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Voorwoord

Het basiskamp in de Auvergne was 
gelegen in St.Nectaire.
We logeerden op de camping Le 
Viginet. Een prima camping met 
genoeg ruime tot zeer ruime plaat-
sen. Omdat het kampeerseizoen 
nog niet echt was begonnen waren 
er weinig andere bezoekers en 
hadden we bijna het hele kampeer-
terrein voor onszelf. De kampbe-
heerders waren zeer vriendelijke 
mensen en bij regen mochten we 
binnen choc drinken. Van dit aan-
bod hoefden we gelukkig weinig 
gebruik te maken want het weer 
was erg goed. 
De enige minpuntjes waren de 
mieren die het voornamelijk op één 
van de caravans gemunt hadden. 
Op onnaspeurlijke wijze wisten 
ze binnen te dringen. We hebben 
helaas op een on-KNNVwijze een 
eind moeten maken aan hun hin-
derlijk gedrag.

Het is altijd weer een verrassing te 
ontdekken wat voor specialisten 
zich in een kamp bevinden. Het 
hoofdthema van het kamp was: de 
geologie en zijn invloed op de flora 
en fauna en de meeste aandacht 
ging dit kamp uit naar de flora. Het 
aantal waarnemingen (ruim 600!) 
zegt genoeg. Maar ook de geologi-
sche kennis in het kamp was aan-
zienlijk en zo kon ons alles worden 
uitgelegd over de verschillende 
soorten vulkanen met hun daarbij 
behorende specifieke gesteentes. 
En wat betreft de vogels: het is 
bijna onmogelijk dat er deelnemers 
aan het kamp zouden zijn die nu 
nog niet weten hoe een Nachtegaal 
zingt. 

Ook aan cultuur werd in dit kamp 
de nodige aandacht besteed. Zo 
hadden we een avond een duo-
optreden van fluit en viool met 

afsluitend samenzang. Op de 
afscheidsmiddag zaten we met 
ons allen heerlijk onder de bomen 
te genieten van eten en drinken 
terwijl op de achtergrond muziek 
werd gemaakt op trekzak, op flui-
ten en viool. Zelfs de voetjes zijn 
van de vloer gegaan... 

We kunnen terugkijken op een uit-
stekend kamp, zowel qua locatie, 
weer, waarnemingen, maar vooral: 
het enthousiasme van de deelne-
mers. 

De voorzitter      
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Naam    Voornaam     Adres         PC - Plaats
 
Bogaard, L.         Leo     Boeroestraat 23,      3312 HA Dordrecht 
Bongers, G.A.         Gerrit     Postbus 15,        5268 ZG Helvoirt 
Embden, A. van  Aletta     Marskramersbaan 18,     3981 TK, Bunnik 
Fockens, H.H.   Helprich en Hilde Sibculobrink 8,       7544 AB Enschede 
Gevers, E.C.A.   Emile1 en Maria Jonkerswijk 10,      9422 TA Smilde 
Haffmans, B.S.M.  Brigitte    Ceintuurbaan 226 III     1072 GE Amsterdam 
Hallers, A.E. ten  Liesbeth en Han Op den Berg 36,      6711 CT Ede 
Hoeksema, L.   Loes      24 Route de la Brune,     74290 Veyrier-du-Lac, Fr 
Horning, L.H.   Louisa    Dintelstr. 75,       1079 BA Amsterdam 
Ketner, P     Pieter2 en Rita  Algemeer 42,       6721 GD Bennekom 
Koopmans, D.   Dik en Els   Bongerdplein 1,      8162 AW Epe 
Mutsaers, J.    Josephine   Middelblok 1,       5275 BG Den Dungen 
Poot, H.     Huib en Guda  Niemeijerstraat 57,     6701 CN Wageningen 
Roessingh, W.L.A.  Albert en Wilma Kievietstraat 8,       1551 GG Westzaan 
Roode, H.    Hennie en Herman Frans Halsstraat 24,    1506 LG Zaandam 
Rozema,W.    Wim     Zwaluwlaan 44,      3161 TZ Rhoon 
Vlasveld, W.C.J.    Wim en Cor   Vierheemskinderenweg 9,  2391 MX Hazerswoude Dorp, 
                       Leiden 
Wielemaker, W.G.  Willem2 en Ad  Jagerskamp 31,      6706 EG Wageningen 
Zaalen, J.M. van  Jos      Spaarwaterstraat 86,     2593 RP Den Haag 
Zuilen van,W.A.  Wim en Rieke  Guido Gezellelaan 11,    1422 BT Uithoorn 
Zwarts, M.    Michel3 en Corrie Halsterenstraat 6,      6844 HK Arnhem 

Functies in kampbestuur: 1- kampvoorzitter 2 - Excursieregelaar 3 - Administrateur

Deelnemerslijst
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Dinsdag 20 mei
1. Omgeving St. Nectaire, zout vegetatie 1⁄2 dg
2. St. Nectaire-Haut naar Puy de Chateauneuf- Dolmen de la  Pineyre  3⁄4 dg
3.St. Nectaire-haut – Puy de Chateauneuf  1 dg

Woensdag 21 mei
4. Puy de Mazeyres 3⁄4 dg
5. Champeix – Neschers  1 dg

Donderdag 22 mei
6. Neschers 1⁄2 dg
7. Murol – Lac Chambon 3⁄4 dg
8. Sapchat – Murol  1 dg

Vrijdag 23 mei
9. St. Nectaire en omgeving   1⁄2 dg
10. Ourcière – Besse  3⁄4 dg
11. Puy de la Vache & Puy de Lassolas 1⁄2 - 3⁄4 dg

Zaterdag 24 mei
12. Couze de Chambon – Farge      1⁄2-3⁄4 dg
13. Lac Pavin – Montcineyre         3⁄4 - 1 dg
14. Puy de la Vache/ Puy de Lassolas 3⁄4 - 1 dg

Zondag 25 mei
om vrij te besteding

Maandag 26 mei
15. Rondje Sapchat 1⁄2 dg
16. St. Saturnin – Randolle – Jussat 3⁄4 dg
17. Puy de Marmant (Veyre) 3⁄4 - 1 dg

Dinsdag 27 mei
18. Vroege vogel excursie
19. Lac de Guéry 1⁄2 dg
20. Ourcière 3⁄4 dg
21. Puy de la Vache – Puy de Lassolas    3⁄4 - 1 dg

Woensdag 28 mei
22. la  Banne d’Ordanche & Puy de Sancy (per lift)  1⁄2 dg
23.la  Banne d’Ordanche  1 dg
24. Puy de Sancy via Réserve Naturelle Vallée de Chaudefour  1 dg

Excursieprogramma
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Donderdag 29 mei
25. Réserve Naturelle Vallée de Chaudefour   1 dg
26. Lac de Guéry  3⁄4 dg
27. vlinderexcursie en tekenexcursie    ieder  1⁄2 dg

Vrijdag 30 mei
28. Lac de Guéry & la  Banne d’Ordanche 1 dg
29. Roche Tuilière & Roche Sanadoire 3⁄4 dg
30.Lac de Guéry, mossen en korstmossen 1⁄2  dg

Zaterdag 31 mei
31. Puy de Dôme & Puy de Pariou  1 dg
32. Vic le Compte & St. Marguerite  1 dg
33. Slakken excursie Neschers 1⁄2 dg

Zondag 1 juni
gezamenlijke lunch 
’s middags bezoek aan St. Nectaire (facultatief) i.v.m. ‘Jours de St. Nectaire’.
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Het zou te veel werk geweest 
zijn om iedere excursie te 
beschrijven. Toch hebben 
een aantal deelnemers een 
indruk gegeven van een paar 
excursies. We laten  sommige 
de revue passeren

Guda schreef over haar allereerste 
excursie (20 mei):

“De eerste dag in een nieuw ge-
bied. Met een buitentemperatuur 
van net niet onder nul, een lekker 
fris windje maar met een humeur 
ver boven nul gingen we op pad.
Beginnend nog op de camping met 
naast het gewone pad nog duidelijk 
zichtbaar een deel van een oude 
Romeinse weg. En met ‘mak-
kelijke’ planten. Maar nog maar 
nauwelijks buiten het hek barstten 
de discussies tussen ‘deskundigen’ 
al los over een grasje zus en een 
klavertje zo. Pieter constateerde al 
snel dat hij het KNNV-tempo danig 
onderschat had en dat een excursie 
met studenten vanwege het strakke 
programma veel gemakkelijker 
te leiden was. Zijn vrouw kreeg 
daarom van hem de taak om als 
‘staartduwer’ te fungeren, omdat 
we anders nooit voor donker thuis 
zouden zijn. De koffiepauze kreeg 
een gouden randje doordat een 
Rode wouw zich prachtig kwam 
presenteren. Even daarvoor hadden 
we al genoten van een spechtenhol, 
van waaruit mieren aan hun bruids-
vlucht waren begonnen.
Het enthousiasme werd groter, de 
plantenlijst groeide en de schrijver 
kreunde. Een korte, maar pittige 
training in stijgen en dalen; een 
grot die precies voldoende ruimte 
bood voor de lunchpauze van 

KNNV-ers tijdens de eerste echte 
bui; 
2 Meekrapvlinders naast die grot, 
genietend van nectar uit Slan-
genkruid; Wildemanskruid, een 
Mannetjesorchis, een Bastaardlibel, 
kortom…een geweldige eerste dag, 
die eindigde met een plantenlijst 
met 99 namen, met 18 vlinders, 11 
insecten én met de Rode wouw. 
WAUW!!”

Emile ging die eerste dag met een 
andere excursie mee en schreef: 

“We vertrokken even na 9 uur met 
negen KNNV-ers voor een 3⁄4-dag 
excursie in de omgeving van het 
kamp. We beginnen met weinig zon 
en dus is het vrij koud. Omdat een 
van de hoofdthema’s de geologie 
is, staan we al gauw stil bij de eer-
ste gesteenten: graniet en lava. Ja, 
voor zo’n eerste keer is dat natuur-
lijk niet zo eenvoudig en voordat 
alles uitgelegd is zijn we koud en is 
de kruipexcursie van vandaag ons 

al ruimschoots gepasseerd. Geluk-
kig wordt het tempo iets opgevoerd 
en gaat bovendien de zon nog 
schijnen zodat de ledematen wat 
warmer worden. We leren dat er 
zure en minder zure granieten zijn 
afhankelijk van de graad van ver-
wering. Natuurlijk heeft dit weer 
zijn invloed op de flora. Wel blijkt 
dat hier planten samen voorkomen 
die in Nederland absoluut niet naast 
elkaar voorkomen. De suggestie 
wordt geopperd dat de toplaag zuur 
is en de onderlaag niet zuur…Het 
laatste woord is hier nog niet over 
gesproken.
We lopen door St. Nectaire en 
slaan de richting in van de grotten. 
Dat mensen hier geleefd kunnen 
hebben is niet te begrijpen. Wel is 
waar is het er droog maar het tocht 
verschrikkelijk. Ik zou er niet wil-
len wonen. Na nog een kleine klim 
daalden we weer af via een fokkerij 
van kleine kangaroe’s en Myocas-
tors. Maar wat dat zijn? Géén idee. 
Het weer werd gaande weg steeds 

Het sfeerverslag

l’Eglise de St. Nectaire
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Slangenarend

beter en daarom (?) werd het tempo 
ook wat hoger. Tenslotte gingen 
we weer huiswaarts via een pad 
waarlangs schorseneren groeiden. 
Herinneringen uit vroeger tijden 
kwamen terug. Toen moest ik “keu-
kenmeiden verdriet” schoonmaken. 
Onder water omdat het zo plakte.
Moe maar voldaan kwamen we 
thuis van de eerste dag excursie.”

Op 24 mei was een van de excur-
sies een wandeling bij Ourcière. 
Een van de deelnemers schreef:

“Met zijn zessen in opperbeste 
stemming op pad in korte broek 
en T-shirt. De zon aan een strak 
blauwe hemel beloofde die dag de 
Auvergne op te warmen tot 29°C.
Jos had zich als excursieleider op-
geworpen en zijn taak zeer serieus 
opgevat. De bestuurders kregen een 
routebeschrijving, dus er kon niets 
misgaan. Toch hebben minstens 2 
Franse automobilisten hun remmen 
getest om een botsing met die aar-
zelende Hollanders te voorkomen. 
Het startpunt van onze wandeling 
was lastig te vinden. Maar het was 
het zoeken waard, want we zouden 
een fantastische dag beleven. Dat 
begon al in het plaatsje Ourcière, 
waar de oude bakkersoven mid-
den op het dorpsplein open stond 
zodat we ook het interieur kon-
den bezichtigen. Er waren volop 
restauratiewerkzaamheden aan de 
gang, die deden vermoeden dat het 

over een paar jaar daar nog veel 
mooier zou zijn. Nadat we collec-
tief 2 stootvogels langdurig hadden 
geobserveerd (met het boek erbij) 
en ze tot Wespendieven hadden 
benoemd, trokken we het dorp uit, 
het beukenbos in, over hekjes en 
bruggetjes naar weer een stuk open 
vulkaanlandschap om te genieten 
van prachtige vergezichten. Al-
bert had een geweldige dag want 
door de warmte kriebelde, wipte 
en zoemde het overal. Veel insec-
ten verdwenen in een etherbuis 
om wetenschappelijk bestudeerd 
te worden. Maar ook de planten 
ontsnapten niet aan zijn aandacht. 
De 7-vingerige Pinksterbloem staat 
dankzij hem nu op ons netvlies 
gebrand. En de lunchplek met 
Pulsatilla rubra volop in bloei en de 
poëtische narcissen er vlakbij was 
prachtig. En de Zwarte mees die 
een nestje had in een spleet van een 
stenen walletje tegenover ons! En 
gelukkig liepen we nog weer ver-
keerd, anders hadden we nooit die 
anderhalve meter Goudveil gezien 
en die Tauvlinder. Dik kwam ook 
gelukkig thuis want dankzij al ons 
getreuzel had hij voldoende tijd om 
een paar fraaie schetsen te maken. 
Dat Albert ‘vlot’ over een hekje 
klimt als hij “Ha” een Klimopblad 
waterranonkel ziet, weten we nu 
ook. Maar het hekje behoeft wel 
een reparatie.”

