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Ter Inleiding                                                                            Gert Vink 
 
Het gebied Queyras ligt in het zuidelijk alpengebied in Frankrijk. Volgens reisgidsboekjes is het een 
land van honing, forel en kaas, van grote kudden schapen, van zonnewijzers en passiekruisen, van 
houtsnijkunst en houten speelgoed. In de zomer regent het er zelden. Een gebied met hoge bergen, en 
voorzien van een rijke flora! En nog niet zo toeristisch. Kortom voldoende ingrediënten voor een 
tweeweeks KNNV-kamp. 
 
De gemakkelijkste toegangsweg tot dit gebied loopt via de stad Guillestre, gelegen ca 30 km ten 
zuiden van Briancon. Een andere toegangsweg loopt via de Col d’Izoard (2360 m). De belangrijkste 
rivier in dit gebied is de Guil en het dal van de Guil vormt dan ook het grootste deel van het Parc 
Naturel Regional du Queyras. Komend vanuit Guillestre wordt het dal van de Guil bijzonder smal: 
eerst komen de Gorges du Guil - enkele km’s lang – daarna kom je in de Combe de Queyras, een 
nauw dal van 7 km lang. In deze kloven woont nauwelijks iemand. Het gebied is ruig en verlaten. De 
gesteenten hebben hier prachtige aardkleuren. Aan het einde van de kloof ligt de Roc de l’Ange 
Gardien (1466 m); de weg voert met een bocht om deze ‘rots van de engelbewaarder’. 
Hierna verbreedt het dal zich, de berghellingen aan weerszijden zijn minder stijl. 
Nu komen er een aantal dorpjes, achtereenvolgens: Château-Queyras (1411 m), Ville-Vieille (1360 
m), Aiguilles (1475 m, het grootste dorp met ca 2000 inwoners), en vervolgens Abriès (1547 m, 330 
inwoners). Daarna volgt nog het gehuchtje Ristolas (50 inwoners) en ca 1km verder bevindt zich de 
camping Le Chardonnet (1650 m) bij het gehuchtje La Monta. 
Op deze plaats werd het KNNV-kamp Queyras gehouden, prachtig gelegen aan de brede bedding van 
de rivier de Guil. Aan de rivierzijde keken we op naar een met larix beboste helling, aan de oostzijde 
keken we uit over alpenweiden en de oprijzende bergen met toppen tot ongeveer 2700 m. 
Wat lager in het rivierdal was Abriès – op 7 km afstand van de camping - de locatie voor de dagelijkse 
boodschappen; op de camping zelf waren ’s ochtends brood, melk en kaas te krijgen. 
De kamplocatie bevindt zich bijna aan het eind van dal van de Guil. Ruim 10 km verderop ligt de 
Mont Viso met een hoogte van 3841 m; deze top ligt net over de grens, in Italië. In dit gebied liggen 
diverse hoge toppen precies op de grens met Italië. Zoals de kaart laat zien vormt het oostelijk gebied 
van de Queyras een uitstulping in Italië.  
De oprichting van het Parc Naturel vond plaats in 1977 en is in de eerste plaats gericht op versterking 
van de economie en behoud van de identiteit en boerse traditie van de schaarse bevolking in dit 
gebied. In de tweede plaats is het gericht op bescherming van de natuur.  
Het dal van de Guil kent nog een aantal zijdalen met een aantal kleine dorpen. Het bekendste dorp is  
St-Véran, het hoogst gelegen dorp in Europa (2040 m). Via de Col Agnèl is er een autoweg-verbinding 
met Italië. 
 
De kamplocatie was ideaal  voor het maken van excursies in de nabije omgeving, te voet vanuit de 
camping of na een autoritje van enkele km’s. Dagelijks gingen we in twee groepen op pad en dat 
leverde altijd weer leuke belevenissen en waarnemingen op. Dit verslag geeft hiervan een goede 
indruk.  
Het verslag is samengesteld uit bijdragen van verschillende kampdeelnemers, specialisten op hun 
terrein. Zij hebben de waarnemingen van de deelnemers aan de excursies gebundeld, zodat we als 
samenstellers van dit verslag een mooi kamp-overzicht konden maken. 
Betty van Leeuwen geeft vanuit haar voorzittersfunctie een terugblik op het hele kampgebeuren. 
Frank Cazemier laat in zijn verslag zien hoe snel excursies georganiseerd kunnen worden en hij geeft 
een overzicht van alle excursies. Gert Vink is gedoken in de geologische voorgeschiedenis van dit 
gebied. Wytze Boersma stelde – met medewerking van Michel Zwarts en Henk Eggelte – de 
indrukwekkende lijst samen van de waargenomen hogere planten. Rob en Belia Nijland namen de 
vogels voor hun rekening; Herman Roode de slakken en Hennie Roode de vlinders en andere insekten. 
Dan waren er ook nog zoogdieren: marmotten,  reptielen, spinnen etc. Edwin van Spronsen maakte er 
prachtige foto's van en vertelt er iets over. 
Uiteraard is ook het mooie slotlied van Ank Soutendam en Henk Eggelte dat zij op de slotavond voor 
ons zongen, vermeld.  
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Als samenstellers hebben we aan dit alles een inleiding en een slotwoord toegevoegd en het geheel 
geredigeerd en vormgegeven. Ank Soutendam verluchtte het verslag met tekeningen. 
We danken iedereen hartelijk voor de geleverde bijdrage en hopen dat dit verslag met plezier en het 
nodige heimwee naar de Queyras gelezen wordt en een mooie herinnering is aan dit KNNV-kamp. 
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Deelnemers 
 
 
Nr  Naam    
1   Wytze Boersma  
2   Anneke Boersma-Last       
3   Fred Brakenhoff  
4   Willem Brakenhoff  
5   Frank Cazemier excursieregelaar 
6   Saskia Stanneveld   
7   Henk Eggelte   
8   Ank Soutendam  
9   Carla Kuit   
10 Gerard Schuitemaker     
11  Betty van Leeuwen voorzitter 
12  Rob Nijland   
13  Belia Nijland-Bolle          
14  HermJan Roep              
15  Anna Simmelink admin  
16  Herman Roode  
17  Hennie Roode-Woudstra   
18  Edwin van Spronsen    
19  Gert Vink   
20  Mieke Vink- v.d.Meij  
21  Wim van Zuilen  
22  Rieke van Zuilen- Hoefnagel    
23  Michel Zwarts  
24  Corrie Zwarts-de Rooij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Dal van de Guil, HE 
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Van de Voorzitter                                                           Betty van Leeuwen 
 
Het kamp bij Ristolas in de oostelijke Queyras was in meerdere opzichten zeer geslaagd. 
Afgezien van enig gerommel in de bergen en dalen om ons heen en enkele spetters dichtbij in 
de eerste week, was er geen regen van betekenis. Zonnig weer zonder al te grote hitte was ons 
deel.  
 
