusten uit bij een prachtig bergmeertje dat spontaan opwelt tussen de stenen. Bijna 
iedereen gaat wel even onder zeil. 
 
 

  
Pauze Alpenwatersalamander 

 
Af en toe een donderslag en een windvlaag en een lekker zonnetje. Om 14.30 uur gaan we weer 
lopen maar we kunnen ons pad niet vinden. We zien een wegwijzer en we weten dat we naar 
beneden moeten, maar we zien geen weg. 
Uiteindelijk dalen we zo’n 200 meter af, maar we moeten dan ook weer 200 meter klimmen om bij 
onze katuni te komen. Met elke keer een dreiging om nat te regenen klimmen we door een prachtig 
dik beukenbos omhoog. Bijna boven ontdekken wij in een waterbak een aantal 
alpenwatersalamanders. Prachtige beestjes met die oranje buikjes.  
Echt moe arriveren we om ca. 17.00 uur weer bij onze huisjes. De andere groep arriveert pas om 
18.30 uur. Zij hebben een prachtige wandeling gemaakt, maar waren genoodzaakt terug te keren 
omdat de markering ontbrak.  
We eten die avond bonensoep met een worstje. De maaltijd is eenvoudig maar wel smakelijk. Bijna 
iedereen ligt rond 21.00 uur al op een oor. 
 
 
Dag 9– 28 mei 2011                                                                                                      Annie Vos- Smit 
 
Op dag 9 is er een aparte wandeling gemaakt door 4 vrouwen van de groep, de moeite waard voor 
een eigen verslag. 
 
Maaike, Gay, Ali en ik besluiten om vandaag  een linkse rondwandeling om de Komovi te maken. We 
volgen eerst de gemarkeerde route in het natte beukenbos en komen op een alm terecht waar we  
meteen Gay kwijtraken; ze is achter de beflijster  ‘aangevlogen’. Wachtend op haar terugkomst 
fotograferen we een lichtblauwe Hokjespeulsoort , Gulden- en Slanke sleutelbloem dicht bij een in 
grote toeven. De sneeuw is net weg zijn want Alpenfranjeklokje staat er met haar fraaie kwastjes te 
wapperen. Gay heeft haar beflijster gezien en gehoord en is helemaal verrukt. 
Het weer slaat om. Wanneer de eerste hagelstenen vallen zie ik haar staan in volle glorie: Hondstand, 
beeldschoon, wat een beauty, sinds 1997 niet meer gezien enne… er staat er maar één!   
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Erythronium dens-canis – Hondstand Fritillaria orientalis 

 
We kuieren verder door dit prachtige beukenbos, stappen over en onder dikke bomen heen en dan 
zijn we de markering kwijt! Teruggelopen zien we echt de laatste markering, die evenwel geen vervolg 
blijkt te hebben. Dan maar zonder, gewoon volgens het kaartje. Het bos uitkomend op een alm zitten 
we boven de boomgrens; hier bloeien prachtige heesters: de behaarde  Dwergbrem heeft  knalgele 
bloemen met een rode vlag. 
De regen is gestopt, het blijft dreigend . Het azuurblauwe van de Voorjaarsgentiaan is een lust voor 
het oog.  
In dit gentianenland met Alpensteentijm, genietend van het uitzicht op het Komovigebergte, eten we 
een broodje en kijken ademloos om ons heen. Waar en hoe zal het pad daar op hoogte lopen? Langs 
welke top? Met verrekijker geen pad te zien. Geen mens te zien. Links een paar vervallen 
onbewoonbare katuni’s en rechts een aantal te nemen gruishellingen. We moeten een besluit nemen: 
doorgaan met onze eigen route en gokken dat het goed gaat of: terug, veilig want het dreigt weer te 
gaan onweren en we zitten boven de boomgrens. 
Hoewel we alle vier best avontuurlijk zijn besluiten we wijselijk om de terugweg te aanvaarden. Ali 
loopt nog even door om een verder liggende  gruishelling te bestijgen, hetgeen haar goed afgaat.  
Op de terugweg fotograferen we uitgebreid een soort Kievitsbloem. Ook de  2-kleurige Vlierorchissen 
die in rose en geel staat te pronken om maar zoveel mogelijk insecten te lokken. Insecten gaan eerst 
de rose (of de gele) vlierorchis bezoeken en worden niet beloond: deze orchissen geven geen nectar. 
Insecten  gaan niet weer op bezoek bij een rose exemplaar en gaan nu naar een gele. Worden ze 
weer gefopt. Denken ze slim te zijn…… 
In het laatste bos, vlak voor onze Katuni Stavna, wijst Maaike mij op een prachtige rose getinte 
huisjesslak: zij/hij is in camouflagepak, de kleuren hebben die van de stenen in dit bos aangenomen. 
Kan dit of is dit toeval? Deze vraag houdt me nu nog bezig.  
 
 
Dag 10 – 29 mei 2011                                                                                                      Johan Grasman 
 
Bij het opstaan zien we voor één van de hutjes in Katuna Tresjnevik een vuursalamander die uiteraard 
voor ieder van ons moet poseren. 
Het ontbijt om half acht is uitgebreider dan de dag ervoor: er is koffie, jam en boter. Op het kuipje staat 
“dobro jutro”. De vertaling wordt enkele minuten later geleverd als Klaas binnen komt met een “dobro 
jutro”: goede morgen! 
Een nieuwe gids gaat onze Vatko vandaag aflossen. Hij zou er om negen uur moeten zijn. Klaas is er 
niet helemaal gerust op en vreest vertraging. Echter al om half negen verschijnt Mikki onze begeleider 
tot aan het einde van de reis in een four-wheel drive met aanhanger. In twee groepen pendelt hij ons 
naar een punt op het pad gelegen bij de berg Lisa. Vandaar moet het voor ons een niet te zware tocht 
zijn naar onze nieuwe verblijfplaats. 
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vuursalamander Soldanella alpina 

 
Als de tweede groep op het startpunt gedropt wordt vinden zij daar de anderen kleumend in de mistige 
koude van de ochtend. Zodra we verder lopen trekt de mist op en wordt een interessante wandeling 
met veel kartelblad, een alpenwatersalamander en “elastiekmos”. Onderweg worden we ingehaald 
door verschillende auto’s met Montenegrijnse families die heel vrolijk naar ons zwaaien. We 
ontmoeten ook een vriendelijke boer bij zijn eenvoudige boerenwoning waarvan we vermoeden dat hij 
daar ook in de winter verblijft. Van het door Hans gerolde sigaretje geniet hij zichtbaar. We lopen 
vervolgens door alpenweiden waar koeien, varkens en een paard vrij rondlopen tussen de vele 
orchideeën en lage bosbesstruiken. Zij houden ons gezelschap tot aan onze lunchplek. Al etend 
nemen we rustig de omgeving in ons op en ontdekken kievietsbloemen, een paapje en een andere 
tapuit waarvan we niet kunnen uitmaken of dat de gewone of de blonde is. Redelijk op tijd komen we 
in de omgeving van onze katuni en besluiten in een nabij gelegen berghut eerst nog wat te drinken. 
We worden zeer enthousiast ontvangen door de aanwezige lokale bewoners. We zijn waarschijnlijk de 
eerste gasten van het nieuwe seizoen en in afwachting van ons hadden ze alvast maar de 
pivovoorraad aangesproken. Aangekomen bij onze overnachtingsplek wachten onze verschillende 
verrassingen: het onthaal met schlivowitz is ons zeer welkom, maar de kennismaking met de 
onderkomens voor de echtparen valt minder goed. Het zijn tochtige huisjes van kabouterformaat, 
gebouwd op een slede. Vroeger sliepen de herders in dit type hokjes. Als het vee de omgeving had 
afgegraasd dan werd zo’n onderkomen verplaatst naar een volgende helling. Naast ons is er de 
eerste nacht nog een grote Oostenrijkse groep zodat niet allen direct in de grotere hutten 
ondergebracht kunnen worden. 
Het diner bestaat uit een aardappel-kaas mengel dat met yoghurt overgoten moet worden. Het vult de 
maag en is nog lekker ook. Na het kampvuur zoeken we in het donker onze hut op en vatten slaap in 
deze CO2-neutrale wereld zonder elektriciteit.             
 
