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Algemene inleiding over de reis (bron: introductiebrief KNNV) 

 
Weetjes over Slovenië. 
Slovenië heeft een oppervlakte van 20.273 KM2 en ca. 2 miljoen inwoners. De hoofdstad is 
Ljubljana. Met 280.000 inwoners is Ljubljana de kleinste hoofdstad in Europa. De taal is Sloveens, 
hoewel in de grensgebieden tweetalig wordt gesproken. De meeste jongere Slovenen spreken 
Engels als tweede taal.  Slovenië is in 2004 toegetreden tot de Europese Unie en kent als 
munteenheid de Euro. 
 
Het weer in Slovenië. 
Slovenië heeft een continentaal klimaat met warme, vaak droge zomers en winters met veel 
sneeuw. De gemiddelde middag temperatuur is 31 graden C in juli en 0 graden C in januari. 
Hoewel Slovenië een klein land is, zijn er grote regionale temperatuurverschillen. De kuststreek is 
duidelijk warmer als het binnenland, waardoor het hele voorjaar aan de kust enkele weken eerder 
begint.  Het land is bergachtig waardoor ook de hoogteligging het weer bepaalt. Vooral in het 
voorjaar en in de herfst kan het wisselvallig zijn met en snelle overgang van  mooi en zonnig naar 
koud, winderig en regenachtig. In de zomer zijn er vaak hitte onweersbuien in de namiddag. In 
grotten is het koel en vochtig met het hele jaar door een temperatuur van 8 graden C. 
 
Natuur in Slovenië 
Slovenië wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan dier- en plantensoorten. Van veel 
groepen komen twee of drie keer zo veel soorten voor als in Nederland. Deze rijkdom hangt 
samen met de geografische ligging, hoogte verschillen, verschillen in klimaat en de geologische 
ondergrond die we in dit land vinden. In Slovenië komen de grote biogeografische zones van 
midden Europa bij elkaar: de Alpen, de Pannonische vlakte (Hongaarse poesta), het Dinarische 
gebergte en het Middellandse zeegebied. Naast wijd verspreide soorten, heeft ieder van deze 
zones kenmerkende dier- en plantensoorten. Tijdens onze reis lag onze verblijfplaats in de 
Notranjska regio, waar we overgangen vinden tussen de Alpen en het Dinarische gebergte. Het 
landschap wordt bepaald door lage bergen (tot 1000 mtr) die grotendeels bebost zijn. 
Dominerende boomsoorten zijn hier beuk, zilverspar en fijnspar, terwijl we plaatselijk grove den, 
zachte berk, esdoorn en linde vinden. In de struiklaag domineren op veel plaatsen hazelaars en de 
ondergroei is soortenrijk met bijvoorbeeld alpencyclamen, en het plantje Haquetia epipactis, wat 
lijkt op een composiet maar een sterk aangapaste schermbloemige is.    
 
Soortenrijkdom in Slovenië 
Vaatplanten:  ruim 3000 soorten 
Orchideeën:  79 soorten en ondersoorten 
Libellen:  72 soorten 
Dagvlinders:  150 soorten 
Zoetwatervissen: 10 soorten 
Amfibieën:  21 soorten 
Reptielen  22 soorten 
Broedvogels:  229 soorten (incl. enkele onzekere soorten) 
Zoogdieren:  75 soorten 
Endemische planten: 66 soorten 
Endemische dieren: 800 soorten, waaronder veel ongewervelden die in grotten leven 
 
 
Paul Veenvliet 
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Verslag Slovenië, dag 1.                                                                               zaterdag, 6 mei 2017 

 
Vertrek vanuit Nederland. 
 
Op zaterdag 6 mei  verzamelen zich enkele reizigers op de luchthaven Rotterdam Airport in de 
buurt van de vertrekbalie van Transavia. De reisbegeleider Wim Lutgerink is duidelijk herkenbaar 
aan zijn oranje sjaal, maar ook de andere reisgenoten zijn in KNNV-tenue: stevige 
wandelschoenen aan hun voeten, een rugtas over de schouders en een niet al te grote koffer of 
reistas. Er volgt tussen de 17 reizigers een hartelijke begroeting, het zijn voor ons veel bekende 
gezichten, maar ook een kennismaking met een paar nieuwe reisgenoten. 
 
We vertrekken deze ochtend met het vliegtuig van Transavia om 12:20 uur, vlucht HV 6493 van 
Rotterdam naar Venetië. Het inchecken gaat vlug op deze regionale luchthaven, maar de 
gebruikelijke security controle van passagiers en handbagage gebeurt zeer grondig. Hierna 
verspreidt de groep zich over de luchthaven, om enige tijd later in de rij te gaan staan om per bus 
naar het gereedstaande vliegtuig gebracht te worden. Precies op tijd gaan we de lucht in, op weg 
naar onze vakantiebestemming in Slovenië.  Perfect, zo’n regionale luchthaven! 
 
Na zo’n 1 ½ uur vliegen zien we onder ons de delta van de Po-vlakte en de Lagune van Venetië. 
Voordat we gaan landen kunnen we nog een blik werpen op de enorme grote cruise schepen die 
aan de kades in Venetië liggen en dan landen we veilig op de luchthaven Venezia Marco Polo. De 
ontvangst van de bagage kost helaas veel tijd, een aantal koffers blijft achter, maar gelukkig 
verschijnen deze alsnog op de band en dan begeven we ons naar de uitgang waar Paul Veenvliet 
al enige tijd op ons staat te wachten.  
 

De oevers van de Tagliamento.  
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Paul Veenvliet is een Nederlandse natuurgids die in Slovenië woont. Hij heeft het programma voor 
deze reis samen gesteld en zal ons gedurende deze reis begeleiden.  
 
Via de Autostrada de A4 verlaten we de drukte rondom Venetië en rijden door het noordoostelijke 
gebied van Italië, waar de eerste stop zal zijn aan de oevers van de Tagliamento.  Dit is een 
Alpenrivier die wordt beschouwd als één van de laatste morfologisch intacte rivieren in Europa. 
Over een lengte van 178 km. slingert deze rivier zich zonder menselijk ingrijpen naar de 
Adriatische Zee. Deze opmerkelijke riviercorridor is een voorbeeld van de ecologische processen 
en patronen die Alpine rivieren moeten hebben gekenmerkt in hun meest ongerepte en 
oorspronkelijke staat. De rivier stroomt zoals het door de natuur gevormd is: geen dam, geen 
kanalisatie of andere menselijk ingrijpen. Op de plaats waar we zijn gestopt kunnen we dit alles in 
zijn uitgestrektheid bewonderen. Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan de lijst met 
waargenomen vogelsoorten: Kleine zilverreiger, Torenvalk, Turkse Tortel, Aalscholver, Bijeneters 
en nog veel meer soorten.  
 
We vervolgen onze reis verder in oostelijke richting, nadat we door Paul zijn verwend met koeken, 
chocolade en fruit.  Tegen 19.00 uur rijden we Slovenië binnen:  Dobrodošli v Sloveniji (welkom in 
Slovenië) en na een uurtje bereiken we onze verblijfplaats in Zerovnica, waar we deze dagen te 
gast zullen zijn in de boerderij van familie Logar. De dames Romana, Katarina en Ivanka zullen er 
deze dagen voor zorgen dat het ons aan niets ontbreekt. Met een pittig walnootlikeurtje brengen 
we met elkaar een toast uit op ons verblijf: Vesele praznike. (fijne vakantie)   
 

Gea Warringa  
 

Verslag Slovenië, dag 2.                                                                                  zondag, 7 mei 2017 

 
Bloke plateau I  /  Drie wandelingen en een kroeg. 
 
Deze zondagochtend ons eerste ontbijt om 8.00 uur. Het is nog wat wennen, de meesten van onze 
groep zijn al voor achten present. Er is regen voorspeld en we gaan dik in de kleren, op alles voor 
bereid, met de busjes naar een paar mooie plekken in de nabije omgeving. Allereerst gaan we 
naar het Bloke Plateau in de buurt van Nova Vas en zoals dat op de eerste dag gaat de 
plantenweelde is overweldigend. De eerste plant die ik zie – en niet ken - is Hacquetia, groene 
bloemen met een geel hart en zo volgen er nog veel meer soorten. Wat een rijkdom op een klein 
oppervlak en als we wat verder wandelen, zien we ons eerste berenspoor, op dit zelfde pad ook 
stengel loos kartelblad. 

Onze eerste orchissen, gentianen en sleutelbloemen          Berenspoor 
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We komen op een prachtig glooiend hooilandje omzoomd door gemengd bos, veel sparren en 
beuken en . . . . . de zon komt door.  Hier vinden we onze eerste orchissen, gentianen en 
sleutelbloemen. Paul laat horen dat de naam Trompetbloem ook van toepassing is want hij weet 
een trompetachtig geluid te voorschijn te toveren door op een primula-bloempje te blazen! Annie 
houdt hier een verhandeling over kragen en pinnen in de primula bloem, onder de noemer 
heterostylie. We zien prachtige zaaddozen van de Kerstroos, de Eénbes in knop en nog veel meer. 
Het wordt snikheet en de voorhoede gaat even languit (jassen, truien uit) in de berm in de zon, 
tussen de orchissen en rond fladderende vlinders en de krekelgeluiden. 
 
De volgende wandeling staat gepland bij een beek, het is in de buurt maar omdat hier dolomiet in 
de grond zit is er een andere vegetatie. Het is hier minder kalkrijk en dat maakt qua begroeiing een 
groot verschil, het water zakt hier niet weg in de ondergrond maar blijft stromen aan de 
oppervlakte. 

Tijd voor een pauze              Klokbilzekruid 
 

Als we bij het beekje aankomen, eten we hier onze eerste lunch in de vrije natuur. Zelf brood 
snijden en beleggen op oranje borden, zelf koffie en thee schenken in oranje bekers. Heerlijk in de 
zon! Hier zien we ook Winterheide, Alpen hoefblad en Dotterbloemen. Na deze picknick wandelen 
we stroomopwaarts richting de restanten van een oude houtzaagmolen, destijds door waterkracht 
aangedreven. Onderweg steekt de eerste Vuursalamander over, hij wordt uitgebreid 
gefotografeerd, meerdere Tauvlinders vliegen met ons mee. Deze nachtvlinder vliegt overdag en 
zit nooit stil.  
 
Bij de prachtige rotstuintjes van wit alpen vetblad keren we terug, het klokbilzekruid  (Scopolia) 
krijgt nog onze aandacht, hij bloeit prachtig donkerrood en dan beginnen de druppels, dikke 
druppels en door de hitte hebben een aantal van ons de regenspullen in het busje gelaten..…. 
waaronder ik zelf! We proberen wat te schuilen onder de sparren maar door de hoge berm lukt dat 
niet zo goed, het gaat stortregenen. Gelukkig, Wim en Paul rijden de busjes onze kant op en we 
kunnen instappen, met het geleende jasje van Gay is alleen mijn spijkerbroek doorweekt. Het is nu 
14.00 uur en vanwege de regen belanden we in een café in het plaatsje Loz (hier is ook het 
berencentrum). We vullen het hele café en bestellen een drankje. Twee beschonken knapen, die 
binnen lopen denken dat we Duitsers zijn en laten een nationalistische kant van het land zien, zelfs 
de Hitlergroet komt er aan te pas. 
 
