
Glurns (Mitterwaal).

index.html
07-11.pdf


12-07-2012. Glurns.
We zijn er al om half negen uit. Buiten is het vooralsnog
beneden de 20°C, koel dus. Na het ontbijt beginnen we aan de
wandeling over de berghelling van de Wurmet aan de andere
kant van de Etsch, waar we om 10 uur aan beginnen. Eerst
(vanaf 910 m hoogte) de brug aan het eind van de camping
over, dan de provinciale weg oversteken en die even achter de
vangrail volgen tot we het bos in kunnen bij een bordje:
Mitterwaal (10.15). Uiteraard gaat het langs de helling omhoog.
We volgen een drooggevallen Waal over een soort dijkje. Het
gaat dus steeds hoger de berg op door een mooi bos.
Om 11.10 komen we aan een nieuw bordje Mitterwaal. Vreemd
dit stuurt ons hoger de berg op van deze droge Waal af! Wij
filosoferen over wat dit te betekenen heeft.

Laatsch en Schleis.
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Mitterwaal.

Peaterasenjöchl.

Prachtklokje of Perzikbladklokje, Campanula persicifolia.



Als we om 11.20 (op 1100 m) een modderbeekje oversteken
dalen we weer af naar diezelfde droge Waal van eerder! Deze
volgen we dan tot aan het brede pad Arzweg (11.45), dat naar
St. Martin gaat. De wandeling gaat dus als gepland, maar nu
weten we ook dat dit ook zo is!
Onderweg zien we met name allerlei soorten campanula’s.
Echter ook een gelig-witte bloem, die sterk aan
vingerhoedskruid doet denken.

Mitterwaal. Geel vingerhoedskruid, Digitalis lutea.

Op de flanken van de Wurmet.



We steken dat modderbeekje weer over, dat zijn blub van
dit pad betrekt. Er wordt aan dit pad gewerkt.
We zien vele distels en klissen langs het pad. En uiteraard
weer de nodige vlinders. Onder andere vele Keizermantels,
witjes, erebia's en Bloedvlekvlinders (de rode variant dus).
Zo af en toe hebben we mooi zicht op de dorpen aan de
andere kant van de Etsch.

Laatsch en Mals. Ruig klokje, Campanula trachelium.



Even volgen we een stippelpad (op de kaart zo aangegeven,
een smal stenig pad dus) naar het hoogste punt vandaag: 1240
m.

Wurmet.

Bloedvlekvlinder, Zygaena trifolii.

Gewoon elfenbankje, Trametes versicolor.



Bloedvlekvlinder, Zygaena trifolii.

Dambordje, Melanargia galathea.

Glurns.



Dan dalen we over een breed pad weer af  naar een plek vlak bij
St. Martin, waar we weer op de Mitterwaal stoten.
Die volgen we een stukje en komen bij een grot uit. Stikdonker
is die en dus kunnen we niet door. "Is daar rechts een trap?",
maar ook de foto geeft geen uitsluitsel.
We lopen wat terug en dalen dan af naar de provinciale weg en
de camping. Om half twee zijn we weer terug.



De rest van de middag zit Tineke in de zon te lezen en probeer ik
zangvogels te fotograferen. Zo leer ik de roep van een
territoriale Putter: krikri. Hij jaagt alles weg, dat in de buurt van
zijn lariks komt tot merels aan toe! Wat verderop doet een
grauwe vliegenvanger zijn talloze uitvallen naar insecten vanaf
het hek. Af en toe komt een Vink langs.
Op het eind van de middag komen er aardig wat camperaars
binnen, maar blijft het lekker rustig.

Grauwe vliegenvanger, Muscicapa striata.

Kramsvogel, Turdus pilaris.

Vink, Carduelis coelebs. Putter, Carduelis carduelis.



Glurns (I) - Schoppernau (A).



13-07-2012. Glurns (I) - Schoppernau (A).
Met 2469 km op de teller, na water lozen en tanken, vertrekken
we om 10.10 uit Glurns. Het is triest weer. Het miezert geregeld
en de temperatuur is een stuk gedaald ten opzichte van de
laatste tijd.
5 minuten later passeren we Mals en even later het Kloster
Marienberg en de Fürstenburg aan de andere kant van de Etsch
net voor het stadje Burgeis daar.