 
Dag 11 – 30 mei 2011                                                                                          Rinie Schoorl- de Bruin 
 
 
Nooit gedacht dat ik nog eens in een hondenhok zou slapen; weliswaar voorzien van matras, 
beddengoed en twee raampjes met minivitrage, maar toch. De wind doet de gordijntjes wapperen en 
ik vraag af of we het hier met een flinke regenbui wel droog houden. ’s Nachts was er geen snippertje 
strooilicht; juist hier had ik gehoopt een sterrenhemel te zien maar jammer genoeg was ‘t bewolkt. 
Omdat ik toch wakker ben, vertrek ik om 6.00 uur richting douches en vind ze allebei onbezet. Hoera! 
En jawel, ook nog warm water. Een mens kan blij zijn met weinig. Inmiddels verschijnt de zon boven 
de horizon en baden onze houten hutjes à la Asterix en Obelix in het vroege ochtendlicht. Ellen en 
Hans vinden in hun onderkomen het nestje van een zwarte roodstaart onder het dak. Er liggen zelfs al 
eitjes in. 
Na het ontbijt vindt Klaas het tijd om vandaag een topje te bedwingen. Doel is de 2017 meter hoge 
Zekova Glava. Nog maar amper op weg, blijkt hij zijn loupe te zijn vergeten en Annie en Gay hun 
stokken. Klaas en Annie trekken een spurtje richting kampement, intussen klimmen wij verder de 
helling op. De lucht is fris en prikkelend. Hier en daar hangen wolken als grote rookplukken om de 
bergtoppen. Om ons heen niets dan een enorme weidsheid, een felblauwe lucht, groenbruine 
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hellingen met in de plooien weggestopte sneeuwvelden en een bonte mengeling van vogelgeluiden; 
gezang, gekwetter, getjilp. En verder, stilte om ons heen. Intussen passeren allerlei waarnemingen de 
revue: “Wat is dit, malachiet?” Na wat heen en weer gepraat “Nee, dat is olivijn” krijgt het groene 
gesteente op het pad toch het predicaat malachiet. Even later een enthousiaste roep: “Kijk daar, in die 
jeneverbes; is dat een tapuit?” ”Nee volgens mij niet, hij mist die witte onderkant.” En een ander zegt: 
“Zie je die gele snavel daar? Dat is een alpenkauw.” Klaske heeft intussen een waarneming van 
andere orde en ontdekt dat ze haar fototoestel is vergeten, maar teruggaan is inmiddels geen optie 
meer. We zijn intussen aardig onderweg en pauzeren even. Benen dwars op het pad, rug tegen de 
berghelling, maak ik aantekeningen. Piet vraagt zich af wat ik vredesnaam opschrijf, ‘want er is toch 
nog niets gebeurd?’ 
 

  
Klaas in hondehok Gymnosporagium clavariiforme op Juniperus 

 
Niet lang daarna bereiken we de top en staan we oog in oog met een zendmast met fiks aantal 
schotelantennes. Ervoor een stevig afgesloten hek en de mededeling dat fotograferen verboden is; 
het werkt een beetje op onze lachspieren. Kennelijk een relict uit het recente verleden. Via een smal 
pad beginnen we aan 200 meter dalen. Eenmaal echt op de helling wordt het redelijk steil; Klaske 
neemt geen risico en gaat verder op haar billen naar beneden. Erik heeft intussen forse problemen 
met zijn knie en besluit niet verder af te dalen, maar terug te gaan. Uiteindelijk bereiken we via een 
strompelpad van de tweede categorie het Pesica Jezero, het tweede doel van vandaag. Op de 
lunchplek aan de beek die naar het meer stroomt, zegt Joke: “Op wíe zal ik eens gaan zitten?” Ze kijkt 
nog eens zoekend rond en komt tot de conclusie, dat er in elk geval iets zal sneuvelen, en accepteert 
het onvermijdelijke. De mossenmensen hebben ondertussen een werkelijk fantastisch poeltje ontdekt 
en blijven halverwege steken. Zijn we zojuist snel gedaald, na de boterhammen wacht ons weer een 
echte kuitenbijter naar boven. Eenmaal op het hoogste punt, liggend in het gras, de meesten in 
verschillende stadia van kortademigheid, stellen we vast dat klagen binnen de KNNV ´not done´ is. Er 
blijkt zelfs een heuse variant te bestaan: “Klaag Nooit Niet Vereniging”, waarna Margriet bekent tijdens 
de laatste stijging flink te hebben gemopperd.  
Ranunculus glacialis blijkt op plantengebied de vondst van de dag; al op 4.000 meter is dit bloementje 
te vinden. Wat Liesbeth betreft is echter Pinus peute de topper van vandaag. Ach, het zij zo. De hele 
dag is top wat mij betreft, tot we in de middag op een sneeuwveld stuiten. Met mijn val en een bijna-
glijpartij van tientallen meters van twee dagen geleden nog vers in ’t geheugen, steek ik samen met 
Hans met bibberende knieën het sneeuwveld over. En er zijn er meer die er moeite mee hebben. 
Klaas, vandaag op sandalen rode over zwarte sokken, neemt de sneeuw – meermaals zoals later 
blijkt – manmoedig; want klagen dat doe je dus niet maar mij lijkt het geen pretje. 
Terug bij ons bivak zijn de Oostenrijkse medebewoners naar elders vertrokken en verruilen Nico, Arja, 
Hans en ik onze respectievelijke Spartaanse bewoning voor een iets minder primitief onderkomen met 
de geweldige luxe van een houtkachel. Het is verbazingwekkend hoeveel warmte dat ijzeren 
gevalletje geeft. Buiten is het nattig en niemand heeft kennelijk zin om bij het open vuur te zitten. Later 
kruip ik zielsgelukkig in mijn warme bed en alsof dat nog niet genoeg is sta ik ’s nachts omhoogkijkend 
oog in oog met miljoenen adembenemende diamanten, neergestrooid op diepzwart fluweel.  



 16 

 
Dag 12  - 31 mei 2011                                                                                                        Hans Schinkel                              
 
Ontbijt: salamanders: gebakken oud brood gedoopt in een mengsel met o.a. ei, bijna net zo lekker als 
het welbekende wentelteefje.  
Om 8 uur gaan we op pad. In het gras bij het kamp zijn de paadjes die woelmuizen gemaakt hebben 
toen er nog sneeuw lag goed zichtbaar dankzij het kort afgebeten gras. De wandeling is gelukkig 
gewijzigd: we volgen niet het pad uit het programma maar gaan via de weg omdat de vrees bestaat 
dat we anders nooit aankomen. De weg, nou ja weg: sneeuwveldjes, een plat gereden groen pad, 
grote rotsblokken op de weg, alleen voor echte terreinwagens en dan nog… De wandeling is mooi, 
ondanks de bui, mooie vergezichten, ‘molshopen’  waarschijnlijk van de westelijke blindmol, een 
knaagdier. Hier en daar het riedeltje van een geelgors of wat bosanemonen: het lijkt even Drenthe 
wel… Bord bij een mast: verboden te betreden en verboden te fotograferen, geen lust tot zelfs maar 
één van beide. Krokussen op plekken waar de sneeuw net gesmolten is, gentianen en blauwe 
druifjes, op sommige plekken veel bloemen, op andere plekken alleen gras. Jeneverbessen en 
afgebrande exemplaren, op sommige plaatsen bijna allemaal. Het werk van herders? Het is dan wel 
een reservaat, maar de bewoonde wereld is ver weg. 
 

  
Veld met krokussen Op pad 

 
Een groot deel van de wandeling lopen we tussen de 1800 en 1900 m hoog, de temperatuur hier 12-
14 °C. Uitzicht op beukenbossen in de dalen, sommige (vrij) natuurlijk: er staan zilversparren tussen; 
in andere zijn duidelijk alle zilversparren met hun rechte stammen gekapt. Sporen van een paar  
evenhoevigen: mogelijk gemzen (het waren maar een paar dieren en schapen lopen in veel grotere 
groepen), de keutel van een vos. Lunch op de 1e beschutte plek tussen wat zilversparren die het 
uitzicht maar ook de wind beperken. Gay bereikt de lunchplek met een waterflesje gevuld met water 
uit een poel langs de weg en snoeren eieren van amfibieën: van de alpenwatersalamander, gezien de 
snoervorm twijfel ik wat. Deze eieren mogen mee het vliegtuig in en daarna deels in de vijver van Gay 
en deels in die van Piet, die de genenpool in zijn vijver wil vergroten. Verder, we dalen langzaam. Een 
taxi passeert ons. We lopen het dal in naar de plek waar een taxi de niet-bikkels kan ophalen, het 
blijken er 6 te zijn, de rest loopt naar het onderkomen. Koffie bij combinatie drinktent / boerderij. 
Elektrisch melkapparaat (1 koe tegelijk), met een generator. Kaas van de boerderij bij de koffie/thee. 
Slivovitsj? Niemand hapt (slikt?) toe.  
Verder naar het onderdak, Beukenbos, op sommige plekken is de bodem bedekt met een tapijt van 
daslook. Prent van een vos, veel beekjes, lager verandert de samenstelling van het bos: esdoorns, 
een enkele paardenkastanje.  
De taxi met de niet-lopers passeert me. Daar zijn katuni in het bos: ons nieuwe onderkomen. De 
verdeling van de huisjes veroorzaakt enige onrust, maar ook dit is natuurlijk weer loos alarm.  
Eten, gemaakt door Mickey en zijn tante. Smaakt –zeker als je bedenkt dat er niet-rauwe paprika in 
zit- heel redelijk. Fruit toe, dit keer zelfs zonder lepeltje. Het tafelgesprek komt op zaklantaarns. Die 
van Aly kan erecteren, die van Annie doet het alleen na een opwindpartij. Nico merkt op dat het de 12e 
dag is en daarom wil hij de 6e dag gedenken. Ik dacht meteen aan de schepping van de mens, maar 
hij bedoelt de boottocht die dag op het Meer van Skadar. Om de herdenking extra luister bij te zetten 
heeft hij een liedje gemaakt, het refrein wordt door 17 enthousiaste KNNV-ers meegezongen. Of ze de 
onbekende wijs nu kennen of niet. 



 17 

Na het eten ontstaat een fijn plan: een bezoek aan het restaurant. Helaas valt het einde van de 
maaltijd samen met de sluiting van het restaurant: dit gaat dus niet door. Het einde van de dag was 
dus wat minder, maar na zo’n mooie wandeling kan ik wel wat hebben.     
 