Op maandag 26 mei was er een 
excursie naar St. Saturnin. Een ano-
nymus zag het zo:  

“Met 18 mensen op weg naar Saint 
Saturnin; landschappelijk een heel 
mooie tocht. Onderweg gestopt bij 
een mooi lava veld en door naar 
gebied met granietblokken net zo-
iets als de kopjes van Zuid Afrika 
prachtig begroeid met ledermos-
sen en korstmossen. Door naar 
Saint Saturnin 12e eeuw’s kasteel. 
Zomers worden hier klank- en 

lichtspelen gehouden. Pad afgegaan 
naar beneden waar we prachtig 
de lavastroom konden zien, die 
contact zocht met ondergrond. 
Aan het eind een waterbassin waar 
regenwater opgevangen wordt dat 
door spleten naar beneden loopt. 
Verderop een oud huis die dit 
water gebruikte. Over de Pont de la 
Freydière; overkant zachte helling 
van klei en mergel. Dus meteen 
andere planten Purperorchis, Bleek 
bosvogeltje. Heel verschil met 
steile overkant. Vandaar naar de 
Romaanse kerk uit de 12e eeuw. 
Hoofdaltaar van verguld hout. In de 
crypt onder het koor een 14e eeuw-
se piëta van steen. Vandaar om 12 
uur door naar Randolle waar een 
abdij te bezoeken is. Twee Slangen-
arenden tijdens wandeling en bij de 
lunch prachtig een Kiekendief. Na 
de lunch heeft Huib een heel goede 
daad verricht om een Franse boer 
te helpen met de omheining van 
zijn weide open te maken, zodat 
hij binnen een halfuur beneden was 
voor de schapenscheerder. Van-
daar op zoek naar peperiet (zwarte 
knollen). De hele colonne naar 
de Montagne de la Serre naar het 
plaatsje Le Crest. Wel een grot voor 
vleermuizen maar geen peperiet. 
Prachtige dag. Hoogtepunten:
landschap met vakkundige uitleg 
van Willem. Twee slangenarenden 
en twee grauwe kieken.”

Op 27 was er een herhalingsex-
cursie naar Ourcière. Riek zag het 
ditmaal zo: 

“We zijn vandaag met 10 mensen 
omhoog gereden langs een heel 
breed dal naar St. Pierre. We heb-
ben vandaag een poging gedaan om 
bij de beek te komen. Niet gelukt. 
Bij St. Pierre zagen we een gigan-
tische populier, 3 m. doorsnee, 
die inwoning had van een flinke 
beuk. Roodborsttapuit heel mooi 
op draad langs de weg naar een oud 
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Willem op zoek naar peperiet ...

Hennie determineert

dorpje Ourcière, waar een bakoven 
midden in het dorp stond. En een 
oude stal gerestaureerd werd en uit-
leg gegeven over de verschillende 
stijlen van ramen en deuren met het 
type draagbalken en steunen, rond 
en recht om het huis steun te geven. 
Aan een balk boven de deur een 
nest van een koningin (wesp). We 
zagen een brok lava waar onder een 
riviertje stroomde. Lunchplekje erg 
mooi met brem, Vergeet-me-nietjes 
en Adelaarsvaren. Kwamen bij een 
groeve van basalt dat horizontaal 
gelaagd was. Dus mooi voor dak-
bedekking. Later een nest van een 
Franse veldwesp en een Metselbij. 
Op borden langs de weg werd 
uitleg gegeven over het ontstaan 
van dit gebied en over kostmossen. 
We liepen steeds door prachtige 
beukenbossen en bij een stroompje 
vonden we Paarbladig goudveil 
en later Pekbloem. We hoorden de 
beek wel, maar het zat erg diep.
Hoogte punt: dorpje Ourcière.
Vogels: Roodborsttapuit, Zwartkop, 
Zwarte specht, Grote bonte specht; 
20 Zwarte wouwen boven de vuil-
nis belt vlakbij Murol.”

Een verslag van een molluskenex-
cursie geleid en opgetekend door 
Herman (alias de slakkenpakker):

“Een molluskenexcursie, is er 
belangstelling voor ?”  werd tijdens 
de choc gevraagd door Willem de 
excursieregelaar.  
Ja, zeiden een aantal mensen, maar 

wie moet die dan leiden. Herman 
natuurlijk want die had al wat over 
slakken verteld aan wat mede ex-
cursiegangers.
Dus ging de excursie naar Ne-
schers, waar tot nu toe de meeste 
slakken werden gevonden, het 
is een kalkrijk gebiedje waar we 
gezocht hebben.
Eerst heb ik wat over mollusken 
verteld, dit was de eerste keer dat 
ik in een wat grotere groep mijn 
verhaal deed. Na de uitleg zijn 
we slakken gaan verzamelen, we 
vonden aardig wat soorten die dan 
meteen op naam gebracht werden.
De namen moesten wel een aantal 
keren herhaald worden maar er zijn 
er wel een paar onthouden. Steen-
bikker, Wijngaardslak, Geruite 
rondmondhoorn en Grote karthui-
zerslak waren die dag wat namen 
die genoemd werden.
Al met al was het wel een leuke ex-
cursie waarin ik veel kon vertellen 
over mijn passie voor slakken. 
Deze dag was de grootste slak 40 x 
42 mm (wijngaardslak), het klein-
ste slakje 2,2 x  2,7 mm (geribde 
jachthorenslak), wat een verschil!

Dit jaar heb ik een nieuwe manier 
van verzamelen geprobeerd n.l. met 
verschillende zeven boven elkaar. 
Tijdens een excursie neem ik 
strooisel mee waarvan ik vermoed 
dat er slakken in kunnen zitten, dit 
strooisel laat ik drogen in een oude 
linnen tas waarna ik het ga zeven. 
Op deze manier heb ik zeer kleine 
slakjes verzameld, b.v. het blind-
slakje (4,5 x 1,2 mm) en het stekel-
slakje (2 x 2 mm) de laatste had ik 
nog niet eerder gezien. Tijdens dit 
kamp zijn er  38 huisjesslakken, 7 
naaktslakken en 3 soorten zoetwa-
terslakken gedetermineerd.”

Tenslotte vat Hennie al haar erva-
ringen met insecten tijdens het hele 
kamp als volgt samen:
”Met het uitwerken van de lijst 

met waarnemingen van de insecten 
komen alle beelden en belevenissen 
weer tevoorschijn, dat zullen de an-
dere deelnemers ook wel ervaren. 
Het was voor mij een zeer geslaagd 
kamp. Heerlijk weer, een prachtige 
omgeving en veel gezellige deel-
nemers. Maar als klapstuk waren 
daar toch wel de insecten waarne-
mingen. Nog nooit zoveel als deze 
keer en weer wat nieuwe soorten 
erbij. Zoals de Blauwe vuurvlinder 
bij Lac de Guéry en de Zuidelijke 
Luzernevlinder op het overwoeker-
de stuk  wijngaard in Nescher. De 
vlinderexcursie naar het weitje bij 
Sapchat was natuurlijk wel de klap-
per van het kamp. Hopelijk hebben 
we er nu veel ervaren vlinderaars 
bij, want velen kregen hier de 
smaak en de vangtechniek te pak-
ken met behulp van Els en anderen. 
Die ochtend hebben we 31 soorten 
vlinders voorbij zien komen en dat 
is toch erg leuk om aan terug te 
denken.

Met elkaar hebben we toch een 
leuke lijst met insecten kunnen 
neerzetten, bedankt allemaal en tot 
ziens.”
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Weinig gebieden in Europa laten de effecten van vulkanisme in al zijn vormenrijkdom zo duidelijk zien 
als de Auvergne. Deze streek in het hart van Frankrijk, kent een grote rijkdom aan klimaat-,  gesteente- 
en landschapstypen: van kleur en soortenrijke alpine graslanden via heideachtige vegetaties tot 
schaduwrijke ooibossen. 

Over vulkaankegels, lavastromen, heidevegetaties en ooibossen

Pieter Ketner en Willem Wielemaker

(aanvulling op het artikel in NATURA 2002/6)

EEN RIJK GEBIED

Prachtig zijn ook de schilderachtige 
dorpjes met hun kastelen (Murol) 
en indrukwekkende Romaanse 
kerkjes, zoals bij ons kamp in Saint 
Nectaire. Ze getuigen van een rijke 
historie;  tijdens onze wandelingen 
hebben we er vaak aandacht aan 
besteed, zoals tijdens de excursie 
naar St. Saturnin en Vic-le-Comte 
(Issoire). 
Vegetatie en geologie, maar vooral 
ook de relatie daartussen, was 
een belangrijk thema binnen het 
excursie programma en tijdens de 
‘avondchoc’. Zo zouden we op gra-
niet geen ‘kalkminnende’ soorten 
verwachten; toch kwamen die wel 
voor. Anderzijds zagen we altijd 
Esparcette (Onobrychis viviifolia) 
als we in een mergelgebied kwa-
men.

GEOLOGIE EN GEOMORFO-
LOGIE

Geologisch raamwerk
De granieten basis van het gebergte 
(Frans: socle) bevat de oudste 
gesteentes van de Auvergne. Hun 
vorming valt samen met de Hercy-
nische gebergtevorming zo’n 300 
tot 350 miljoen jaar geleden. In 
de daaropvolgende lange rustperi-
ode zorgden erosieprocessen voor 

afvlakking van de Hercynische 
bergketen. 
De periode van rust werd ver-
stoord in het Tertiair toen de alpine 
gebergtevorming inzette waarbij 
o.a. de Alpen en Pyreneeën wer-
den gevormd, een gevolg van de 
botsing van het Afrikaanse en het 
Euraziatische continent. Deze 
botsing liet ook het  Hercynisch 
massief niet onberoerd. Er ontstond 
een groot aantal slenken zoals de 
Bovenrijnse laagvlakte, de Rhône-
slenk en de Limagne-slenk in de 
huidige Auvergne. Het magma uit 
de aardmantel kon langs die nieuwe 
breuken gemakkelijk de aardkorst 
bereiken, waardoor vulkanisme 
optrad. De grote vulkaanmassieven 
van de Cantal en de Monts Dore, 
maar ook talrijke kleinere vulkaan-
vormen, kraters en lavastromen 
waaraan Auvergne zijn natuurlijke 
variatie te danken heeft, werden 
toen gevormd. De jongste eruptie 
(Lac Pavin) vond  nog maar  5.500 
jaar geleden plaats. 

Het vulkanisme in de Auverg-
ne en de verschijnselen zoals 
wij die zagen 
Lopend vanuit ons kamp naar Saint 
Nectaire vonden we direct buiten 
ons kampterrein een breuklijn 
waarlangs de graniet omhoog is ge-
drukt en de slenkopvulling relatief 

is gezakt (Zie dwarsdoorsnede). De 
kalkrijke opvulling van deze slenk 
is plaatselijk afgedekt door lava-
stromen zoals die van ons kampter-
rein die vermoedelijk 500.000 jaar 
oud is. De kalkopvulling vonden 
we ook afdalend van Farges naar 
Saillant. Net ten oosten van Saillant 
vinden we de oostelijke begrenzing 
van deze verzakking. Daar is dus 
ook de graniet omhoog gedrukt.
Volgen we ons dal vanuit Saint 
Nectaire naar het westen dan stij-
gen we geleidelijk naar het massief 
van de Monts Dore met een top tot 
1880 m, na de Cantal het grootste 
vulkaanmassief in Auvergne. Van 
de oorspronkelijke krater die een 
doorsnede van wel 20 km had is 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 km

Murol Saillant Verrière Neschers

Horst (graniet)

Slenk (oligoceen materiaal)

Slakkenkegel van de Tartaret

Lavastroom met vulkanische
bommen van de Tartaret

Lavastrooom uit vroeg pleistoceen

Kloof (of tot kloof vernauwd dal)

Waterval

Plaats

Lac Chambon

Camping
le Viginet Champeixweinig meer over. Wat we terug-

vinden zijn uitgebreide basaltvel-
den, die de oorspronkelijke krater 
omringen. Daarnaast vinden we de 
getuigen van de explosies van deze 
vulkaan, die zo’n 2,5 miljoen jaar 
geleden plaats vonden: de zeer gas-
rijke lava werd als een gloedwolk 
over de omgeving verspreid; wel 9 
km3 puimsteen (ignimbriet) kwam 
hierdoor tot afzetting hetgeen we 
mooi konden zien in de ontslui-
tingen bij Farges. Dit grijs-witte 
en niet gelaagde materiaal bestaat 
hoofdzakelijk uit vezelig en heel 
licht puimsteen met daartussen 
fragmenten van ander materiaal. 
We zagen het ook in de groeve bij 
Neschers waar het een populaire 
broedplaats was voor Oeverzwalu-
wen en Bijeneters. 
Nieuwe kraters vormden zich met 
lava-uitstromingen waarvan som-
mige zo viskeus waren dat ze vaak 
al stolden voordat ze de oppervlak-
te bereikten. Deze intrusies doen 
zich voor als “dykes” en pijpen zo-
als bij de Puy de Sancy, maar ook 
als dômes: Puy de Dôme, de Roche 
Sanadoire, de Roche Tuillière en 
de Banne d’Ordanche. Bij de laatse 
twee intrusies “klinkt” het rotsma-
teriaal heel sterk als je er met een 
hamer op slaat; vandaar de naam 
Fonoliet, waarin we o.a. het blauwe 

mineraal ‘Hauwien’ vonden. Door 
water en gletsjer erosie zijn deze 
resistente materialen van de intru-
sies ontdaan van hun bedekking 
van as en puimsteen waardoor we 
ze nu prachtig kunnen zien. 