Wij gaan er weer van door, het is droog en we beginnen aan onze derde wandeling, vanuit Loz 
richting een heuvel top met ruïne.  
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Onze kleren zijn al weer aardig droog en we gaan via een weggetje omhoog. Weer een rijke berm 
qua flora o.a. Blauw parelzaad en 2 verschillende soorten wit bloeiende aardbeiplanten. We gaan 
een glibberig, steil paadje op zoek naar een Gele orchis (Orchis pallens) en inderdaad we hebben 
hem uitgebloeid gevonden. Nieuw voor mij was hier o.a. het Bijenblad (Melittes melissophyllum).   
 

 
Bij de ruïne even een overzichtsfoto gemaakt en daarna terug richting busjes en vervolgens 
richting Logar-farm, ons thuis tijdens deze vakantie.  
 
Na het diner (19.15 uur) verken ik nog even het dorp, wandel richting het kerkje, door wat 
hooilanden en langs mooie houten hooischuren. De meikevers vliegen rond de boerderij. Het is 
een mooie eerste dag van onze vakantie hier!   
 

Overzichtsforto vanaf de ruïne 

 
Wybrich Hornstra. 
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Verslag Slovenië, dag 3.                                                                               maandag, 8 mei 2017 

 
Tocht naar de grot (Krizna jama cave). 
 
We staan op met zon, ontbijten, kijken naar de vele meikevers in de bomen en vertrekken om 8.30 
uur. Met de busjes rijden we naar de grotten van Križna Jama, een van de mooiste van de vele 
grotten in het Karstgebergte van Slovenië. Voordat we de grot ingaan, krijgen we allemaal van de 
gids een paar laarzen om aan te trekken en een accu met een zaklamp, want in de grot is geen 
licht aangebracht en het is er dus echt helemaal donker. De gids geeft ons een rondleiding voor 
een korte tocht van 2 uur. Bij de ingang zien we grote brokken steen van een oude instorting. De 
oudste archeologische vondst van potscherven is 5000 jaar oud. De mensen verbleven toen in de 
ingang van de grot, beschut en met nog een beetje licht. We gaan dieper de grot in, lopen langs 
het stromende water en bekijken de stalagmieten en stalactieten. De grot is 9 km lang met 22 
meren. We zien in een hal op een droge wand veel handtekeningen van bezoekers; de oudste is 
van 1575. Er zijn extra veel vleermuizen omdat het buiten koud is. Het meest zien we de kleine 
Hoefijzerneus. In een vitrine staan de schedels van twee beren, de oudste (Ursus ingressus, 
30000 jaar oud) is 10 maal groter dan de huidige beer die er als vergelijking bij staat. De beren 
hielden hun winterslaap in de grot, maar overleefden het niet altijd. In de grot is geen voedsel. Wel 
zien we een enkele witte miljoenpoot. De wanden bestaan uit vele kleine holletjes die overblijfselen 
zijn van kleine draaikolkjes als het water hoger staat. Bij het eerste meer ligt een grote rubberboot 
waarmee we een rondje varen en we lopen daarna weer terug naar de ingang waar we een 
sabelsprinkhaan zien. Na wat rondkijken buiten bij de grot, rijden we terug naar onze 
accommodatie voor een warme lunch. 
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Paul besluit dat we naar het museum van het Cerknica polje (periodiek droogvallend meer) gaan 
omdat het giet van de regen en er mogelijk onweer op komst is. Op een boom naast de kerk bij het 
museum is een wankel ooievaarsnest. De buurtbewoners zijn van plan om na de broedtijd het nest 
naar een stabiele paal ernaast te verhuizen. In het museum krijgen we uitleg bij een maquette van 
het meer dat zo nu en dan bestaat en dan weer weg gaat. Een grote vallei wordt omzoomd door 
bergen. In die vallei zijn beken en zink- of verdwijngaten waar ook water uit naar boven kan 
komen. Bij veel regen vult de vallei zich met water uit de beken en gaten tot een meer van 
maximaal 26 km2  en door die gaten kan het water ook weer weglopen en verdwijnt het meer. Heel 
bijzonder! 
 
Een sprookje uit dit gebied vertelt over twee kastelen die elk aan een andere kant van het meer 
liggen. In het ene kasteel woont een gezin met een zoon en in het andere kasteel een gezin met 
een dochter. De zoon en de dochter worden verliefd op elkaar en ze ontmoeten elkaar doordat de 
zoon met een boot naar haar toe vaart. De dochter doet altijd een licht aan zodat de zoon de 
verdwijngaten kan herkennen. De vader van de dochter is tegen de verhouding en verplaatst het 
licht naar een grote, nabij gelegen grot. De zoon heeft dit te laat in de gaten en verdwijnt met boot 
en al in de grot. De dochter springt daarna in het water zodat ze toch voor altijd samen zijn. 
 
Boven in het museum zien we een diavoorstelling over het meer gedurende een heel jaar, zodat 
we kunnen zien dat het meer er is en dan weer niet. We bekijken ook de uitstalling van 
verschillende soorten oude schaatsen en skiën. Het is ondertussen droog geworden en we 
picknicken op een mooi uitzichtpunt naar het meer onder het genot van vogelgezang van o.a. de 
kwartelkoning. 
Tegen half vijf vertrekt de helft van de groep om beren te gaan kijken. De anderen halen eerst 
Gerard op, gaan even naar de supermarkt en lopen dan langs de oevers van het meer. Veel 
zomerklokjes, een gele en een witte kwikstaart. Rond acht uur zijn we weer thuis. De anderen 
komen pas laat terug van hun beren-uitje. De groep was in drieën gesplitst, waarvan alleen de 
mensen van één observatie hut het geluk hadden 2 beren en een das te zien. Na het uitkijken naar 
beren heeft Paul de groep nog meegenomen naar een kijkgat naar een beekje waar ze een olm 
hebben gezien. Het was voor iedereen een mooie dag.  
 
Hermien Reitsma 
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Verslag Slovenië, dag 4.                                                                                 dinsdag, 9 mei 2017 

 
Tocht naar de zuidrand van Trnovski 
 
Vandaag gaan we de bergen in naar de zuidrand van het Trnovo plateau. Het wordt een busrit van 
ongeveer anderhalf uur om er te komen. Na een stuk over de snelweg te hebben gereden, verlaten 
we deze bij Ajdovščina en wordt de weg smaller en het landschap interessanter. Het plan is om 
eerst koffie te gaan drinken in het plaatsje Otlica bij een etablissement met de naam Angora = “Bij 
de berg”.  Paul heeft de trip goed voorbereid, hij kent de eigenaars van deze zaak. Moeder Tončka 
en dochter Kristina willen ons wel gidsen bij de wandeling die we gaan maken over de bergweiden.  
 

 
Een van de eerste dingen die zij vertellen als we Vrouwenmantel zien staan, is dat de naam van 
deze plant in het Sloveens vertaald “mantel van Maria” is. Nieuwe soorten die wij tegenkomen zijn 
hier o.a. de Grootbloemige gentianen Gentiana clusii, Aurikels (Primula auricula), Maanvarentjes 
(Botrychium lunaria) en Rozenkransjes (Antennaria dioica). Die gaan allemaal uitgebreid op de 
foto. Bij de top van de rotswand aangekomen (847m) hebben we een magnifiek uitzicht over de 
vallei. Als de zon dan ook nog doorkomt, fladdert er een koningspage langs. 
 
Op de wandeling terug naar het koffiehuis annex restaurant waar we de lunch gaan gebruiken 
(goulash met polenta), horen we een vogel opvallend geluid maken. Is het een Grijskopspecht? De 
deskundigen in de groep komen er niet uit, het moet onbeslist blijven. 
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Na de lunch gaan moeder en dochter ons voor naar een nieuwe plek in de bergen. We rijden naar 
een punt op 1100 m hoogte. Hier groeien wilde narcissen (Narcissus radiiflorus) en kunnen we de 
zee zien. Helaas komen er ook donkere wolken aan en ja hoor, het gaat regenen.  
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Op de terugweg willen we nog stoppen bij een mooi oud beukenbos. Dit ziet er nu in de regen wel 
erg mistiek en sprookjesachtig uit. Even snel een paar foto’s maken en dan weer de bus in. 
 

 
Paul weet nog een poel langs de weg waar interessante amphibieën kunnen zitten. We hebben 
geluk: we zien Alpenwatersalamanders en eiersnoeren van padden. De padden zijn nog “bezig”, 
want we zien een klein mannetje bovenop een groot vrouwtje zitten. Weer terug bij het restaurant 
krijgen we nog een heerlijke vega(!)maaltijd voorgeschoteld, waarna we de “thuis”reis aanvaarden. 
 
Ellen Kerkhof 
 

Verslag Slovenië, dag 5.                                                                           woensdag, 10 mei 2017 

 
Op 10 mei 2017 was het weer om 6 uur zeer mistig en het had die nacht goed geregend. Bij het 
ontbijt vertelde Paul dat het de hele morgen mistig zou blijven en dat pas in de middag de zon zou 
doorkomen. Deze voorspeling klopte, want om ongeveer 4 uur picknickten we in stralende zon 
onder een oude fruitboom. 
 
Na het voortreffelijke ontbijt vertrokken wij in Noordwestelijke richting naar het Cerknika meer met 
ongeveer een oppervlakte van 25 km. De bergen Silvanica en Javornik liggen in de winter onder 
een dikke laag sneeuw, wat in het voorjaar smelt en het Cerknika meer van water voorziet. Nu was 
het water al fors gezakt en Paul vertelde dat het meer over enige weken bijna drooggevallen zou 
zijn Het punt waar al het water van het meer in verdwijnt ligt in de buurt van het plaatsje Dolenja 
jezero. Langs de oevers van onze weg groeide een bijzondere vegetatie van lage rietvelden met 
zomerklokje. Na een bocht in de weg veranderd de plantengroei met vele soorten wilgen, elzen en 
rietvelden met enkele piepkleine vissersbootjes in het meer.  



 

KNNV reis – Slovenië 2017               16 

 

Onze weg voerde ons langs Dolenja jezero naar Otok. Zodra het water voldoende weg is gezakt, 
ontstaan er kleurrijke bloemenweiden, waarvan er al enkele gemaaid en gehooid waren. Op hoger 
gelegen delen groeien loofbomen zoals beuken, haagbeuken, eiken, linden, iepen en vruchtbomen 
(peren en appels). Vanaf het gehucht Laze liepen wij via een andere route terug. Boven het meer 
Bruine kiekendieven en Zwarte ooievaars, op het meer en in de rietkragen Rietgorzen, 
Zilverreigers en Rietzangers. Enkele vogelsoorten uit de bomen en struiken langs het pad waren 
de Grijskopspecht, Boomkruiper, Boomklever, Staartmees en de Koekoek.  
 
 

 
 
Uitzicht over het Cerknika meer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zomerklokje 

 
Na ongeveer 2 uur kwamen wij terug op onze standplaats om dit keer tussen de middag al een 
warme maaltijd te gebruiken. Dit in verband met de tweede berenobservatie in de avonduren. Na 
deze warme maaltijd reden de busjes in noordelijke richting naar het hoogste punt van het de berg 
Slivnica met een hoogte van 1114 meter. Het was er koud, winderig en zeer mistig. Het uitzicht 
over het meer met er omheen de kleine dorpjes, stroompjes en graslanden was indrukwekkend. 
Jammer van de mist. 
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Aangekomen in het dal begon de zon te schijnen. Onze weg voerde ons over de dorpjes Grahovo, 
Cerknica, en Lipsenj naar Gorenje Jezero. Hier bezochten wij een boerderij met inpandig woonhuis 
van ongeveer 300 jaar oud, het met stro bedekte dak was opnieuw in de oude stijl met stro gedekt 
en met prachtige boeidelen. Bij de bezichtiging van het huis leidde Paul ons rond en toonde ons de 
vele oude gebruiksvoorwerpen die hier waren opgesteld. Het indrukwekkendste was nog de 
keuken met het plafond dat zwart zag van de aangeslagen roetdeeltjes. Helaas waren de 
vleermuizen nog niet gearriveerd. Onder een appelboom met een tafel en banken eronder, 
gebruikte wij een broodmaaltijd in de stralende zon. Na deze maaltijd splitsten de deelnemers zich. 
De ene groep ging over mooie groene wegen met enkele stops naar Kmetija Logar. De andere 
groep ging op een Bruine berenexpeditie in de bossen van Inner Carniola (Notranjska in het 
Sloveens). 
 