 
 
Dag 13 – 1 juni 2011                                                                                                              Erik van Dijk 
 
Na het wat late, maar stevige ontbijt met veel eieren en spek verzamelen we ons bij de aanlegsteiger 
van het meer om 9.30 uur. Het is stralend weer en dat zal het blijven totdat onweer en regen eind van 
de middag, na onze dagexcursie toeslaan. Klaas heeft het Biogarska Gora park en het meer daarin al 
vaker bezocht en bestudeerd en kan er daarom met veel verstand van zaken en gedreven over 
praten. Het natuurpark blijkt het eerste beschermde natuurpark van heel Europa te zijn, doordat een 
Montenegrijnse prins al voor 1880 een officiële natuurstatus aan het gebied gaf. Net als Bialowieza in 
Polen (jachtgebied Russische tsaren) en het Bois de Boulogne in Frankrijk (jacht door Franse 
koningen en notabelen) heeft ook hier de bescherming een link met de jacht door de adel, maar 
achteraf gezien mogen we er ons toch gelukkig mee prijzen dat we nu samen met Klaas zo’n relatief 
ongestoord oerbos kunnen aanschouwen. 
Klaas houdt aan de oever van het meer met zijn vreemd blauwgroene kleur van het water een 
diepgaande inleiding over wat we deze dag te verwachten hebben. Hij legt uit dat in het oerbos 
uiteindelijk de Beuk wint, behalve op plekken waar de ondergrond te arm is zodat daar Fijnspar gaat 
domineren. In tegenstelling tot in Nederland vind je hier in het beukenbos een rijke ondergroei van 
struweel en kruiden en mossen. Niet omdat het Montenegrijnse beukenbos lichter is dan het 
Nederlandse, maar omdat het hier veel vochtiger is. In Nederland slurpt de beuk met zijn oppervlakkig 
wortelstelsel relatief meer regen – en grondwater op ten koste van de kruiden dan in het oerbos 
waarin we ons bevinden waar veel kwelwater uit de omringende berghellingen aan de oppervlakte 
komt en waar door de hoge ligging relatief veel regen valt. Ook via de frequente bergmist is het relatief 
vochtig, waarvan de rijke begroeiing van mossen, korstmossen en kruiden op de rotsen en op 
boomstammen profiteert. 
 

  

Daslook in oerbos ook gezien: ammonieten in rotswand 

 
Het wordt voor ons allen een fysiek heel makkelijke wandeling over het gelijkmatige goede pad nabij 
de oever van het meer, maar met  soms paradijselijke impressies. Zoals de plekken waar 30 tot 40 
meter hoge beuken oprijzen uit witte velden van Daslook. Of waar stroken van rijkelijk bloeiende Groot 
hoefblad glasheldere kabbelende beekjes met kiezeleilandjes begeleiden. Aan het uiteinde van het 
meer is een moerasgebied waarover plankieren zijn gelegd, waarvan je een fantastisch uitzicht hebt 
op het netwerk van beekjes die in het meer uitkomen. Het moerasbos is vooral samengesteld uit 
Gewone es, Zwarte en Grauwe els, Ruwe iep en de endemische esdoorn Acer heldreichii.  
Met Klaas is het steeds leuk discussiëren over de ecologische zeggingskracht van mossen en 
korstmossen. Vooral de half vermolmde oude lijken van voormalige woudreuzen als Beuk en Fijnspar 
trekken veel aandacht van Klaas en enkele vooral op (korst)mossen gerichte deelnemers. Een van de 
resultaten daarvan is de vondst van een licheen met echte paddestoeltjes in plaats van de primitievere 
apothecia: Omphalina ericetorum. Er worden veel soorten mossen gevonden maar helaas niet de 
topper van het oerbos, Kaboutermos (Buxbaumia), die alleen op heel oude verweerde en vermolmde 
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boomstammen voorkomt. Wel worden diverse grote kevers en boktorren op, in en onder de oude 
boomlijken gevonden en gefotografeerd. De speurtocht naar het Kaboutermos op de steile hellingen 
van het beukenbos kosten Hans Schoorl zijn bergschoenen; hij komt als laatste aan bij de lunchplek 
langs het mooie bosbeekje met loshangende zolen, rijp voor de afvalbak.  
Op een plek waar we Bosbes en Etagemos samen tegenkomen wijst Klaas ons erop dat juist hier de 
Fijnspar het wint van de Beuk. Plaatselijk een plekje met voedselarme bodem waar de Beuk het 
minder goed doet. 
Klaas wist dat het moerasbos was voorzien van plankieren waarvandaan je een goed beeld krijgt van 
de mooie natte natuur. Nieuw en minder leuk is dat er inmiddels ook een aantal overdekte 
picknickplaatsen is aangebouwd aan de plankieren, een zoveelste stapje van ecotoerisme richting 
massatoerisme, ongewenst in het centrale deel van zo’n belangrijk en uniek natuurgebied. Vanaf de 
plankieren werden ondermeer een wezel en enkele vogelnestjes waargenomen. 
Tijdens de wandeling langs het meer werden verder Zevenslaper en Hazelworm gezien. Van de 
Zevenslaper zagen we het pluimstaartje uit een boomspleet vlak langs het pad, de Hazelworm gleed 
zelfs over het pad en is vrij makkelijk van nabij te fotograferen, inclusief het uitgestoken gespleten 
tongetje.  
 

 
 

 
 

Moerasbos met plankier Biogradsko Jezero (1093m) 

 
Naast het bos oefent de oeverstrook van het meer veel aandacht op. Zo is er een gekrioel van 
parende padden die van heinde en verre vanaf de berghellingen zijn toegestroomd. Er worden kikkers 
op takken gezien en gefotografeerd, flinke scholen kleine zilverachtige slanke visjes en de bijzondere 
vissoort “bullhead” (Donderpad?) gezien en gefotografeerd. Ook grotere vissen komen voor, onder 
andere happend naar grote insecten die op of net boven het wateroppervlak verblijven. Libellen 
worden in het geheel niet gezien (te vroeg?). 
Tegen de verwachting in worden er geen nieuwe vogelsoorten op of langs het meer gevonden. Het 
heldere bergmeer lijkt te voedselarm voor veel watervogels maar ook in het omringende bos worden 
geen andere soorten gezien of gehoord dan die we de voorgaande dagen al waargenomen hebben. 
Voor de hogere planten wordt de waarnemingslijst wel langer vandaag. Onder de reusachtige beuken 
met hier en daar Fijnspar en diverse soorten Acer vinden we ondermeer de struikvormige 
Alpenvuilboom (Rhamnus alpinus), Smalbladige kardinaalsmuts (Euonymus latifolius) en Lonicera 
alpigena, verder Zwarte gifbes, Eenbes, Turkse lelie, Mansoor, Kleefsalie, Koeienoog en het 
endemische Wilgenroosje Epilobium dodonaei. Verdere bijzonderheden van het beuken-oerbos: 
Hacqetia epipactis, Epimedium alpinum, Dentaria polyphyllum, Lamium orvala en Omphalodes verna.  
Wat betreft de niet aan water gebonden insecten vallen vooral de grotere kevers op. Van de vlinders 
worden Oranjetipje en twee soorten parelmoervlinders gezien. De witjes zijn ook vertegenwoordigd 
maar leveren problemen op bij de determinatie. 
Al met al vindt iedereen onze laatste excursie een groot succes. Om half vier zit een ieder tevreden in 
het “Restoran” achter een pilsje, wijntje of kop koffie.  
Bij terugkeer in onze huisjes wordt tussen de huisjes een heel grote pad (waarschijnlijk erg donker 
uitgevallen Groene pad) waargenomen en gefotografeerd, Ook ‘s ochtends was zo’n pad vlakbij de 
huisjes gezien. De open ruimte onder de huisjes is waarschijnlijk een welkome schuilplaats voor de 
padden. 
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Na de rijkelijke barbecue verzorgd door onze gids Micky met zijn broer waarbij de welgemeende 
dankwoorden aan reisleider Klaas worden uitgesproken door Nico en Margriet en een Zevenslaper uit 
de afvalbak een boompje inklimt met een stuk brood in zijn bek, wordt er nog stevig gezongen door de 
helft van de groep rond het kampvuur. Om half tien in het pikkedonker door het beukenbos in de 
regen naar onze huisjes. Het is MOOI geweest! 
 
 
Dag 14 – 2 juni 2011                                                                                                     Hans Schinkel 
 
De terugreis. 
Vannacht veel regen en een snurkachtig geluid gehoord. Dat blijkt later een zevenslaper geweest te 
zijn die wakker was. Ontbijt om 8 uur en een uur later op weg naar het vliegveld.  
We komen langs bekende plekjes: het klooster van Moraca en de plaats waar we inkopen hebben 
gedaan: Kolašin. Om 11 uur bereiken we het vliegveld van Podgorica, weinig groter en drukker dan 
het station in Assen. Ik wissel mijn bergschoenen voor mijn Teva’s en zet de schoenen bij een 
prullenbak, vijf minuten later zijn ze weg. Ik denk dat een Montenegrijnse schoenmaker ze nog wel 
kan maken. Sommige medereizigers maken gebruik van de mogelijkheid tot shoppen op het vliegveld, 
er gaat een klein flesje wijn mee en een fles olijfolie. De laatste zelfs in zo’n echte verzegelde, 
doorzichtige verpakking. Hoe zal dat aflopen? 
De vlucht naar Boedapest gaat voorspoedig, anders was het wel op het nieuws geweest. Bij aankomst 
in Boedapest gaan we en onze handbagage meteen weer door de scanners. Twee reizigers worden 
beroofd bij de controle: van het flesje wijn en de fles olijfolie die nog wel in zo’n officiële verpakking 
zat. Beide slachtoffers van deze berovingen proberen met de wakkere beambten in discussie te gaan 
en het onjuiste van hun handelwijze uit te leggen. Het helpt allemaal niets, al die regels zijn er 
natuurlijk niet voor niets. Gelukkig hebben sommigen van de beambten een cursus 
klantvriendelijkheid gevolgd: één slachtoffer wordt nog “Have a nice day” toegewenst. Dan volgt alleen 
nog een voorspoedige vlucht naar Amsterdam, het afscheid op Schiphol en de treinreis naar huis. 
Daar kunnen we terugkijken op een redelijk zware reis, die toch wel een dikke voldoende haalt. 
 