Hoewel de oostelijke Queyras vooral uit schisten bestaat is er zoveel variatie in gesteente dat 
zowel kalkachtige als zure omstandigheden werden aangetroffen naast natte en droge.  
Het eenvoudige maar rustige kampeerterrein lag magnifiek en bleek een zeer gunstig 
uitgangspunt voor tal van boeiende excursies via verschillende zijdalen naar dito cols, of 
rustig in de buurt langs de beek of in de prachtige weiden. Dit alles persoonlijk voorgelopen 
door onze onvermoeibare excursieregelaar Frank. Het kampeerterrein zelf, dat droger en 
steniger was dan de omgeving, bleek meerdere interessante soorten te bevatten pal naast de 
tenten, die pas na enkele dagen werden opgemerkt, zoals Campanula spicata.    
Toen we half juni arriveerden was het voorjaar. Diverse Anemonen stonden in de bossen, de 
spierwitte Narcissus poëtica , de bruine Cypreswolfsmelk, gele Trollius en vele tinten blauw 
kleurden de alpenweide tot een boeket. Twee weken later overheerste het roze van de Knautia  
in de wei, bloeiden de Gele gentianen en stonden de eerste Turkse lelies te pronken. Het was 
zomer geworden. Toen we vertrokken begonnen de maaimachines hun werk, het kamptijdstip 
was prima gekozen. Boven bij de sneeuw bleven de Gletsjerranonkels en Soldanella´s de hele 
tijd present . Iedere dag gaf nieuwe verrassingen qua waarnemingen en geheel verschillende 
landschappen. 
Met de vlinders was het iets minder spectaculair, juni is een  ‘dipmaand’  voor deze dieren, 
maar de verschillende vlinderaars wisten toch aardig wat interessante soorten bij elkaar te 
sprokkelen, ook van andere insecten. Alleen de slakkenman had bijna niets te doen, en de 
vogelaars hadden eveneens enige moeite met een redelijk soortenlijstje hoewel daar prachtige 
waarnemingen van de steenarend tegenover stonden. Rode rotslijster en de drie aanwezige 
hoenderachtigen werden gehoord noch gezien. Overal duidelijk aanwezig waren onze 
vriendjes de marmotten die we verschillende keren vossen zagen uitfoeteren. Er was veertien 
dagen lang veel te beleven en ook na een derde week zouden we ons nog niet verveeld hebben 
zoveel heeft het gebied te bieden. Pas de laatste dag werd een langer, wat meer toeristisch 
autotripje gemaakt en enkele dorpen aangedaan, hoewel ook toen op de Col Agnel nog 
meerdere nieuwe soorten werden gescoord. 
 
De deelnemers vermaakten zich uitstekend en geen wanklank werd gehoord. Ook de 
vriendelijke kampbeheerder Didier, die zorgde voor ons dagelijks brood, kaas en melk en 
soms een dineetje in zijn piepkleine restaurantje, droeg bij aan de goede sfeer. Alleen voor het 
bruine brood waren we te vroeg. Misschien toch de enige ergernis. Wil je dat eten in Ristolas , 
dan moet je net als de Fransen in juli komen. Hetzelfde gold trouwens ook voor het 
natuurmuseum en de kabelbaantjes. 
 
Naast onze excursies ontstond er spontaan een avondprogramma: Herman Roode, onze 
"slakkenpakker", liet ons zijn boeiende slakkenlezing horen, gesteund door PowerPoint-
plaatjes op zijn laptop; Edwin van Spronsen, onze natuurfotograaf, liet ons enkele keren, ook 
alweer dankzij de moderne techniek, c.q. digitale foto's op de laptop, vers van de naald een 
aantal van zijn schitterende opnamen zien. Dat waren leuke aanvullingen op het programma.  
 
Het is duidelijk dat de Queyras al flink zuidelijk ligt in de Alpen, waardoor zeker op lagere 
zuidhellingen zuidfranse soorten gevonden werden zoals een grote harige lichtgele Astralagus 
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die "queue de renard" wordt genoemd omdat hij bruin verbloeit. Die soorten staan niet 
allemaal in de lijvige alpenboeken zoals de ijverige gebruikers van de Flora Helvetica 
ontdekten, maar dat maakte het alleen maar boeiender en een Franse flora biedt dan uitkomst. 
Wie dit verslag verder leest en de illustraties bekijkt, zal ontdekken hoe boeiend het allemaal 
was. 
 
Een kamp dat het waard is herhaald te worden. 
 