Mals.
Kloster Marienberg.

Fürstenburg.

Terugblik op Burgeis.Haidersee.



We kijken even naar de camperplaats in St. Valentin a. d. Haide,
maar vanwege het troosteloze weer en zo te zien weinig
interessante dingen hier, besluiten we door te rijden.
Graun i. Vinschgau ziet er beter uit.

St. Valentin a.d. Haide.

Renschensee. Graun i. Vinschgau.



Net na het dorp gaat het een tunnel door en komen we in Alt Graun met
de kerktoren in het water van het stuwmeer. Infoborden vertellen dat
mensen door het fascistische regime weggejaagd werden in 1939. Met
Zwitsers kapitaal werd hier het stuwmeer gebouwd en werden enkele
dorpen onder water gezet. En die Zwitsers moesten begin jaren 40 stroom
voor hun geld krijgen. 70% van de volk is toen geëmigreerd!

Renschensee.

Alt Graun.

Kerkhof van Alt Graun. Renschenpass.Renschen.



Het gentiaanklokje.

Oostenrijkse grens.



Op de grens met Oostenrijk kopen we Südtiroler Speck voor
John en Annelies en een gentiaanklokje om op de WC thuis te
zetten.
12.00 uur gaat het de Oostenrijkse grens over na 2498 km. "Gas
geben kostet Leben." staat er naast de weg. De Oostenrijkers
zijn al lang over hun oorlogsverleden heen.
Nauders met kasteel is de eerste plaats in Oostenrijk.
We gaan het mooie Inntal in, waar we om 12.15 aan moeten
sluiten voor wegwerkzaamheden.
Niels belt dat Wiggens in het geel rijdt. Zij gaan in hun vakantie
evt. naar Lido di Spina aan de Adriatische kust.
Om 13.00 pas kunnen we verder als een vrachtwagen van de
andere kant is gekomen. Een andere staat met zijn 3e as boven
het ravijn!

Nauders (A).

Inntal.

Tösens. Landeck.



We zijn dus in de Alpen en die zien er lang niet zo ruig uit als de
Dolomieten. Toch zien we vele zeer hoge toppen voorbij komen.
13.10: Tösens in een mooi glooiend groen dal van de Inn.
Om 13.20 doen we boodschappen bij een  Hofer (ALDI-kloon)
in Prutz. Na de lunch daar op de parking gaan we om 14.35
verder. Het is intussen weer droog geworden. De zon laat zich
zelfs af en toe zien.
In Landeck tanken we weer eens vol à •1,389/l 43,2 l.
Om 15.15 gaat het om de snelweg heen de 171 op. Het
landschap is zeer groen en heel fraai.
15.35 St.  Anton (skigebied) en de Arlbergpass.

Rosanna.

St. Anton. Arlbergpass.



We slaan rechts af naar de Flexenpass op 1773 m en het skidorp
Zürs (15.55).

Flexenpass.Zürs.



16.00: Lech is een geliefd ski-oort bij sommige Nederlanders.
Een dorp dat groter is dan ik verwacht had, met hoofdzakelijk
hotels, pensions en weekeindhuizen.

Lech.Zürs.



Overal in het Lechtal zie je skiliften. Dit dal is vrij smal een zeer
diep.

Het Lechtal.



In Warth wordt geld gepind. Op de afslag richting
het westen daar staat een club met Fiat-oldtimers
(16.25). Ik kan me niet herinneren deze autootjes ooit
gezien te hebben!

Een Fiatclub in Warth.



Na weer eens een tunnel komen we over de Hochtannbergpass
van 1676 m. Dan dalen we weer snel af. Er is hier zelfs een grote
bocht op palen gezet!

Hochtannbergpass. Hopfreben.



Na het eten (20.00) lopen we nog even een rondje over het
centrum van het dorp en terug. Ook hier wemelt het van de
logeermogelijkheden. Onderweg begint het wel weer te
miezeren.

In het plaatsje Schoppernau zien we 2 campers staan aan een
klein weggetje naar de Diedamskopfbahn. Daar gaan we dus bij
staan. Later komen daar nog enige campers bij.

Schoppernau.
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