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

De tekst van het lied van Nico op de melodie Que sera sera, zoals gezongen op dag 12: 
 

Montenegro… 
Vanuit Holland ben je er zo 

Je bergen zijn groen en zwart 
En de mensen gehard 

 
Onze Klaas van Dort 

De reis was toch veel te kort 
Het oerbos smaakt echt naar meer 

We bedanken je zeer 
 
 

  
Gentiana verna Pedicularis petiolaris 
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Vogellijst Montenegro 20 mei t/m 2 juni 2011                                                                   Piet Smeets 
 
soort    /       datum  20 5 21 5 22 5 23 5 24 5 25 5 26 5 27 5 28 5 29 5 30 5 31 5 1 6 2 6 
                 
Dodaars    X   X X X X       
Fuut   X       X       
Kroeskoppelikaan       X  X       
Aalscholver  X     X         
Dwergaalscholver  X X X  X X X X       
Woudaapje   X X            
Kwak     X   X         
Ralreiger     X  X X X        
Kleine zilverreiger  X X X X X X X X       
Grote zilverreiger    X   X         
Blauwe reiger   X   X X X        
Lepelaar     X            
Wilde eend   X           X  
Steenarend       X         
Buizerd            X X    
Wespendief      X     X     
Havik       X          
Torenvalk          X X  X    
Patrijs           X      
Waterhoen       X         
Meerkoet       X X         
Steltkluut     X            
Griel   X              
Kleine plevier    X            
Strandplevier    X            
Krombekstrandloper    X            
Watersnip     X            
Geelpootmeeuw  X X X   X         
Dwergstern  X X             
Visdief   X X   X X         
Witwangstern  X    X X X X       
Houtduif               X X 
Turkse tortel   X X   X  X       
Zomertortel   X   X X X X X      
Koekoek    X X X X X X X X X X X X  
Bosuil               X X 
Steenuil     X            
Dwergooruil  X X X X X X X X       
Gierzwaluw        X        
Alpengierzwaluw     X    X      X 
IJsvogel       X X         
Bijeneter   X X X X          X 
Scharrelaar    X            
Zwarte specht          X      
Middelste bonte specht             X   
Veldleeuwerik          X X X X   
Kuifleeuwerik    X           X 
Boerenzwaluw  X X X X X X X X       
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soort    /       datum  20 5 21 5 22 5 23 5 24 5 25 5 26 5 27 5 28 5 29 5 30 5 31 5 1 6 2 6 
Roodstuitzwaluw  X X X X X X X        
Huiszwaluw  X X X X X X X X X      
Waterpieper          X X X X   
Boompieper          X X X X   
Rouwkwikstaart       X         
Witte kwikstaart  X    X   X X X X X   
Balkankwikstaart     X            
Winterkoning            X X   
Heggemus                
Alpenheggemus           X X X X  
Roodborst      X   X X X X X X X  
Nachtegaal   X  X X  X X       
Gekraagde roodstaart              X  X   
Zwarte roodstaart     X      X X X   
Tapuit            X X X   
Oostelijke blonde tapuit      X           
Paapje     X     X  X X X   
Zanglijster               X X 
Grote lijster           X  X   
Merel    X  X X X X X X X X X X  
Beflijster           X X  X   
Tuinfluiter          X       
Zwartkop      X X   X X X X X X  
Grasmus     X       X X    
Baardgrasmus   X X  X          
Cetti's zanger   X X X X X X X       
Kleine karekiet   X X X           
Grote karekiet   X X X X X X X             
Tjiftjaf      X X X    X X X X X  
Goudhaan           X      
Grouwe vliegenvanger   X             
Koolmees    X  X  X X   X  X X  
Zwarte mees          X X  X X  
Pimpelmees        X   X X X   
Glanskop      X           
Boomklever        X  X X X X X  
Boomkruiper     X           
Grauwe klauwier     X    X       
Ekster    X X  X X X X       
Gaai     X X   X        
Notenkraker          X      
Kauw        X  X       
Alpenkauw     X     X  X X   
Bonte kraai  X X   X X X   X X X   
Raaf           X X X    
Spreeuw     X X X X X X       
Wielewaal    X X X X X X X       
Huismus   X X X X X X X X       
Vink      X X X X X X X X X X  
Kneu           X X     
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soort    /       datum  20 5 21 5 22 5 23 5 24 5 25 5 26 5 27 5 28 5 29 5 30 5 31 5 1 6 2 6 
Putter    X X X X          
Groenling    X X  X          
Appelvink      X           
Rietgors    X             
Geelgors          X X X X X   
Zwartkopgors    X            
Grauwe gors    X            
Grijze gors     X           
 

 
 

 

 
Steltkluut 

 
 
 

 

 
Dwergaalscholvers 

 
 
 

-------------------------------- 
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Libellenlijst Montenegro 20 mei t/m 2 juni 2011                                          Piet Smeets en Ellen Kerkhof 
 
 
 
Bosbeekjuffer Calopterix virgo 
Watersnuffel Enalagma cyathigerum 
Kanaaljuffer Cercion lindenii 
Lantaarntje Ischnura elegans 
Blauwe breedscheenjuffer Plathycnemis pennipes 
Zuidelijke glazenmaker Aeschna affinis 
Glassnijder Brachytron pratense 
Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope 
Beekrombout Gomphus vulgatissimus 
Grote keizerlibel Anax imperator 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 
Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum 
Witpuntoeverlibel Orthetrum albistylum  
Vuurlibel Crocothemis erythraea 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 

 
bosbeekjuffer vrouwtje 

 
 
 

 
glasnijder 

 
 
 

 
 

vuurlibel 

 
-------------------------------- 
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Dagvlinderlijst Montenegro 20 mei t/m 2 juni  2011                                    Piet Smeets en Ellen Kerkhof 
 
De volgende lijst is niet compleet: een aantal soorten lieten zich wel zien, maar niet zo dat ze goed 
gefotografeerd en op naam gebracht konden worden. 
 
 
 
Papilio machaon  koninginnepage 
Iphiclides podalurius  koningspage 
Melanargia galathea dambordje 
Parnassius mnemosyne zwarte apollovlinder 
Aporia crataegi groot geaderd witje 
Pieris brassiccae groot koolwitje 
Pieris rapae klein koolwitje 
Anthocharis cardamines oranjetipje 
Colias hyale gele lucernevlinder 
Colias alfacariensis zuidelijke lucernevlinder 
Gonepteryx rhamni citroenvlinder 
Leptidea synapis boswitje 
Callophrys rubi groentje 
Lasiommata megera argusvlinder 
Plebejus argus heideblauwtje 
Aricia agestis bruin blauwtje 

 
 

Iolana iolas blazenstruikblauwtje blauwe ijsvogelvlinder 
Apatura ilia kleine weerschijnvlinder  
Limenites reducta  blauwe ijsvogelvlinder  
Aglais io dagpauwoog  
Aglais urticae kleine vos  
Vanessa atalanta atalanta  
Vanessa cardui distelvlinder 
Polygonia c-album gehakkelde aurelia 
Polygonia egea zuidelijke aurelia 
Melitaea trivia  toortsparelmoervlinder  (rupsen) 
Melitaea didyma  tweekleurige parelmoervlinder 
Euphydryas aurinia moerasparelmoervlinder 
Melitaea diamina woudparelmoervlinder 
Euphydryas maturna roodbonte parelmoervlinder (rups) 
Maniola jurtina bruin zandoogje 
Pararge aegeria bont zandoogje 
Erebia medusa voorjaarserebia 
Coenonympha pamphilus  hooibeestje 
Coenonympha rhodopensis   balkanhooibeestje 
Pyrgus malvae aardbeivinder 

 

 

Thymelicus sylvestris geelsprietdikkopje roodbonte parelmoervlinder (rups) 
 
 
Naamgeving volgens Tolman, T & R Lewington, De nieuwe vlindergids, Baarn, 2010 

 
 
 
 
 
 

-------------------------- 
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MONTENEGRO botanisch                                                                                             Klaas van Dort 
 
