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Van 31 maart tot en met 22 april 2007 bracht ik een
be zoek aan Ne pal voor een 16-daag se wan del -
tocht door drie ver schil len de ge bie den: Lang tang
Na ti o nal Park, Go sai kund en He lam bu, met als toe -
gift nog een staart je van het Shi va pu ri Na ti o nal
Park. 

Bo ta nisch ge zien heel in te res sant met vele be ken de, en nog veel meer on be ken -

de plan ten. He laas staat ner gens een naam bord je bij en is het soms een hele puz -

zel om de iden ti teit van de plant te ach ter ha len. Hier na volgt een im pres sie aan de

hand van het bij ge hou den dag boek.

 

De bi o di ver si teit van Ne pal 

De lang ste berg ke ten van de we reld, het Hi ma lay a ge berg te, is ook het jong ste en

de ke ten groeit nog steeds. Deze berg ke ten be rooft het gro te Ti be taan se pla teau

van de nat te moes son, maar blok keert ook de kou de noor de lij ke win den tij dens

de win ter. Hierd oor zijn de zui de lij ke de len van het Hi ma lay a ge berg te weel de ri ge

groen, pro duc tief en over ge le verd aan ero sie, e.e.a. toe te schrij ven aan de nat te

moes son, ter wijl het noor de lij ke Ti be taan se pla teau dor ge bied blijft. Deze uni ci -

teit in het kli maat door hoog te va ri a tie maakt het mo ge lijk dat in Nepal het

bio-klimaat varieert van tropisch tot alpien. 

Ne pal ligt op ong eveer de zelf de breed te graad als Flo ri da. Door deze breed te lig -

ging heeft Ne pal over het al ge meen een pret tig kli maat met zelfs op gro te re hoog -

te nog aang ena me tem pe ra tu ren. De breed te lig ging ver klaart ook waar om in

Ne pal de boom- en sneeuw gren zen zo hoog lig gen (bo ven de 4000 m). In de ber -

gen en val lei en van de Ma hab ha rat Lekh en de Voor hi ma laya heerst een ge ma tigd 

kli maat. War me zo mers wor den af ge wis seld door koe le win ters. De ge mid del de

tem pe ra tuur in de val lei van Kathman du va rieert van 10º C in ja nu a ri tot 25º C à

30º C in juli. In de win ter kan het ‘s nachts flink koud wor den, hoe wel het in de re -

gel niet vriest. Over dag loopt het kwik weer op tot cir ca 18º C. Pok ha ra ligt bij na

500 m la ger dan Kathman du en is daard oor iets war mer. In de win ter wordt het

overd ag ongeveer 21º C, maar ‘s zomers geeft de thermometer waarden tot 35º C

aan.
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In de hoge Hi ma laya, in het noor den heerst bo ven de 4200 m een al pien kli maat.

In de kor te, koe le zo mers wordt het niet war mer dan 10º C en in de lange, strenge

win ters vriest het voort du rend. Bo ven de 5000 m blijft de tem pe ra tuur con stant on -

der het vries punt en is het land schap met sneeuw en ijs bedekt. 

Ne pal be hoort tot de top-tien wat be treft het aan tal soor ten bloei en de plan ten in

ver ge lij king tot de 25 Azi a ti sche lan den. Op een we reld schaal ligt Ne pal 27ste op

de schaal van bloe men di ver si teit, ter wijl het land niet meer be slaat dan 0,1% van

de op per vlak te van de aarde. 

Aan de wan del

Alvo rens we aan de wan de ling kun nen be gin nen moe ten we van uit de hoofd stad

Kathman du eerst 80 km naar het noor den. We doen dit per jeep, waar we  on -

geveer 8 uur over doen. Bij het plaats je Ka ka ni heb ben we een adem be ne mend

uit zicht op de Anna pur na II, de Ma na slu, de Ga nesh Hi mal en an de re min der be -

ken de top pen. Tot Tri su li, waar we een thee stop hou den, is de weg re de lijk. We

zijn hier ge daald tot 548 m en be vin den ons op één van de wei ni ge laag vlak tes

van Ne pal waar veel land bouw wordt be dre ven. Daar na draai en we naar rechts en

is de weg to taal weg! Door ga ten en kui len hot senk lot sen we lang zaam om hoog.