Onze bus reed over prachtige kleine wegen naar het plaatsje Loz waar wij ontvangen werden in 
het Tourist informatie Centre, waaruit ook de Bruine beren expedities werden verzorgd. In het 
Informatiecentrum werd ons veel verteld over het leven van de beren in deze streek, hun 
eetgewoonten en het beheer van de populaties. Om het aantal beren op een aanvaardbare niveau 
te houden, is het noodzakelijk er jaarlijks enkele te schieten. Dit om o.a. overlast van beren in de 
dorpen en bijbehorende risico's te beperken. Na deze causerie gingen wij met de jagers op pad 
naar de uit gestrekte bossen van Notranjska. Na ruim 10 kilometer over geasfalteerde boswegen 
en bospaden gereden te hebben stopten wij en stapten we uit de auto’s en liepen naar een 
voederplaats. Het beloofde heel wat te worden gelet de vele verse sporen die aanwezig waren. 
Maar nee hoor! Geen enkele beer liet zich zien. 
 
Aansluitend aan deze korte introductie, gingen we in kleine groepjes naar de observatieplek waar 
we tot zonsondergang zoude blijven. Ons groepje bezocht een huisje voor de bosarbeiders, jagers 
en imkers. Het huisje bestond uit 3 woonlagen, onderste voor gereedschap en dergelijke, de 
middelste voor de bijenkasten, keuken en slaapkamers en bovenste voor de berenobservatie. De 
boswachters vertelden over het leven der bijen en het winnen van de honing. Een pot honing 
kwam tevoorschijn met boshoning om te proeven. Het was heerlijk. Hierboven lag de 
observatieruimte. Wij namen plaatst in tuinstoelen in afwachting op de beren. Helaas werd ons 
wachten niet beloond. Het was donker geworden en de boswachters verlichten met sterke 
zaklantaarns het bospad naar de auto toe en we reden in ruim een half uur terug naar Loz.  
 
Ons groepje had helaas geen beren gezien, maar één van de andere groepjes wel en deze heeft 
ze zelfs op foto vast kunnen leggen. We namen afscheid van de jagers van Loz en aanvaarden de 
terugweg naar Kmetija Logar. Het was een lange, maar heel mooie dag geweest.  
 
Sjef van Beek 
 
 

Verslag Slovenië, dag 6.                                                                          donderdag, 11 mei 2017 

 
De Dragonja rivier nabij de grens met Kroatie  
 
Na enkele dagen in het binnenland te hebben vertoefd, vertrekken we vandaag naar de Sloveense 
kust. Slovenië heeft een kuststrook van ongeveer 50 km. Deze kuststrook ligt in Istrië, aan de Golf 
van Triëst. De baai waarin Koper ligt heet – hoe kan het ook anders – de Baai van Koper. Nadat 
iedereen nog gewaarschuwd is om vandaag het paspoort mee te nemen, vertrekken we omstreeks 
half 9 in westelijke richting naar de Sloveense plaats Koper. Koper is één van de drie havensteden 
van Slovenië en ligt ongeveer 11 km ten zuiden van de Italiaanse stad Triëst. 
 
Koper bereiken we nu nog niet maar zien we al wel vanaf een binnenlandse klif liggen, evenals 
Triëst en de Adriatische zee.  
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Het is hier een merkbaar warmer Sub mediterraan klimaat en dat laat zich gelijk zien in de 
plaatselijke vegetatie. Eén van de kenmerkende soorten die we hier gelijk aantreffen is de 
edemische Iris illyrica die net op of net over de rand van de klif groeit.  
 
Zoals altijd staan de mooiste exemplaren net 
over het randje van de klif en voor de foto 
moeten dan toch wat gevaarlijk uitziende 
kapriolen worden uitgehaald. Wat gemakkelijker 
bereikbaar is het Levendbarend gras (voor 
velen van ons een nieuwe ondersoort), 
Bijenblad en een fotogenieke Nachtsilene 
(Silene nutans). 
 
Vanwege het fraaie uitzicht blijven we als groep 
enige tijd op de klif, maar wanneer in de verte 
andere soortnamen worden geroepen trekken 
we al snel verder voor onze rondwandeling door 
het gebied. Wit bosvogeltje, Purperorchis, de 
Knolboterbloem (goed herkenbaar aan de terug 
geslagen kelkbladen) en de Welriekende 
salomonszegel worden in diverse 
opschrijfboekjes bijgeschreven. Op een 
uitgestrekt veld met ruige vegetatie zwermen 
we als groep uit elkaar.  
 
De een bestudeert de zangvogels, anderen 
gaan op zoek naar fraaie planten en zelf ga ik 
met mijn camera in de aanslag door de knieën 
voor rustende parelmoervlinders. Heerlijk dit 
soort uurtjes.  
 
 
 

Iris illyrica laat zich lastig fotograferen 
 

Nadat we ons weer bij de busjes hebben verzameld, vertrekken we voor een lunch stop naar een 

wel heel merkwaardig vogelreservaat genaamd Škocjanski zatok. Bijzonder omdat het ligt 

ingeklemd tussen het lawaaierige industrieterrein van Koper en de druk bereden verkeersweg van 
Koper richting Izola. Toch levert ons korte bezoek direct al diverse leuke vogel soorten op zoals 
Kleine zilverreiger, Purperreiger, Oeverzwaluwen, Zwarte Ibis, Grote karekiet en Steltkluut. In het 
bezoekerscentrum mogen we zowaar onze eigen meegenomen lunch eten, maar ook de bestelde 

koffie laat zich prima smaken. Maar we moeten weer door, de Dragonjarivier – een geheel 

natuurlijke waterloop op de grens met Kroatië –  is immers ons eind doel van vandaag. 
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De Asperge orchis moet op de foto 

 
Een plotselinge stop van het busje voor ons, betekend ongetwijfeld dat er wat te zien is. Iedereen 
als de wiedeweerga dus naar buiten. Een doodgereden zwarte toornslang ligt midden op de weg 
en wordt gefotografeerd. In de berm naast de dode slang zien we enkele rupsen op de Pijpbloem. 
Volgens Paul zijn het de rupsen van de Zuidelijke pijpbloemvlinder, een soort waarvoor ik al enkele 
jaren net te laat in Zuid Europa vertoef. Zou het dit jaar misschien nog lukken? Het busje rijdt 
enkele meters door om nogmaals plotseling te stoppen. Nu is het een kleine kolonie Bijeneters die 
hun broedholtes vinden in een stijle wand van zo'n 20 meter lengte. Met horten en stoten en 
diverse tussenstops voor het vastleggen van Asperge orchis, Adriatische Bokkenorchis, Grauwe 
klauwier en Wespendief bereiken we uiteindelijk de Dragonjarivier. Ook hier leven we ons weer uit 
op al het fraais wat er hier te vinden is. 
 
Uiteindelijk krijgt ook deze dag een einde. Het wordt dan ook tijd om de thuisreis te aanvaarden. 
Onderweg tijdens een tussenstop, ontmoet Paul een bekend botanist en orchideeën specialist. Hij 
is bereidt ons nog een paar zeldzaamheden te tonen. Met de twee busjes reden we achter hem 
aan. Hij wijst ons eerst de wilde gladiool en leidt ons een paadje in. Op een braakliggend veldje 
verborgen tussen de akkers staan hier honderden exemplaren van een plaatselijke vorm van de 
Hommelorchis (Ophrys holosericea (Burm) subsp. Untchjii).  
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Plaatselijke vorm van de Hommelorchis  
(Ophrys holosericea (Burm) subsp. Untchjii). 

 
Een fantastische waarneming en iedereen gaat languit op 
de grond liggen om dit te fotograferen. Of dat allemaal nog 
niet genoeg is zien we hier ook nog de Tongorchis, 
Welriekende nachtorchis en een 'gewone' Bijenorchis. 
Maar de tijd vordert en ons eten staat koud te worden. 

Paul moet opnieuw naar 'huis' bellen met het bericht dat het opnieuw later wordt dan gepland was. 
Uiteindelijk zijn we pas tegen acht uur weer terug en even later schuiven we hongerig maar 
voldaan aan tafel.  
 
Met elkaar blikken we terug op weer een mooie dag. Paul geeft aan dat ook hij meer dan tevreden 
is met bijna tweemaal zoveel waarnemingen als hij zelf verwacht had. Even daarna zoekt iedereen 
moe maar voldaan zijn kamer op.   
 
Peter Pfaff 
 

Verslag Slovenië, dag 7.                                                                                 vrijdag, 12 mei 2017 

 
Droge berghellingen en het nationaal landschapspark Pivka 
 
Deze dag konden we voor het eerst iets langer uitslapen omdat het ontbijt pas vanaf 8 uur was 
gepland. Met de busjes maakten we de eerste stop in de ochtend onder het grote viaduct van de 
snelweg bij Postojna. Hier vlogen Rotszwaluwen en huiszwaluwen rond. Met onze kijkers konden 
we enkele nesten van huiszwaluwen aan de onderkant van deze grote  betonconstructie goed 
bekijken. Daarna bezochten we het ecomuseum van de meren van Pivka. We werden rondgeleid 
door een enthousiaste vrouwelijke gids die veel bijzonderheden over het nationaal landschapspark 
van Pivka vertelde. Dit is het jongste landschapspark van Slovenië, gevormd in 2014. Het vrij 
nieuwe museum is met name voor kinderen leuk omdat er veel interactieve presentaties zijn over 
de meren die verschijnen en verdwijnen maar ook over de bijzondere biodiversiteit in het gebied. In 
dit nationale park  zijn 17 van die bijzondere meren. Er zijn hier 182 bloeiende plantensoorten, 211 
keversoorten, 106 soorten vlinders en 133 verschillende vogels geteld. In de presentaties werd 
uitgebeeld en uitgelegd hoe de seizoensmeren ontstaan en weer verdwijnen. Bij regenval worden 
in dit karstgebied in eerste instantie de ondergrondse grotten en natuurlijke gaten opgevuld met 
regenwater. Op een bepaald moment zijn al deze gaten gevuld en dat is het moment dat de meren 
in het gebied verschijnen.  
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In de loop van de zomer trekt het water zich weer terug in de ondergrond waardoor de meren weer 
verdwijnen. Aangezien vissen deze omstandigheden niet kunnen overleven zit er in deze meren 
dan ook geen vis. 
 
Voor degenen die de legendarische Olm nog niet gezien hadden was er in het museum ook een 
mooie kans, want er bleek een nagemaakte Olm op ware grootte aanwezig.  Deze salamander 
zonder pigment die zijn hele leven doorbrengt in grotten onder water is bijna blind en kan wel een 
eeuw oud worden. Door het moeilijk toegankelijke leefgebied is er nog steeds veel 
geheimzinnigheid rond de Olm. Hier in het museum konden we hem goed bekijken en 
fotograferen, al was het dan deze keer geen echte. 
 