Botanisch gesproken is Montenegro een rijk land.  
Langs de Adriatische kust en rondom het Meer van Skadar vinden we vooral soorten die zijn 
gebonden aan het Middellandse-Zeeklimaat.  
Karakteristiek voor de verlaten terrassen op de droge hellingen tussen Virpazar en Murići is de 
Granaatappel (Punica granatum) met haar opvallende oranje bloemen. Andere typische 
maquissoorten zijn Christusdoorn (Paliurus spina-christi), Altijdgroene sneeuwbal (Viburnum tinus), 
Blazenstruik (Colutea arborescens), Altijdgroene wegedoorn (Rhamnus alaternus) en Wilde olijf (Olea 
europea). Degradatie van de maquis heeft op veel plaatsen geleid tot een garrigue met Behaarde 
stekelbrem (Calicotome villosa), een soort dopheide (Erica manupiliflora) en zonneroosjes met tere 
roze bloemen (Cistus incanus). Op de wandeling met Vlatko naar Pincici via de pas Bijelo Skala zijn 
we deze soorten tegenkomen. 
Rond Bijela Skala ontdekten we op de kale kalkrotsen enkele pollen van het blauwbloeiende endeem 
Moltkia petraea. Aan de beschutte noordkant van de pas liepen we door een loofbosrelict (want 
stammen vol korstmossen, onder meer Longmos!) met Hopbeuk (Ostrya carpinifolia), 
Balkanhaagbeuk (Carpinus orientalis), Franse esdoorn (Acer monspessulanum), Moseik (Quercus 
cerris), Donseik (Quercus pubescens) en Macedonische eik (Quercus trojana; een Balkanendeem). In 
de ondergroei knol/bolgewassen zoals Knolsmeerwortel (Symphytum tuberosum), Hondstand 
(Erythronium dens-canis), Holwortel (Corydalis cava) en het welbekende Sneeuwklokje (Galanthus 
nivalis).  
Een heel ander bostype vinden we op de grens van Albanië en Montenegro in het Prokletije-gebergte. 
De toppen reiken veel hoger dan die van het Rumija-gebergte. Mediterrane soorten ontbreken hier, 
bekende midden Europese planten voeren de boventoon, met hier en daar een echte Balkansoort. Op 
de gruishellingen boven de Tresnjevik-pas groeit onder meer Pinus leucodermis en op enkele plekken 
ook de Balkanden (Pinus peuce). Deze endemische conifeer is te herkennen aan het feit dat de 
naalden in groepjes van 5 staan en aan de kromme kegels met grote schubben. De alpenweiden zijn 
in het voorjaar uitbundig gekleurd met viooltjes, boterbloemen en uiteraard gentianen en orchideeën. 
Voor de roze schorseneer (Scorzonera rosea) waren we te vroeg, maar krokus en kwastjesbloem 
bloeiden op hun mooist.  
Het nationale park Biogradska Gora is de parel van het Bjelasica-gebergte. Het is voor ongeveer de 
helft bedekt met oerbos. In de dalen overheersen beuken, hogerop bepalen zilversparren het 
bosbeeld, met hier en daar een gigantische Ruwe iep (Ulmus glabra) of een endemische esdoorn 
(Acer heldreichii). Woudreuzen met een lengte tot meer dan 40 meter zijn geen uitzondering. Op de 
oostoever van het Biogradska meer voert het pad over vlonders door een moerasbos met Gewone es 
(Fraxinus excelsior), Zwarte en Grauwe els (Alnus glutinosa resp. incana). 
In tegenstelling tot wat we in Nederland gewend zijn is de ondergroei van de beukenbossen 
verbluffend rijk aan soorten. In de struiklaag: Rhamnus alpinus var. fallax, Lonicera alpigena en L. 
xylosteum (beide géén liaan, maar een struik), Zwarte gifbes = Christoffelkruid (Actaea spicata), 
Turkse lelie (Lilium martagon), Smalbladige kardinaalsmuts (Euonymus latifolius), Wilde judaspenning 
(Lunaria rediviva), Hazensla (Prenanthes purpurea), Mansoor (Asarum europeum), Kleefsalie (Salvia 
glutinosa) en Koeienoog (Telekia speciosa).  
In de kruidlaag het bekende midden Europese spul, met vooral veel Lievevrouwebedstro (Asperula 
odorata) en massaal Daslook (Allium ursinum). Typisch zijn Bolletjeskers (Dentaria bulbifera) en het 
onopvallende dubbelgangertje van een ganzerik Aremonia agrimonoides. 
 

  
Hepatica nobilis - Leverbloempje Sabelbos 
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Plantenlijst Montenegro 20 mei t/m 2 juni 2011                   Annie Vos , Margriet Maan , Klaas van Dort  
  BG= Biogradska Gora                                                              
Latijnse naam Nederlandse naam Data                                                             
Abies alba Zilverspar 31,1                                                             
Acanthus spinosus (Stekelige acanthus) 22,26                                                             
Acer campestre Spaanse aak vaak gezien                                                             
Acer heldreichii   BG                                                             
Acer monspessulanum (Franse esdoorn) 23                                                             
Acer obtusatum  (een esdoorn in eikenbos) BG                                                             
Acer platanoides Noorse esdoorn 1                                                             
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1                                                             
Acinos alpinus (Alpensteentijm) 28                                                             
Acinos arvensis Kleine steentijm 22                                                             
Actaea spicata Christoffelkruid 1                                                             
Adenostyles alliariae (Grijze klierstijl) 1                                                             
Adoxa moschatellina Muskuskruid 27,28                                                             
Aegopodium podagraria Zevenblad 28,31                                                             
Aethionema saxatile   23,24,26                                                             
Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen 30,1                                                             
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 23,28,1                                                             
Alchemilla alpina (Alpenvrouwenmantel) 28,29                                                             
Alchemilla vulgaris Vrouwenmantel 31                                                             
Alkanna tinctoria (blauwbloemig) 21                                                             
Alliaria petiolata Look-zonder-look 31                                                             
Allium ursinum Daslook 28,31,1                                                             
Allium victorialis (Allermannsharnisch) 28                                                             
Alyssum wulfenianum   29                                                             
Amorpha fruticosa   22,24                                                             
Anacamptis pyramidalis Hondskruid 22,24,26                                                             
Anagallis arvensis Rood guichelheil 21,22                                                             
Anchusa azurea (=italica) Blauwe ossentong 22,24                                                             
Anchusa variegata   22                                                             
Androsace carnea   30                                                             
Anemone narcissiflora (Narcis-anemoon) 30,31                                                             
Anemone nemorosa Bosanemoon 27,28,29,30                                                             
Antennaria dioica Rozenkransje 30                                                             
Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 28,29                                                             
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 1                                                             
Anthyllis vulneraria ssp.praepropera Wondklaver (rood) 23                                                             
Aquilegia vulgaris Wilde akelei 27                                                             
Arabis caucasica   29                                                             
Arabis glabra Torenkruid 21,23,31                                                             
Arabis turrita Torenscheefkelk 23,24,31,1                                                             
Arctostaphylos uva-ursi Berendruif 28                                                             
Aremonia agrimonoides (Bastaard agrimonie) 23,31,1                                                             
Aristolochia clematitis Pijpbloem 21,22                                                             
Aristolochia longa (een pijpbloem) 23                                                             
Aristolochia rotunda   26                                                             
Arrhenatherum elatius Glanshaver 21,22                                                             
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Artemisia maritima Zeealsem 22                                                             
Arum italicum Italiaanse aronskelk 22,21,1                                                             
Arundo donax (Spaans riet) 21                                                             
Asarum europaeum Mansoor 28,30,30                                                             
Asparagus acutifolius   26                                                             
Asperula odorata Lievevrouwebedstro 27,28,30,31                                                             
Asperula taurina (Turiner Waldmeister)   31,1                                                             
Asphodelus albus   31                                                             
Asphodelus lutea (Gele affodil) 23                                                             
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 24,26                                                             
Asplenium ruta-muraria Muurvaren 24                                                             
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 22,23,1                                                             
Asplenium viride Groensteel 31                                                             
Aster tripolium Zulte 21                                                             
Astragalus depressus   28,29                                                             
Astragalus depressus   28                                                             
Asyneuma limonifolium (een soort klokje) 26                                                             
Atriplex patula Uitstaande melde 22                                                             
Avena sterilis Wilde haver 21,22                                                             
Baldellia ranunculoides ssp. repens Kruipende moerasweegbree 22                                                             
Blackstonia perfoliata Zomerbitterling 21,26                                                             
Botrychium lunaria Maanvaren 27,29,30                                                             
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel 21,1                                                             
Briza maxima (Groot trilgras) 20,24                                                             
Briza minor Klein trilgras 21                                                             
Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 23                                                             
Bunium bulbocastanum Aardkastanje 23                                                             
Bupleurum fontanesii (een goudscherm) 26                                                             
Butomus umbellatus Zwanenbloem 24,25                                                             
Cakile maritima Zeeraket 21                                                             
Caltha palustris Gewone dotterbloem 27,28,30,30                                                             
Calystegia soldanella Zeewinde 21,21                                                             
Campanula lingulata een soort klokje) 23,24                                                             
Campanula patula Weideklokje 22,26                                                             
Campanula trachelium Ruig klokje 22                                                             
Cardamine bulbifera Bolletjeskers 27,28,30,31,1                                                             
Cardamine enneaphyllos   27,28, 31, 1                                                             
Cardamine flexuosa Bosveldkers 28                                                             
Cardamine glauca   26,30                                                             
Cardamine impatiens Springzaadveldkers 1                                                             
Cardamine pratensis Pinksterbloem 1                                                             
Carduus thoermeri (variant van Knikkende distel) 21,22                                                             
Carex digitata Vingerzegge 1                                                             
Carex divulsa Groene bermzegge 22                                                             
Carex otrubae Valse voszegge 21                                                             
Carex sempervirens (Altijdgroene zegge) 30                                                             
Carpinus orientalis (Oosterse haagbeuk) 23                                                             
Catapodium rigidum Stijf hardgras 21                                                             
Centaurea montana Bergcentaurie 23                                                             
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Centaurea stoebe Rijncentaurie 23                                                             
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid 24,26                                                             
Centaurium pulchellum Fraai duizendguldenkruid 21                                                             
Cerinthe spec.   ?                                                             
Ceterach officinarum Schubvaren 22,24,26                                                             
Chamaecytisus hirsutus Dwergbrem 28,30                                                             
Chamaemelum mixtum   24,26                                                             
Cheilanthus fragrans 
(=pterioides,=maderensis)   22                                                             
Chelidonium majus Stinkende gouwe 1                                                             
Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladige goudveil 28                                                             
Cirsium rivulare (Oeverdistel) 1                                                             
Cirsium vulgare Speerdistel ?                                                             
Cistus albidus   24                                                             
Cistus incanus creticus   26                                                             
Cistus salvifolius   23                                                             
Clematis vitalba Bosrank 26                                                             
Clematis viticella Italiaanse clematis 20,21                                                             
Clinopodium vulgare Borstelkrans 26                                                             
Colchicum autumnale Herfsttijloos 23,24                                                             
Colutea arborescens Europese blazenstruik 23                                                             
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 28,31                                                             
Convolvulus althaeoides (Heemstbladige winde) 26                                                             
Convulvulus cantabrica Cantabrische winde 23,26                                                             
Cornus mas Gele kornoelje 24                                                             
Coronilla emerus Struikpaardenhoefklaver 23,31                                                             
Coronilla valentina   22                                                             
Coronopus squamatus Grove varkenskers 22                                                             
Corydalis cava Holwortel 23,27,28                                                             
Cotinus coggygria  [syn. Rhus cotinus] Pruikenboom 23,24                                                             
Crocus vernus   30                                                             
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 22,23,30,31                                                             
Cryptogramma crispa Gekroesde rolvaren 29                                                             
Cuscuta campestris   21                                                             
Cyclamen repandum (alleen blad) 24,26                                                             

