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1 3-09-'1 8. Gaschurn - Partenen v.v.

Voor vanmiddag is er onweer aangekondigd. (Die
uiteindel i jk toch niet komt.) We besluiten daarom echter wel
in het I l ldal te bl i jven. Het is opnieuw een heerl i jke
wandeling.
(Enkelen van ons bezoeken vandaag Feldberg.)
We lopen omhoog langs de Valschavielbach en gaan rechts
de 1 e brug over. Via Ausser- en Innergosta dalen we af naar
het centrum van Gaschurn.

L: We gaan rechts de rivier over.
RB: Het Valschavieltal op.
MM: Gewone koekoeksbloem, Lychnis flos-cuculi.
RM: Aussergosta.
MO: Appeltjes.



We steken de doorgaande weg over en lopen door
buurtschappen Pfanges en Pfol la naar het Harzawald.

LB: Hoogteprofiel.
RB: Pfanges, Gaschurn.
LO, RO: Pfolla.
RO: Alte Mühle, Gaschurn.



We zien onder andere een dijkje met een waterkering, waar
bij overmatige nattigheid balken in geschoven kunnen
worden.

LB: RB: Pfolla.
RB: Garnerastrasse.
LO: Huismus, Passer domesticus.
RO: Wateropslag, Rifawerk.



Het laatste huis voor het bos heeft een fel
rood gekleurde Wilde wingerd aan het
dak hangen. Het gaat overigens een
behoorl i jk eind omhoog. Ook een dal kan
hoog zijn.

B: Tantrauas.
MM: Wilde wingerd, Parthenocissus sp.
RM, LO, MO: Harzawald.



Via almen met houten schuren sti jgen we gestaag.

LB: Harzawald.
RB, LO, RO:: Ausserbofa.
RM: Stijve ogentroost, Euphrasia stricta.



We lopen zo om het Rifawerk (=krachtcentrale) heen en
kri jgen Partenen in zicht.

LB: Ausserbofa en het Rifawerk.
LO: Alm.
MO: Vermuntwerk, Partenen.
RO: Vermuntbahn en de Europatreppe 4000.



Bij de I l l (zeg iel! ) spl itst de groep zich weer: Enkele mensen
lopen langs de I l l weer direct terug naar Gaschurn. Anderen
wil len eerst even een terrasje pikken en een 3e club gaat
met de Tafamuntbahn omhoog en volgt de hoger gelegen
Maisässwanderung terug naar Gaschurn.
(De kaart op blz. 2 geeft dus variant 2 aan in de vorm van
een uitgetrokken 8.)
Op een mooi terras met een Nederlands sprekende
gastvrouw lessen we onze dorst. Zo'n Saurer Radler 0% is
overigens een goede en smaakvolle dorstlesser.

LB:Vermuntbahn.
RB: Partenen.
LO: Kolibrievlinder, Macroglossum stellatarum.
RO: Saurer Radler.



We kijken nog even in het
heel kleine centrum en
bezoeken de aardige kerk.
Dan draaien we om en
beginnen aan de terugweg
langs de I l l af.

LB: Vitrine, Schnitzstube.
MB: Silvrettastrasse.
RB, LO: Hl. Martin.
RM, RO: Freistrahlturbine,

Vermuntwerk.



Bij het Vermuntwerk staat een hele rits infoborden over
deze waterkrachtcentrale. Om tekorten in heel Oostenri jk op
te vangen wordt tegenwoordig "electriciteit" opgeslagen,
door water weer naar een hoger bassin terug te pompen! Zo
vangen ze ti jdel i jke overschotten aan b.v. wind en
zonneenergie op.

LB: Geschiedenis en info over het Vermuntwerk (1930).
RM: Ill.
LO: Sprinkhaan.
MO: Knoopkruid, Centaurea pratensis.
RO: Unter Trantrauas. .



Voor in Gaschurn bezoeken we de op een
heuveltje gelegen kapel Maria Schnee. Het
is een prachtig gebedshuisje.

LB: Unter Trantrauas.
MB: Centrum Gaschurn (foto Lan).
RB, LO, RO: Maria Schnee.



Langs de I l l af lopen we dan terug naar het hotel, waar we
om goed 1 4 uur aankomen. We kunnen nu dus wel aan de
koffie en gebak, dat we anders door te laat terugkomen
"missen".
's Avonds vertelt Wim v. K. over de komende 2 wandelingen,
die een heel stuk pittiger zul len zijn. Zaterdag b.v. met een
hoogteverschil van 1 000m!

B: Maria Schnee.
LO: De Ill.
RB: Nest van de Duitse wesp (Vespula germanica).