Onze lunch was op de picknickbanken buiten bij het museum, heerlijk in de zon. Ondertussen 
begon de lucht echter flink te betrekken en toen we na de middag een van de vele meren 
bezochten was het al behoorlijk regenachtig. In dit meer leeft onder andere het endemische 
Kieuwpootkreeftje Chirocephalus croaticus, dat we echter niet te zien kregen omdat het meer kort 
voor onze komst droog had gestaan.  Een bijzonderheid van deze kreeftjes is dat ze hun hele 
leven, 2 maanden lang, ondersteboven zwemmend doorbrengen zonder te rusten. Dit gebied 
bleek niet rijk te zijn aan bijzondere planten.  

 
Wel konden we genieten van de galmende roep en golvende vlucht van een Zwarte Specht. Ook 
zagen we enkele Raven. Terwijl we ons verzamelden om te vertrekken kregen we volop 
belangstelling van een groep nieuwsgierige koeien. Deze lieten zich mooi fotograferen onder de 
donkere lucht en bleken ook de meegebrachte biologische appels prima te kunnen waarderen. 
 
Van hieruit vertrokken we naar een van de hellingen aan  rand van het  Snežnik plateau, Volovia 
reber, op een hoogte van 1099 meter. In dit gebied zijn in de flora al invloeden van de 
Middellandse zee te zien.  We zagen hier onder andere Blauwe Druifjes, Lelietjes van dalen en 
Wildemanskruid. Met name dit laatste liet zich mooi fotograferen met waterdruppels tussen het 
zaadpluis. Ook vonden we weer berensporen, deze keer in de vorm van berenpoep langs de weg. 
Op onze mobiele telefoons werden we hier, dichtbij de grens, continu welkom geheten in Kroatië 
en tientallen meters verderop al weer in Slovenië. Het zicht op deze hoogte werd echter steeds 
slechter en de regen belette ons uiteindelijk om verder te gaan met de verkenning van dit 
berggebied . 
 
Op de weg terug werden we door Paul getrakteerd op heerlijk verse, Kroatische aardbeien die in 
een stalletje langs de weg werden verkocht.  
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Aangezien we wat eerder terug waren aten we die avond al om 18:30 uur.  
’s Avonds bleek het in Žerovnica warm genoeg voor vleermuizen en kon ik voor de eerste keer de 
batdetector gebruiken die ik meegenomen had. Vooral de Watervleermuizen lieten zich deze , en 
de daaropvolgende avonden volop zien, jagend op insecten boven de beek op een steenworp 
afstand van ons verblijf.    
 
Henri van Weert 

 

Verslag Slovenië, dag 8.                                                                              zaterdag, 13 mei 2017 

 
Planina Vallei en Rakov Škokjan 
 
Bij het ontbijt wordt opgemerkt dat het vannacht geregend heeft, ik heb er niets van gemerkt. Na 
het ontbijt vertrekken we naar Rakov Škocjan, een grot die inmiddels deels ingestort is. Het 
resultaat van al dit natuurgeweld is een smal, diep dal waar een riviertje door stroomt. Zoals grote 
delen van Slovenië is ook de omgeving van Rakov Škocjan bedekt met bos. Op enkele plekken is 
de instorting niet volledig geweest en overspannen bruggen van kalksteen het riviertje.  

 
De reizigers worden gelost: 
bosaardbeien, een raaf in een 
boomtop, sporen van 
edelherten, putjes die een 
das gegraven heeft. Een 
korte wandeling langs de 
weg, een glibberige afdaling 
en we zijn beneden aan de 
oever van het riviertje. 
Scholen visjes in het 
glasheldere water, weinig 
bloemen tussen het gras. De 
busjes brengen ons een 
eindje verder. Paul 
waarschuwt: ‘als je de vorige 
afdaling lastig vond, moet je 
nu niet afdalen naar de 
bodem van het dal’.  
 
 
 

 
Zijn waarschuwing wordt kracht bijgezet met een bordje dat in het Sloveens en in het Engels 
aangeeft dat betreden op eigen risico geschiedt. Sommige echte bikkels dalen af, de afdalers zijn 
na verloop van tijd in de diepte te zien, ze komen allemaal veilig terug. Nog steeds veel 
bosaardbeien –maar nog geen vruchten-, Lelietjes-van-dalen –deels in bloei, twee Grote 
keverorchissen, de ene van het vorige jaar, de andere nog in knop. 
Op de afgesproken(!) tijd gaan we terug naar ons onderkomen. Enkelen gaan vanavond  beren 
kijken, de lunch is dus de gebruikelijke avondmaaltijd (soep, een bakje met slablaadjes, 
vlees/kip/vis met pasta of aardappels en een beetje groente en tot slot een nagerecht). De middag 
wordt op verzoek van een deelneemster gevuld met een bezoek aan een kerkje onder leiding van 
onze gastvrouw, die ook vertelt over het dorp en de boerderij waar we verblijven. Het dorp telt 
ongeveer 200 inwoners, waaronder veel 70-plussers. Mensen die werk hebben, werken bijna 
allemaal in Ljubljana, ongeveer een uur rijden. 
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Bij de boerderij hoort zo’n 70 ha land, waarvan 32 bedekt met bos. Er leven ook 10 koeien, 2 
pony’s, kippen, fruitbomen, kinderen en kleinkinderen. En in het seizoen groepen toeristen. Fruit 
wordt gedroogd, veranderd in jam of gebruikt voor slivovič. De onze gastvrouw heeft de sleutel van 
het dichtstbijzijnde kerkje weten te bemachtigen en dat bezoeken we, het kerkje is net als andere 
hier in de buurt mooi wit en rooms-katholiek.  

 
De avondmaaltijd is vroeg en bestaat uit brood, beleg en is bovendien verrijkt met een hamburger. 
We eten buiten, het is de hele dag zonnig geweest. De vraag: wie wil er een teek verwijderen? 
Wordt gesteld. Vrijwilligers genoeg, iemand haalt een hulpmiddel en de bewuste teek moet zijn 
snode daden met de dood bekopen. Goed zo! 
 
De berenkijkers zijn (voor de allerlaatste keer !) vertrokken. De volgende morgen hoor ik dat het 
een succes was: drie beren gezien, één liep zelfs tussen de palen door waar de hut op staat. 
 
Hans Schinkel 
 
 

Verslag Slovenië, dag 9.                                                                                zondag, 14 mei 2017 

 
Aan de rand van de Karst 
 
Op deze zondag konden we een half uurtje uitslapen, want het ontbijt en vertrek naar het 
excursiegebied was later gepland dan gebruikelijk. De voorgaande dag was het laat geworden 
doordat de “berenploeg” laat op ons verblijf was teruggekeerd, overigens na een geslaagde 
berenobservatie.  
 
Al voor ons vertrek op deze zonnige morgen lieten de vogels rond de boerderij zich horen en zien. 
Zoals altijd gaven de boeren- en huiszwaluwen hun vliegshows, knarsten de Zwarte roodstaarten 
en tjilpten de Mussen. Een Bonte specht liet zich in een van de fruitbomen bewonderen. Helaas 
besliste een van de reisgenoten om niet mee te gaan vanwege een aanval van migraine. 
 
Het was een flink stuk rijden in de richting van de kust. De te bezoeken gebieden daar hebben veel 
meer een Mediterraan karakter dan het Sloveense binnenland.  
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Na een rit van ruim een uur over steeds smallere wegen stopten we in een gebied met veldjes vol 
stenen en verspreide bosjes. Duidelijk was te zien dat er niet zo heel lang geleden een brand had 
gewoed. Toch was de natuur zich al weer aan het herstellen getuige het vele frisse groen dat 
tussen de zwartgeblakerde stammen was opgekomen. Er waren ook plekken met hogere en 
dichtere begroeiing, waar de brand kennelijk niet geweest was.  
Het was al flink warm geworden toen we ons op weg begaven. Onder het schone gezang van een 
Nachtegaal zetten we onze eerste stappen in dit bloemen- en vlinderparadijs. Het vogelkoor werd 
verder nog aangevuld met de zang van Zwartkop, Roodborst, Vink en Koekoek. Al gauw ontdekten 
we de volgende fladderaars; o.a. Groentje, Luzernevlinder, Koningspage, Groot geaderd witje, 
Citroenvlinder en twee soorten Hooibeestjes. Ook andere insecten waren actief zoals een flinke 
Houtbij- de grootste Europese vliesvleugelige- , zweefvliegen, hommels en een Wolzwever. 
 
Al deze fauna stoffeerde het prachtige, bloemrijke domein van de flora. Niet alleen onze floristen, 
maar allen gingen uit hun dak bij het zien van de wilde Pioenrozen met hun enorme, roze bloemen.  
Hoewel deze fraaie planten rijk aan bloemen waren, durf ik met zekerheid te stellen dat aantal 
foto's dat hiervan geschoten werd het aantal bloemen verre overtrof. Grote, zwarte boktorren 
waren ook erg in deze bloemen geïnteresseerd.  
 

 
Wilde Pioenroos 

 
Langzamerhand raakte de groep wat verder uit elkaar. Terwijl de achterblijvers de druk bezig 
waren met het fotograferen van Veldsalie, Vleugeltjesbloem en Vuurwerkplant– hele velden met 
blauwe, roze en paarse bloemen- bereikte de voorhoede een steile klif, waar zich een waar 
bloementapijt uitstrekte. Wie deze plek niet bereikte,( o.a. de auteur van dit dag verslag) moest het 
doen met het enthousiaste verslag van deze doorstappers. Op de afgesproken tijd waren we weer 
verenigd voor de lunch te velde. Daar hoorden we dat Peter een Zuidelijke pijpbloemvlinder had 
waargenomen en we bewonderden het fotografische bewijs. Henri kwam op de proppen met foto's 
van de Vliegenorchis- weer een nieuwe soort orchidee aan de lange lijst toevoegend. Ook tijdens 
de lunch gaven flora en fauna ons nog genoeg te zien.  
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Een prachtige beervlinder liet zich 
uitgebreid bekijken en fotograferen, 
net als een paar Klavervreters- een 
soort Bremraap. Nu ik de foto van de 
beervlinder inmiddels thuis heb 
kunnen vergelijken met de 
afbeelding in de Nachtvlindergids, 
meen ik er zeker van te zijn dat het 
een Roomvlek ( Arctia vilica) is. 
 
 
 
Zuidelijke pijpbloemvlinder  

 
Na onze lunch reden we met de 
busjes naar de volgende plek. Dit was 
een helling begroeid met struikgewas 
aan de rand van een klif. Vanaf deze 
plek had je een goed uitzicht op de 
kust van de Adriatische zee, de 
Sloveense stad Koper en het 
Italiaanse Triëst in een panorama te 
overzien. Dichterbij, beneden ons liep 
het lange viaduct van de snelweg naar 
Ljubljana, vanwaar verkeersgedruis 
doordrong.     
                                                                                   Roomvlek ( Arctia vilica) 
 
De helling lag volop in de zon en iedereen smeerde zich dan ook flink in alvorens op weg te gaan. 
Opvallend was dat veel vogels aan het zingen waren zo midden op de dag. Grauwe gorzen en 
Grasmussen voerden de boventoon. Tegen een uur of drie reden we terug het binnenland in naar 
Planina. Daar aangekomen wees Paul ons op een klein museum aan de voet van een groot, 
vervallen landhuis.  
 