Cymbalaria microcalyx (een soort muurleeuwenbek met gele 
vlek) 24                                                             

Cynodon dactylon Handjesgras 21                                                             
Cynoglossum creticum (Kretenzische hondstong) 22                                                             
Cyperus capitatus   21                                                             
Dactylorhiza sambucina (Vlierorchis) 28                                                             
Daphne laureola Zwart peperboompje BG                                                             
Daphne mezereum Rood peperboompje 28,29,30,31                                                             
Dianthus giganteus (Reuzenanjer) 31                                                             
Dictamnus albus Vuurwerkplant 23                                                             
Dipsacus fullonum Grote kaardebol 22                                                             
Dittrichia viscosa Kleverige alant 21                                                             
Doronicum colomnae Kale voorjaarszonnebloem 23,28,30,31                                                             
Dorycnium hirsutum   21,23                                                             
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Draba aizoides Geel hongerbloempje 28                                                             
Echium plantagineum (Weegbree-slangenkruid) 22                                                             
Edraianthus graminifolius (Smalbladig moerasklokje) 23                                                             
Empetrum nigrum  Kraaihei 31                                                             
Ephedra fragilis   23                                                             
Epimedium alpinum   1                                                             
Equisetum variegatum Bonte paardenstaart 21                                                             
Eriophorum latifolium Breed wollegras 30                                                             
Eryngium amethystinum      21                                                             
Eryngium maritimum Zeedistel 21                                                             
Erythronium dens-canis (Hondstand) 28                                                             
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 27                                                             
Euonymus latifolius Brede kardinaalsmuts BG                                                             
Euonymus verrucosus   BG                                                             
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 24                                                             
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 24,1                                                             
Euphorbia carniolica   29                                                             
Euphorbia characias s. Wulfenii   23,24                                                             
Euphorbia gregersenii   29                                                             
Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid 22                                                             
Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk 21                                                             
Euphorbia paralias Zeewolfsmelk 21                                                             
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk 22                                                             
Euphorbia spinosa   23,24                                                             
Fagus sylvatica Beuk 28,1                                                             
Fallopia japonica Japanse duizendknoop 26                                                             
Ferula communis (Tonderkervel) 23                                                             
Festuca halleri   30                                                             
Ficaria verna Gewoon speenkruid 27                                                             
Ficus carica Vijg 21                                                             
Fragaria vesca Bosaardbei 28,29                                                             
Fraxinus excelsior Es 31,1                                                             
Fraxinus ornus Pluim-es 23                                                             
Fritillaria orientalis   28,29                                                             
Gagea spathacea Schedegeelster 27,3                                                             
Galium odoratum Lievevrouwebedstro alle dagen                                                             
Genista sericea   23                                                             
Gentiana acaulis (=Kochiana) Stengelloze gentiaan 28,29                                                             
Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) 28,29                                                             
Geranium columbinum  Fijne ooievaarsbek 23                                                             
Geranium phaeum ssp phaeum Donkere ooievaarsbek 31                                                             
Geranium purpureum Klein robertskruid 23                                                             
Geranium reflexum   31,1                                                             
Geranium robertianum Robertskruid 30,31,1                                                             
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 23,31                                                             
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek 31                                                             
Geum montanum (Bergnagelkruid) 30,31                                                             
Geum rivale Knikkend nagelkruid 1                                                             
Gladiolus illyricus   23,24,26                                                             
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Globularia nudicaulis (Naaktstengelige kogelbloem) 23                                                             
Gratiola officinalis Genadekruid 22,25                                                             
Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 1                                                             
Gypsophila repens (Kruipend gipskruid) 21,22                                                             
Hedera helix Klimop 24                                                             
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 22,23                                                             
Helichrysum stoechas (Mediterrane strobloem) 21                                                             
Helleborus cyclophyllus   27,28                                                             
Hepatica nobilis Leverbloempje        28,31,1                                                             
Hieracium murorum Muurhavikskruid 1                                                             
Hieracium pilosella Muizenoor 27,28                                                             
Himantoglossum hircinum  Bokkenorchis 22 (in knop)                                                             
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 31                                                             
Homogyne alpina (Alpenlattich) 29                                                             
Hordeum murinum Kruipertje 21,22                                                             
Hordeum secalinum Veldgerst 22                                                             
Hugueninia tanacetifolia   28                                                             
Huperzia selago Dennenwolfsklauw     30,31                                                             
Iberis pinnata (een scheefbloem) 22                                                             
Iris pseudacorus Gele lis 21,25                                                             
Isolepis setacea Borstelbies 21                                                             
Juncus acutiflorus Veldrus 21                                                             
Juncus inflexus Zeegroene rus 21                                                             
Juncus maritimus Zeerus 21                                                             
Juncus trifidus (Driedelige rus)   30                                                             
Juniperus communis ssp. nana (Dwergjeneverbes) 27,28,30                                                             
Lagurus ovatus Hazenstaart 21                                                             
Lamium galeobdolon ssp. galeob. Gele dovenetel 31,1                                                             
Lamium orvala   31,1                                                             
Lathyrus latifolius Brede lathyrus 24                                                             
Lathyrus laxiflorus   23                                                             
Lathyrus venetus   21,23,24,1                                                             
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 31                                                             
Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje 24,26                                                             
Ligusticum mutellina (Alpen-Liebstock) 29,31                                                             
Lilium martagon Turkse lelie 28,31,1                                                             
Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis 23                                                             
Limonium spec.   21                                                             
Linum nodiflorum (een soort vlas) 26                                                             
Linum tenuifolium Smal vlas 21,24,26                                                             
Linum trigynum   21                                                             
Linum usitatissimum   26                                                             
Lonicera alpigena (Alpenkamperfoelie)    1                                                             
Lonicera caerulea (Blauwe kamperfoelie)    1                                                             
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 23                                                             
Lunaria rediviva Wilde judaspenning 24,26,31,1                                                             
Luzula campestris Gewone veldbies alle dagen                                                             
Luzula luzuloides Witte veldbies 31,1                                                             
Luzula pilosa Ruige veldbies 28,29,30                                                             
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Luzula sylvatica Grote veldbies 28,29,30,31,1                                                             
Lychnis viscaria Rode pekanjer 1                                                             
Lysimachia nemorum Boswederik 28                                                             
Lythrum hyssopifolia Kleine kattenstaart 22                                                             
Lythrum salicaria Grote kattenstaart 21                                                             
Medicago arabica Gevlekte rupsklaver 23                                                             
Medicago disciformis   21                                                             
Medicago marina (Zeerupsklaver) 21                                                             
Melia azedarach (Kralenboom) 23                                                             
Melica ciliata Wimperparelgras 26                                                             
Melica uniflora Eenbloemig parelgras 23,1                                                             
Melilotus sulcatus (Gegroefde honingklaver) 22                                                             
Melittis melissophyllum Bijeblad 23,24                                                             
Mentha pulegium Polei 24                                                             
Mentha spec.   1                                                             
Mercurialis perennis Bosbingelkruid 1                                                             
Micromeria graeca   22,23                                                             
Micromeria parviflora   25,26                                                             
Milium effusum Bosgierstgras 1                                                             
Miscanthus spec.   1                                                             
Moehringia muscosa (Moos-Nabelmiere) 28,1                                                             
Moehringia trinervia Drienerfmuur 28,1                                                             
Moltkia petraea (blauwe endeem) 23                                                             
Muscari neglectum (Vergeten druifhyacint) 28,29,30,31                                                             
Mycelis muralis Muursla 24,31,1                                                             
Myrtus communis (Myrte) 21                                                             
Narcissus spec. uitgebloeid 23                                                             
Neottia nidus-avis Vogelnestje  24,1                                                             
Nerium oleander (Oleander) 21                                                             
Nigella damascena Juffertje-in-het-groen 22                                                             
Nymphaea alba Witte waterlelie 25                                                             
Nymphaea alba Witte waterlelie 25                                                             
Nymphaea lutea Gele plomp 25                                                             
Oenanthe lachenalii Zilt torkruid 21                                                             
Olea europea (Olijf) ?                                                             
Onosma echioides   23                                                             
Ophrys apifera   26                                                             
Ophrys cornuta  (scolopax ssp. cornuta) 23,24,26                                                             
Orchis coriophora Wantsenorchis 26                                                             
Orchis laxiflora IJle orchis 21,22,26                                                             
Orchis morio Harlekijn 23,27                                                             
Orchis pallens   1                                                             
Orchis pauciflora  (Gele karstorchis) 23                                                             
Orchis quadripunctata  (Vierpuntorchis) 23                                                             