 
Excursies                                                                         Frank Cazemier,  excursieregelaar 
 
Inleiding 
Om de omgeving te verkennen dien je als excursieregelaar toch wel enkele dagen van te voren 
aanwezig te zijn, zo bleek ook hier. In de Queyras was nog nooit eerder een kamp geweest. 
Dus je kunt niet steunen op vorige verslagen. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om weer 
op een heel nieuw terrein te beginnen. Want alles moet nog ontdekt worden. En dan kom je 
tot de ontdekking dat het seizoen hier eigenlijk nog moet beginnen. Dit blijkt onder andere uit 
het feit dat verschillende instellingen en zaken nog gesloten zijn. In Queyras begint het 
toeristen-seizoen op 1 juli! 
De voorbereidingen voor dit kamp waren niet erg moeilijk, want ik had het enorme voordeel 
dat verschillende excursies direct vanaf het kampeerterrein konden vertrekken. Het aantal 
deelnemers aan het kamp, 24 personen en geen kinderen, was van dien aard dat er maar twee 
excursies per dag nodig waren.  
Ik heb de gewoonte om alle excursies, die ik plan, ook zelf voor te lopen. Dat betekent dat ik 
probeer op die manier 2 tot 4 excursies per dag voor te bereiden. Dan is het na een kleine 
week zo dat ik zelf ook weer kan deelnemen aan het kamp. In dit geval konden we de auto de 
eerste dagen laten staan.  
Het kampeerterrein was gelegen in een dal dat behoorlijk breed was en waar de weg nog 
enkele kilometers door liep, maar dán ook echt ophield. Zowel links als rechts waren er 
alpenweiden met de daarbij behorende vegetatie. Door het dal liep natuurlijk ook een rivier; 
hij grensde aan het kampeerterrein. De starthoogte bij de camping was al 1600 meter, wat een 
mooi uitgangspunt is. Maar de boomgrens ligt hier echter zo rond de 2200 meter.  
Wat het seizoen betreft zaten we aan het einde van het voorjaar en begin van de zomer. Zodat 
het geheel een zeer gevarieerde indruk maakte. 
Er zijn in dit kamp 23 excursies georganiseerd. Enkele van de eerste week zijn in de tweede 
week herhaald. De excursies werden ook goed bemand zodat er maar weinig mensen 
achterbleven. Ook het vinden van excursieleiders was geen probleem; iedereen is wel eens 
een keer aan de beurt geweest. 
Het weer heeft ook erg meegespeeld;  wij zijn er nooit voor thuis gebleven. Over het 
algemeen was het overdag tussen 20 en 25 graden en ’s avonds koelde het af naar 10 graden.  
Alleen in de avond hebben we een paar onweersbuien gehad. 
Ik wil iedereen die een excursie geleid heeft bedanken, want het is zonder die medewerking  
niet mogelijk een kamp goed te laten lopen.  Ik heb de indruk dat het een geslaagd kamp is 
geweest waar ieder het naar zijn zin heeft gehad. En wie weet ….. maar weer tot een volgend 
kamp! 
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Excursieoverzicht  
 
Maandag 20 juni:  
Exc. 1         Wandeling langs de Guil  
Halve dag (9-13u); te voet vanaf camping; zuidwaarts en terug langs de autoweg; lengte 4 km, 
                    stijging 50 m  
Waarnemingen:  planten, vlinders, vogels, stenen. 
Leiding:  Wim van Zuilen.   Aantal deelnemers: 11 
 
Exc. 2          Wandeling door alpenweide 
Halve dag;  te voet vanaf camping; aan noordoostzijde van de camping; lengte 3 km, stijging 80 m. 
Waarnemingen:  planten, vlinders, vogels. 
Leiding:  Betty van Leeuwen.  Aantal deelnemers: 12 
 
Dinsdag 21 juni: 
Exc. 3           Wandeling van Sentier ecologique du Pré-Michel. * 
Driekwart dag (9-15u); met auto tot parkeerplaats aan eind van dal, daarna te voet; lengte 3 km, 
                      stijging 200 m. 
Waarnemingen:  planten, vlinders, vogels. 
Leiding:  Wytze Boersma.  Aantal deelnemers: 13 
 
Exc. 4            Wandeling langs de Guil. 
Driekwart dag; te voet vanaf camping, zuidwaarts tot aan brug, aan overzijde terug via 
                         Ristolas; lengte 4 km, stijging 50 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders, vogels, stenen. 
Leiding: Herman Roode.  Aantal deelnemers: 10  
 
Woensdag 22 juni: 
Exc. 5             Bergtocht langs de Torrent de Ségure naar Lacs Lacroix.           
Driekwart dag;  te voet vanaf camping, via Ristolas; lengte 12 km, stijging 700 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders,  bos. 
Leiding: Gert Vink.  Aantal deelnemers: 14 
 
Donderdag 23 juni: 
Exc. 6             Bergtocht naar Col  Lacroix. 
Hele dag (9 – 17 u.);  te voet vanaf camping, lengte 9 km., stijging 700 m. 
Waarnemingen:  planten, vlinders, bos. 
Leiding: Herm Jan Roep. Aantal deelnemers: 11 
 
Exc. 7              Wandeling langs de Guil 
Halve dag;  te voet vanaf camping, zuidwaarts tot aan brug en bovenlangs weer terug 
                    via Ristolas. lengte 4 km, stijging 50 m. 
Waarnemingen:  planten, vlinders, stenen, slakken. 
Leiding: Corrie Zwarts.  Aantal deelnemers: 10 
 
Vrijdag 24 juni: 
Exc. 8               Bergtocht naar de Col de Malaure. 
Hele dag;  per auto via Le Roux naar Valpréveyre, daarna te voet; afstand 10 km, stijging 700 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders, stenen. 
Leiding : Michel Zwarts.  Aantal deelnemers: 21 
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Exc. 9                Bergtocht naar Lac Egorgéou en naar Lac Foreant (richting Col Vieux) 
Hele dag; per auto naar parkeerplaats aan eind van dal, daarna te voet; afstand 16 km. Stijging 900 m  
Waarnemingen: planten, vlinders, bos. 
Leiding : Willem Brakenhoff.  Aantal deelnemers: 2 
 
Zaterdag 25 juni: 
Exc. 10                 Wandeling naar Bergerie sous Roche. 
Driekwart dag: per auto via Le Roux naar Valpréveyre, daarna te voet; afstand 7 km. Stijging 500 m   
Waarnemingen: planten, vlinders, bos. 
Leiding : Wytze Boersma.  Aantal deelnemers: 11 
 
Exc. 11                  Wandeling van Sentier ecologique du  Pré-Michel. (Exc.3) *  
Driekwart dag: per auto naar parkeerplaats eind van dal, daarna te voet; afstand 4 km, stijging 200 m.  
Waarnemingen:  planten, vlinders, bos. 
Leiding : Betty van Leeuwen.  Aantal deelnemers: 7 
 