Het vergt zo veel van de jeep dat we met een ko ken de mo tor langs de weg ko men

te staan. Ge luk kig heb ben we prach tig uit zicht op de Ga nesh Hi mal tus sen de Pi -

nus wal lichi a na´s door. Via een gi gan ti sche spi raal-af da ling van 2200 m naar

1440 m be rei ken we het dorp je Sy ab ru Besi. Het is zo’n beet je de laatste plaats

waar je nog gemotoriseerd vervoer tegenkomt. Hier overnachten we.

Lan gtang Na ti o nal Park

De track be gint en we lo pen het dorp je uit de kloof in, rich ting Lang tang ri vier. Net

bui ten het dorp zie ik een aan tal kale bo men met daar in vele rode bloe men. Dit is

Erythri na stric ta. Vol gens de gids wordt het hout ge bruikt voor het ma ken van lu ci -

fers. Langs de oe ver zien we veel Alnus ne pa len sis. In te gen stel ling tot de ons be -
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ken de el zen bloeit deze van ok to ber tot in

de cem ber. Ver der zien we veel De bre ge a -

sia long if olia, My ri ca ria ne pa len sis, Ber be -

ris aris ta ta en hier en daar een verd waal de

Rho do den dron ar bo reum.

Soms lo pen we langs de oe vers van de ri -

vier, soms wat verd er daar bo ven. In deze

be bos te om ge ving heb ben we wei nig zicht 

op de om ge ving. We over nach ten in het

dorp je Bam boo, aan de oe vers van de

Lang tang ri vier.

De vol gen de dag be looft een zwa re dag te

wor den, ruim zes uur lo pen en 1000 m stij -

gen. Het eer ste ge deel te is dan ook al leen

maar om hoog over ong elij ke trap pen. Aan

de oe vers zien we nog steeds veel Alnus

ne pa len sis, verd er van de oe vers af win ter -

groe ne Qu er cus la mel lo sa, waar van ik

weet dat deze prach tig ing ekap sel de ei -

kels heeft, hier en daar be groeit met Hy -

drang ea ano ma le. Opval lend deze mor gen is Ampe lo cis sus di va ri ca ta met drie- of

vijf tal lig blad. Ze be hoort tot de Vi ta ce ae en heeft net als een Ampe lop sis hecht -

rank jes. Door een bos van Tsu ga du mo sa da len we zacht jes aan af tot aan de

Lang tang ri vier. Daar na klim men we steil om hoog bo ven de ri vier, aan de noord zij -

de van de Lang tang-val lei, ge volgd door een vrij zwa re af da ling. Door de bo men

heen heb ben we re gel ma tig pracht i ge zich ten op de Lang tang Li rung (7246 m),

ze ker als we een thee stop hou den in het Lang tang View ho tel. Ge lei de lijk min dert

de ter ras bouw en wordt de na tuur meer spon taan. We be rei ken Chang tang (2390

m) en we zien hier de eer ste Pip tan thus ne pa len sis (syn. P. for res tii en P. la bur ni fo -

li us). Deze vlin der bloe mi ge met gro te gele bloe men is in Ne der land op be perk te

schaal in cul tuur. Ook hier weer veel tot de brand ne tel fa mi lie be ho ren de De bre ge -

a sia long if olia vol klei ne, oran je, zoe te vruch ten. Het hout is zacht en licht en wordt

voor na me lijk ge bruikt voor hout vuur. Nog twee uur stap pen door een dicht bos

van voor na me lijk Qu er cus se mi car pi fo lia en Rho do den dron ar bo reum brengt ons

in Gho ra Ta be la (3038 m), voor ma lig kamp van het Ti bet aans ver zet. He laas zijn

de rho do´s hier niet zo im po sant zo als ik ze eer der ge zien heb in het Anna pur na

ge bied. Daar wa ren ze ze ker 30 m hoog; hier niet ho ger dan 8 tot 10 m. De bloem -

kleur is erg va ri a bel, van rood tot (zel den) wit en alle kleu ren daar tus sen. De on -

der be groei ing van het bos wordt ge do mi neerd door dui zen den Daphne bho lua
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waar van de geur ons van ver re te ge moet komt. Ook zien we hier een ste ke li ge

plant, Zan thoxy lum ne pa len se, die kan uit groei en tot een klei ne boom. De vruch -

ten wor den in de Ne pa le se keu ken ge bruikt als pe pers. Deze soort on der scheidt

zich van Z. armatum omdat de bladstelen ongevleugeld zijn en de bloeiwijze wat

meer afgeplat is.