Iets noordelijker bezochten we de 
tweelingvulkanen  Puy de la Vache 
en Puy de Lassolas: bijzonder 
gave vulkaankraters van 8000 jaar 
oud,  onderdeel van een keten van 
ongeveer 80 vulkanen, die allen 
jonger zijn dan 70.000 jaar. Samen 
vormen deze een smalle Noord-
Zuid verlopende strook (la  Chaîne 
des Puys) evenwijdig aan de grote 
breuk die de Limagne slenk van 

het Plateau (de horst) scheidt. In 
de Puy de la Vache en Lassolas is 
een gedeelte van de wand verdwe-
nen als gevolg van de uitstroming 
van lava tijdens de vorming van 
de krater.  Deze lava heeft het Lac 
d’Aydat (dat ooit één geheel vorm-
de met het Lac Cassière)  gevormd 
door dalopvulling en afdamming.  
Westelijk van Saint Nectaire  heeft 
de jonge krater van de Tartaret  
het dal geblokkeerd waardoor een 
meer, het Lac Chambon ontstond. 
De jonge lava van deze krater met 
zijn ruwe oppervlakte hebben we 
onder anderen bij Saillant kun-
nen bewonderen. Daar in de buurt 
zagen we ook een mooi voorbeeld 
van het contact tussen de lava en de 
onderliggende graniet (foto hier-
naast). Het Lac Montcineyre is een 
ander voorbeeld van een dalafdam-
ming door een vulkaan.  
Iets zuidelijker vinden we het Lac 
Pavin. Dit meer heeft de krater 
gevuld, die ontstond toen hete 
lava met grondwater in aanraking 
kwam. De lavastroom uit de naast-
liggende Puy de Montchal heeft 
nog maar 7000 jaar geleden het 
gletsjerdal van de Couze Pavin op-
gevuld. Deze lava zagen we tijdens 
onze tocht naar Ourcière (bij Besse 
en Chandesse). Veel van de erupties 
in de Chaîne des Puys waren heftig 
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Gezicht vanaf de Puy dy Sancy 

waardoor veel jonge as, puimsteen 
en slakken tot afzetting kwam. Dit 
fijne, niet gekristalliseerde, mate-
riaal verweert makkelijk waardoor 
de bodemoplossing oververzadigd 
raakt met gel-achtige aluminium-
siliciumverbindingen. Zij vormen 
kleimineralen met een grote hoe-
veelheid gebonden water (allofaan: 
Al2Si2O7.H2O). Organische stoffen 
hechten zich heel sterk aan dit “al-
lofaan”, waardoor deze gronden er 
zwart uitzien. Wrijf je de grond tus-
sen je vingers dan komt het gebon-
den water vrij en voelt de oorspron-
kelijk rulle grond “papperig” aan.
 
Niet alle meren zijn het gevolg van 
vulkanisme, sommige, zoals het 
Lac de Guéry, zijn ontstaan door 
gletsjers die in de ijstijden grote 
delen van Auvergne bedekten en 
waarvan ook nu nog prachtige glet-
sjerkommen en U-vormige dalen 
te zien zijn (zoals tussen de Roche 
Tuillière en de Roche Sanadoire 
bij Lac de Guéry en in de Vallée de 
Chaudefour).

De slenk en zijn afzettingen/
erosie
Volgen we ons dal wat naar het 
oosten dan dalen we af naar de bo-
dem van de slenk op ongeveer 300 
meter hoogte. Tijdens het inzak-
ken van de slenk vulde deze zich 
geleidelijk met sediment. Dit begon 
in het Oligoceen met de afzetting 
van rood gevlekte kleien zanden 
en kleien, het erosie product van 
de diepe verweringsgronden op de 
granieten van de horst. Dit redelijk 
vlakke granietplateau met uitste-
kende ‘kopjes’ zagen we heel mooi 
bij Olloix en Randolle tijdens de 
excursie naar St. Saturnin. 
In het westen was de daling van de 
slenk veel sterker zodat hier de zee 
kon binnendringen met als gevolg 
afzetting van mergels (nu vruchtba-
re gebieden met veel landbouw en 
wijngaarden). Tijdens de excursies 
naar de Puy de Mazeyres, Puy de 
Marmant en Jussat hebben we dit 
mergellandschap goed gezien. Om-
dat de lava van deze Puys door de 
vaak natte mergels heen is gedron-

gen hadden we hier ook “peperiet” 
verwacht. Door de sterke afkoeling  
verbrokkelt deze lava namelijk tot 
bolletjes (peperiet). Helaas hebben 
wij dit niet gezien hoewel de geolo-
gische kaart het wel aangaf.

Toen aan het einde van het Tertiair 
de slenk zowel als de horst sterk 
werden opgeheven zorgden ero-
sieprocessen ervoor dat vooral de 
zachtere sedimenten werden afge-
voerd en de slenk nu weer duidelijk 
als laagte in het landschap te zien 
is. Als gevolg van deze erosie zien 
we nu op verschillende hoogte in 
het landschap lavaplateaus uitste-
ken. Deze lava’s, die tijdens de ero-
sie van de slenk vanuit de dalen op 
de horst uitstroomden, beschermen 
de mergels nu tegen erosie. We zien 
ze nu als plateaus in het landschap 
liggen.
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Bijenblad (Melittis melissophyllum)

 FLORA EN VEGETATIE

De grote variatie in geologie, 
geomorfologie en bodem, alsmede 
veelvuldige klimatologische wis-
selingen gedurende het Quartair 
en de geografische ligging, op een 
kruispunt van migratiewegen heb-
ben hun sporen achtergelaten in de 
flora en vegetatie van Auvergne. 
Elementen van tenminste drie grote 
floragebieden, (Atlantische, Mid-
den-Europese en Mediterrane) zijn 
vertegenwoordigd. Soorten met 
uiteenlopende verspreiding treffen 
we hier aan.

In de Slenk (350 tot 400 m) met 
zijn  patroon van rivierafzettin-
gen met tertiaire mergels en later 
gevormde vulkanische elementen, 
komen meer dan 300 plantensoor-
ten voor met een sub-mediterrane 
of centraal-europese verspreiding.  
Zij groeien voornamelijk op warme 
zuidhellingen van de vulkanische 
kopjes en vaak ook op verlaten 
wijngaarden. Voorbeelden van dit 
mediterrane flora-element  zijn 
Wit zonneroosje (Helianthemum 
apenninum), Tragant  (Astragalus 
monspessulanus), Klein kroontjes-
kruid (Coronilla minima), die we 
aantroffen op de Puy de Marmant. 
De eerstgenoemde soort is ook op 
diverse  andere plaatsen gevon-
den. Een mooie vondst op de Puy 
de Marmant was het Rozemarijn 
-wilgeroosje (Epilobium dodonei) 
en een heel bijzondere wikke met 
bruinrode bloemen (Vicia serrati-
folium).
Soorten uit de Centraal- en Oost-
Europese steppen zijn Wilde 
averuit  (Artemisia campestris)),  
Oorsilene (Silene otites) -excursie 
Champeix en Neschers- en  Linum 
tenuifolium (St. Marguerite). 
De loofbossen (bijvoorbeeld bij 
Vic-le-Comte) behoren tot  het 
Eiken-Haagbeuken-type met, naast 
de Haagbeuk, Zomer- Winter- en 

soms de Donzige eik (Quercus 
pubescens). Bijzondere soorten van 
deze bossen zijn verder Knopige 
ooievaarsbek (Geranium nodo-
sum),  Draadzwenkgras (Festuca 
heterophylla), Bosviooltjes(Viola 
riviniana/V. reichenbachiana), 
Parelgras (Melica, 3 spp.) en Bijen-
blad (Melittis melissophyllum). 
De graslanden van het oligocene 
heuvelland worden gekenmerkt 
door Gevinde kortsteel (Brachy-
podium pinnatum) en Bergdravik 
(Bromus erectus) met Paardehoef-
klaver (Hippocrepis comosa), Drie-
distel (Carlina vulgaris), Kleine 
pimpernel (Sanguisorba minor), 
Cipreswolfsmelk (Euphorbia cypa-

rissias), Geel walstro (Galium ve-
rum),  Verfbrem (Genista tinctoria) 
en Gewone agrimonie (Agrimonia 
eupatoria) en, het voor ons  zeld-
zame, Kroontjeskruid (Securigera 
varia).
In de Limagneslenk is de landbouw 
het sterkst ontwikkeld met op 
grote schaal maïs-, zonnebloem- 
en koolzaadteelt. Wijnbouw was 
vroeger een belangrijke bron van 
inkomsten. Via de dalen van de 
Couze Chambon en de Couze 
Pavin heeft de wijnbouw zich naar 
het westen uitgebreid. Als gevolg 
van een schimmelziekte, de eerste 
wereldoorlog en de opkomst van 
de industrie in Clermont Ferrand, 
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waardoor vele landerijen verlaten 
werden (met name op de steilere 
hellingen), stortte de wijncultuur 
in. De verlaten gronden werden als 
weilanden gebruikt, werden herbe-
bost of overgelaten aan natuurlijke 
vegetatieontwikkelingen. 

In de  westelijke rand van de slenk 
met de V-vormige dalen, die de 
hoger gelegen en licht golvende 
plateaus van de horst doorsnijden 
(400 tot 700 m), treffen we op het 
graniet diverse half-natuurlijke 
graslanden met overgangen naar 
struweel met Jeneverbes en Brem 
en diverse wilde rozen  met een  
ondergroei  van o.a. Schapegras 
(Festuca ovina s.l.), Kruisdistel 
(Eryngiu campestre), Bergandoorn 
(Stachys recta). 
De bossen op het sterk verweerde 
kalkloze graniet bestaan uit Grove 
den  (Pinus sylvestris) met Zo-
mereik (Quercus robur) en soms 
Wintereik (Quercus petraea), in de 
struiklaag Meelbes (Sorbus aria) 
en in de kruidlaag Gewone salo-
monszegel (Polygonatum multiflo-
rum), Vroeg havikskruid (Hiera-
cium glaucinum), Muurhavikskruid 
(H. murorum) en Valse salie (Teu-
crium scorodonia). Ook werd hier 
het Eenzijdig wintergroen (Orthilia 
secunda) aangetroffen.  Robi-
nia-Essen bossen zijn het meest 
voorkomend in het excursiegebied, 
zowel op oligocene en vulkanische 
afzettingen als op graniet. Kenmer-

kende soorten 
hiervan zijn  
Robinia (Robi-
nia pseudoaca-
cia),  Bereklauw 
(Heracleum 
sphondylium)en 
IJle dravik (Bro-
mus sterilis) .
Het bergach-
tige vulkanische 
landschap van 
de Monts Dore 

met een keten van vulkanen (700 
tot 1880 m). geeft het grootste 
scala van vegetatie-typen. Grazige 
vegetatie van Gevinde kortsteel (B. 
pinnatum), Dianthus monsspes-
sulanus en Wallisch fakkelgras 
(Koeleria vallesiana)  vonden we 
op vulkanische rotsen, terwijl er 
rond de bergdorpen  weiden met 
duizenden Narcissen waren. Deze 
weilanden worden regelmatig 
gemaaid. Wat hoger gelegen zijn 
er de soortenrijke  weiden gedo-
mineerd door Calamagrostis en 
Festuca met o.a. la zerkruid (la 
serpitium latifolium,  Bosooie-
vaarsbek (Geranium sylvaticum) 
en Turkse lelie (Lilium martagon). 
Hier vonden we diverse alpiene en 
sub-alpiene soorten zoals Trifolium 
alpinum, Plantago alpina en Poten-
tilla aurea en diverse Steenbreek-
soorten (Saxifraga spp.) (Vallée 
de Chaudefour). Afhankelijk van 
expositie en bodem zijn er verschil-
lende Heideachtige begroeiingen te 
onderscheiden, waarin Jeneverbes 
(Juniperus communis),  Genista 
purgans,  Struikheide (Calluna vul-
garis) of  Vaccinium spp.  zijn  te 
vinden.  Hierin treffen we soorten 
als Borstelgras (Nardus stricta), 
Gestippeld zonneroosje (Helian-
themum nummularium), Valkruid 
(Arnica montana), Gele gentiaan 
(Gentiana lutea), Voorjaarsgentiaan 
(Gentiana verna),  Vrouwenmantel 
(Alchemilla spp.) en tientallen gras-
sen, waaronder het Bergbeemdgras 