De ruïne was om 
veiligheidsreden afgezet met 
een hekwerk. Het museum 
bleek een schuur aan een 
ommuurde tuin. Ter verdere 
stoffering liepen er nog twee 
geiten en een ezel. In de 
schuur was een verzameling 
van oude 
gebruiksvoorwerpen en 
voertuigen van de 
plaatselijke boeren te zien. 
Het grootste item was een 
zgn. mallejan, een soort 
wagen waarmee vroeger 
boomstammen vervoerd 
werden.  
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Vlakbij stroomde een flinke rivier, de UNICA. Vissers stonden met hun lieslaarzen in de stroom of 
langs de oevers om forellen en vlagzalmen te verschalken. Paul kwam met een zak vol van de 
lunch overgebleven brood aanzetten om dat aan de vissen op te voeren. Nu, die bleken er wel pap 
van te lusten. 
 
We waren goed en wel in de busjes gestapt voor de laatste etappe naar “huis”, toen Wim riep dat 
hij een grote groene hagedis zag zitten. Het was een Smaragdhagedis,  een mannetje gezien zijn 
mooie blauwe keel, de eerste en enige waarneming van deze soort. Onder dreigende wolken en 
gerommel van een naderende onweersbui reden we terug. Onderweg zagen we aan de plassen 
dat de bui al langs was geweest . Ook in Zerovnica, ons dorp had het geregend. Na het diner ging 
er nog een groepje van ons met Paul mee om boomkikkers en watersalamanders te zoeken. 
Schrijver dezes bleef thuis om dit verslag te noteren. Gea vertelt hierna wat het groepje is 
tegengekomen. 
 
Leo van der Kooij 
 
Na deze prachtige dag is het feest nog niet afgelopen. 
Zoals Leo hiervoor al schrijft vroeg Paul of er nog mensen waren die meewilde naar een poel om 
Boomkikkers te bekijken. En natuurlijk kreeg hij weer een groepje enthousiastelingen bij elkaar die 
meegaan. Met 7 mensen stappen we in het busje en rijden we richting de poel, waar volgens Paul 
de meeste kans op een ontmoeting met de kikkers is. We krijgen direct een voorlichting over het 
boom-kikker-leven: in mei en juni  is het voor de boomkikkers de tijd van de voortplanting, 
gedurende die periode zijn de kikkers te vinden in overstromingsvlaktes en ondiepe poelen, zoals 
hier het geval is. Het is dus niet zo, dat Boomkikkers alleen maar in bomen leven, zoals hun naam 
doet vermoeden. Ze zijn op zoek naar vrouwtjes en daar moeten ze heel wat voor doen. De 
kikkers  luieren overdag het liefst in de zon, een beetje aan de kant waar het water wat warmer is. 
Ze zijn vooral ’s avonds en ’s nachts actief , vandaar dat we  pas tegen zonsondergang hier naar 
toe gaan. Hun gekwaak is een hard, kekkerend geluid dat enkele kilometers ver kan dragen. 
Sommigen van ons hebben een uitstekend gehoor, want het geluid is soms bij ons hotel te horen. 
We komen aan bij de poel en 
Paul maant ons aan om stil te 
zijn, want we merken dat de 
kikkers stil zijn als wij praten. 
Pas als wij enige tijd onze 
mond dicht houden en niet 
bewegen, zwelt het hele koor 
van kikkers weer aan. Het zijn 
de mannetjes die zo luid 
kwaken. Eigenlijk proberen ze 
boven het geluid van hun 
soortgenoten uit te komen, ze 
blazen hun keelblaas  op tot 
grote bellen en kwaken alles bij 
elkaar. Als de ene groep 
kikkers kwaakt, geven even 
later de groep kikkers aan de 
andere kant van de poel een antwoord. En na dagen, soms wel weken, komen dan eindelijk de  
grotere vrouwtjes. Kwaken om de vrouwtjes te lokken, het heeft wel iets… 
 
Opeens neemt Paul een duik: hij vindt een Italiaanse kamsalamander. Ongelofelijk dat hij zo in het 
schemerdonker nog dingen kan zien die voor ons totaal onzichtbaar zijn. Hij doet soms denken 
aan een reiger of ooievaar, op zoek  naar zijn buit. Hup, weer een duik naar beneden en een 
boomkikkertje wordt gevangen. Wat een klein beestje van nog geen 5 cm groot en zoveel herrie ! 
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Maar nu is het hele kikkerkoor stil, want Hermien glijdt uit op de gladde modderige oever en valt 
bijna in de poel. Opeens, weer een duik van Paul, hoe is het mogelijk, een heel klein Bosmuisje 
wordt gevangen. Het muisje wordt door ons bewonderd, maar het diertje vindt dit niet fijn, z’n 
staartje trilt heen en weer. Het beestje krijgt gauw zijn vrijheid terug. Paul z’n spiedende ogen 
vinden ook nog een pad, niet een pad om te lopen, maar één van de amfibieën die hier vrij 
algemeen voorkomt. We krijgen nog de informatie, dat als een pad een beetje oranje is, dit altijd 
een mannetjes pad is. Duidelijk te herkennen dus en deze gevonden pad is een mannetje. 
 
We verlaten de poel en langzamerhand zwelt het koor van kikkers weer aan. Het hele gebeuren 
doet me denken aan het prentenboek: de kikker en de stoelendans. En  als we dan ook nog in de 
verte boven het gebergte de lichtflitsen van een naderende onweersbui  zien, is het plaatje 
helemaal compleet en kan de avond niet meer stuk! Gelukkig hebben we de foto’s nog…..  
 
Gea Warringa 
 
 

Verslag Slovenië, dag 10.                                                                           maandag, 15 mei 2017 

 
Kocevje, meer en oerbos. 
Na ons ontbijt rijden we rustig door verschillende dorpjes naar het meer. Er is een zware lucht, de 
toppen van de heuvels liggen in de wolken. Bij het meer stappen we uit. Zo te zien wordt het meer 
ook gebruikt om te waterfietsen. Onze lokale gids Petra Draskovic zal ons door het gebied leiden. 
Ze vertelt dat het meer vroeger een kolenmijn was en nu de mijnbouw is gestopt ontstond dit meer. 
Vroeger was dit gebied arm. De landbouw bracht weinig op, de grond is niet vruchtbaar. De 
mensen vulden hun inkomen aan door houtbewerking en door meubels te maken en te verkopen. 
Het gebied is al lang een natuurreservaat. Reeds 20 jaar na de stichting van Yellowstone park, gaf 
de heer Hufnagel de aanzet om dit bos in Slovenie in zijn natuurlijke staat te handhaven.  
 
Zo begon het bestaan van het oerbos, the virgin forest. We gaan met de busjes op weg naar de 
zuidingang van het wandelpad tussen het oerbos en de bufferzone naar de gewone bossen. Eerst 
krijgen we nog mooie uitzichten, later worden we door bos omringd. Onderweg stappen we uit bij 
een aantal bijenkasten. Ook boshoning is een speciaal product van dit gebied. Er wonen nog een 
paar boeren die proberen om in evenwicht met de natuur hun bedrijf te voeren. Dan gaan we weer 
in de busjes naar de Queen of Rog. Een eeuwenoude zilverspar van 51 meter hoog en met een 
omtrek van 5 meter. Een diepe buiging is op zijn plaats. 
 
Lunchen en dan op naar de zuidingang. Het regent intussen gestaag. Wat te doen, even 
rondkijken of toch de geplande wandeling maken naar de noordingang? Na wat overleggen gaan 
13 mensen op sjouw, over en onder de bomen door. Petra vertelt enthousiaste verhalen over het 
bos als leefgemeenschap. Op de bomen groeien mossen als bontstola’s.  We zien ook 
wolvenkeutels waaruit DNA wordt gehaald om te zien met welke wolf we te doen hebben. Petra 
doet ook mee met onderzoek en ze laat horen hoe ze de wolven roept met zeer natuurgetrouw 
gehuil. Door de dieren met een zendertje uit te rusten kunnen de onderzoekers volgen waar de 
wolven heen trekken om een nieuwe clan te vormen.   
 
Het lopen door de regen in dit bos is een bijzondere ervaring, geuren en kleuren zijn intensief en 
we zien veel groeistadia door elkaar, van kraamkamers tot oude bomen en dode stammen waar 
weer van alles op groeit. Aan het einde van de wandeling nemen we afscheid van de gids Petra en 
met de busjes rijden we terug door de dorpjes. Het weer is opgeknapt en we zien grasland met de 
akkers ertussen waar vooral de vrouwen het werk doen met de kont omhoog. Overal stapels 
brandhout en houtzagerijen. Mooie uitzichten met veel kleurrijke huizen en kapelletjes. 
 
Na een goede maaltijd en koffie is een mooie dag ten einde.                             Ada van der Pouw 
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Verslag Slovenië, dag 11.                                                                             dinsdag, 16 mei 2017 

 
Bloke plateau II 
 
De zon schijnt gelukkig weer als ik ’s ochtends naar buiten kijk. Het plan was om vandaag een plek 
te gaan bezoeken, vlak onder Ljubljana, waar nog een bedreigde sprinkhaan (Zeuneriana 
marmorata) leeft in een veenweidegebiedje. Helaas moeten de plannen gewijzigd worden omdat 
gisterenavond vlakbij die plek zich een ontploffing heeft voorgedaan in een opslagplaats van 
chemisch afval. Het is onduidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, maar men heeft de 
mensen in die omgeving gevraagd om ramen en deuren te sluiten. Het lijkt Paul dus beter om daar 
nu niet heen te gaan. 
 
Ivanka Logar, de eigenaresse van het pension, brengt na het ontbijt nog zaad van sla, dat al heel 
lang in Slovenië wordt verbouwd.  Belangstellenden mogen zaadjes mee naar huis nemen. Ook 
komen er nog 3 soorten bonen op tafel.  
 
Om 8.30 uur rijden we weg en maken een stop omdat er een Vuursalamander op de weg loopt. Hij 
moet natuurlijk wel aan iedereen worden voorgesteld. Het is een hele mooie grote. 
 

 
Vuursalamander 

 
We gaan naar het Bloke plateau, waar we al eerder deze vakantie zijn geweest, maar nu naar de 
bovenloop van een riviertje. 
 
We stoppen bij de beek aan de linker kant van het het plateau. Paul wijst ons op een nog 
bloeiende Primula carniolica die op de steile berghelling met een verrekijker nog te bewonderen 
valt. In dan in de rivier woont de Steenkreeft. Een prachtige kleine kreeft van ongeveer 8 
centimeter die in helder stromende beken voorkomt, veelal in kalkgebieden en bedreigd is. Het is 
een nachtactief beestje, maar Paul weet er toch enkele te vinden. 
 
Een deel van de groep gaat te voet omhoog langs een steile kalkhelling.  De rest stapt in de auto 
om verder omhoog te rijden. We stappen uit op een idyllisch plekje waar overal kleine 
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waterstroompjes lopen. In het spoor van een tractor zwemmen Geelbuikvuurpadjes, grote larven 
van de Balkan Bronlibel, duizenden kikkervisjes en kokerjuffers. De Dotters en het Witte vetblad 
bloeien volop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geelbuikvuurpad 

 
 
 

 
We gaan weer de auto in en rijden naar een weitje met orchissen en veldkrekels om te lunchen. 
We worden verrast door Gerard die een lied gaat zingen (aan de oever van de Rotte), gevolgd 
door Leo met een limerick en tenslotte draagt Hans ook nog een gedicht voor. Het lijkt wel of in 
een amfitheater zitten. Na de lunch krijgen we als toetje nog de droefgeestige roep van de Zwarte 
specht te horen. We rijden naar een dorpje met een plaatselijke supermarkt, waar inkopen worden 
gedaan en eten een ijsje. Vandaaruit lopen we langs de weg en een zandpad naar een 
doorwaadbare plaats. Het water staat  te hoog om er doorheen te gaan, maar we zien de 
Kogelorchis en het Waterdrieblad, dat schitterend staat te bloeien. Paul wijst ons op resten van 
een rivierkreeft die op de oever liggen. Het is het werk van de Otter.  
 