De vol gen de mor gen, voor de zon over de berg kam schijnt, heb ben we prach tig

uit zicht op de met sneeuw be dek te top van de Lang tang Li rung. Het land schap

wordt vlak ker en ope ner waard oor we prach tig uit zicht heb ben op o.a. de be -

sneeuw de top van de Ki an jin Ri (4778 m). We ko men de eer ste mu ren met

‘manistenen’ te gen. Dit zijn op ge sta pel de ste nen met re li gieu ze op schrif ten om

de go den gun stig te stem men. Het is een boeddhis tisch ge bruik om deze, als je

ze pas seert, al tijd aan je rech ter hand te hou den. Het klim men gaat ge lei de lijk

waard oor het geen echt zwa re dag wordt. Op de met kei en be zaai de grond groei -

en veel Ber be ris ang ulo sa, Ber be ris erythro cla da en veel Rho do den dron le pi do -

tum. Ook vin den we hier een plat groei en de Ca ra ga na ge rar di a na met gele

bloe men. De val lei trekt verd er open en we be rei ken Lang tang (3350 m), hoofd -

plaats van het Lang tang Na ti o nal Park. De be wo ners zijn van oor sprong Ti bet aans

en heb ben zich hier zo’n drie eeu wen ge le den ves tigd. Er be vindt zich een

boeddhis tisch kloos ter, maar he laas is de eni ge mon nik die hier woont, niet thuis.

De vol gen de dag be gint schit te rend. ‘s Nachts zijn de om ring en de top pen van

een laag je ver se sneeuw voor zien, de lucht is strak blauw en de op ko men de zon

ver licht steeds meer top pen. Dit is elke hel de re mor gen weer een feest om te zien:

eerst wordt het hoog ste topje door de zon aang elicht en in een kor te tijd wordt de

hele we reld om je heen steeds verd er ver licht. Het is nog een goe de drie uur stap -

pen naar de Ti bet aans-boeddhis ti sche ne der zet ting Ky an jin Gom pa (3700 m),

waar zich een klein kloos ter (gom pa) en een kaas fa briek je be vindt. Een groot deel 

van de tocht lo pen we weer langs ‘manimuren’, som mi gen wel hon der den me ters

lang. De tocht wordt on der bro ken door een thee pau ze in een huis je in de ‘middle

of nowhere’, waar de thee door een pracht i ge Ti be taan se vrouw wordt ge ser -

veerd. Tus sen de kale rot sen veel Ju ni pe rus re cur va, vaak als bij na plat groei en de

struik, Ju ni pe rus squa ma ta, Sa lix lind ley a na, Hip pop hae thibetica, Rho do den dron

se to sum, Rho do den dron le pi do tum, Rho do den dron an tho po gon en Cas si o pe fas -

ti gi a ta. We zijn net een half uur in het dorp als het be gint te sneeu wen. Als we de

vol gen de mor gen op staan ligt er 15 cm sneeuw. We heb ben hier een rust dag om

te ac cli ma ti se ren, en de mo ge lijk heid om de Tser ko Ri (5033 m) of de Ky ang jin Ri

(4300 m) te be klim men, of – een stuk min der zwaar – naar de na bij ge le gen glet s -

jers te gaan. Ik kies voor de sim pe le tocht naar de glet sjers aang ezien het bo ven

bo ta nisch niet echt in te res sant is. Door de sneeuw is het pad ech ter on vind baar

en aang ezien ik geen zin heb om een been te bre ken, keer ik na een uur te rug
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naar het dorp. Onder en door de sneeuw heen zie ik veel Cas si o pe fas ti gi a ta en

ver schil len de dwergrho do den drons. Na bij het kloos ter staat een Ju ni pe rus re cur -

va van een paar me ter hoog met een ge wel di ge stam. Deze moet er toch wel ‘een

paar da gen heb ben gestaan’. In de na mid dag schaart ie der een zich rond de

kachel in de eet zaal. Er staat een flinke, kou de wind en het be gint weer te sneeu -

wen. Tij dens deze tocht is het land schap ge wij zigd van ge cul ti veerd naar wild en

be gint het ‘Himalaya-gevoel’ zich te ma ni fes te ren. De vol gen de dag ver la ten we