(Poa chaixii). Een mooi voorbeeld 
van dit type graslanden was te vin-
den rondom  la  Banne d’Ordanche.
Verschillende typen van Naaldbos-
sen (met Grove Den, Zilverspar en  
Fijnspar, vaak aangeplant) komen 
voor op  graniet en  vulkanische 
bodems (Puy de Chateauneuf, Puy 
de la  Vache & Puy de Lassola). 
Meestal  zijn ze gemengd met Win-
tereik, terwijl ook de Donzige eik 
aanwezig kan zijn en in de onder-
groei de Eikvaren, Draadzwenkgras 
(Festuca heterophylla), Muur ha-
vikskruid (Hieracium murorum) en 
Valse salie (Teucrium scorodonia).  
De loofbossen, op neutrale, zwak-
zure bodems bestaan uit Zomereik, 
Wintereik en/of Haagbeuk met in 
de ondergroei soorten als Bosboter-
bloem (Ranunculus polyanthemos), 
Bosgierstgras (Milium effusum) en 
Gewone salomonszegel (P. multi-
florum).
Op de rijke vulkanische asbodems 
staan fraaie beukenbossen (Fageto-
Scilletum lilio-hyacinthii) met in 
de ondergroei de Ierse wolfsmelk  
(Euphorbia hibernica), de Pyre-
neese sterhyacinth (Scilla lilio-
hyacinthus), Kranssalomonszegel 
(Polygonatum verticillatum), Rood 
peperboompje (Daphne mezereum) 
en Voorjaarszonnebloemen (Doro-
nicum pardalianches). Deze bossen 
troffen we aan bij Lac Pavin en la  
Banne d’Ordanche.
Alles bij elkaar was het gebied een 
waar bloemenparadijs. Bijna 600 
verschillende plantensoorten zijn 
waargenomen tijdens de excursies, 
waaronder verscheidene orchideeën 
in veelvoud, zoals Mannetjes orchis 
(Orchis mascula), met een popula-
tie witte bloemen nabij Ourcière), 
Purperorchis (O. purpurea) en Pop-
penorchis (Aceras anthropopho-
rum) en niet te vergeten de stinken-
de Bokkenorchis (Himantoglossum 
hircinum), die tijdens het kamp tot 
volle bloei kwam.

Brem
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Els Koopmans

Liesbeth ten Hallers

Helprich Fockens

Els Koopmans

Dik Koopmans

De ‘tekenexcursies’
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Vindplaatsen

               Wetenschappelijkenaam: Nederlandse naam: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Abies alba Gewone zilverspar x

2 Acer campestris Spaanse aak x x x

3 Acer platanoides Noorse esdoorn x x

4 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn x

5 Aceras antropophorum Poppenorchis x (x)

6 Achillea millefolium Gewoon duizendblad x x x

7 Actaea spicata Christoffelkruid x x x

8 Adenostyles alliariae x x x

9 Adoxa moschatellina Muskuskruid x

10 Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie x

11 Aira caryophyllea Zilverhaver x x

12 Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen x

13 Ajuga pyramidalis Pyramidezenegroen x x

14 Ajuga reptans Kruipend zenegroen x x x x x

15 Alchemilla alpina x

16 Alchemilla spec. x x

17 Alchemilla vulgaris Vrouwenmantel x x x x

18 Alliaria petiolata Look zonder look x x x x

19 Allium ursinum Daslook x x x

20 Allium victoriale x

21 Alnus glutinosa Zwarte els x

22 Alopecurus pratensis Grote vossestaart x x

23 Althaea hirsuta Ruige heemst x x

24 Alyssum alyssoides Bleek schildzaad x x

25 Amelanchier lamarckii Amerikaans krenteboompje (x)

26 Anacamptis pyramidalis Hondskruid x (x)

27 Anagallis arvensis ssp.caerulea Blauw guichelheil x

28 Anchusa arvensis Kromhals x

29 Anchusa officinalis Gewone ossetong x

30 Androsace carnea x

31 Anemone nemorosa Bosanemoon x x x x x

32 Angelica archangelica Grote engelwortel x x

33 Angelica sylvestris Gewone engelwortel x

34 Antennaria dioica Rozenkransje x x

35 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras x x x

36 Anthyllis vulneraria Wondklaver (x) x x

37 Antriscus caucalis Fijne kervel x x

38 Antriscus sylvestris x x x

39 Aphanes arvensis Grote leeuweklauw x

40 Aquilegia vulgaris Wilde akelei x x x

41 Arabis glabra Torenkruid x x

42 Arabis hirsuta Ruige scheefkelk x x x

43 Arctium lappa Grote klit x x

44 Arenaria serpyllifolia Zandmuur x x x

45 Aristolochia clematitis Pijpbloem x

46 Armeria maritima Engelsgras x

47 Arnica montana Valkruid x

48 Arrhenatherum elatius Glanshaver x x x x

49 Artemisia campestris Wilde averuit x x

50 Artemisia scoparia x

51 Arum maculatum Gevlekte aronskelk x x x x x

52 Asperula odoratum Lievevrouwebedstro (x) x

53 Asphodelus albus albus Witte affodil x

54 Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel x x

55 Asplenium ruta-muraria Muurvaren x

Gevonden (hogere) plantensoorten
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Vindplaatsen

               Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

56 Asplenium septentrionale Noordse streepvaren x

57 Asplenium trichomanes Steenbreekvaren x

58 Astragalus glycophyllos Hokjespeul x x

59 Astragalus monspessulanus x

60 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren (x) x

61 Avenula pubescens Zachte haver x x x x

62 Ballota nigra Stinkende balote x

63 Barbarea stricta Stijf babarakruid x

64 Barbarea verna Vroeg barbarakruid x

65 Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid x

66 Bellis perennis Madeliefje x x x

67 Berberis vulgaris Zuurbes x

68 Berteroa incana Grijskruid x *

69 Betula pendula Ruwe berk x x x

70 Biscutella laevigata Brilkruid x

71 Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel x x

72 Brachypodium sylvaticum Bos kortsteel x

73 Briza media Bevertjes x x (x)

74 Bromus erectus Berg dravik x x x

75 Bromus hordeaceus Zachte dravik x

76 Bromus sterilis IJle dravik x x

77 Bryonia dioica Heggerank x x x

78 Bupleurum falcatum Goudscherm x

79 Calepina irregularis Calepina x *

80 Calluna vulgaris Struikheide x x x

81 Caltha palustris Dotterbloem x x x x

82 Campanula glomerata Kluwenklokje x

83 Campanula patula Weideklokje *

84 Campanula persicifolia Prachtklokje x

85 Campanula trachelium Ruigklokje x

86 Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje x x

87 Cardamine amara Bittere veldkers x x

88 Cardamine flexuosa Bosveldkers x x

89 Cardamine heptaphylla Zevenbladige pinksterbloem x x x x

90 Cardamine impatiens Springzaadveldkers x

91 Cardamine pentaphylla Vijfbladige pinksterbloem x

92 Cardamine pratensis Pinksterbloem x x x

93 Cardiaria draba Pijlkruidkers x

94 Carex acutiformis Moeraszegge (x)

95 Carex brizoides Trilgraszegge x

96 Carex canescens Zompzegge (x) x

97 Carex caryophyllea Voorjaarszegge x x

98 Carex distans Zilte zegge x

99 Carex disticha Tweerijige zegge (x)

100 Carex divulsa Groene bermzegge x x

101 Carex echinata Sterzegge x

102 Carex flacca Zeegroene zegge x x

103 Carex hirta Ruige zegge x x x

104 Carex muricata Dichte bermzegge x x

105 Carex nigra Zwarte zegge (x) x

106 Carex oederi ssp.oedocarpa Geelgroene zegge x

107 Carex otrubae Valse voszegge x

108 Carex panicea Blauwe zegge x

109 Carex pilulifera Pilzegge x

110 Carex remota IJle zegge x

111 Carex rostrata Snavelzegge x
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112 Carex spicata Gewone bermzegge x

113 Carex sylvatica Boszegge x

114 Carlina acaulis Stengeloze distel x

115 Carlina vulgaris Driedistel x x x

116 Carpinus betulus Haagbeuk x

117 Carum carvi Echte karwij x

118 Centaurea cyanus Korenbloem x

119 Centaurea jacea Knoopkruid x x x

120 Centaurea montana Berg centaurie x x

121 Centaurea rhenana (=C.stoebe) Rijnse centaurie x x

122 Centranthus ruber Rode spoorbloem x x

123 Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje x x x x

124 Cerastium arvense Akkerhoornbloem x x x

125 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem x

126 Cerastium semi-decandrum Zandhoornbloem x x

127 Cerastium tomentosum Viltige hoornbloem x

128 Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem x

129 Cetarach officinarum Schubvaren x

130 Chaerophyllum temulum Dolle kervel x x (x)

131 Chamerion angustifolium Wilgeroosje x x x x x

132 Cheiranthus cheiri Muurbloem x

133 Chelidonium majus Stinkende gouwe x

134 Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik x

135 Chondrilla juncea Biesknikbloem x

136 Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil x

137 Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil x x x

138 Cicerbita alpina Alpenmelksla x x

139 Cirsium arvense Akkerdistel x x x

140 Cirsium eriophorum Wollige distel x x x x

141 Cirsium oleraceum Moesdistel ??

142 Cirsium palustre Kale jonker x x x x x

143 Clematis vitalba Bosrank x x x

144 Clinopodium vulgare Borstelkrans x

145 Coeloglossum viride Groene nachtorchis x

146 Colchicum autumnale Herfsttijloos x (x) x

147 Colutea arborescens Europese blazenstruik x

148 Conopodium majus Franse aardkastanje x x x x

149 Convalaria majalis Lelietje-van-dalen x

150 Convolvulus cantabrica x

151 Conyza canadensis Canadese fijnstraal x

152 Cornus sanguinea Rode kornoelje x x x

153 Coronilla minima Klein kroonkruid x

154 Corylus avellana Hazelaar x x x x x

155 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn x x x

156 Crepis biennis Groot streepzaad x x x x

157 Crepis polymorpha Paardebloemstreepzaad x

158 Crepis pulchra Fraai streepzaad x x

159 Crepis setosa Borstel streepzaad x

160 Crocus vernus Bonte crocus x

161 Cruciata laevipes Kruisblad walstro x x x

162 Cymbalaria muralis Muurleeuwebek x

163 Cynoglossum creticum x

164 Cynoglossum officinale Veldhondstong x

165 Cynosurus cristatus Kamgras x x x

166 Cystopteris (filix-)fragilis Blaasvaren x x
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167 Cytisus purgans x

168 Cytisus scoparius Brem x x x

169 Dactylis glomerata Kropaar x x x

170 Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis x x x x x

171 Dactylorhiza majalis majalis Brede orchis x x

172 Dactylorhiza sambucina Vlierorchis (x) x x

173 Daphne mezereum Rood peperboompje x x x

174 Daucus carota Wilde peen x

175 Deschampsia cespitosa Ruwe smele x 

176 Deschampsia flexuosa Bochtige smele x x

177 Dianthus armeria Pekbloem x

178 Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer x x x

179 Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool x

180 Dipsacus fullonum Grote kaardebol x

181 Doronicum austriacum x x x

182 Doronicum pardalianches Voorjaarszonnebloem x x x x x

183 Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw x

184 Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren (x) x x x

185 Echium vulgare Slangekruid x x x x

186 Elytrigia repens Kweek x

187 Epilobium dodonaei Rozemarijn-wilgeroosje x

188 Epilobium parviflorum. Viltige bastaardwederik x

189 Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis x

190 Equisetum arvense Heermoes x

191 Equisetum fluviatile Holpijp x

192 Equisetum sylvaticum Bospaardestaart x x

193 Erigeron acris Scherpe fijnstraal x

194 Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras x

195 Erodium ciconium x

196 Erodium cicutarium Gewone reigersbek x x x

197 Eryngium campestre Kruisdistel x x x (x)

198 Eupatorium cannabinum Koninginnekruid x x x

199 Euphorbia amygdaloides Amadel wolfsmelk x x x x x x

200 Euphorbia cyparissias Cypres wolfsmelk x x x x

201 Euphorbia dulcis Zoete wolfsmelk x

202 Euphorbia hyberna Ierse wolfsmelk x x x x

203 Fagus sylvatica Beuk x x x x

204 Falcaria vulgaris Sikkelkruid x x (*)

205 Festuca altissima Boszwenkgras x x

206 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras x

207 Festuca heterophylla Draadzwenkgras x x

208 Festuca ovina s.l. Schapegras x x x

209 Festuca rubra s.l. Rood zwenkgras x

210 Festuca valesiaca Walliser zwenkgras x

211 Filago arvensis Akkerviltkruid x

212 Filipendula ulmaria Moerasspiraea x

213 Foeniculum vulgare Venkel x

214 Fragaria vesca Bosaardbei x x

215 Fraxinus excelsior Es x x x

216 Fumana procumbens Dwergzonneroosje x

217 Galeopsis tetrahit s.l. Hennepnetel x

218 Galium aparine Kleefkruid x x

219 Galium fleurotii Fleurots walstro x

220 Galium glaucum Zeegroen walstro x

221 Galium mollugo Glad walstro x x x x x
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222 Galium pumilum Kalkwalstro x