Zondag 26 juni: 
Exc. 12                  Wandeling naar de Torrent de la Linette. (waterval) 
Halve dag: te voet vanaf camping, afstand 4 km, stijging 150 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders, marmotten. 
Leiding : Herm Jan Roep.  Aantal deelnemers: 11 
 
Exc. 13                  Wandeling naar Les Bertins (de 12 staties). 
Driekwart dag: per auto naar Abriès, daarna te voet; afstand 9 km, stijging 450 m  
Waarnemingen: planten, vlinders, slakken. 
Leiding : Wytze Boersma.  Aantal deelnemers: 6 
 
Maandag 27 juni: 
Exc. 14                   Bergtocht naar Col des Thures. 
Hele dag; per auto naar Le Roux, daarna te voet; afstand 13 km, stijging 1000 m. 
Waarnemingen:  planten, vlinders, bos. 
Leiding : Gert Vink.  Aantal deelnemers : 11 
 
Exc. 15                   Wandeling naar Bois du Châtellard. 
Halve dag; te voet vanuit camping, afstand 4 km, stijging 200 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders, stenen. 
Leiding : Herm Jan Roep.   Aantal deelnemers: 10 
 
Dinsdag 28 juni: 
Exc. 16                   Wandeling langs de Guil 
Halve dag;  te voet vanuit camping, afstand 4 km, stijging 50 m.                
Waarnemingen: planten, vlinders, stenen. 
Leiding : Gerard Schuitemaker.  Aantal deelnemers: 10 
 
Exc. 17                    Rondwandeling  naar Bergerie sous Roche. (Exc. 10) 
Driekwart dag; per auto via Le Roux naar Valpréveyre, daarna te voet, afstand 7 km, stijging 500 m. 
Waarnemingen:  bos, planten, vlinders. 
Leiding : Henk Eggelte. Aantal deelnemers: 6 
 
Woensdag 29 juni: 
Exc. 18                     Wandeling naar Torrent de la Linette. (waterval) (exc. 12) 
Halve dag; te voet vanuit camping, afstand 4 km, stijging 150 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders, marmotten. 
Leiding : Betty van Leeuwen. Aantal deelnemers: 7 
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Exc. 19                      Bergtocht naar Col de la Lauze 
Driekwart dag;   per auto naar Abriès, daarna te voet; afstand 10 km, stijging max. 950 m. 
Waarnemingen: bos, planten, vlinders. 
Leiding : Willem Brakenhoff.  Aantal deelnemers: 12 
 
Donderdag 30 juni: 
Exc. 20                    Bergtocht  naar Lac Egorgéou en Lac Foreant (exc. 9) 
Hele dag;  te voet vanaf camping; afstand 20 km, stijging 900 m.  
Waarnemingen: bos, planten, vlinders. 
Leiding : Herm Jan Roep. Aantal deelnemers: 7 
 
Exc 21                      Wandeling naar Les Bertins (de 12 staties) (Exc. 13). 
Driekwart dag;   per auto naar Abriès, daarna te voet; afstand 9 km, stijging 450 m.  
Waarnemingen: planten, vlinders, vogels. 
Leiding : Herman Roode.   Aantal deelnemers: 10 
 
Vrijdag 1 juli: 
Exc. 22                      Col Vieux en Col Agnel.  
Driekwart dag;  per auto via Abriès, Ville-Vieille, Molines en Queyras, Fontgillarde naar 
                          Parkeerplaats bij Refuge Agnel, daarna te voet naar Col Vieux en daarna per auto 
                          naar Col Agnel; op terugweg dorpswandeling in Fontgillarde 
Waarnemingen:  planten, vogels, stenen  
Leiding : Betty van Leeuwen.  Aantal deelnemers: 22 
 
Zaterdag 2 juli: 
Exc. 23                       Sentier écologique des Astragales  * 
Halve dag:  per auto naar Ville-Vieille, daarna te voet, afstand 2 km, stijging ca 150 m  
Waarnemingen: planten, vogels. 
Leiding : Betty van Leeuwen. Aantal deelnemers: 9 
     
* van deze wandelingen zijn gidsjes te koop bij het Bureau de Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Frank                                            Daarheen dus, HE 
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Voorgeschiedenis van de Queyras                                          Gert Vink 
 