Ky ang jin Gom pa via het zelf de pad als we ge ko men zijn. In één dag naar be ne den,

lo pen we net zo veel als in drie da gen om hoog.Deze nacht lo ge ren we in Chang -

tang, en de vol gen de mor gen lo pen we tot Land sli de het zelf de pad te rug naar be -

ne den. Onder weg zien we een berk met els-ach tig blad, Be tu la al noi des,

Par the no cis sus hi ma lay a na met drie-tal lig blad, He de ra ne pa len sis en Sar co coc ca 

hook eri a na. Hier in Land sli de ge brui ken we onze lunch en de gids wijst in de ver te. 
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Dat daar, is ons eind doel voor van daag: Thu lo Sy ab ru, ge le gen op een berg kam

en met tal rij ke mooie hui zen waar van de hou ten ven sters op kunst i ge wij ze zijn

be werkt. Het is ze ker nog twee uur lo pen en 500 m stij gen. We lo pen door een bos 

be staan de uit voor na me lijk Qu er cus la nu gi no sa en hier en daar Lit ho car pus

pachyp hyl la en Miche lia dolt so pa. Als we het bos ver la ten, zien we veel Vi bur num

eru be scens, Lo ni ce ra quin qui o la ris en Ru bus el lip ti cus die vol gens de gids gele

vruch ten draagt. Na een pit ti ge klim van drie kwar tier staat er op een zeer stra te gi -

sche plek een thee huis je waar we even uit bla zen. Hoog bo ven ons, aan de an de re 

kant van het wa ter zien we onze be stem ming. Maar na tuur lijk moe ten we eerst

weer naar be ne den, via een hang brug de ri vier over ste ken en dan weer om hoog

over zeer ong elij ke trap tre den. Daar na lo pen we over ak ker tjes verd er om hoog.

Hier wordt voor na me lijk groen te ge teeld, zo als aard ap pe len, spi na zie, uien, knof -

look en mais. We zijn nu op 2130 m en met een bier tje in het zon ne tje ge nie ten we

van het pracht i ge uit zicht over de Lang tang val lei. De volgende morgen sta ik

vroeg op en ga naar het dakterras. Vanaf hier heb je prachtig uitzicht op de met

sneeuw bedekte bergen in Tibet in het noorden. 

Deze dag be looft ook pit tig te wor den: 1200 m om hoog. Het pad volgt de berg -

kam en we krij gen een prach tig Hi ma laya-zicht dat reikt van Lang tang tot de Anna -
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pur na-ke ten. De eer ste an der half uur lo pen we door een ve ge ta tie die

voor na me lijk be staat uit Pie ris for mo sa met vuur ro de jonge bla de ren die via oran -

jeach tig geel naar groen ver kleu ren. Op de rots i ge wan den naast het pad groei en

ook veel Gaul the ria num mu la ri oi des en Gaul the ria frag ran tis si ma. 

Op een ge ge ven mo ment wor den we al leen nog maar om ringd door bos sen van

Tsu ga du mo sa en Abies spec ta bi lis. De laat ste ze ker 50 m hoog. De stam men vol

met korst mos sen en de tak ken be hang en met baard mos sen. Zo nu en dan kun -

nen we een glimp op vang en van Lang tang Li rung en de Ga nesh Hi mal. Na drie uur 

be rei ken we de heu vel rug met een aan tal thee huis jes. Het pa no ra ma is schit te -

rend: de eer der ge noem de top pen in het noor den en de heu vels met hun ter ras -

sen in het zui den. Hier zien we veel Pi nus wal lichi a na en hier en daar Sar co coc ca

sa lig na. We vol gen de heu vel rug links om hoog en be rei ken na een kor te bos wan -

de ling een open plek, waar we lun chen. We zijn nu op 3210 m. en zijn dus van -

daag al 1000 m ges te gen. Be ne den in het dal is het be wolkt en niet veel la ter

trek ken de mist flar den langs de berg wand om hoog. We zijn nu let ter lijk en fi guur -

lijk in de wol ken als we het ‘Nepali flat’ bos pad verd er vol gen. Het bos staat nu vol

gi gan ti sche ei ken (Qu er cus se mi car pi fo lia) en met de mist flar den tus sen de enor -

me stam men lijkt dit de we reld die Tol kien voor ogen moet heb ben ge had toen hij

z´n boe ken schreef. Het pad maakt een bocht, en plot se ling staan we in een bos

van rho do den dron. Pracht i ge bruin ro de stam men en fel ro de bloe men. Dit is Rho -

do den dron bar ba tum. Ik schiet vele plaat jes; het is moei lijk een keus te ma ken.