223 Galium saxatile Liggend walstro x x

224 Galium sylvaticum Boswalstro x

225 Galium tricornutum Driehoornig walstro x

226 Galium verum Geel walstro x

227 Genista pilosa Kruipbrem x x

228 Genista tinctoria Verfbrem x x x

229 Genistella sagittalis Pijlbrem x x x x

230 Gentiana lutea x x x

231 Gentiana verna x

232 Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek x x

233 Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek x x (x) x

234 Geranium nodosum x

235 Geranium palustre Moeras ooievaarsbek x

236 Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek x x x

237 Geranium pratense Beemdooievaarsbek x? x

238 Geranium pyrenaicum Berm ooievaarsbek x x x

239 Geranium robertianum Robertskruid x x

240 Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek x x x

241 Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek x x x

242 Geum montanum x

243 Geum rivale Knikkend nagelkruid x x x x x x

244 Geum urbanum Geel nagelkruid x x x x

245 Glaux maritima Melkkruid x

246 Glechoma hederacea Hondsdraf x x x

247 Glyceria notata Stomp vlotgras x

248 Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren x x x

249 Hedera helix Klimop x x

250 Helianthemum apenninum Wit zonneroosje x x x x x

251 Helianthemum nummularium Geel zonneroosje x x x x x x

252 Helleborus foetidus Stinkend nieskruid x x x x x x x

253 Heracleum sphondylium Bereklauw x x

254 Herniaria glabra Kaal breukkruid x

255 Herniaria hirsuta Behaard breukkruid x

256 Hieracium lactucella Spits havikskruid x x

257 Hieracium murorum Muurhavikskruid x x x

258 Hieracium pilosella Muizenoortje x x x x x

259 Himantoglossum hircinum Bokkenorchis x x x x (x)

260 Hippocrepis comosa Paardehoef klaver x x x x x

261 Hippuris vulgaris Lidsteng x

262 Holcus lanatus Gestreepte witbol x x

263 Holcus mollis Gladde witbol x

264 Humulus lupulus Hop x

265 Huperzia selago Dennewolfsklauw x

266 Hyoscyamus niger Bilzenkruid x

267 Hypericum dubium Kantig hertshooi x

268 Hypericum hirsutum Ruig hertshooi x

269 Hypericum perforatum Sint-Janskruid x

270 Hypericum pulchrum Fraai hertshooi x

271 Hypochaeris radicata Biggenkruid x x x

272 Ilex aquifolium Hulst x x

273 Impatiens grandulifera Reuzenbalsemien *

274 Impatiens noli-tangere Groot springzaad x x

275 Inula conyzae Donderkruid x

276 Inula montana x
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277 Inula spec. Alant x

278 Juglans regia Okkernoot x

279 Juncus inflexus Zeegroene rus x x

280 Juniperus communis Jenerverbes x x x x

281 Knautia arvensis Beemdkroon x x x x

282 Knautia dipsacifolia Bosknautia x x?

283 Koeleria macrantha Gewoon fakkelgras x

284 Koeleria vallesiana Wallisch fakkelgras x

285 Lactuca serriola Kompassla x x

286 Lactuca viminea x

287 Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel x x x x

288 Lamium album Witte dovenetel x x

289 Lamium amplexicaule Hoenderbeet x

290 Lamium purpureum Paarse dovenetel x

291 Laserpitium latifolium la serpitium x x

292 Lathyrus aphaca Naakte lathyrus x x

293 Lathyrus latifolius Brede lathyrus x x (x)

294 Lathyrus linifolius/montanus Knollathyrus x? x

295 Lathyrus niger Zwarte lathyrus x x x

296 Lathyrus pratensis Veldlathyrus x x x

297 Lathyrus sylvestris Boslathyrus x x

298 Lathyrus tuberosus Aardaker x

299 Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus x x

300 Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje x

301 Leontodon hispidus Ruige leeuwentand x

302 Leontodon pyrenaicus x x

303 Lepidium campestre Veldkruidkers x x x x

304 Leucanthemum vulgare Margriet x x x

305 Ligustrum vulgare Wilde liguster x x

306 Lilium martagon Turkse lelie x x x x

307 Linaria repens Gestreepte leeuwebek x

308 Linum catharticum Geelhartje x

309 Linum tenuifolium (x)

310 Listera ovata Grote keverorchis x x x

311 Lolium perenne Engels raaigras x x x

312 Lonicera alpigena Alpenkamperfoelie x

313 Lonicera etrusca Kamperfoelie x x x x

314 Lonicera nigra Zwarte kamperfoelie x?

315 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie x x

316 Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie x

317 Lotus corniculatus Gewone rolklaver x x x x

318 Lunaria rediviva Wilde judaspenning x

319 LuzuLacampestris Gewone veldbies x x

320 Luzula luzuloides Witte veldbies x x

321 Luzula multiflora Veelbloemige veldbies x

322 Luzula pilosa Ruige veldbies x x x

323 Luzula sylvatica Grote veldbies x x x x x

324 Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem x x x

325 Lychnis viscaria Rode pekanjer x

326 Lysimachia nemorum Boswederik x x x x

327 Lythrum salicaria Kattenstaart x

328 Mahonia aquifolium Mahonie x x

329 Maianthemum bifolium Dalkruid x x

330 Malva moschata Muskuskaasjeskruid x

331 Malva neglecta Klein kaasjeskruid x x
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332 Malva sylvestris Groot kaasjeskruid x

333 Marrubium vulgare Malrove x

334 Meconopsis cambrica Gele schijnpapaver x x

335 Medicago arabica Gevlekte rupsklaver x

336 Medicago falcata Sikkelklaver x

337 Medicago lupulina Hopklaver x x

338 Melampyrum arvense Wilde weit x x x x

339 Melampyrum pratense Hengel x x x

340 Melica ciliata Wimperparelgras x

341 Melica uniflora Eenbloemig parelgras x x x

342 Melilotus officinalis Akker honingklaver x x

343 Melittis melissophyllum Bijenblad x x x

344 Menyanthes trifoliata Waterdrieblad x

345 Mercurialis perennis Bosbingelkruid x x x

346 Meum athamanticum Bergvenkel x x x

347 Milium effusum Bosgierstgras x x

348 Montia fontana Bronkruid x x

349 Muscari comosum Kuifhyacinth x x x

350 Mycelis muralis Muursla (x)

351 Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje x

352 Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje x

353 Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje x x

354 Myrrhis odorata Roomse kervel x

355 Narcissus poeticus Witte narcis x x x

356 Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis x x x x

357 Nardus stricta Borstelgras

358 Neottia nidus-avis Vogelnestje x x

359 Nigella damascena Juffertje-in-het-groen x

360 Onobrychis viciifolia Esparcette x x x (x)

361 Ononis repens ssp.repens Kruipend stalkruid x

362 Ononis repens ssp.spinosa Kattedoorn x

363 Onopordum acanthium Wegdistel x x

364 Ophrys apifera Bijenorchis (x)

365 Ophrys cf. holosericea x

366 Orchis mascula Mannetjesorchis x x x x x x x x

367 Orchis morio Harlekijn orchis (x) x

368 Orchis purpurea Purperorchis x (x)

369 Orchis sphegodes s.l. Spinnenorchis x

370 Origanum vulgare Wilde marjolein x x x

371 Orobanche amethystea Violette bremraap
x 
? x

372 Orobanche spec. x

373 Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen x x

374 Oxalis acetosella Witte klaverzuring x x x

375 Papaver dubium Kleine klaproos x x

376 Papaver rhoeas Grote klaproos x

377 Paris quadrifolia Eenbes x x x x x

378 Parthenocissus quinqefolia Wilde wingerd x

379 Pastinaca sativa Pastinaak *

380 Pedicularis comosa x

381 Pedicularis palustris Moeraskartelblad x

382 Petasites albus Wit hoefblad x x

383 Petasites paradoxus x

384 Peucedanum alsaticum x x

385 Phegopteris connectilis Smalle beukvaren x

386 Phyteuma nigrum Zwarte rapunzel x



22KAMP K4-2003 23KAMP K4-2003

387 Phyteuma spicatum ssp spicatum Witte rapunzel x x x x x

388 Picea abies Fijnspar x

389 Picris hieracioides Echt bitterkruid x

390 Pimpinella major Grote bevernel x

391 Pinguicula vulgaris Vetblad x

392 Plantago coronopus Hertshoornweegbree x

393 Plantago lanceolata Smalle weegbree x x x x x

394 Plantago major Grote weegbree x x x

395 Plantago maritima Zeeweegbree x

396 Platanthera spec. x x x

397 Poa alpina x

398 Poa annua Straatgras x x x

399 Poa bulbosa var.vivipara Knolbeemdgras (x) x

400 Poa chaixii Bergbeemdgras x x

401 Poa nemoralis Schaduwgras x

402 Poa pratensis Veldbeemdgras x x

403 Polyga serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem x

404 Polygala spec. Vleugeltjesbloem sp. x x x

405 Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem x (x)

406 Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x x x

407 Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel x x x x x

408 Polygonum bistorta Adderwortel x x x x x

409 Polypodium vulgare Gewone eikvaren x

410 Populus nigra Zwarte populier x

411 Populus tremula Ratelpopulier x x

412 Potentilla argentea Viltganzerik x x

413 Potentilla aurea x

414 Potentilla erecta Tormentil x x

415 Potentilla heptaphylla Zevenbladig ganzerik x

416 Potentilla neumanniana Wateraardbei x

417 Potentilla reptans Vijfvingerkruid x x

418 Potentilla verna Voorjaars ganzerik x x x x

419 Prenanthes purpurea Hazesla x x

420 Primula elatior Slanke sleutelbloem x

421 Primula farinosa x

422 Primula veris Gulden sleutelbloem x x x x x x

423 Prunella vulgaris Gewone brunel x x

424 Prunus amygdalus Amandel x x

425 Prunus domestica Pruim x

426 Prunus spinosa Sleedoorn x x x

427 Pseudotsuga menziesii Douglasspar x

428 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren x x

429 Puccinellia distans Stomp kweldergras x

430 Pulicaria dysenterica Heelblaadjes x x x

431 Pulmonaria montana Smal longkruid x

432 Pulmonaria spec. Longkruid x x x

433 Pulsatilla alpina s.l. x x

434 Pulsatilla rubra x x x

435 Pulsatilla vernalis x

436 Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen x

437 Quercus ilex Hulst eik x

438 Quercus petraea Wintereik x

439 Quercus pubescens Donzige eik x x

440 Quercus robur Zomereik x x

441 Ranunculus aconitifolius Witte boterbloem x (x) x x x x x

Vindplaatsen

               Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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442 Ranunculus acris Scherpe boterbloem x x x