Het hooggebergte van de Queyras bestaat grotendeels uit massieven van oud en hard gesteente. Op 
grond van de geologische geschiedenis wordt het oostelijk deel van de Queyras (ongeveer vanaf 
Château-Queyras) gerekend tot de zogenaamde Piemont-zone, waarvan het grootste gedeelte op 
Italiaans grondgebied ligt. De belangrijkste gesteenten in het gebied zijn omzettingsgesteenten, 
gevormd uit kleien  en mergels (klei en kalk), bezonken als fijn slib in een oceanische diepzee die daar 
bestond in de periode van Trias en Jura. (230-135 miljoen jaar geleden).  Ze worden schisten genoemd 
en vertonen een gelaagde structuur. 
Het westelijke deel van de Queyras wordt geologisch gerekend tot de Brianconnais-zone. Lagen van 
verschillende ouderdom en samenstelling liggen hier naast, op en boven elkaar. Het bestaat vooral uit 
geplooide en vervormde kalkmassieven, maar ook zandsteen, mergels en gneis komen voor. 
Aan het einde van de Krijt-periode (65 miljoen jaar geleden) begon de alpiene gebergtevorming. Dit 
werd veroorzaakt door het naar elkaar toe schuiven van de continenten Afrika en Europa, continenten 
die als platen op het ‘vloeibare’ gesteente in de aardmantel drijven. In de daaropvolgende periode het 
Tertiair (65 -2,5 miljoen jaar geleden) - en ook nu nog - zet de alpiene gebergtevorming zich voort. 
Stukken land en zee raakten in de verdrukking,  werden opgeheven, plooiden zich of braken waardoor 
delen over elkaar heen schoven als dekbladen. Zo werd de diepzee in de Piemont-zone  helemaal dicht 
geschoven. Hierbij werden de diepzeekleien en –mergels door de hoge druk omgezet tot schisten en 
opgeheven tot hooggebergte. Door de vele bewegingen, de hoge druk en de omzettingen is de opbouw 
van het gebergte in dit gebied en van de Alpen in het algemeen heel ingewikkeld:  
- horizontaal in zee afgezette lagen staan nu schuin of vrijwel verticaal;   
- door het schuiven van dekbladen kan oud gesteente op jonger gesteente liggen 
- in diepzee gestolde gesteenten kunnen nu in het hooggebergte liggen. 
Bij onze excursies naar de verschillende cols hebben we vrijwel overal het schuin gestelde 
schistgesteente kunnen waarnemen. 
In de daarop volgende periode - het Pleistoceen - (2,5 miljoen jaar geleden tot 10000 jaar geleden) 
kwamen een aantal ijstijden voor die het noordelijk deel van Europa en het gehele gebied van de 
Alpen in hun greep hielden. De laatste ijstijd kwam 10000 jaar geleden aan z’n eind; ons land was 
toen niet door ijs bedekt maar had wel een koud toendra-landschap. Het gebied van de Alpen - in 
Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk - lag door de hoogte geheel onder een vrijwel gesloten ijskap, die 
groeide of afnam met elke wisseling van het klimaat. Gigantische ijsmassa’s (gletsjers) begonnen hun 
tocht naar beneden  en veranderden het landschap al brekend, schurend en slijpend. Ze schoven door al 
bestaande laagten en dalen naar beneden en slepen deze verder uit tot diepe V-vormige dalen. Doordat 
de grote gletsjer in het hoofddal een veel sterker schurende werking had dan de kleine gletsjers in de 
zijdalen, liggen de uitmondingen van de zijdalen hoog op de helling van het hoofddal. Dat is in de 
Queyras mooi te zien. 
Gletsjers verplaatsten zich niet altijd even snel, waardoor het dal ook niet gelijkmatig werd uitgediept; 
hierdoor konden in de lengterichting van het dal verschillende niveaus ontstaan. De voorzijde van zo’n  
trede  kan zo steil zijn dat het water zich er nu als een waterval overheen stort. De vlakkere gedeelten 
vertonen vaak een uitholling en vormen zo een bekken waarbij aan het eind daarvan een wal van 
stenen – een morene – wordt neergelegd.  
Lange tijd bleven de gevolgen van de ijstijden onder het ijs verborgen totdat 10000 jaar geleden, aan 
het einde van de laatste ijstijd, ijsbedekking en gletsjers smolten. Grote hoeveelheden smeltwater 
baanden zich een weg naar beneden en slepen met geweld diepe ravijnen uit (gorges en kloven, zoals 
tussen Guillestre en Château-Queyras). In de bredere dalen bleef veel meegevoerd materiaal achter: 
grote keien, grind, zand, klei en kalk, waardoor de dalen gedeeltelijk werden opgevuld en een 
tamelijke vlakke bodem kregen (zoals in ons kampgebied). Door verdere verwering en afbraak werd 
het materiaal verkleind. Gletsjers en ijskappen hebben zich nu geheel uit het gebied teruggetrokken, 
maar hebben in het verleden de huidige aanblik van het landschap in sterke mate bepaald. 
 
De gesteenten in ons kampgebied bestaan met name uit omzettingsgesteenten (metamorfe gesteenten). 
De oorspronkelijke gesteenten hebben door verhoogde druk en temperatuur een verandering 
ondergaan in hun structuur en/of in hun minerale samenstelling. 
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Door verhoogde druk wordt een gesteente vast:  klei wordt eerst schalie en kan daarna lei  worden; 
zand wordt zandsteen, kalk (van kalkskeletten en schelpdieren in zee) wordt kalksteen en daarna 
marmer; grind kan aaneengekit worden tot conglomeraat. Speelt ook hogere temperatuur een rol dan 
ontstaan uit klei- en mergelafzettingen schisten, een gemakkelijk splijtend gesteente waarin veel 
glimmer aanwezig is. In ons excursiegebied is dit het meest voorkomend gesteente. Op verschillende 
plaatsen is het schist-gesteente ook kalhoudend hetgeen opviel door het voorkomen van kalkminnende 
planten. Bij thuiskomst heb ik een aantal meegenomen stukken schist bedruppeld met verdund 
zoutzuur. Hierbij bleek, door het ontstaan van belletjes CO2, dat dit gesteente inderdaad in meer of 
mindere mate kalkhoudend is. Daarnaast was ook op veel plaatsen groene steen te vinden, o.a. in de 
rivierbedding van de Guil maar ook op hellingen. Dit betreft steen aangeduid als serpentiniet, met een 
egaal mosgroen tot donkergroen uiterlijk, afkomstig van omzetting van het stollingsgesteente 
peridotiet van de oude oceaanbodem. Dit gesteente bevat geen vrije kalk, maar magnesium in 
gebonden vorm en is zeer basisch. In hoeverre hierop specifiek magnesium-minnende planten groeien 
is mij niet bekend.  
 
Gegevens ontleend aan: 

- Franse Alpen. Reisgids Gouden serie. ANWB 2003 
- Zwitserse Alpen, Gea, 1984, vol. 17 
-     Sous le ciel du Viso. Sentier écologique du Pré-Michel. (natuurgids; Toeristenburo Abriés) 

 
 
 
 
 
 
 

 
                     AS
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Hogere planten                                                                      Wytze Boersma 
 
Toelichting  
Het is een indrukwekkende lijst geworden van alle gevonden plantensoorten, totaal 524. Een 
dergelijke lijst zegt iets over het gebied waar we 14 dagen hebben doorgebracht. Het heeft vooral te 
maken met de verschillen in het deel Parc du Queras  Het 
gaat hierbij om alpien, subalpien, droge en natte gebieden, 
bossen, weiden en akkers en noordelijke en zuidelijke 
berghellingen. De samenstelling van de bodem speelt ook 
een belangrijke rol. Daar waar kalk aanwezig is verandert de 
flora. Voor zo’n indrukwekkende lijst zijn 1222 planten 
genoteerd op de excursieformulieren. Het werkelijke aantal 
ligt nog hoger omdat een aantal excursies, op de lijst zijn 
gecombineerd. Dit zegt ook iets over de groep. Met veel 
aandacht en ijver werden de plantensoorten genoteerd. 
 