Om 17.00 uur naar huis en om 18.30 uur krijgen we weer een heerlijke avondmaaltijd 
voorgeschoteld. Het is al weer onze laatste avond en Paul en Wim krijgen van Leo een envelopje 
met inhoud, als dank voor het rijden van de busjes en het gidsen. Alles is helemaal goed gegaan 
en daar zijn we heel blij mee. Ivanka de eigenaresse van Logar heeft een accordeonist geregeld, 
die Sloveense muziek speelt. We gaan dansen. Heel gezellig. Het feest is compleet als Wim met 
Ivanka aan de haal gaat. Stevig en behendig stuurt hij haar door de kamer heen en zelfs de gang 
op. We moeten er allemaal om lachen.  
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Joke Jansen. 
 
 

Verslag Slovenië, dag 12.                                                                         woensdag, 17 mei 2017 

 
De laatste dag. 
 
Het is de twaalfde dag al weer van deze prachtige vakantie en daarmee is ook de laatste dag van 
ons verblijf op de boerderij van Kmetija Logar aangebroken. Na een laatste ontbijt, waar we nog 
een keer kunnen genieten van de eigen gemaakte jams, salami uit eigen keuken en het zelf 
gebakken brood, vertrekken we. We worden hartelijk nagezwaaid door de eigenaresse Ivanka, 
haar man,  Romana en Katarina, die ons zo uitstekend verzorgd hebben gedurende deze 12 
dagen. Op het pad wordt nog een Junikever gesignaleerd, 2 weken te vroeg volgens Leo.  
Tegen 9 uur verlaten we het dorp, nog even een blik op het bruggetje waar ’s avonds de 
vleermuizen gespot zijn en de plek waar de boommarter is gesignaleerd.  
 
De eerste stop is dicht bij de Sloveense kust, de baai bij de havenstad Koper. Tientallen jaren werd 
deze baai gebruikt als afvalplaats en was hierdoor zwaar vervuild.  Sinds een herstelplan en de 
restauratie is het natuurreservaat een internationaal belangrijke tussenstop, winter- en broedplaats 
voor diverse vogelsoorten. Plaatselijke natuurliefhebbers beheren dit gebied, compleet met een 
uitkijktoren voor vogelobservatie en op diverse plaatsen vogelkijkschermen met informatieborden. 
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Het vogelreservaat Škocjanski zatok trekt door een verscheidenheid van het zoetwaterleven- 
variërend van waterplanten tot een schat aan kleine waterbewoners- een groot aantal watervogels.  
En voor ons is er ruimschoots de tijd om de plas rond te lopen om de vele vogelsoorten te kunnen 
waarnemen. Voor de vogelaars is dit zeker één van de hoogtepunten van de reis! 
 
Even na half twaalf vervolgen we onze reis, waarna we nog een uurtje rijden voordat we 

aankomen bij een prachtig lunchplekje: even ten noorden van het dorpje Ajdovšćina weet Paul  

een paar picknickbanken, deze staan bij een snel stromend riviertje de Hubelj. De Waterspreeuw 
wordt door enkelen gezien, anderen hebben meer aandacht en interesse voor inhoud van de beide 
picknick mandjes, die weer allerlei heerlijkheden bevatten. Als laatste gaan we dan nog naar een 
grote supermarkt om enige proviand voor onderweg in te slaan. We zullen pas om 19:00 uur gaan 
vliegen en enkelen van ons zullen daardoor pas omstreeks middernacht thuis zijn. Dus even een 
paar broodjes en wat fruit meenemen voor onderweg. 
 
Op het parkeerterrein van het vliegveld nemen we afscheid van Paul Veenvliet, hij zal samen met 
zijn vrouw de beide busjes terug rijden naar het verhuurbedrijf in Slovenië. Dankzij hem hebben we 
een fantastische reis gehad in het land waarover hij zoveel wist te vertellen. Dankzij zijn kennis, 
zijn enthousiasme, zijn niet te stuiten bron van informatie hebben we iets mogen zien en beleven 
van de rijkdom en diversiteit van de dier- en plantensoorten van dit prachtige land. En mogen 
kennis maken met haar lieve vriendelijke bewoners: de Slovenen.  
 
Paul, Hvala za vse  (Paul, bedankt voor alles)  
 
Gea en Dick Warringa 
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Bijlage waarnemingen: 

 
Verantwoording soortenlijsten (behoudens planten) Leo van der Kooij.  
 
Leo toonde zich iedere dag opnieuw een trouw schrijver en rapporteur. Gewapend met notitieblok 
schreef hij alles op wat hij zelf zag of wat anderen aan hem doorgaven. Iedere avond – meestal 
net vóór het nagerecht - benoemde Leo al de soorten die hij voor de afgelopen dag had genoteerd. 
Vervolgens stelde Leo ieder in de gelegenheid de lijst aan te vullen. Na de reis zijn via Leo de 
lijsten nog een keer aan iedereen ter aanvulling rondgezonden. Nadere determinaties van foto's 
e.d., leverde nog heel wat aanvullingen en verbeteringen op die ontvangen werden van Paul 
Veenvliet, Hans Schinkel, Ellen Kerkhof, Wybrich de Man, Peter Pfaff en Hermien Okker.  
Het resultaat mag er zijn.   
 

Soortenlijst vogels: 

 

Naam: 
 
 

06-
05-
17 

07-
05-
17 

08-
05-
17 

09-
05-
17 

10-
05-
17 

11-
05-
17 

12-
05-
17 

13-
05-
17 

14-
05-
17 

15-
05-
17 

16-
05-
17 

17-
05-
17 

Gaai × × ×  × ×    ×   

Ekster ×     ×     × × 

Boerenzwaluw × × × × × × × × × × × × 

Houtduif ×  ×          

Spreeuw × × × × × × × × × × × × 

Geelpootmeeuw ×     ×   ×   × 

Kleine zilverreiger ×    × × ×     × 

Torenvalk × × ×    ×      

Blauwe reiger ×  ×     ×    × 

Wilde eend × × ×  × ×  × × ×  × 

Bonte kraai × × × × × × × × × × × × 

Buizerd × × × × × × × × × × × × 

Gele kwikstaart ×  ×  ×        

Turkse tortel × ×    ×    ×  × 

Gierzwaluw ×     ×      × 

Zwartkop × × × × × × × × × × × × 

Aalscholver ×            

Dwergaalscholver ×           × 

Groene specht ×  ×       ×   

Grote bonte specht ×  ×   × ×    ×     × 

Merel × × × × × × × × × × × × 

Huiszwaluw × × × × × × × × × × × × 

Bijeneter ×    × ×   ×    
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Naam: 
 
 

06-
05-
17 

07-
05-
17 

08-
05-
17 

09-
05-
17 

10-
05-
17 

11-
05-
17 

12-
05-
17 

13-
05-
17 

14-
05-
17 

15-
05-
17 

16-
05-
17 

17-
05-
17 

Huismus × × × × × × × × × × × × 

Putter  × × × × × × × × × × × 

Kramsvogel  × ×  ×  × ×  ×   

Groenling  × ×    ×      

Koekoek  × × × × × × × × × × × 

Koolmees  × × × × × × × × × × × 

Witte kwikstaart  × ×  × × ×   × ×  

Grote lijster  ×  × × ×       

Vink  × × × × × × × × × × × 

Roodborst  × ×  ×   ×  × ×  

Raaf  ×     × × ×  ×  

Braamsluiper  ×   ×        

Zwarte mees  ×  × ×  ×   × ×  

Tjiftjaf  × × ×  × ×    ×  

Goudhaantje  ×      ×     

Fluiter  ×           

Ooievaar  × × × × × × × ×   × 

Zwarte roodstaart  × × × × × × × × × × × 

Notenkraker  ×           

Pimpelmees  × ×  ×      ×  

Winterkoning   ×  ×   ×     

Veldleeuwerik   ×    ×  ×    

Zanglijster   ×  ×   ×   ×  

Kwartelkoning   ×          

Roodpootvalk   ×     × × × ×  

Grijskopspecht   × × × ×       

Kwak   ×          

Meerkoet   ×  × ×      × 

Geelgors   ×      ×  ×  

Goudvink   ×  ×        

Fuut   ×  ×        

Zwarte specht    ×   ×    ×  

Grijze gors    ×         

Paapje     ×        



 

KNNV reis – Slovenië 2017               35 

 

Naam: 
 
 

06-
05-
17 

07-
05-
17 

08-
05-
17 

09-
05-
17 

10-
05-
17 

11-
05-
17 

12-
05-
17 

13-
05-
17 

14-
05-
17 

15-
05-
17 

16-
05-
17 

17-
05-
17 

Tuinfluiter     ×        

Rietzanger     ×        

Grauwe gans     ×        

Boomklever     × ×       

Staartmees     ×  ×      

Bruine kiekendief     ×        

Europese kanarie     ×        

Matkop     ×        

Dodaars     ×       × 

Oeverloper     ×        

Graspieper     ×        

Wielewaal      ×  × × ×   

Boomkruiper      ×       

Cirlgors      ×   ×    

Boomleeuwerik      ×   ×    

Kneu      ×       

Knobbelzwaan      ×      × 

Purperreiger      ×      × 

Steltkluut      ×      × 

Oeverzwaluw      ×       

Grote karekiet      ×      × 

Woudaapje      ×       

Dwergstern      ×      × 

Koereiger      ×      × 

Wespendief      ×   ×    

Grauwe klauwier      ×   × × ×  

Fazant      ×       

Grasmus      ×   ×    

Zomertortel      ×       

Waterhoen      ×       

Draaihals       ×      

Rotszwaluw       ×      

Grote gele kwikstaart        ×     

Boompieper        ×     



 

KNNV reis – Slovenië 2017               36 

 

Naam: 
 
 

06-
05-
17 

07-
05-
17 

08-
05-
17 

09-
05-
17 

10-
05-
17 

11-
05-
17 

12-
05-
17 

13-
05-
17 

14-
05-
17 

15-
05-
17 

16-
05-
17 

17-
05-
17 

Grauwe gors         ×    

Spotvogel         ×    

Hop         ×    

Zwarte ibis      ×       

Cetti's zanger            × 

Kleine karekiet            × 

Kokmeeuw            × 

Visdiefje            × 

Bergeend            × 

Tafeleend            × 

Waterspreeuw            × 

Ringmus            × 

 
 

Soortenlijst zoogdieren ( inclusief sporen): 

 
Das ( 10-05 en 11-05) 
Haas ( 12-05 en 16-05) 
Eekhoorn ( 11-05) 
Mol ( alleen molshopen elke dag en overal) 
Beverrat ( 11-05) 
Ree ( 12-05 en 16-05) 
Otter (16-5) vraatsporen 
Edelhert ( 15-05) 
Wolf ( 15-05) alleen keutel 
Bruine beer ( 9-05,11-05 en 13-05 in levende lijve vanuit diverse schuilhutten.) 
                      7-05 , 9-05, 15-05 sporen en ontlasting. 
Vleermuizen: Kleine hoefijzerneus, ( gezien in rust in de grot Križna Jama tijdens ons bezoek op 8  
                      mei) 
                      Watervleermuis 
                      en nog minstens twee soorten die met de batdetector van Henri zijn 
                      opgespoord in Zerovnica, maar die ( nog ) niet op naam zijn gebracht. 
 