Orchis simia Aapjesorchis 23                                                             
Orchis tridentata  (Drietandorchis) 23,27                                                             
Orchis ustulata Aangebrande orchis 27                                                             
Origanum vulgare Wilde marjolein 22                                                             
Orlaya grandiflora Straalscherm 23                                                             
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Ornithogalum collinum    23                                                             
Ornithogalum narbonense   24,26                                                             
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 23                                                             
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 1 (in knop)                                                             
Ostrya carpinifolia Europese hopbeuk 23                                                             
Osyris alba   24,26                                                             
Oxalis fontana (Hk.O.stricta) Stijve klaverzuring 27,1                                                             
Paliurus spina-christi (Echte christusdoorn) 21,22                                                             
Pallenis spinosa (Stekelig sterrenoogje) 22                                                             
Pancratium maritimum (Zeelelie) 21                                                             
Parapholis incurva Kromstaart 21                                                             
Parentucellia latifolia   23                                                             
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost 22                                                             
Parietaria judaica Klein glaskruid 22                                                             
Parietaria spec. (een soort glaskruid) 22                                                             
Paris quadrifolia Eenbes 27,28,31,1                                                             
Pedicularis brachyodonta   31                                                             
Pedicularis petiolaris  29,30                                                             
Pedicularis verticillata (Kranskartelblad) 29                                                             
Periploca graeca (Griekse zijdeplant) 21                                                             
Persicaria amphibia Veenwortel 25                                                             
Petasites albus Wit hoefblad 1                                                             
Petrorhagia glumacea (een soort mantelanjer) 22                                                             
Phalaris canariensis Kanariezaad 21,22                                                             
Phleum alpinum (Alpendoddegras) 28,29,30                                                             
Phlomis fruticosa (Geel brandkruid) 22,23,26                                                             
Phragmites australis Riet 25                                                             
Phyllitis scolopendrium Tongvaren 24                                                             
Picea abies Fijnspar ?                                                             
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel  31                                                             
Pinguicula balcanica (een vetblad ) endeem 30                                                             
Pinus leucodermis   30                                                             
Pistacia lentiscus Mastiekboom 22,26                                                             
Plantago alpina (Alpenweegbree) 29,30,31                                                             
Plantago atrata   23                                                             
Plantago media Ruige weegbree 31                                                             
Platanthera chlorantha Bergnachtorchis 23                                                             
Poa bulbosa Knolbeemdgras 23                                                             
Poa nemoralis Schaduwgras 31,1                                                             
Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 31                                                             
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem alle dagen                                                             
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 1                                                             
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel 28,1                                                             
Polygonum maritimum (Strandduizendknoop) 21                                                             
Polygonum oxyspermum Zandvarkensgras 22                                                             
Polypodium vulgare Gewone eikvaren 1                                                             
Polystichum lonchitis Lansvaren 28,29                                                             
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren 28,1                                                             
Posidonia oceanica   21                                                             
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Potamogeton crispus Gekroesd fonteinkruid 22                                                             
Potamogeton nodosus Rivierfonteinkruid 22                                                             
Potamogeton pectinatus Schedefonteinkruid 21,22                                                             
Potentilla crantzii   31                                                             
Potentilla indica Schijnaardbei 1                                                             
Potentilla recta Rechte ganzerik 23,24,31                                                             
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 21                                                             
Prenanthes purpurea (Hazensla) 1                                                             
Primula elatior Slanke sleutelbloem 23,28,30                                                             
Primula veris Gulden sleutelbloem 28,31                                                             
Prunella vulgaris Gewone brunel 22,23,31,1                                                             
Psoralea bituminosa (Pekklaver) 22,23                                                             
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 21                                                             
Punica granatum Granaatappel 20,2                                                             
Quercus cerris Moseik 23                                                             
Quercus pubescens Donzige eik 24                                                             
Quercus trojana (Macedonische eik) 24                                                             
Ramonda serbica   23                                                             
Ranunculus aconitifolius (Monnikskapranonkel) 31                                                             
Ranunculus glacialis (Gletsjerranonkel) 30                                                             
Ranunculus lanuginosus (Wollige boterbloem) 1                                                             
Ranunculus thora (Gifboterbloem) 28                                                             
Raphanus raphanistrum Knopherik 21                                                             
Rhagadiolus stellatus   24                                                             
Rhamnus alpinus ssp. fallax   BG                                                             
Rhus coriaria (Sumak) 22,24                                                             
Ribes uva-crispa Kruisbes 1                                                             
Rubus fruticosus Gewone braam ?                                                             
Rubus ulmifolius   22                                                             
Rumex alpinus (Alpenzuring) 27                                                             
Rumex scutatus       Spaanse zuring 28                                                             
Ruscus aculeatus Stekelige muizedoorn 24                                                             
Ruta graveolens Wijnruit 22                                                             
Salicornia spec. (een soort  zeekraal) 22                                                             
Salvia glutinosa (Gele salie)    1                                                             
Salvia officinalis Echte salie 23                                                             
Salvia pratensis Veldsalie 22,24                                                             
Sambucus ebulus Kruidvlier 22                                                             
Sanguisorba minor Kleine pimpernel 23                                                             
Sanicula europaea Heelkruid 28,30,30,1                                                             
Saxifraga adscendens   31                                                             
Saxifraga marginata   31                                                             
Saxifraga paniculata (Pluimsteenbreek) 23                                                             
Saxifraga rotundifolia Ronde steenbreek 23,28,29,31,1                                                             
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 23                                                             
Scabiosa argentea   24,26                                                             
Scabiosa fumarioides   26                                                             
Scabiosa prolifera (een duifkruid) 26                                                             
Scandex pecten-veneris Naaldenkervel  24                                                             
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Schoenus nigricans Knopbies 21                                                             
Scilla bifolia Vroege sterhyacint 27,30                                                             
Scirpus lacustris Mattenbies 24                                                             
Scirpus maritimus Zeebies 21                                                             
Scorzonera rosea   31                                                             
Scrophularia canina bicolor   23                                                             
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 1                                                             
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid 26                                                             
Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 24                                                             
Serapias lingua   21, 26                                                             
Serapias vomeracea  (Lange tongorchis) 21,26                                                             
Sesleria caerulea (in Hk.S. albicans) Blauwgras 27,31                                                             
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 1                                                             
Silene nutans Nachtsilene 23                                                             
Silene pratensis (Hk.:S.latifolia) Avondkoekoeksbloem 1                                                             
Silene vulgaris Blaassilene 23                                                             
Silybum marianum Mariadistel 21                                                             
Sisymbrium officinale Gewone raket 22                                                             
Smilax aspera (Steekwinde) 26                                                             
Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel 23,1                                                             
Soldanella alpina (Alpenfranjeklokje) 28,30                                                             
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes ?                                                             
Spartium junceum Spaanse brem 21,22,23                                                             
Sporolobus pungens   21                                                             
Stachys germanica Duitse andoorn 23,24,1                                                             
Stachys officinalis Betonie              23                                                             
Stachys recta Bergandoorn 24,26                                                             
Stellaria nemorum  Bosmuur 1                                                             
Suaeda maritima Klein schorrenkruid 22                                                             
Succisa pratensis Blauwe knoop 30                                                             
Symphytum bulbosum   23,27,29,31,1                                                             
Tancetum cinerariifolium (Dalmatinische Insektenblume) 26                                                             
Telekia speciosa  Groot koeienoog 31,1                                                             
Teucrium chamaedrys Echte gamander 24,27                                                             
Teucrium polium   21                                                             
Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 23,26,31,1                                                             
Tilia tomentosa Zilverlinde ?                                                             
Torilis nodosa Knopig doornzaad 21                                                             
Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 24                                                             
Tragopogon spec. uitgebloeid   23                                                             
Trapa natans (Waternoot) 25                                                             
Trifolium angustifolium   21                                                             
Trifolium campestre Liggende klaver 22                                                             
Trifolium incarnatum (Inkarnaatklaver) 22                                                             
Trifolium resupinatum Perzische klaver 21,22                                                             
Trifolium stellatum (Sterklaver) 21                                                             
Trifolium tomentosum (Viltige klaver) 21                                                             
Trigonella  corniculata (een hoornklaver) 21, 22                                                             
Turritis glabra (Arabis glabra in H.) Torenkruid alle dagen                                                             