443 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem x x x x

444 Ranunculus hederaceus Klimopwaterranonkel x

445 Ranunculus platanifolius Witte boterbloem x

446 Ranunculus polyanthemos ssp.nemorosus Bosboterbloem x x

447 Ranunculus repens Kruipende boterbloem x x

448 Reseda lutea Wilde reseda x x x

449 Reseda luteola Wouw x x x

450 Rhamnus cathartica Wegedoorn x

451 Rhinanthus minor Kleine ratelaar x x

452 Ribes alpinum Alpenbes x x x

453 Ribes rubrum Aalbes x

454 Robinia pseudacacia Robinia x x

455 Rorippa nasturtium-aquaticum Witte waterkers x x

456 Rorippa palustris Moeraskers x

457 Rorippa stylosa Pyrenese waterkers x

458 Rosa canina Hondsroos x x x

459 Rosa rubiginosa Egelantier x

460 Rubus fruticosus Bosbraam x x x

461 Rubus idaeus Framboos x

462 Rumex acetosa Veldzuring x x x x

463 Rumex acetosella Schapezuring x x x

464 Rumex conglomeratus Kluwenzuring x

465 Rumex crispus Krulzuring x x

466 Rumex hydrolapathum Waterzuring x

467 Rumex obtusifolius Ridderzuring x

468 Rumex thyrsiflorus Geoorde zuring x x

469 Salix aurita Geoorde wilg x x

470 Salix caprea Boswilg x x x

471 Salix cf. retusa x

472 Salix cinerea Grauwe wilg x

473 Salix repens Kruipwilg x

474 Salvia pratensis Veldsalie x x x (*)

475 Sambucus ebulus Kruidvlier x x

476 Sambucus nigra Gewone vlier x x x

477 Sambucus racemosa Bergvlier x x x x

478 Samolus valerandi Waterpunge x

479 Sanguisorba minor Kleine pimpernel x x x x

480 Sanicula europaea Heelkruid x x

481 Saponaria ocymoides x

482 Saponaria officinalis Zeepkruid x

483 Saxifraga granulata Knolsteenbreek x x x x x x x

484 Saxifraga paniculata x

485 Saxifraga rotundifolia x x

486 Saxifraga stellaris x x x

487 Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies x

488 Scilla lilio-hyacinthus Pyreneese sterhyacint x x x x

489 Scirpus cespitosus Veenbies x

490 Scirpus maritimus Heen/Zeebies x

491 Scleranthus annuus Eenjarig hardbloem x

492 Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem x

493 Scorzonera humilis Kleine schorseneer x x

494 Scrophularia nodosa Knopig helmkruid x x

495 Securigera varia Bont kroonkruid x x

496 Sedum acre Muurpeper x x
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497 Sedum album Wit vetkruid x x x x x

498 Sedum dasyphyllum Dikbladig vetkruid x x

499 Sedum reflexum Tripmadam x x x x

500 Sedum telephium Hemelsleutel x x

501 Sempervivum tectorum Huislook x x x x

502 Senecio jacobaea Jacobs kruiskruid x x

503 Senecio ovatus Schaduwkruiskruid x x x

504 Senecio vulgaris Klein kruiskruid x

505 Sesamoides pygmaea Franse schijnreseda x x

506 Seseli libanotis Hertswortel x

507 Seseli montanum Bergseseli x

508 Silene dioica Dagkoekoeksbloem x x x x

509 Silene latifolia Avondkoekoeksbloem x x x

510 Silene nutans Nachtsilene x x x

511 Silene otites Oorsilene x x

512 Silene vulgaris Blaassilene x x

513 Soldanella cf pulsilla Alpenklokje x

514 Sonchus spec. Melkdistel x

515 Sorbus aria Meelbes x x x x

516 Sorbus aucuparia Lijsterbes x x x x

517 Sorbus torminalis Elsbes x

518 Spergularia media Gerande schijnspurrie x

519 Spergularia rubra Rode schijnspurrie x x

520 Stachys officinalis Betonie x x

521 Stachys recta Bergandoorn x x x

522 Stachys sylvatica Bosandoorn x

523 Stellaria alsine Moerasmuur x

524 Stellaria graminea Grasmuur x x

525 Stellaria holostea Grote muur x x x x

526 Stellaria media Vogelmuur x x

527 Succisa pratensis Blauwe knoop x x

528 Tamus communis Spekwortel x x

529 Taraxacum officinale Gewone paardebloem x x x x

530 Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid x x

531 Teucrium botrys Trosgamander x

532 Teucrium chamaedrys Echte gamader x

533 Teucrium scorodonia Valse salie x x

534 Thesium alpinum Alpenbergvlas x

535 Thlaspi montanum Bergboerenkers x

536 Thymus serpyllum Wilde thijm x x x

537 Torilis japonica Heggedoornzaad x

538 Torilis nodosa Knopig doornzaad x

539 Tragopogon dubius ?? Bleke morgenster x

540 Tragopogon pratensis ssp.pratensis Gele morgenster x x

541 Trifolium alpinum x

542 Trifolium arvense Hazepootje x x

543 Trifolium campestre Liggende klaver x

544 Trifolium dubium Kleine klaver x x

545 Trifolium incarnatum Incarnaatklaver x x x

546 Trifolium micranthum Draadklaver x

547 Trifolium pratense Rode klaver x x x

548 Trifolium repens Witte klaver x x x

549 Trifolium scabrum Ruwe klaver x

550 Trifolium striatum Gestreepte klaver x x x

551 Triglochin maritima Schorrezoutgras x
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Vindplaatsen

               Wetenschappelijke naam: Nederlandse naam: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

552 Trinia glauca x

553 Trisetum flavescens Goudhaver x x x x

554 Trollius europaeus Trollius x

555 Tussilago farfara Klein hoefblad x x

556 Ulmus glabra Bergiep x

557 Ulmus glabra Ruwe iep x

558 Ulmus minor Gladde iep x

559 Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes x x x x

560 Vaccinium uliginosum Rijsbes x

561 Valeriana dioica Kleine valeriaan (x)

562 Valeriana officinalis Echte valeriaan (x) x

563 Valeriana tripteris Driebladige valeriaan x x x x

564 Valerianella carinata Gegroefde veldsla x

565 Valerianella spec. Veldsla x x

566 Veratrum album x x

567 Verbascum nigrum Zwarte toorts x x

568 Verbena officinalis IJzerhard x x

569 Veronica agrestis Akkerereprijs x

570 Veronica beccabunga Beekpunge (x) x x

571 Veronica chamaedrys Gewone ereprijs x x x x x

572 Veronica hederifolia Klimopereprijs x

573 Veronica montana Bosereprijs x

574 Veronica officinalis Mannetjes ereprijs x x x x

575 Veronica persica Grote ereprijs x

576 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs x x

577 Viburnum lantana Wollige sneeuwbes x x

578 Vicia cracca Vogelwikke x

579 Vicia hirsuta Ringelwikke x x x x

580 Vicia lutea Gele wikke x

581 Vicia onobrychioides x

582 Vicia sativa Voederwikke x x

583 Vicia sepium Heggewikke x x x x x

584 Vicia serratifolium(=V.narbonensis) x

585 Vicia tenuifolia Stijve wikke x

586 Vicia tetrasperma Vierzadige wikke x

587 Vicia villosa Bonte wikke x

588 Vinca minor Kleine maagdenpalm x

589 Viola arvensis Akker viooltje x x

590 Viola canina Hondsviooltje x

591 Viola hirta Ruig viooltje x x

592 Viola lutea ssp.elegans Geel viooltje x x

593 Viola odorata Maartsviooltje x x

594 Viola riviniana/V.reichenbachiana Bosviooltje x x x x

595 Viola tricolor Driekleurig viooltje x x x x x

596 Viscum album Vogellijm x x

597 Parietaria officinalis Groot glaskruid St. Saturnin

598 Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk St. Saturnin

599 Ranunculus auricomus Gulden boterbloem St. Saturnin
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1 - Bijenorchis (Ophrys apifera)
2 - Bosooievaarsbek (Geranium
      sylvaticum)
3 - Bospaardestaart (Equisetum
      sylvaticum)
4 - Hondskruid (Anacamptis pyra-
      midalis)

1  2

3  4

Vindplaatsen van de planten, die waargenomen zijn 
tijdens het kamp:

Vindplaats nr: Excursies:
1) Camping Viginet, St. Nectaire Bas div. personen
2) St. Nectaire e.o. incl. Puy de Mazeyre 1, 2, 4 & 9
3) Sapchat & Murol e.o. (x) 8, 15
4) Puy de Chateauneuf e.o.                          2, 3
5) Champeix & Neschers 5, 6 & 33
6) Ourcière 10 & 20
7) Puy de la Vache/Puy de Lassolas 11, 14,& 21
8) la  Banne d’Ordanche 22 & 23
9) Lac de Guéry- Tuilière-St. Sanadoire 19, 26, 29 & 30
10) Puy de Sancy 22, & 24
11) Reserve Naturelle Vallée de Chaudefoure 25
12) Puy de Marmant 17
13) Lac Pavin/Lac de Montcineyre 13
14) Bois de la  Comté & St. Marguerite (x) & Allier (*) 32
Van sommige excursies zijn geen plantenvondsten opgeschreven
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Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam ondergrond excursie

1 Amblystegium serpens Gewoon pluisdraadmos waterafvoer Dorp

2 Anomodon viticulosus Groot touwtjesmos esdoorn (Acer) Puy de Mazeyres

3 Antitrichia curtipendula Weerhaakmos beuk (Fagus) Lac de Guéry

4 Atrichum undulatum Groot rimpelmos venige bodem Lac de Guéry

5 Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos bazalt Puy de Chateauneuf

6 Aulacomnium palustre Rood viltmos bron Valée de Chaudefour

7 Bartramia pomiformis Gewoon appelmos hellingbos Valée de Chaudefour

8 Brachythecium populeum Penseeldikkopmos beuk (Fagus) Lac de Guéry

9 Brachythecium rivulare Beekdikkopmos steen in beek Sancy/Chaudefour

10 Brachythecium velutinum Fluweelmos es (Fraxinus) Nescher

11 Bryum argenteum Zilvermos kalkarm gesteente Nescher

12 Bryum capillare s.l. Gedraaid knikmos bos Couze de Chambon

13 Bryum mildeanum  bazalt Puy de Chateauneuf

14 Bryum pseudotriquetrum Veenknikmos steen in beek Lac de Guéry

15 Calliergon stramineum Sliertmos tussen veenmos Lac de Guéry

16 Cephalozia bicuspidata Gewoon maanmos es (Fraxinus) Puy de Mazeyres

17 Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje rottend hout Lac de Guéry

18 Climacium dendroides Boompjesmos tussen veenmos Lac de Guéry

19 Dicranella palustris Brongreppelmos bronbeek Lac de Guéry

20 Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos beekoever Lac de Guéry

21 Dicranum tauricum Bros gaffeltandmos rottend hout Lac de Guéry

22 Didymodon fallax Kleidubbeltandmos ignibriet Puy de Mazeyres

23 Didymodon rigidulus Broeddubbeltandmos kalkarm gesteente Nescher

24 Didymodon vinealis Muurdubbeltandmos kalkarm gesteente Lac de Guéry

25 Ditrichum heteromallum Gebogen smaltandmos lemige bodem Lac de Guéry

26 Drepanocladus fluitans Ven-sikkelmos waterkant Lac de Guéry

27 Encalypta vulgaris Klein klokhoedje kalkarm gesteente Lac de Guéry

28 Eurhynchium angustirete Grof snavelmos waterkant Lac de Guéry

29 Fontinalis antipyretica Gewoon bronmos instroom meer Lac de Guéry

30 Frullania dilatata Helmroestmos eik (Quercus) Puy de Chateauneuf

31 Frullania tamarisci Flesjesroestmos bazalt Puy de Chateauneuf

32 Funaria hygrometrica Gewoon krulmos waterafvoer Dorp

33 Grimmia laevigata Dikbladig muisjesmos bazalt Sapchat

34 Grimmia orbicularis Bolrond muisjesmos omgeving kamp

35 Grimmia ovalis Gezoomd muisjesmos bazalt Nescher

36 Grimmia pulvinata Gewoon muisjesmos kalkarm gesteente Lac de Guéry

37 Hedwigia ciliata Recht granietmos kalkarm gesteente Puy de Vache

38 Hedwigia stellata Stergranietmos rotswand 

39 Herzogiella seligeri Geklauwd pronkmos rottend hout Lac de Guéry

40 Homalothecium lutescens Smaragdmos kalkhoudend gesteente Nescher

41 Homalothecium s.l. Zijdemos omgeving kamp

42 Homalothecium sericeum Gewoon zijdemos eik (Quercus) Kampterrein

43 Homomallium incurvatum Pluchemos ignibrit Puy de Mazeyres

44 Hygrohypnum  ochraceum  waterkant Sancy/Chaudefour

45 Hylocomium splendens Glanzend etagemos tussen veenmos Lac de Guéry

46 Hypnum cupressiforme s.l. Gewoon klauwtjesmos waterkant Lac de Guéry

47 Isothecium alopecuroides Recht palmpjesmos eik (Quercus) Kampterrein

48 Kiaeria starkei s.l. (onder de sneeuw) bergtop Puy de Sancy

49 Leskea polycarpa Uiterwaardmos kers (Prunus) Nescher

50 Leucodon sciuroides Eekhoorntjesmos eik (Quercus) Kampterrein

51 Lophocolea bidentata Gewoon kantmos bosbodem Lac de Guéry

52 Metzgeria furcata Bleek boomvorkje eik (Quercus) Kampterrein

53 Mnium stellare Ongezoomd sterrenmos es (Fraxinus) Puy de Mazeyres

54 Neckera complanata Glad kringmos eik (Quercus) Kampterrein

Aangetroffen mossensoorten
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55 Orthotrichum affine Gewone haarmuts eik (Quercus) Puy de Chateauneuf

56 Orthotrichum anomalum Gesteelde haarmuts graniet Puy de Mazeyres

57 Orthotrichum diaphanum Grijze haarmuts boom+C19 Nescher

58 Orthotrichum lyellii Broedhaarmuts eik (Quercus) Kampterrein

59 Orthotrichum obtusifolium Stompe haarmuts boom Nescher

60 Orthotrichum pulchellum Gekroesde haarmuts vlier (sambucus) Lac de Guéry

61 Orthotrichum stramineum Bonte haarmuts es (Fraxinus) Lac de Guéry

62 Orthotrichum striatum Gladde haarmuts eik (Quercus) Kampterrein

63 Philonotis fontana Beekstaartjesmos steilkantje Lac de Guéry

64 Plagiochila asplenioides Groot varentjesmos beekoever Couze de Chambon

65 Plagiochila porelloides Klein varentjesmos graniet Puy de Chateauneuf

66 Plagiomnium affine Rond boogsterrenmos waterkant Lac de Guéry

67 Plagiomnium rostratum Gesnaveld boogsterrenmos beekoever Valée de Chaudefour

68 Plagiomnium undulatum Gerimpeld boogsterrenmos bosrand Lac de Guéry

69 Plagiothecium denticulatum Glanzend platmos bodem Sancy/Chaudefour

70 Plagiothecium nemorale Groot platmos steilkantje Lac de Guéry

71 Pogonatum aloides Gewone viltmuts lemige bodem Lac de Guéry

72 Polytrichum formosum Fraai haarmos bodem Lac de Guéry

73 Polytrichum longisetem Gerand haarmos hangveenveld Lac de Guéry

74 Polytrichum piliferum Ruig haarmos graniet Sancy/Chaudefour

75 Porella pinnata Smal pelsmos berk (Betula) Lac de Guéry

76 Porella platyphylla Gewoon pelsmos beekoever Couze de Chambon

77 Pseudobryum cinclioidus Zwartsteelsterrenmos beekoever Valée de Chaudefour

78 Pterigynandrum filiforme Stekeltjesmos beuk (Fagus) Lac de Guéry

79 Ptilidium ciliare Heidefranjemos beuk (Fagus) Sancy/Chaudefour

80 Ptilium crista-castrensis Struisveermos steilkantje Sancy/Chaudefour

81 Racomitrium aciculare Oeverbisschopsmuts waterkant Lac de Guéry

82 Racomitrium canescens Grijze bisschopsmuts graniet Sapchat

83 Racomitrium canescens s.s.. Zandbisschopsmuts bergwand kalk Murol

84 Racomitrium heterostichum Hunebedbisschopsmuts kalkarm gesteente Puy de Vache

85 Racomitrium lanuginosum Wollige bisschopsmuts bazalt Sancy/Chaudefour

86 RaduLacomplanata Gewoon schijfjesmos eik (Quercus) Kampterrein

87 Rhizomnium punctatum Gewoon viltsterrenmos steilkantje Sancy/Chaudefour

88 Rhynchostegium riparioides Watervalmos steen in beek Lac de Guéry

89 Rhytidiadelphus loreus Riempjesmos stevig hout Lac de Guéry

90 Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos vlier (Sambucus) Lac de Guéry