 

Soortenlijst  Amfibieën en Reptielen: 

 
Vuursalamander   7-05 en 16-05 
Olm                   8-05 
Kleine watersalamander  16-05 
Kamsalamander   16-05 
Alpenwatersalamander  9-05 en 16-05 
Gewone pad    7-05 ( eierleggende ex.) 9-05, 12-05, 16-05 en 17-05 
Springkikker    10-05 
Poelkikker    10-05 
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Bastaardkikker   10-05 , 16-05 en 17-05 
Boomkikker    7-05, 9-05 en 14-05 
Geelbuikvuurpad    14-05 
 
Levendbarende hagedis  7-05 en 13-05 
Westelijke smaragdhagedis  7-05 en 14-05 
Karsthagedis    14-05 
Muurhagedis    14-05 
Ruïnehagedis    14-05 
Hazelworm     7-05 en 9-05 
Blauwkeelkielhagedis  14-05 
Ringslang    17-05 
Zwarte toornslang   11-05 doodgereden ex. 
Roodwangschildpad 
 

Soortenlijst vissen: 

 
Elrits 
Kopvoorn 
Donauriviergrondel 
Vlagzalm 
Forel 
 

Soortenlijst vlinders: 

 
Tauvlinder 
Boterbloempje 
Klaverspanner 
Roomvlek 
Gammauil 
Bruine daguil 
Kolibrievlinder (ook rups op foto van Peter ) 
Kalkgraslanddikkopje 
Aardbeivlinder 
Bont dikkopje 
Oranjetip 
Klein geaderd witje 
Klein koolwitje 
Groot koolwitje 
Boswitje 
Groot geaderd witje 
Oranje luzernevlinder 
Sleutelbloemvlinder 
Veldparelmoervlinder 
Moerasparelmoervlinder 
Atalanta 
Distelvlinder 
Argusvlinder 
Rotsvlinder 
Voorjaarserebia 
Zuidelijke pijpbloemvlinder ( ook rupsen) 
Groentje 
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Kleine vuurvlinder 
Bruin blauwtje 
Icarusblauwtje  
Bloemenblauwtje 
Heideblauwtje 
Boomblauwtje 
Dwergblauwtje 
Hooibeestje 
Tweekleurig hooibeestje 
Koninginnenpage 
Koningspage 
 
En nog een aantal nachtvlinders die op foto's staan en nog niet gedetermineerd zijn. Zodra meer 
bekend is, komt er een aanvulling op de lijst met namen.   
 

Soortenlijst overige insecten:   

 
Wel op foto's , vaak niet op soort gedetermineerd: en de vele soorten hommels, bijen en 
zweefvliegen zijn überhaupt niet genoteerd. 
 
Veldkrekel 
Veenmol 
Wrattenbijter ( Decticus verrucivorus) soort sprinkhaan 
Sprinkhaan- Prionotropis hystrix 
Meikever 
Junikever 
Gouden tor 
Boktor ( Cerambix scopoli? ) meerdere exemplaren zaten op de bloemen van de Pioenrozen 
Bosbeekjuffer 
Bruine winterjuffer 
Blauwzwarte houtbij 
Wolzwever sp. 
 

Andere geleedpotigen: 

 
Kraamwebspin 
Groene jachtspin 
Kameleonspin 
Europese rivierkreeft 
Steenkreeft ( Austropotamobius torrentium) 
 
Zie ook de opmerking bij VLINDERS hierboven. 
 
 

Overige soorten ongewervelden: 

 
Naaktslak , Limax cinereoniger  ( staat duidelijk op foto's, naam met dank aan Paul) 
Wijngaardslak 
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Soortenlijst planten: 

 
Verantwoording, literatuurlijst - door Annie Vos  
  
Van de in het veld op habitus herkende planten werden de namen genoteerd. Bij twijfel werd in het 
veld naar verdere details gekeken ter controle. Bij blijvende onzekerheid of bij een onbekende 
soort werd een kleine hoeveelheid materiaal verzameld voor nadere determinatie. In sommige 
gevallen werden daarbij bovendien detailfoto’s van de planten gemaakt. ‘s Avonds werd het 
meegebrachte materiaal gedetermineerd met behulp van diverse flora’s (zie onder 
“Geraadpleegde literatuur en websites”). Het meegebrachte materiaal kon in de meeste gevallen 
op naam gebracht worden.  
 
De wetenschappelijk namen zijn ontleend aan de nomenclatuur van Flora Helvetica (8). De 
officiële Nederlandse namen in de 2e kolom komen uit de Heukels (10) of uit Lambinon (7). De 
niet-officiële Nederlandse namen komen uit Grey-Wilson & Blamey (4) of (5) en staan tussen 
haakjes. Bij gebrek aan een Nederlandse naam is meestal gekozen voor een Duitse naam uit 
Flora Helvetica (8), Flora Alpina (1) of van www.Observado.org. Voor sommige planten staat 
daarbij tussen haakjes een nadere toelichting.  
 

De datumkolom geeft aan op welke excursiedag de soort is waargenomen. Gekozen is om per dag 

die soorten te noteren die een goede afspiegeling vormden van de dan bezochte vegetatietypen. 

Er is dus niet getracht om op alle dagen alle waargenomen soorten te noteren. In totaal zijn 307 

plantensoorten genoteerd. 

Geraadpleegde literatuur en websites: 

 Aeschimann, D. (2004). Flora Alpina. Bern: Haupt Verlag AG. 

 Baumann, H. (2006). Orchideen Europas. Mit angrenzenden Gebieten. Stuttgart: Ulmer 

Eugen Verlag. 

 Eggenberg, S. & Möhl, A. (2007). Flora Vegetativa: Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der 

Schweiz in blütenlosen Zustand. Bern Stuttgart Wien: Haupt Verlag AG. 

 Grey-Wilson, Chr. & Blamey, M. (2003). Bergflora van Europa. Baarn: Tirion Natuur. 

 Grey-Wilson, Chr. en M. Blamey  -  Wilde flora rond de Middellandse Zee; Schuyt&Co; 

Haarlem, 1998. 

 Jäger, E., Wesche, K., Ritz, C., Müller, F. & Welk, E. (red.) (2009). Rothmaler - 

Exkursionsflora von Deutschland, Gefässpflanzen: Atlasband. Heidelberg : Spektrum Acad. 

Verlag. 

 Lambinon, J. (1998). Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en 

de aangrenzende gebieden. Meise: Nationale Plantentuin van België. 

 Lauber, K. & Wagner, G. (1998). Flora Helvetica. Bern: Haupt Verlag AG. 

 Lauber, K. & Gerhart, W. (1998). Bestimmungsschlüssel zur Flora Helvetica. Bern: Haupt 

Verlag AG. 



 

KNNV reis – Slovenië 2017               40 

 

 Meijden, R. van der (2005). Heukels’ Flora van Nederland. Groningen Houten: Noordhoff 

Uitgevers B.V.. 

 Meyer, T. Flora-de: Flora von Deutschland. Verzeichnis der beschriebenen Pflanzenarten. 

Geraadpleegd via http://www.blumeninschwaben.de/artenverzeichnis1.htm.  

 http://www.mittelmeerflora.de/familien.htm 

 http://www.Observado.org 

 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Dag aangetroffen 

Acer campestre Spaanse aak 10 

Abies alba Gewone zilverspar 15 

Acer negundo Vederesdoorn 6 

Actea spicata Christoffelkruid 10, 13 

Adoxa moschatellina  Muskuskruid 9 

Aegopodium podagraria Zevenblad 10 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 7, 10 

Alchemilla spec. (Vrouwenmantelsoort) 7 

Alliaria petiolata Look-zonder-look 8,10 

Allium ursinum Daslook 9 10, 14 

Alyssum montanum (Bergschildzaad)  11 

Alyssum saxatile Rotsschildzaad 14 

Amorpha fruticosa (Bastardindigo) 6 

Anemone nemorosa Bosanemoon 7,9, 16 

Anemone ranunculoides Gele anemoon 9 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel 10 

Antennaria dioica Rozenkransje 9 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 10 

Anthyllis vulneraria  Wondklaver 14, 16 

Aposeris foetida (Stinkende bossla)  9,10, 13, 14 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei 7,8, 16 

Arabis hirsuta ssp. hirsuta Ruige scheefkelk 10 

Arabis turrita Torenscheefkelk 10 

Aristolochia rotunda (Pijpbloemsoort) 11 

Armoracia rusticana Mierikswortel 10 

Artemisia dracunculus Dragon 11 

Artemisia vulgaris Bijvoet 8 

Arum italicum Italiaanse aronskelk 6,8 

Aruncus dioicus Geitenbaard 8 

Asarum europaeum+B186 Mansoor 7,8,10, 13 

Asparagus acutifolius (Strauchiger Spargel) 11 

Asperula cynanchica Kalkbedstro 10 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 13 

https://waarneming.nl/soort/info/105253
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Asplenium ceterach Schubvaren 11 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 13 

Asplenium scolopendrium Tongvaren 7,8,10, 13 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 8, 13 

Asplenium viride Groensteel 8 

Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 7 

Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid 10 

Bellis sylvestris (Grote madelief) 13 

Blechnum spicant Dubbelloof 16 

Botrychium lunaria Maanvaren 9 

Briza media Bevertjes 10,12 

Bromus hordeaceus Zachte dravik 10 

Buglossoides purpurocaerulea Blauw parelzaad 7, 11, 14 

Bulbocodium versicolor 
[Fl.Helv.:B.vernum] [Fl.Helv.: Lichtblume] 16 

Buphthalmum salicifolium Wilgkoeieoog 11, 14 

Caltha palustris Gewone dotterbloem 7,10, 16 

Campanula rapunculoides Akkerklokje 11 

Campanula rapunculus Rapunzelklokje 11 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers 7, 8,10, 14, 15 

Cardamine enneaphyllos (Quirlblättrige Zahnwurz) 7,8,9,10, 15 

Cardamine kitaibelii (Kitabels Zahnwurz) 9 

Cardamine pentaphyllos Geveerd tandkruid 10 

Cardamine trifolia (Dreiblättriges Schaumkraut) 8,9 

Cardaminopsis halleri ssp. halleri (Hallers Schaumkresse) 8, 10, 13 

Cardaria draba Pijlkruidkers 14 

Carex alba Witte zegge 8, 10, 13 

Carex davalliana Veenzegge 16 

Carex flacca Zeegroene zegge 7 

Carex ornithopoda Vogelpootzegge    8, 13 

Carex otrubae Valse voszegge 14 

Carex panicea Blauwe zegge 16 

Carex pendula Hangende zegge 15 

Carex sylvatica Boszegge 13 

Carlina acaulis (Zilverdistel) 9, 

Carum carvi Karwij 10 

Centaurea jacea Knoopkruid 12 

Centaurea montana Bergcentaurie 14 

Cephalanthera damasionum Bleek bosvogeltje 14 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 11, 15 

Chamaecytisus hirsutus Dwergbrem 7, 9 

Chamaespartium sagittale Pijlbrem 13 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 10 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik 9 
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Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladige goudveil 8, 9,10 

Clematis recta Stijve clematis 10 

Coeloglossum viride (Hk. Dactylorhiza 
v.) 

