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Hoewel de bergen vrijwel alle-

maal zeer steenachtig van struc-

tuur zijn, bezitten de plaatsen 

waar wel vegetatie is een weel-

derige rijkdom aan planten. 

Zeer speciaal zijn de varens en 

de grote variatie aan gras-

soorten. Omtrent de fauna is te 

vermelden dat er vele kleine 

diersoorten leven, hazen, konij-

nen, hermelijnen, wezels, rode 

eekhoorns en vogels van het 

goudhaantje tot en met de 

arend.

En om economische redenen is 

het oorspronkelijke schaap, de 

Herdwick hier ook op zijn plaats 

om te noemen. Naast het 

houden van schapen, voornamelijk voor de wolindustrie, was de winning van kopererts, tot 

ongeveer 1640 (Civil War) de belangrijkste economische wijze van bestaan voor de inwoners 

van het Lake District. Als gevolg van de burgeroorlog is men overgeschakeld op de winning 

van loodkruid en grafiet. Aan dit laatste is de fabricage van potloden in Keswick te danken; 

deze industrie is er nog steeds, de grondstoffen worden nu ingevoerd. Delen van het huidige 

Lakeland District zijn sinds 1895 onderdeel van de National Trust, eigendom van particu-

lieren. In 1951 werden deze delen aangewezen als nationaal park, en daarmee het grootste 

beschermde landschap van Engeland. Ongeveer vier procent van het park wordt beheerd 

door The National Park Authority; de National Trust is eigenaar van een kwart van het park, 

het overige deel is in het bezit van allerlei particuliere organisaties. 

Door middel van nalatenschappen is het bezit van deze organisaties steeds groter geworden. 

Eén van de belangrijkste nalatenschappen was die van Beatrix Potter. Zij woonde bij

Windermere en schonk de National Trust ruim 3000 are.

Er zijn diverse bekende auteurs en dichters afkomstig uit deze omgeving, onder andere de 

filmkomiek Stan Laurel. Andere schrijvers en kunstenaars kozen deze omgeving uit om zich 

terug te trekken voor bezinning en zich te wijden aan hun kunstzinnige uitingen. Tegenwoor-

dig is het land een geliefd oord voor wandelaars en bergbeklimmers. Economisch gezien zijn 

de toeristen erg belangrijk geworden, vele honderdduizenden bezoekers per jaar!! 

Herdwick schapen op hun terrein, de Fells.
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