 35 

Typha angustifolia Kleine lisdodde 21                                                             
Umbilicus rupestris (Rotsnavelkruid) 24                                                             
Urtica dioica Grote brandnetel 1                                                             
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 29,30,31,1                                                             
Valeriana montana (Bergvaleriaan) 28                                                             
Veratrum album (s. str.) (Dodenwaad) 27,28                                                             
Veratrum album ssp. lobelianum (Dodenwaad) met groene bloem. 31                                                             
Verbascum blattaria Mottenkruid 21                                                             
Verbena officinalis IJzerhard 22                                                             
Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs 25                                                             
Veronica arvensis Veldereprijs 23                                                             
Veronica beccabunga Beekpunge 1                                                             
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 23,1                                                             
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 28,29,31                                                             
Veronica urticifolia (Netelereprijs) 1                                                             
Vicia hybrida (Basterdwikke) 21,24                                                             
Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 22                                                             
Viola calcarata ssp zoyzii   28                                                             
Viola elegantula   27,30,31,1                                                             
Vitex agnus-castus (Kuisheidsstruik) 21,26                                                             
Vulpia ciliata ssp. ciliata Gewimperd langbaardgras 21                                                             
Xanthium strumarium (incl. X.orientale) Late stekelnoot 25                                                             
Xanthium spinosum   21                                                             
Zannichellia palustris ssp. palustris Zittende zannichellia 21                                                             
                                                               
BG: gezien in Biogradska Gora in de periode 29 mei – 2 juni 2011 
 
 
 

  
Doorkijkje in beukenbos rond Komovi Dwergbrem 

 
 
 
Verantwoording plantenlijst                                                                                                       Annie Vos                                                                                             
  
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. 



 36 

Van sommige exemplaren zijn detailfoto’s gemaakt. ‘s Avonds is materiaal gedetermineerd met 
behulp van de meegenomen flora’s (zie literatuurlijst).  
Meestal kon het meegebrachte materiaal op naam gebracht worden. Sommige soorten hebben geen 
naam gekregen omdat regionale flora’s en/of literatuur niet kon worden geraadpleegd. 
De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan verschillende flora’s. De Nederlandse namen in de 2e 
kolom komen uit Heukels of uit Lambinon/De Langhe e.a. (= De Flora van België en Luxemburg). De 
niet- officiële Nederlandse namen komen uit o.a. Blamey of de Duitse namen uit Flora Alpina en staan 
tussen haakjes. Een enkele opmerking staat ook tussen haakjes. 
De datakolom geeft aan op welke mei/junidag 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 is tezamen met het plantenmateriaal van 
Annie Vos en Margriet Maan 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 461 plantensoorten genoteerd. 
 
Geraadpleegde literatuur: 
 
1. Polunin,O. - Flowers of Greece and the Balkans, a field guide. Oxford University Press, 1980. 
2. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  -  Wilde flora rond de Middellandse Zee; Schuyt & Co; 

Haarlem,1998. 
3. Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  -  Bergflora van Europa, 2003, Baarn. 
4. Rothmaler, W. - Exkursionsflora von Deutschland; band 3 Gefasspflanzen: Atlasband,  

19e dr., 1995, Stuttgart. 
5. Flora Alpina – Aeschimann e.a. Band 1 en band 2; 2004. 
6. Flora Albanica. 1981. M. Demiri. Flora ekskursioniste e Shqiperise. 
7. Flora Bulgarica. CD-rom. 
8. Flora Europaea. 1960-1993. Tutin et al. Cambridge University Press. 
9. Lakušić, R. 1982. Planinske biljke (fotogids van Joegoslavische bergplanten). 
10. Šilić, Č. 1983. Šumske zeljaste biljke (fotogids van Joegoslavische bosplanten). 
11. Šilić, Č. 1983. Atlas drveća i grmlja (fotogids van Joegoslavische bomen en struiken). 
12. Šilić, Č. 1984. Endemične biljke (fotogids van Joegoslavische endemen). 
13. Meijden, R. van der  -  Heukels’ Flora van Nederland, 23e dr., 2005, Groningen. 
14. Lambinon/De Langhe e.a. , - Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-

Frankrijk en de aangrenzende gebieden, 3e dr., 1998, Meise. 
 
 
 

  
Anemone narcissiflora Orchis tridentata 
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Overzicht van de aangetroffen slaapmossen behorend tot de orde der Hypnales              Hans Schoorl 
  
* Aanwezig in herbarium Hans Schoorl 
 
 
* Familie Geslacht Soort Nederlandse naam 

 Fontinalaceae    

  Fontinalis   

   Fontinalis antipyretica Gewoon bronmos 

 Leucodontaceae    

  Antitrichia   

*   Antitrichia curtipendula Weerhaakmos 

  Pterogonium   

*   Pterogonium gracile Vogelpootmos 

  Leucodon   

   Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos 

 Neckeraceae    

  Leptodon   

*   Leptodon smithii Slakkenhuismos 

  Neckera   

*   Neckera complanata Glad kringmos 

*   Neckera pumila Klein kringmos 

*   Neckera crispa Groot kringmos 

 Anomodontaceae    

  Anomodon   

*   Anomodon attenuatus Klein touwtjesmos 

*   Anomodon viticulosus Groot touwtjesmos 

*   Anomodon longifolius Dun touwtjesmos 

 Leskeaceae    

  Lescuraea   

*   Lescuraea mutabilis  

  Pseudoleskeella   

*   Pseudoleskeella catenulata Breed koortjesmos 

 Pterigynandraceae    

*  Pterigynandrum   

   Pterigynandrum filiforme Stekeltjesmos 

 Thuidiaceae    

  Thuidium   

*   Thuidium recognitum Stug thujamos 
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* Familie Geslacht Soort Nederlandse naam 

 Amblystegiaceae    

  Leptodictyum   

   Leptodictyum riparium Beekmos 

  Campylium   

*   campylium stellatum Sterrengoudmos 

  Tomentypnum   

*   Tomentypnum nitens Viltnerfmos 

  Palustriella   

*   Palustriella commutata Geveerd diknerfmos 

  Cratoneuron   

*   Cratoneuron filicinum Gewoon diknerfmos 

  Sanionia   

*   Sanionia uncinata Geplooid sikkelmos 

 Brachytheciaceae    

  Brachythecium   

*   Brachythecium populeum Penseeldikkopos 

   Brachythecium velutinum Fluweelmos 

*   Brachythecium glareosum Kalkdikkopmos 

   Brachythecium rivulare  Beekdikkopmos 

   Brachythecium salebrosum  Glad dikkopmos 

*   Brachythecium collinum  

  Cirrhiphyllum   

*   Cirriphyllum flotowianum Klein spitsmos 

*   Cirriphyllum crassinervium  Bossig spitsmos 

  Eurhnchium   

   Eurhynchium striatum Geplooid snavelmos 

  Oxyrrhnchium   

*   Oxyrrhynchium schleicheri Kalksnavelmos 

  Homalothecium   

   Homalothecium sericem Gewoon zijdemos 

*   Homalothecium lutescens Smaragdmos 

*   Homalothecium  aureum  

  Plasteurhynchium   

*   Plasteurhynchium striatulum Geplooid palmpjesmos 

  Scorpiurium   

*   Scorpiurium circinatum Boogtakmos 
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* Familie Geslacht Soort Nederlandse naam 

*   Scorpiurium deflexifolium  

  Scleropdium   

*   Sceropodium touretii Kalkladdermos 

  Pseudoscleropodium   

   Pseudoscleropodium purum Groot laddermos 

  Rhynchostegiella   

*   Rhynchostegiella tenuicaulis Bergsnavelmos 

*   Rhynchostegiella tenella Slank snavelmos 

*   Rhynchostegiella litorea  

  Rhynchostegium   

   Rhynchostegium confertum Boomsnavelmos 

   Rhynchostegium riparioides Watervalmos 

 Lembophyllaceae    

  Isothecium   

*   Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmos 

 Plagiotheciaceae    

  Herzogiella   

   Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos 

  Plagiothecium   

   Plagiothecium undulatum Gerimpeld platmos 

 Hypnaceae    

  Ctenidium   

*   Ctenidium molluscum Kammos 

  Hypnum   

   Hypnum cupressiforme Gesnaveld klauwtjesmos 

  Caliergonella   

   Calliergonella cuspdata Gewoon puntmos 

  Taxiphyllum   

*   Taxiphyllum densifolium  

 Hylocomiacae    

  Rhytidiadelphus   

   Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos 

*   Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos 

  Pleurozium   

   Pleurozium schreberi Bronsmos 

  Hylocomium   



 40 

* Familie Geslacht Soort Nederlandse naam 

*   Hylocomium splendens Glanzend etagemos 
 
 
 
 

 
Appelmos (niet behorend bij de Slaapmossen) 

 
 
 
 

 
Af en toe op de knieën voor al dat moois 

 
 
 
 
            -------------------------------- 
 
 
 
Noot van de redacteur: ieders persoonlijke idee over het al of niet met een hoofdletter schrijven van de 
Nederlandse namen van de genoemde organismen heb ik gerespecteerd. 