Groene nachtorchis 
9 

Colchium autumnale Herfsttijloos 7, 10, 16 

Colutea arborescens Europese blazenstruik 11, 14 

Convallaria majalis Lelietje-van-dalen 7, 12 

Coronilla scorpioides (Schorpioenkroonkruid) 11 

Corydalis cava Holwortel 8,10 

Corylus avellana Hazelaar 12 

Cotinus coggygria  [syn. Rhus cotinus] Pruikenboom 11, 14 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 10 

Crepis biennis Groot streepzaad 13 

Crocus albiflorus (Alpen-Frühlings-Krokus) 9 

Crocus vernus (Bonte krokus) 9 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 9, 12 

Cyclamen purpurascens (Europese cyclaam) 7 ,9 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 7, 9 

Dactylorhiza majalis ssp. majalis Brede orchis 16 

Dactylorhiza sambucina (Vlierorchis) 9 

Daphne mezereum Rood peperboompje 7, 10, 12, 15 

Dictamnus albus Vuurwerkplant 14 

Dorycnium pentaphyllum ssp. 
germanicum (Deutscher Backenklee) 7, 9 

Echium vulgare Slangenkruid 14 

Equisetum hyemale  Schaafstro 10 

Erica herbacea (Sneeuwheide) 7 

Erysimum sylvestre (Steenraketsoort) 9 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 10 

Euonymus latifolius Brede kardinaalsmuts 13 

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 16 

Euphorbia carniolica (Krainer Wolfsmilch) 10 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 7,9 

Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk 7 

Euphorbia segetalis (Saat-Wolfsmilch) 12 

Euphorbia spec. (Wolfsmelksoort) 11, 13,14 

Euphorbia verrucosa Wrattige wolfsmelk 12 

Fagus sylvatica Beuk 7 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 10, 11 

Filipendula vulgaris Knolspirea 14 

Fragaria moschata Grote bosaardbei 7,10 

Fragaria vesca Bosaardbei 7 

Galium boreale Noords walstro 16 

Galium mollugo Glad walstro 8 

https://waarneming.nl/soort/info/6663
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Galium odoratum Lievevrouwebedstro 13, 15 

Genista tinctoria Verfbrem 11, 12 

Gentiana acaulis (=Kochiana) Stengelloze gentiaan 9 

Gentiana asclepiadea (Zijdeplantgentiaan) 7,8,9 

Gentiana clusii (Grootbloemige gentiaan) 9 

Gentiana lutea Gele gentiaan 9, 12 

Gentiana verna (Voorjaarsgentiaan) 7 

Gentiana verna ssp. tergestina (Voorjaarsgentiaan) 9 

Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek 14 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 8 

Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek 8, 10, 13, 14 

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 14 

Geranium robertianum Robertskruid 10 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 11, 14 

Geum rivale Knikkend nagelkruid 13, 16 

Geum urbanum Geel nagelkruid 13 

Gladiolus illyricus (Illyrische Gladiole) 11 

Globularia cordifolia (Hartbladige kogelbloem) 9 

Globularia punctata Kogelbloem 7, 11, 12, 14 

Globularia punctata; 11.5.17 Beemdkroon 10, 13 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 8 

Hacquetia epipactis (Grüne Schaftdolde) 7, 13, 14 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 9, 11 

Helleborus odorus (Wohlriechende Nieswurz) 7, 9, 12, 14 

Hepatica nobilis Leverbloempje        7, 10, 13, 14 

Himantoglossum adriaticum (Adria-Riemenzunge) 11 

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 9 

Humulus lupulus Hop 10 

Iris illyrica (Irissoort) 11, 14 

Iris pseudacorus Gele lis 6 

Knautia dipsacifolia Bergknautia 17 

Lactuca perennis Blauwe sla 11, 14 

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel 7 

Lamium galeobdolon ssp. galeob. Gele dovenetel 10 

Lamium orvala (Grossblütige Taubnessel) 7,9, 10, 13, 14 

Laserpitium latifolium Breed laserkruid 7, 10 

Laserpitium siler (Berglaserkruid) 7 

Lathrea squamaria   Bleke schubwortel 7 

Lathyrus laevigatus  
(Gewöhnliche Ockergelbe 
Platterbse) 7, 10, 13 

Lathyrus latifolius (Westliche Gelbe Platterbse) 11 

Lathyrus nissolia Graslathyrus  14 

Lathyrus sphaericus (Kugelsamige Platterbse) 11 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 7,9, 10 
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Leucanthemum vulgare Gewone margriet 10 

Leucojum aestivum Zomerklokje 10 

Lilium martagon Turkse lelie 7,9 

Limodorum abortivum (Aspergeorchis) 11 

Linum catharticum Geelhartje 11 

Listera ovata (Hk.= Neottia ovata) Grote keverorchis 7, 9, 10, 14, 16 

Lithospermum officinale Glad parelzaad 14 

Lonicera alpigena (Alpenkamperfoelie)    16 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 8 

Lunaria rediviva Wilde judaspenning 8, 9, 13 

Luzula campestris Gewone veldbies 7 

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem 10, 13 

Lysimachia nummularia Penningkruid 13 

Maianthemum bifolium Dalkruid 9, 13 

Melampyrum arvense Wilde weit 11 

Melampyrum carstiense (Wilde weitsoort) 11 

Melica nutans Knikkend parelgras 7,8, 10, 14, 16 

Melittis melissophyllum Bijenblad 11, 14 

Menyanthes trifoliata Waterdrieblad 16 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 7, 10 

Milium effusum Bosgierstgras 7, 10 

Moehringia trinervia Drienerfmuur 10, 13 

Muscari armeniacum (Langbladige druifhyacint) 12 

Narcissus poeticus ssp. radiiflorus (Stern-Narzisse) 9 

Neotinea tridentata (=Orchis tridentata) Orchis tridentata 7, 11, 14, 16 

Neottia nidus-avis Vogelnestje  7, 11, 13, 14 

Omphalodes verna Vroeg vergeet-mij-nietje 7,8, 16 

Ononis repens Kruipend stalkruid 10, 12 

Ophrys apifera Bijenorchis 11 

Ophrys holoserica ssp. untchjii   11 

Orchis mascula Mannetjesorchis 7, 9, 10, 12, 16 

Orchis militaris x Orchis simia   11 

Orchis morio Harlekijn 7, 9, 11, 12, 16 

Orchis pallens Bleke orchis 7 

Orchis purpurea  Purperorchis 11 

Orchis ustulata Aangebrande orchis 14 

Orlaya grandiflora Straalscherm 14 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 11 

Orobanche alba Tijmbremraap 14 

Orobanche minor Klavervreter 14 

Ostrya carpinifolia Europese hopbeuk 12 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 9 

Paeonia officinalis Echte pioenroos 14 
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Papaver dubium Bleke klaproos 14 

Parietaria judaica Klein glaskruid 14 

Paris quadrifolia Eenbes 7,9, 10 

Pedicularis acaulis (Stängelloses Läusekraut) 7 

Petasites hybridus Groot hoefblad 7 

Phyteuma spicatum ssp. nigra Zwartblauwe rapunzel 14 

Pinguicula alpina  (Alpenvetblad) 7, 16 

Plantago major ssp. major Grote weegbree 10 

Plantago media Ruige weegbree 7 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 11 

Poa bulbosa (viviparum) Knolbeemdgras 11, 14 

Polygala chamaebuxus (Buxusbladige vleugeltjesbloem) 7 

Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 11, 12, 14 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem 9, 11 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 13 

Polygonatum multiflorum Gewone salonszegel 7, 9 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel 11, 12 

Polygonatum verticillatum Kranssalonszegel 10 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 13 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 8 

Potentilla alba (Weisses Fingerkraut) 7, 10, 16 

Potentilla anserina Zilverschoon 10 

Potentilla crantzii (Crantz' Fingerkraut) 9 

Primula auricula (Aurikel) 9 

Primula carniolica (Krainer Primel) 16 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 10 

Primula veris Gulden sleutelbloem 9 

Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem 7, 10, 11, 13, 16 

Pseudofumaria alba Geelwitte helmbloem 14 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 10 

Pulmonaria mollis Zacht longkruid 7, 12 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 10, 14 

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid 10 

Quercus cerris Moseik 7, 11 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 10 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 10 

Ranunculus lanuginosus (Wollige boterbloem) 8, 9, 15 

Reseda lutea Wilde reseda 6, 11, 14 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar 13 

Robinia pseudoacacia Robinia 6 

Rorippa amphibia Gele waterkers 10 

Rosa pendulina (Alpen-Hagrose) 13 

Rubus idaeus Framboos 10 
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Ruscus aculeatus Stekelige muizedoorn 11 

Ruta graveolens Wijnruit 9, 12 

Salvia glutinosa (Gele salie)    7,8, 13 

Salvia pratensis Veldsalie 6,8, 10, 12, 13, 14 

Sambucus ebulus Kruidvlier 14 

Sambucus nigra Gewone vlier 13 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 6, 10 

Sanicula europaea Heelkruid 8, 10, 13, 15 

Satureja hortenis Bonenkruid 11, 12 

Saxifraga crustata (Krusten-Steinbrech) 9 

Saxifraga cuneifolia (Wigbladige steenbreek) 9 

Saxifraga rotundifolia Ronde steenbreek 10 

Saxifraga tridactylites Kandelaartje 11 

Schoenus ferrugineus (Roestrode knopbies) 16 

Scopolia carniolica (Klokbilzenkruid) 7 

Scorzonera austriaca (Österreicher Schwarzwurzel) 12 

Scorzonera humilis Kleine schorseneer 14 

Scorzonera villosa (Zottige Schwarwurzel) 11, 14 

Sedum sexangulare Zacht vetkruid 13 

Sedum telephium Hemelsleutel 11 

Senecio doronicum (Gemzekruiskruid) 14 

Serapias vomeracea  (Lange tongorchis) 11 

Sesleria caerulea (in Hk.S. albicans) Blauwgras 9 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 6 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem 10 

Silene nutans Nachtsilene 7, 11 

Silene spec. (Silenesoort) 6 

Silybum marianum Mariadistel 11, 14 

Staphylea pinnata Europese pimpernoot 8, 13 

Stellaria holostea Grote muur 9 

Stipa pennata agg. (Zierliches Federgras) 14 

Symphytum tuberosum (Knolsmeerwortel) 7 

Tamarix parviflora (Tamarisksoort) 6 

Tetragonolobus maritimus Hauwklaver 11 

Thalictrum aquilegiifolium Akeleiruit 7, 10, 12, 14, 16 

Thesium linophyllon Vlasbladig bergvlas 11 

Tragopogon pratensis ssp.orientalis Oosterse morgenster 10, 14, 16 

Traunsteinera globosa (Kogelorchis) 16 

Trifolium campestre Liggende klaver 11 

Trifolium dubium Kleine klaver 13 

Trifolium incarnatum (Inkarnaatklaver) 14 

Trifolium rubens Purper klaver 11 

Trinia glauca ssp. glauca Blaugrüner Faserschirm 11, 14 

https://waarneming.nl/soort/info/104716
https://waarneming.nl/soort/info/21041
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Tussilago farfara Klein hoefblad 7 

Ulmus minor Gladde iep 11 

Utricularia intermedia Plat blaasjeskruid 10 

Valeriana officinalis Echte valeriaan 6, 9,10 

Valeriana tripteris (Driedelige valeriaan) 7, 9 

Valerianella spec. (Valerianellasoort) 6 

Veratrum album (s. str.) (Dodenwaad) 7, 9 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 8 

Veronica longifolia Lange ereprijs 13 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 10, 16 

Vicia cracca Vogelwikke 14 

Vicia sepium Heggenwikke 11 

Vincetoxicum hirundinaria Engbloem 11 

Viola elatior Hoog viooltje 10 

Viola palustris Moerasviooltje 10 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 10 

Zantedeschia aethiopica  (Witte aronskelk) 6 
 