91 Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos steilkantje Puy de Chateauneuf

92 Rhytidium rugosum Buizerdmos bazalt Sapchat

93 Sanionia uncinata Geplooid sikkelmos waterkant Lac de Guéry

94 Scapania  subalpina  steen in beek Sancy/Chaudefour

95 Scapania compacta Gedrongen schoffelmos steilkantje Lac de Guéry

96 Scapania undulata Beekschoffelmos steen in beek Lac de Guéry

97 Schistididium s.l. Achterlichtmos droge helling. 

98 Sphagnum capillifolium Stijf veenmos venige bodem Lac de Guéry

99 Sphagnum girgensohnii Gerafeld veenmos venige bodem Lac de Guéry

100 Sphagnum magellanicum Hoogveenmos hangveenveld 

101 Sphagnum palustre Gewoon veenmos venige bodem Lac de Guéry

102 Syntrichia calcicola Klein duinsterretje eik (Quercus) Kampterrein

103 Syntrichia papillosa Knikkersterretje eik (Quercus) Kampterrein

104 Syntrichia ruralis var. ruralis Daksterretje graniet Puy de Mazeyres

105 Thamnobryum alopecurym Struikmos boomvoet Lac de Guéry

106 Thuidium abietinum Sparrenmos bosbodem 

107 Tortella tortuosa Gerimpeld kronkelbladmos graniet Sancy/Chaudefour

108 Tortula muralis Gewoon muursterretje kalkarm gesteente Nescher

109 Tortula subulata Langkapselsterretje graniet Puy de Mazeyres
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110 Ulota bruchii Knotskroesmos eik (Quercus) Kampterrein

111 Ulota crispa Trompetkroesmos eik (Quercus) Kampterrein
 

Het is vrijwel onbegonnen werk 
te proberen een enigszins volledig 
beeld te krijgen van het voorkomen 
van  mossen in het door ons 
bezochte gebied. De gevonden  
soorten zijn dan ook figuurlijk 
maar ook letterlijk een greep uit 
de voorkomende veelheid.  De 
soortenrijkdom is erg groot mede 
door de grote diversiteit van de 
ondergrond. We verwachtten een 
grote diversiteit door zuur en 
basisch gesteente, sediment met 
klei, grote ouderdomsverschillen,  
vormenrijkdom van het gebied 
door het vulkanisme gevormd en 
het vele soms mineraalrijke water. 
De hierdoor beïnvloede vegetatie 
liet dan ook een bonte schakering 
van plantengemeenschappen zien. 
Aan de lijst is te zien dat het een 
heel bijzonder gebied is.

Op vlakke delen in hooggelegen 
dalen komt het nogal eens voor dat 
graslanden over grote oppervlakten 
constant worden voorzien van 
water en dan een horizontale 
waterbeweging in stand houden. 
Hiervan zagen wij een mooi 
voorbeeld in het natuurreservaat 
Vallée de Chaudefour met een 
grote verzameling poeltjes en 
moerasjes die een verrassende 
plantengemeenschap liet zien: 
o.a. met  de gemeenschap van het 
Bronkruid en Beekstaatjesmos. 
Grote  hechte golvende  horsten  
van het helder groene bronkruid, 
omgeven door al even hechte maar 
gladde licht bruin tot roodachtig 
maar toch groene horsten van 
het Beekstaartje, soms voorzien 
van grote kapsels. Het was ook 
daar dat ik voor het eerst een 
zegge zag waar ik al mijn hele 
leven naar uitkijk namelijk Carex 
caryophyllea: Voorjaarszegge.

Ook hoog boven het, zelf al hoog-
gelegen Lac de Guéry, stort zich 
een waterval met veel geraas in 
een trog,  bekleed met rechte 
basaltpijpen, naar omlaag. Boven 
deze waterval was ook een veld 
met stagnerend horizontaal 
bewegend water. Maar dit was 
toch van een wat andere orde, 
want hier was meer sprake van 
een hoogveengebied  met o.a. 
de kenmerkende veenmossen 
Sphagnum palustre en Sphagnum 
magellanicum. Het was een lust 
om daar rond te dwalen. Elke 
vierkante meter gaf weer nieuwe 
verrassingen. 

Een ander gebied, zeer rijk aan 
mossen, zijn de stroomdalen. 
Bij Couze de Chambon troffen 
we heel bijzondere mossen aan 
zoals o.a. het levermos Groot 
varentjesmos, dat inderdaad aan 
een ministeenbreekvarentje doet 
denken  en dan ook niet voor niets 
Asplenoides heet (later vonden we 
ook nog het Klein varentjesmos). 
Glanzend etagemos was daar geen 
uitzondering en kwam voor in de 
vorm van zeer hoge kussens. Ook 
de kussens Sparrenmos konden 
grote hoogte bereiken. Een heel 
bevreemdend verschijnsel was 
wel dat op de moskussens zich 
weer hele kolonies korstmossen 
gaan vestigen. Zo ook op de 
bomen die geheel bekleed 
werden door gordijnen van 
draadvormige klauwtjesmossen 
en wat hogerop baardmossen, 
die weer lichenen zijn. Maar ook 
voor de epiphytische mossen zoals 
haarmutsen en kroesmossen bleef 
altijd nog wel een plekje over.

We laten enkele bijzondere 
vondsten de revue passeren.  Beide 

Touwtjesmossen groeien  in 
oude stabiele bossen op basische 
boomvoeten. Weerhaakmos 
staat op bomen in lichte 
bossen en is zeer gevoelig voor 
luchtverontreiniging en daardoor 
in heel Europa zeer zeldzaam 
geworden. Gewoon appelmos is 
niet ook zo gewoon; stelt hele 
hoge eisen aan zijn standplaats 
en komt alleen in oude bossen 
op zonnige hellingen voor. De 
beide granietmossen zijn  voor 
dit kamp zeer kenmerkend, 
omdat het mossen zijn van zuur 
gesteente op zonnige plaatsen; 
dat is voor een mos een zeer 
uitzonderlijke groeiplaats. Maar 
in een gebied zoals daar waar 
wij ons kamp hadden, vind je die 
plekjes wel. Ook een mos van 
een uitzonderlijke groeiplaats is 
Kiaeria,  deze groeit uitsluitend 
hoog in de bergen daar waar 
zomers de sneeuw langzaam 
wegsmelt.  Zwartsteelsterrenmos 
werd gevonden in een bos met 
veel mineraalrijke bronnen en 
dat is precies waar dit plantje van 
houdt. Zandbisschopsmuts vinden 
we op droog gesteente maar nu 
wel van de zon afgewend en op 
een kalkhoudend substraat wat 
zelfs voor de Auvergne wel wat 
veeleisend is.

Tot slot moet ik nog mijn 
complimenten maken aan Joop 
Kortselius die mij zeer geholpen 
heeft bij het op naam brengen van  
het materiaal. Een vriendelijke 
groet aan de deelnemers van het 
kamp; het was een goed kamp.

Wim Vlasveld
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Nr. Nederlandse naam Wetenschappelijke naam o.a. gezien of gehoord in

ROOFVOGELS

1 Rode wouw Milvus milvus Camping St-Nectaire

2 Zwarte wouw Milvus migrans migrans Champeix / Neschers

3 Slangenarend Circaetus gallicus Murol

4 Havik Accipiter gentilis gentilis Champeix / Neschers

5 Buizerd Buteo buteo ssp Puy de Lassolas / Puy de la Vache

6 Dwergarend Hieraaetus pennatus Murol

7 Grauwe kiekendief Circus pygargus St-Saturnin

8 Slechtvalk Falco peregrinus peregrinus Puy de Chateauneuf

9 Torenvalk Falco tinnunculus tinnunculus Puy de Sancy

ANDERE VOGELS (geen zang- of roofvogels)

10 Kwartel Coturnix coturnix coturnix Olloix

11 Kwartelkoning Crex crex Olloix

12 Houtduif Columba palumbus palumbus Camping St-Nectaire

13 Turkse tortel Streptopelia decaocto decaocto Champeix / Neschers

14 Zomertortel Streptopelia turtur turtur Murol

15 Koekoek Cuculus canorus canorus Camping St-Nectaire

16 Bosuil Strix aluco aluco Camping St-Nectaire

17 Gierzwaluw Apus apus Murol

18 Alpengierzwaluw Apus melba melba Puy de Chateauneuf

19 Bijeneter Merops apiaster Champeix / Neschers

20 Zwarte specht Dryocopus martius martius Murol

21 Groene specht Picus viridis viridis Camping St-Nectaire

22 Grote bonte specht Dendrocopos major ssp. Camping St-Nectaire

ZANGVOGELS

23 Boomleeuwerik Lullula arborea arborea Champeix / Neschers

24 Veldleeuwerik Alauda arvensis arvensis Champeix / Neschers

25 Boerenzwaluw Hirundo rustica Puy de Chateauneuf

26 Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris Murol

27 Oeverzwaluw Riparia riparia Champeix / Neschers

28 Huiszwaluw Delichon urbica urbica Champeix / Neschers

29 Boompieper Anthus trivialis trivialis Murol

30 Graspieper Anthus pratensis pratensis Puy de Sancy

31 Witte kwikstaart Motacilla alba Champeix / Neschers

32 Grote gele kwikstaart MotacilLacinerea cinerea Champeix / Neschers

33 Klapekster la nius excubitor Lac de Guery /Banne d’Ordanche

34 Grauwe klauwier la nius collurio Champeix / Neschers

35 Grasmus Sylvia communis communis Champeix / Neschers

36 Tuinfluiter Sylvia borin borin Champeix / Neschers

37 Zwartkop Sylvia atricapilla atricapilla Puy de Lassolas / Puy de la Vache

38 Fitis Phylloscopus trochilus ssp Puy de Lassolas / Puy de la Vache

39 Tjiftjaf Phylloscopus collybita ssp Camping St-Nectaire

40 Fluiter Phylloscopus sibilatrix Lac de Guery

41 Vuurgoudhaan Regulus ignicapillus ignicapillus Lac de Guery

42 Roodborsttapuit Saxicola rubicola Murol

43 Tapuit Oenanthe oenanthe ssp Puy de Sancy

44 Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros gibraltariensis Champeix / Neschers

45 Roodborst Erithacus rubecula ssp Murol

46 Nachtegaal Luscinia luscinia Champeix / Neschers

47 Merel Turdus merula merula Camping St-Nectaire

48 Beflijster Turdus torquatus torquatus Lac de Guery

49 Zanglijster Turdus philomelos ssp Murol

50 Grote lijster Turdus viscivorus viscivorus Murol

51 Staartmees Aegithalos caudatus ssp Murol

52 Zwarte mees Parus ater ater Puy de lassolas / Puy de la Vache

53 Koolmees Parus major ssp Puy de Lassolas / Puy de la Vache

54 Pimpelmees Parus caeruleus Puy de Lassolas / Puy de la Vache

Aangetroffen vogelsoorten
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Rode wouw (Milvus milvus)

55 Boomklever Sitta europaea caesia Camping St-Nectaire

56 Boomkruiper Certhia brachydactyla megarhyncha Camping St-Nectaire

57 Winterkoning Troglodytes troglodytes troglodytes Camping St-Nectaire

58 Waterspreeuw Cinclus cinclus ssp Champeix / Neschers/Saillant

59 Grauwe gors Emberiza calandra Olloix

60 Geelgors Emberiza citrinelLacitrinella Murol

61 Cirlgors Emberiza cirlus Puy de Chateauneuf

62 Vink FringilLacoelebs coelebs Camping St-Nectaire

63 Putter Carduelis carduelis ssp Camping St-Nectaire

64 Groenling Chloris chloris chloris Champeix / Neschers

65 Goudvink Pyrrhula pyrrhula Camping St-Nectaire

66 Europese kanarie Serinus serinus Champeix / Neschers

67 Huismus Passer domesticus domesticus Murol

68 Spreeuw Sturnus vulgaris vulgaris Murol

69 Wielewaal Oriolus oriolus oriolus Champeix / Neschers

70 Gaai Garrulus glandarius glandarius Champeix / Neschers

71 Ekster Pica pica pica Champeix / Neschers

72 Raaf Corvus corax corax Champeix / Neschers

73 Zwarte kraai Corvus corone Camping St-Nectaire
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Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Vindplaats

DAGVLINDERS

Papilionidae Grote pages

1 Papilio machaon Koninginnepage Puy de la  Vache

2 Iphiclides podalirius Koningspage Camping/Saillant

3 Parnassius apollo Appollovlinder Puy de la  Vache

Pieridae Witjes

4 Leptidea sinapis Boswitje Saillant

5 Gonepteryx rhamni Citroenvlinder, M en F Sapchat

6 Colias alfacariensis Zuidelijke luzernevlinder Neschers

7 Aporia crataegi Groot geaderd witje Sapchat

8 Pieris brassicae Groot koolwitje Puy de la  Vache

9 Pieris napi Klein geaderd witje Puy de la  Vache

10 Anthocharis cardamines Oranjetipje Saillant

Lycaemidae Blauwtjes, kleine pages,vuurvl.