Door alleen een opsomming te maken zou je het gebied te 
kort doen. Daarom heb ik gekozen om de waarnemingen per 
excursiegebied zoveel mogelijk in tact te laten. Hierdoor kan 
men de gebieden met elkaar vergelijken. De 
excursiegebieden zijn in aparte kolommen, van A t/m R 
weergegeven. Kolom R geeft de inventarisatie van het 
kampeerterrein weer. Deze lijst krijgt nog meer waarde als 
aan de plantensoorten items, zoals alpien of kalkminnend  
was toegevoegd. Alleen bij de excursie naar Col Vieux en 
Col Agnel, kolom P is dit voor een deel gedaan. ( A staat 
voor Alpien en K voor Kalk) 

Astragalus alopecurus, HE 
Na veel uitzoekwerk, oplossen van puzzeltjes, raadplegen van boeken en computerwerk heb ik een zo 
compleet mogelijke plantenlijst samengesteld. Deze keer was het niet zo eenvoudig. Om alle inbreng 
tot zijn recht te doen komen heb ik niet al te streng het rode potlood gehanteerd. Deze lijst is nooit 
helemaal af. Er blijven altijd wel discussiepuntjes over. Door het gebruik van verschillende boeken 
ontstaan weer nieuwe verschillen.  
Ik ben in eerste instantie uitgegaan van de Flora Helvetica (dit had de Alpen Flora of een Franse flora 
moeten zijn, maar die twee bezit ik niet). Hierna heb ik de Bergflora van Tirion gebruikt (deze is 
door menigeen in het kamp gebruikt, werkt snel en je hebt een antwoord). 
Bij de wetenschappelijke namen zijn de synoniemen tussen haakjes geplaatst. Op de lijst heb ik de 
notatie “aggregaat”, die in de Flora Helvetica wordt gebruikt vervangen door “sensu lato” (in ruime 
omgrenzing) afgekort s.l.. Omdat sencu lato in de Nederlandse literatuur veel algemener is dan 
aggregaat.  
Voor de Nederlandse namen heb ik ook weer Tirion en Heukels gebruikt. Hier en daar zijn 
Nederlandse namen toegevoegd zoals ze in het kamp werden gebruikt. Deze staan dan ook tussen 
aanhalingsstreepjes. 
 
Na de excursies werd door determinatie de verschillende planten de juiste naam te geven. Gelukkig 
had Henk zijn Alpen Flora meegenomen die in vele gevallen de oplossing gaf. Het ging hierbij vooral 
om soorten met een mediterrane oorsprong die al of niet door de oorspronkelijke bevolking zijn 
geplant zoals, Astragalus alopecurus, Centranthus angustifolius (Smalbladige spoorbloem) 
Laserpitium gallicum, Myricaria germanica (Duitse tamarisk), Nepeta nepetella, Ononis natrix 
("Geel" stalkruid), Ononis cristata (O. cenisia), Salvia aethiopis, Echinops ritro. 
 
Wat ons allemaal is opgevallen zijn de veranderingen in de tijd. Toen we pas aankwamen, stonden de 
planten in de alpenweiden volop in bloei. In de loop van het kamp hebben we het zien veranderen. De 
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kleuren veranderen van geel, rood en blauw in groen en bruin. Even na 1 juli, na het maaien was het 
helemaal gedaan met de veldboeketten. 
 
Tot slot een woord van dank voor Henk en Michel voor aanvullingen en opmerkingen bij het 
samenstellen van de plantenlijst. 
 

Wytze Boersm 
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Vogels                                                                                                Rob en Belia Nijland 
 
Toelichting 
Het te verwachten aantal vogelwaarnemingen is in een alpengebied, zoals de Queyras, in de 
zomermaanden niet hoog. Toch zijn er aan aantal leuke waarnemingen gedaan. 
 
De Grijze Gors werd op twee locaties waargenomen. Tegenover Ristolas (vlak bij de 
camping) bij de ruïne en op de kapellenroute nabij Abriès. Voor de Grijze Gors is dit het 
noordelijkste deel van zijn verspreidingsgebied. 
Tijdens de kapellenroute ontdekten wij ook nog de Grauwe Klauwier. 
Op de Col Vieux zien we Sneeuwvinken. Deze werden door een groot deel van de groep 
waargenomen. 

 
Sneeuwvink         Kwartels 
De ruïne en de picknickplaats bij Ristolas bleken goede vogelspotplaatsen te zijn. Hier zagen 
wij diverse malen onder meer: Kneu, Grijze Gors, Geelgors, Europese Kanarie, Zwarte 
Roodstaart en Huiszwaluw. 
Op de camping werden met regelmaat Kwartels gehoord, maar helaas niet gezien. Ook een 
leuke waarneming was een Witgatje op doortrek, die zich een middag ophield in het meertje 
achter de camping. 
     De roofvogels lieten zich helaas niet vaak zien. 
 
De lijst van vogels is samengesteld naar meldingen van de kampdeelnemers. Wij, als 
samenstellers van de waarnemingen, hebben helaas zelf niet alle vogels gezien. 
 