Even la ter ko men we in het dorp je Sing Gom pa, de naam van het kloos ter dat in

een de plo ra be le staat ver keert. Van uit ‘de lodge’ ge nie ten we van een prach tig uit -

zicht op Lang tang Li rung.

Go saink und en He lam bu

Lang zaam maar ze ker ver la ten we de Lang tang val lei en klim men verd er om hoog

op weg naar de hei li ge me ren van Go saink und. Het is als of je op de maan loopt in

dit rots i ge land schap. Bo ven de 4000 m ligt er sneeuw en is het erg koud. De me -

ren zijn dicht ge vro ren en gro ten deels be dekt met sneeuw. Er is hier wei nig ve ge -

ta tie te zien. We be rei ken nu het hoog te punt van de reis door de Lau re bi na Yak

pas (4610 m) over te ste ken. Hier en daar ste ken nog wat dwer gro do´s en Cas si o -

pe fas ti gi a ta uit de sneeuw. Als we aan de an de re kant van de pas af da len, zien we

gro te strui ken van Rho do den dron cam pa nu la tum, he laas nog niet in bloei. Tus sen 

de kale rot sen ver schijnt nu weer Ju ni pe rus re cur va, eerst als lage struik, la ter als

mans ho ge strui ken en ui tein de lijk als boom. Hier in het He lam bu ge bied, is het

pret tig dat je een gids bij je hebt. Loopt er in Lang tang slechts één rou te het dal in,

door He lam bu loopt een waar net werk van paad jes door een land schap dat be -

heerst wordt door ter ras sen. Het is steeds stij gen en da len, stij gen en weer da len
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en weer stij gen en da len, als of er geen ein de aan komt. Steeds doemt er weer een

vol gen de berg rug op waar je over heen moet. Van af Tha re Pati (3597 m) is het als

een wan de ling door de Arden nen. Het pad is ste vig en ver loopt glooi end. Het

geurt zo als een bos moet geu ren op een mooie zo mer dag. Dit komt voor na me lijk

door de zil ver spar ren. Ik weet niet of het Abies den sa of Abies spec ta bi lis is, om dat 

de stam men met mos be groeid zijn en de ke gels tien tal len me ters hoog hang en.

La ter lo pen we door een ve ge ta tie van hoofd za ke lijk Rho do den dron ar bo reum en

R. cam pa nu la tum, de eer ste vol op in de bloem.

Naar ma te we verd er da len wordt het ook war mer en ve ran dert de ve ge ta tie. Hoge, 

slanke bo men van Qu er cus se mi car pi fo lia. Het vreem de is dat ze er uit zien als of

ze ge snoeid zijn. Even la ter zie ik tot m´n ver ba zing een man hoog in de boom

met een kap mes. Hij kapt de jonge tak ken die ge bruikt wor den als vee voer. Dan te 

be denk en dat de jonge bla de ren van deze win ter groe ne eik zo scherp zijn als

hulstblaadjes.

Hier zien we ook weer Pi nus wal lichi a na, de vijf naal di ge den. Langs de kant van

het pad groei en veel Vi bur num gran dif lo rum, met vol op bloem, en Edge wor thia
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chry san tha, ook met bloem. De Ti be taan se mon ni ken ma ken van de bast pa pier

om hun hei li ge tek sten op te schrij ven. De bast be vat een toxi sche stof waard oor

het pa pier niet aang etast wordt door ong edier te. Het pad is her en der be zaaid

met Pri mu la den ti cu la ta en Andro sa ce ta pe te, en hier en daar de pracht i ge ro zet -

ten van de Hi ma laya pop py, Me ca nop sis sp. De laat ste wan del dag lo pen we aan

de rand van het Shi va pu ri Na ti o nal Park. De flo ra zou hier zeer bij zon der moe ten

zijn, maar waar wij lo pen is het vrij een to nig. De rots wan den zijn vol op be groeid

met va rens en veel Gaul the ria frag ran tis si ma. Op som mi ge bo men groei en or chi -

dee ën, Coe lo gy ne ochra cea en Plei o ne prae cox. Na nog een pit ti ge klim be rei ken

we het dorp Na gar kot en met het uitzicht over de Kathmandu vallei zijn we aan het

einde van de tocht.

Een on ver ge te lij ke reis.
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