11 Polyommatus bellargus Adonisblauwtje Neschers

12 Callophrys rubi Groentje Puy de la  Vache

13 Lycaena helle Blauwe vuurvlinder Lac de Guery

14 Aricia agestis Bruin blauwtje Camping/Saillant

15 Cupido minimus Dwergblauwtje Neschers

16 Plebeius argus Heideblauwtje Neschers

17 Polyommatus icarus Icarusblauwtje Camping/Saillant

18 Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder Puy de la Vache

19 Lycaena tityrus Bruine vuurvlinder Saillant/Sapchat

20 Glaucopsyche alexis Bloemenblauwtje Saillant/Sapchat

21 Scolitantides orion Vetkruidblauwtje Saillant/Couze de Jamon

22 Plebeius idas Vals heideblauwtje Neschers

23 Pleibeius argyrognomon Kroonkruidblauwtje Neschers

24 Polyommatus semiargus Klaverblauwtje Saillant/Sapchat

25 Polyommatus bellargus f. ceronus Adonisblauwtje Puy de Marmant

Nymphalidae Vossen, parelmoervlinders

26 Vanessa atalanta Atalanta Saillant

27 Hamearis lucina Sleutelbloemvlinder Sapchat

28 Vanessa cardui Distelvlinder Camping/Saillant

29 Araschnia levana Landkaartje Puy de la  Vache

30 Nymphalis antiopa Rouwmantel Sapchat

31 Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder Nesscher

32 Inachis io Dagpauwoog Puy de Sancy

33 Aglais urticae Kleine vos Saillant/Neschers

34 Boloria euphrosyne Zilvervlekparelmoervlinder Saillant/Puy de la Vache

35 Euphydryas aurinia Moerasparelmoervlinder Sapchat

36 Boloria selene Zilverenmaan Puy de la  Vache

37 Melitaea cinxia Veldparelmoervlinder Sapchat

38 Melitaea diamina Woudparelmoervlinder Couze de Jambon

39 Boloria dia Akkerparelmoervlinder camping

40 Melitaea athalia Bosparelmoervlinder Couze de Jambon

41 M.a. celadussa Bosparelmoervlinder Saillant/Sapchat

42 Melitaea deione Spaanse parelmoervlinder

Satyrinae Zandoogjes

43 Lasiommata megera Argusvlinder Saillant/Nesscher

44 Pararge aegeria Bont zandoogje Saillant/Neschers

45 Maniola jurtina Bruin zandoogje Neschers

46 Coenonumpha pamphilus Hooibeestje Saillant/Puy de la  Vache

47 Erebia meolans Donkere erebia Sapchat

48 Coenonympha arcania var. Tweekleurig hooibeestje var. Neschers

49 Coenonympha arcania Tweekleurig hooibeestje Saillant

50 Lasiommata maera Rotsvlinder Neschers

Aangetroffen vlindersoorten
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Hesperiidae Dikkopjes

51 Erynnis tages Bruin dikkopje Camping/Puy de Sancy

52 Pyrgus armoricanus Bretonsspikkeldikkopje Saillant

53 Spialia sertorius Kalkgraslanddikkopje Saillant

54 Carterocephalus palaemon Bont dikkopje Saillant

55 Pyrgus serratulae Voorjaarsspikkeldikkopje Sapchat

Lepidoptera (orde) Nachtvlinders

56 Arctia villica Zwarte beer, Kleine beervlinder Saillant

57 Diacrisia sannio Roodbandbeer Couze de Jambon

58 Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart Saillant

59 Euclidia glyphica Bruine daguil Sapchat

60 Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder Saillant

61 Zygaena purpuralis Sint-Jansvlinder Neschers

62 Pyrausta aurata Muntvlinder Puy de la  Vache

Diversen kampterrein

63 - Ringelrups

64 Ematurga atomarra Heidespanner Olloix

65 Siona lineata Vals witje

66 rupsen en spinsels Kardinaalsmutsmotje

67 Petrophora chlorosata vlinderwei excursie

<- Grote vlekvlinder (Melitea phoebe)

Argus vlinder (Lasiommata megera) ->
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Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Vindplaats/opmerking

ORDE Familie Soort

PLECOPTERA    Steenvliegen alle soorten van deze orde zijn 
oecologisch gebonden aan 
stromend water  (rheofiel)

1 Perlodes intricata } langs de bovenloop van 
de Couze de Chaudefour

2 Rhabdiopterix spec. 

ORTHOPTERA Rechtvleugeligen

Gryllidae Krekels

3 Gryllus campestris Veldkrekel

COLEOPTERA  Kevers

Cicindelidae Zandloopkevers

4 Cicindela campestris

Cantharidae & Malachidae   Weekschilden & Bastaardweek-
schilden

5 Cantharis fusca

6 Malachius bipustilatus

Cleridae Mierkeverachtigen

7 Trichodes apiarius Bijenwolf Neschers

Coccinelidae Lieveheersbeestjes

8 Thea vigintiduopunctata Citroenlieveheersbeestje

Oedemeridae  Schijnboktorren

9 Oedemera nobilis

10 Oedemera tristis

11 Oedemera subulata

Scarabaeidae  Bladsprietigen

12 Phyllopertha horticola Rozenkever

13 Melolontha melolontha Meikever

14 Thrichius fasciatus Penseelkever

15 Potasia cuprea (een) Gouden tor Neschers

Lucanidae  Hertkevers

16 Platycerus caraboïdes

17 Dorcus parallelopipedus

Carambycinae   Boktorren

18 Leptura scutellata - bergsoort

Chrysomelidae Haantjes

19 Cryptocephalus hypochaeridus Steelkopje

Curculionidae  Snuitkevers

20 Phyllobius parvulus grotendeels groenbeschubde 
kevers, gevangen op 
Brem (Cytisus scoparius) en op 
Munt (Mentha)

21 Liparus coronatus

22 Liparus germanus Vallée de Chaudefour

23 Dorytomus longimanus veel op het gras onder een 
oude populier waarop ze
eigenlijk thuishoren

HYMENOPTERA Vliesvleugeligen

Formicidae Mieren

24 Camponotus vagus Reuzenmier in bruidsvlucht

Vespidae Sociale plooivleugelwespen

25 Vespa crabro Hoornaarwesp Couze de Jambon

Apidae  Bijen en hommels

26 Apis mellifera var. syriaca de geheel gele vorm van onze 
honingbij

27 Andrena fulvida

28 Andrena sericata

29 Andrena florea op Heggerank (Bryonia), ♂ met 
2 rood getekende achter- 
lijfssegmenten

30 Bombus sylvarum Boshommel Saillant

31 Bombus lapidarius Steenhommel Saillant

32 Bombus terrestris Aardhommel

Overige aangetroffen insectensoorten
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33 Bombus pratorum Weidehommel

34 Bombus pascuorum Akkerhommel

35 Bombus hypnorum Boomhommel

36 Bombus hortorum Tuinhommel

37 Bombus muscorum Moshommel

38 Halictus scabiosae

39 Lasioglossum leucozonium

40 Eucera nigrescens

41 Anthophora crassipes Zuid-Europese soort

42 Anthophora crinipes Zuid-Europese soort

43 Anthophora aestivalis

44 Xylocopa violacea Houtbij geheel zwart ook de 
vleugels, deze bij de ♀♀
met paarsblauwe weerschijn

45 Osmia rufa (= O. bicornis)

46 Osmia aurulenta

Ichneumonidae Sluipwespen

47 Ambliteles armatorius parasiteert op rupsen van uiltjes 
en spinners, vloog in
groot aantal op ons kampterrein

Tenthredinidae  Bladwespen

48 Macrophya rustica

49 Dolerus nigratus larve komt voor op grassen

50 Tenthredo rossii larve komt voor op Akkermelk-
distel (Sonchus arvensis)

51 Rhogogaster viridis Besse/Ouselle

52 Tenthredo rosii larve komt voor op Akkermelk-
distel (Sonchus arvensis)

52 Tenthredo koehleri

Ichneumonidae Sluipwespen

53 Amblyteles armatorius parasiteert op rupsen van uiltjes 
en spinners, vloog in groot 
aantal op ons kampterrein

DIPTERA Tweevleugeligen

Syrphidae Zweefvliegen

54 Cheilosia gigantea

55 Cheilosia albitarsis Weidegitje

56 Cheilosia morio

57 Pipizella virens Limburgse langspriet-platbek

58 Dasysyrphus pinastri Zwartspriet-wimperzwever

59 Dasysyrphus albostriatus Bretel-wimperzwever

60 Sericomyia lappona Donkere veenzweefvlieg deze soort is specifiek 
gebonden aan voedselarme 
bron- en stroomveenmilieus, 
zoals ook bij de bovenloop van 
de Couze de Chaudefour  het 
geval was.

61 Chrysotoxum cautum Grote fopwesp

62 Chysotoxum octomaculatum Heide fopwesp

63 Syritta pipiens Menuetzweefvlieg

Bombyliidae Wolzwevers

64 Anthrax (Argyramoeba) 
anthrax - 

korte zuigsnuit, zwart met vlek-
ken van witte
schubben, vleugels ten dele 
zwart, ten dele
doorzichtig.

65 Bombilius ater  lange zuigsnuit, zwart met vlek-
ken van witte schubben, 
vleugels ten dele zwart, ten 
dele doorzichtig

66 Bombilius discolor lange zuigsnuit, bruine pels, 
vleugels donker bij de basis,
maar naar buiten toe eindigend 
in de patroon van bruine
wolkjes

Stratiomyidae Wapenvliegen

67 Chloromyia formosa
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ODONATA Libellen

Calopterygidae

68 Calopteryx splendens Weidebeekjuffer

69 Calopteryx virgo Bosbeekjuffer

Gomphidae

70 Gomphus vulgatissimus Beekrombout

Groot geaderd witje (Aporia crataegi) met een Penseelkever (Trichius fasciatus) 
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Nr. Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Vindplaats

HUISJESSLAKKEN

CHONDRINIDAE

1 Chondrina clienta Ourcière

CLAUSILIIDAE

2 Clausilia rugosa parvula Kleine clausilia St.Nectaire

3 Cochlodina laminata Gladde clausilia Puy de Marmant

CYCLOPHORIDAE

4 Cochlostoma septenspirale Rotshorentje Neschers

ENDODONTIDAE

5 Discus rotundatus Boerenknoopje Puy de la Vache 

ENIDAE

6 Jaminia quadridens linkse torenslak Puy de Marmant 

7 Merdigera obscura Donkere torenslak Neschers

8 Zebrina detrita St.Nectaire

FERUSSACIIDAE

9 Cecilioides acicula Blindslak Puy de Marmant

HELICIDAE

10 Arianta arbustorum Heesterslak Ourcière

11 Candidula unfasciata Eenbandige grasslak Puy de Marmant

12 Cepaea hortensis Witgerande tuinslak St.Nectaire

13 Cepaea nemoralis Tuinslak St.Nectaire

14 Cernuella neglecta Afgevlakte duinslak Neschers

15 Euomphalia strigella   Neschers

16 Helicella obvia        Neschers

17 Helicigona lapicida Steenbikker St.Nectaire

18 Helicodonta obvoluta Opgerolde tandslak Neschers 

19 Helix aspersa Segrijnslak  St.Nectaire 

20 Helix pomatia Wijngaardslak St.Nectaire 

21 Hygromia cinctella  Gekielde loofslak Neschers 

22 Monacha cantiana  Grote kartuizerslak  St.Nectaire 

23 Monacha cartusiana Kleine kartuizerslak Puy de Marmant 

24 Monachoides incarnata  Bosloofslak  Ourcière  

25 Trichia plebeia Bolle haarslak  Vic le Compte

POMATIASIDAE

26 Pomatias elegans Geruite rondmondhoren Neschers 

PUPILLIDAE

27 Pupilla muscorum Mostonnetje  Puy de Marmant 

SUCCINEIDAE

28 Succinea putris Barnsteenslak Neschers 

VALLONIIDAE

29 Acanthinula aculeata  Stekelslak  Puy de la Vache 

30 Vallonia costata  Geribde jachthorenslak Neschers 

31 Vallonia pulchella Fraaie jachthorenslak Puy de Marmant 

VERTIGINIDAE

32 Truncatellina cylindrica Cylindrische korfslak Puy de Marmant 

VITRINIDAE

33 Eucobresia diaphana  Oorvormige glasslak  Ourcière 

34 Phenacolimax major Grote glasslak  Puy de la Vache  

35 Vitrina pellucida Doorschijnende glasslak  Ourcière

ZONITIDAE

36 Oxychilus alliarius  Look-glansslak  Ourcière 

37 Oxychilus draparnaudi Grote glansslak  Neschers 

38 Vitrea contracta  Kleine kristalslak  Puy de la Vache 

NAAKTSLAKKEN

ARIONIDAE

39 Arion lusitanicus Spaanse wegslak  Puy de la Vache 

Aangetroffen soorten landslakken



38KAMP K4-2003 39KAMP K4-2003

40 Arion rufus    Wegslak St.Nectaire 

LIMACIDAE

41 Deroceras laeve  Kleine akkerslak  Puy de la Vache 

42 Deroceras reticulatum  Gevlekte akkerslak  Ourcière  

43 Limax cinereoniger  Zwarte aardslak Ourcière 

44 Limax telellus  Tere aardslak  Ourcière 

ZOETWATERSLAKKEN

ANCYLIDAE

45 Ancylus fluviatilis Ronde beekmuts Lac de Quéry

HYDROBIIDAE

46 Bythinella dunkeri Grijze bronslak Lac de Quéry

LYMNAEIDAE

47 Galba truncatula Leverbotslakje Neschers

Segrijnslak (Helix aspera)
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