 
Lijst van waarnemingen 
Nederlands Wetenschappelijk Frans 
Alpenkauw Pyrrhocorax graculus Chocard à bec jaune 
Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax Crave à bec rouge 
Boerenzwaluw Hirundo rustica Hirondelle rustique 
Boomvalk Falco subbuteo Faucon hobereau 
Braamsluiper Sylvia curruca Fauvette babillarde 
Buizerd Buteo buteo Buse Variable 
Ekster Pica pica Pie bavarde 
Europese Kanarie Serinus serinus Serin cini 
Geelgors Emberiza citrinella Bruant jaune 
Gele Kwikstaart Motacilla flava Bergeronnette printanière 
Gierzwaluw Apus apus Martinet noir 
Goudvink Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine 
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Gote Bonte Specht Dendrocopos major Pic épeiche 
Grote Gele Kwikstaart Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 
Grasmus Sylvia communis Fauvette grisette 
Graspieper Anthus pratensis Pipit farlouse 
Grauwe Klauwier Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
Grauwe Vliegenvanger Muscicapa striata Gobemouche gris 
Grijze Gors Emberiza cia Bruant fou 
Groene Specht Picus viridis Pic vert 
Groenling Carduelis chloris Verdier d'Europe 
Huismus Passer domesticus Moineau domestique 
Huiszwaluw Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 
Italiaanse Mus Passer    
Klapekster Lanius excubitor Pie-grièche grise 
Kneu Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 
Koekoek Cuculus canorus Coucou gris 
Koolmees Parus major Mésange charbonnière 
Kramsvogel Turdus ilaris Grive litorne 
Kwartel Coturnix coturnix Caille des blés 
Merel Turdus merula Merle noir 
Notenkraker Nucifraga caryocatactes Cassenoix moucheté 
Paapje Saxicola rubetra Tarier des prés 
Putter Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
Raaf Corvus corax Grand Corbeau 
Rotsduif Columbia livia Pigeon biset 
Rotszwaluw Ptyonoprogne rupestris Hirondelle de rochers 
Sneeuwvink Montifringilla nivalis Niverolle alpine 
Sperwer Accipter nisus Epervier d'Europe 
Steenarend Aquila chrysaetos Aigle royal 
Tapuit Oenanthe oenanthe Traquet motteux 
Tjiftjaf    Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Torenvalk Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Tuinfluiter Sylvia borin Fauvette des jardins 
Veldleeuwerik Alauda arvensis Alouette des champs 
Vink Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Vlaamse Gaai Garrulus glandarius Geai des chênes 
Winterkoning Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Witgatje Tringa ochropus Chevalier culblanc 
Witte Kwikstaart Motacilla alba Bergeronnette grise 
Zanglijster Turdus philomelos Grive musicienne 
Zwarte Kraai Corvus corone Corneille noire 
Zwarte Mees Parus ater Mésange noire 
Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros Rougequeue noir 
   
Totaal aantal soorten: 54   
 
Slakken                                                                             Herman Roode 
 
Toelichting 
Mijn hoop was in dit kamp veel nieuwe mollusken te vinden. Wij waren nog niet eerder in 
deze omgeving geweest, maar de eerste dagen al zagen er niet hoopvol uit. 
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Van de wat grotere slakken werd alleen de Heesterslak gezien en van de naaktslakken de 
Gewone wegslak. Na een aantal dagen kon ik toch, na veel zoeken, ongeveer 12 soorten 
noteren, wat niet erg veel is. Het  waren geen bijzondere soorten, in ieder geval geen nieuwe 
waar je toch altijd op hoopt. 
De eerste nieuwe soort die ik vond voor mijn collectie was de Grote rotsslak Chilostoma 
cingulella, waargenomen op 2050 meter hoogte nabij Ristolas, in grote aantallen langs het pad 
naar boven. 
De volgende leuke soort die gevonden werd, was de Wimperslak Ciliella ciliata. Ik heb deze 
slak eenmaal eerder gevonden. De Nederlandse naam heeft betrekking op de mooie haartjes 
die op de buitenste laag van het huisje zitten.  
Tijdens de laatste wandelingen heb ik wat strooisel meegenomen. Daaruit zijn nog wat kleine 
soorten verzameld. Uiteindelijk zijn in totaal 21 huisjesslakken, 5 soorten naaktslakken en 1 
zoetwaterslak waargenomen.  
Ondanks dat ik niet veel mollusken gezien heb, is het kamp voor mij zeer geslaagd, omdat er 
heel veel andere mooie momenten en waarnemingen waren. 
 
Lijst van waarnemingen 

Huisjesslakken 
Chondrinidae 
Abida secale Korenkorrel-slak 

Clausiliidae 
Clausilia dubia Knotwilgslak 

Cochlicopidae 
Cochicopa lubrica Glanzende agaathoren 

Endodontidae 
Discus ruderatus Bruine discoslak 

Enidae 
Jaminia quadridens Linkse torenslak 

Euconulidae 
Euconulus fulvus Gladde tolslak 

Helicidae 
Arianta arbustorum Heesterslak 
Candidula unfasciata Eénbandige grasslak 
Chilostoma cingulella Grote rotsslak 
Ciliella ciliata Wimperslak 
Helix pomatia Wijngaardslak 
Trichia hispida Haarslak 

Pupillidae 
Pupilla alpicola Alpenmostonnetje 
Pupilla muscorum Mostonnetje 

Rotsslak   Chilostoma ssp 
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Pyramidulidae  
Pyramidula rupestris Rotstol 

Succineidae 
Succinea oblonga Langwerpige barnsteenslak

Valloniidae 
Vallonia costata Geribde jachthorenslak 
Vallonia pulchella Fraaie jachthorenslak 

Vertiginidae 
Truncatellina cylindrica  Cylindrische korfslak 

Vitrinidae 
Phenacolimax major Grote glasslak 

Zonitidae 
zonitoides nitidus Donkere glimslak 

Naaktslakken 
Arionidae  
Arion rufus Wegslak 
Arion subfuscus            Bruine wegslak   

Limacidae 
Deroceras panormitanum Zuidelijke akkerslak 

Limacidae 
Limax cinereoniger Zwarte aardslak 
Limax maximus Grote aardslak (tijgerslak) 

Zoetwaterslakken 
Lymnaeidae  
Galba truncatula Leverbotslak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wimperslak   Ciliella ciliata 
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 29

Choc, HE 

 

Vlinders en andere Insekten                                                             Hennie Roode 
 
