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Als botanicus rondstruinen in de Pyreneeen is een beest. Het is een overzichtelijk hooggebergte van 'slechts' 4oo km lengte met een breedte van
gemiddeld 8o km en het is redelijk toegankelijk, onder andere door goed
gemarkeerde wandelroutes. Door de ligging in Zuid-Europa en de grote
hoogteverschillen van zeeniveau tot 3400 m (de hoogste top in het

Maladettamassiefl de Aneto) is er altijdwel ergens mooi weer in de
buurt. Is het aan de Franse kant grauw en nat, dan is de lucht aan de
Spaanse zijde vaak diep blauw.
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Botaniseren in de
Pyreneeen
Door die grote hoogte-en klimaatverschil
len en door variaties in bodems is er een
grote rijkdom aan vegetatietypen. Van laag

naar hoog zijn er onder andere Mediterrane altijd groene loofbossen, beukenwou
den, bossen van zilversparren, bergweiden
en hooggebergtevegetaties

met in totaal

voor het gehele berggebied 3500 soorten

hogere planten. waarvan er 200 endemisch
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zijn (DAvIs et a/. 1994)

ON M ISBAAR BOEK
Om orde te scheppen in deze veelheid,
moeten de planten namen hebben. Tot

voor kort waren er geen goede flora's voor
dit gebergte. Nu is er La grar7de.Hora
f//ustrdedes Pyr6rl6es(SAULE, 200z) , met

prachtige zwartwit-tekeningen van vaak de
gehele plant. De determinatiesleutels zijn
redelijk bruikbaar. de beschrijvingen per

soort summier. Het is niet direct een boek
om in het veld mee te nemen (72g pp.,
ruim l,5 kg), maar onmisbaar wegens de
trefzekere tekeningen van 1800 soorten,

die bijna altijd in samenhang met de tekst
tot een zekere determinatieleiden
Maar al beslaat het de gehele Pyreneedn,

het is toch niet compleet. Voor alle 3500
soorten zijn twee andere flora's nodig en

dan ook nog in tweeandere talen

SPAANSE FLORA
De uitstekende Spaanstalige flora C/apen
llustradas de la Flora del Pars casco

IAlzpuRUet a/. 1999) omvat de planten van

de Baskische gebieden in een ruime histo
rische begrenzing. Behalvede eigenlijke
Baskische provincies in Spanje bestrijkt
deze flora de Westelijke Pyreneeen tot het

Spaanse gebied Arag6n(dat is tot de Rio
Aspe en de Rio Arag6n Subordan), dus het
gebied in Spanje dat Navarre heet en in
Frankrijk nog het Departement Pyr6n6es

Atlantiques. Het is een flora met weliswaar
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ten(35001). Maar door kleine zwartwit-

tekeningen en goede sleutels is er toch
meestal een bevredigende determinatie
mogelijk.

bevat vrijwel geen onregelmatige werk-

woordsvormen

aantal woorden en grammaticale construc-

ties. De puur botanische termen worden in

moeite deze lijst uit een bibliotheek-exem-

bestrijkt het gehele (vroegere) Catalaanse
taalgebied. Voor de Pyreneeen gaat dat
vanafde Middellandse Zee, voorbij And-

orra tot en met Val d'Aran, de Spaanse uit-

plaar te kopieren.

het Latijn, Engelsen Duits. Het loont de

Vota/ans (DE BoLC)s et a/. 2000). Die

regionale flora: F/ora Marlua/ de/s Pal\os

lg84-2001) heeft in elk deel dezelfde alfabetische lijst van de circa l 6oo gebruikte
Catalaanse woorden met een vertaling in

de/s Paikos Gala/ans (DE BoLC)s & Vico,

lijst. En die is erl De grote vierdelige F/ora

(1999) . C/apen ;/ustradas de

(l g84-zool).

F/ora de/s par
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een vreemde vermenging van Spaans en

Frans, maar hetvereist toch een woorden-
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behelpen met een plaatjesboek voor de
hooggebergten van Europa

lijktdeze taal voor een buitenstaander op

Voor de Oostelijke Pyreneeenis er ook een

CATALAANSE FLO RA

elke goede flora, dus ook hier. met tekeningen toegelicht. Wie redelijk kan determineren heeft genoeg aan een met een woordenboek zelfte maken alfabetische lijst van
6oo a 7oo woorden.

en gebruikt een beperkt

Echter: alles in het Catalaans. Weliswaar

de beschrijving van de afzonderlijke soor-

flora in elketaal te gebruiken. Florataa

botanici hoeven zich dus niet meer te

Deelnemers aan KNNV-kampen en KNNVreizen in ofbil de Pyreneedn en individuele

\X/athet Spaans betreft: in principe is een

Mijns inziens een
besproken in Loods (2000)

meesterwerk.

merken ofhabitus.

een Mediterrane-tot en met een hooggebergte-vegetatiemoet wel beknopt zijn in

Pirerveo
.4ragonds
(VIII.ARet a/. l 999), kort

alle hogere planten, de At/as de /a F/ora de/

voor is er een goede verspreidingsatlasvan

een leemte. In Spanje is dat het deel van de
Pyreneeen dat tot Arag6n behoort. Hier-

Er blijftwat de beide laatste flora's betreft

CONCLUSIE

aren. Een veldflora voor een gebied met

Bale-

nome gebied Valencia, inclusiefde

wit-tekeningen voor discriminerende

ken-

aard het huidige Cataloni6 en het auto-

brede marge van elke pagina goede zwart-

tuele synoniemen. Ook staan er in de

soort toch nog een korte karakteristiek met
ecologische gegevens, bloeitijden en even-

van Frankrijker onder, het Departement
Pyr6ne6s-Orientales. En in Spanje uiter-

Verder valt het (vroeger) Catalaanse dee

die zijn zeer uitvoerig. Bovendienis er per

stulping in de Pyreneeendie het beginvan
de Garon ne omvat.

alleen sleutels (zoals de titel zegt). maar