Toelichting 
De Kleine apollovlinder, Zwarte apollovlinder, het Alpenhooibeestje, de 
Steppeparelmoervlinder en de Alpenparelmoervlinder. Zomaar 5 nieuwe vlindersoorten voor 
mij op de eerste excursiedag in ons kamp in de Queyras. Dat belooft nog wat voor de 
komende tijd, dacht ik nog. En ja hoor dat klopte precies.  
Het was voortreffelijk weer om te vlinderen en in het geheel hebben we op al die heerlijke 
tochten 73 vlindersoorten voorbij zien vliegen. De Bergluzernevlinder en de 
Veenluzernevlinder zijn twee prachtige vlinders die we op onze excursie in La Monta dicht 
bij de camping zagen. Maar erg leuk vond ik dat Saskia een Duinparelmoervlinder had gezien 
langs de hellingen bij Abriès; ze kwam dat vertellen na de excursie aldaar. Op diezelfde 
excursie twee dagen later op donderdag 30 juni waar Corrie en ik bij waren, kwamen we deze 
zelfde vlinder weer tegen. Maar leuk om te vertellen is dat Saskia al meldde dat er ook een erg 
donkere vlinder vloog die ze niet kon thuisbrengen. Nu hadden wij het geluk om deze te 
vangen en het bleek een Grote Saterzandoog te zijn. Op datzelfde smalle paadje langs de 
rotsen vloog op een struik een erg klein vlindertje waarvan ik vermoedde dat het een kleine 
page zou kunnen zijn. Het was erg moeilijk om deze te kunnen vangen maar na veel geduld 
en wachten in de hete zon had ik deze toch te pakken en na determinatie van Corrie en mijzelf 
en bij navraag bij Michel over de waardplanten bleek het een Wegedoornpage te zijn. Ook 
weer een nieuwe soort. 
Ook vermeldenswaard is dat er veel soorten vlogen die niet goed te determineren waren. Die 
dus alleen maar specifiek op deze plek voorkomen zoals de Witbonte parelmoervlinder die 
qua tekening met z’n voorkant er wat anders uitziet dan in het boek staat.  
Een erg leuke belevenis weer dit kamp. Ik heb erg genoten van de prachtige omgeving .                                
Alleen de weg ernaartoe door die nauwe kloof en de erg bochtige wegen vind ik minder 
leuk.maar gelukkig ben ik dat alweer vergeten. 
Het was een erg leuk kamp met veel gezellige deelnemers van wie ik ook weer veel geleerd 
heb. En dat geldt voor elk kamp van de KNNV, leuke terreintjes, goede omgeving en veel 
leuke mensen.  
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Aporia crataegi (Groot geaderd witje) 
op Dianthus carthusianorum, EvS 

Lijst van waarnemingen 
Dagvlinders 
Grote pages Papilionidae 
Koningspage Iphiclides podalirius 
Koninginnepage Papilio machaon 
Apollovlinder Parnassius apollo 
Zwarte apollovlinder Parnassius mnemosyne 
Kleine apollovlinder Parnassius phoebus 
  
Witjes Pieridae 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
Groot geaderd witje Aporia crataegi 
Veenluzernevlinder Colias palaeno 
Bergluzernevlinder Colias phicomone 
Citroenvlinder, M en F Conepteryx rhamni 
Bergmarmerwitje Euchloe simplonia 
Boswitje Leptidea sinapis 
Groot koolwitje Pieris brassicae 
Berg geaderd witje Pieris bryoniae 
Klein geaderd witje Pieris napi 
Klein koolwitje Pieris rapae 
Resedawitje Pontia daplidice 
  
Blauwtjes; Kleine pages; 
Vuurvlinders 

Lycaenidae 

Bruin blauwtje Aricia agestis 

Zwart blauwtje Aricia eumedon 
Groentje Callophrys rubi 
Dwergblauwtje cupido minimus 
Zuidelijk dwergblauwtje Cupido osiris (eurydame sub alpine) 
Violette vuurvlinder Lycaena alciphron 

Rode vuurvlinder 
Lycaena hippothoe 

Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus 
Tijmblauwtje Maculinea arion 
Noordelijk manschildblauwtje Plebeius glandon 
Heideblauwtje Pleibeius argus (m en f) 
Vals heideblauwtje Polyommatus amandus 
Adonisblauwtje Polyommatus bellargus 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 
Klaver blauwtje Polyommatus semiargus 
Klein tijmblauwtje Pseudophilotes baton 
Wegedoornpage Satyrium spini 
  
Vossen, parelmoervlinders Nymphalidae 
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja 
Duinparelmoervlinder Argynnis niobe 
Zilvervlek Boloria euphrosyne 

Cupido ssp (Blauwtje), EvS 

Callophrys rubi (Groentje), EvS 
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Boloria pales 
(Herdersparelmoervlinder) 
op Doronicum grandiflorum, EvS 

Herdersparelmoervlinder Boloria pales 
Titania's parelmoervlinder Boloria titania 
Kleine vos Euphydryas aurinia 
Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia 
Steppeparelmoervlinder Melitaea aurelia 
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia 
Tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma 
Knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe 
Alpenparelmoervlinder Melitaea varia 
Rouwmantel Nymphalis antiopa 
  
Zandoogjes Nymphalidae/ Satyrinae 
Darwin's hooibeestje Coenonympha darwiniana 
Bleek hooibeestje Coenonympha dorus 
Alpenhooibeestje Coenonympha gardetta 
Alpenhooibeestje  Coenonympha gardetta 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus (var.) 
Amandeloogerebia Erebia alberganus 
Donkere erebia Erebia meolanus (f. macrophthamica) 
Rotsvlinder Lasiommata maera 

Kleine rotsvlinder Lasiommata petropolitana 
Dambordje Melanargia galathea 
Grote saterzandoog Satyrus ferula 
  
Dikkopjes Hesperiidae 
Kommavlinder Hesperia comma 
Groot spikkeldikkopje Pyrgus alveus 
Bergspikkeldikkopje Pyrgus andromedae 
Bretons spikkeldikkopje Pyrgus armoricanus 
Witgezoomd spikkeldikkopje Pyrgus carthami 
Groot spikkeldikkopje Pyrgus centralhispaniae 
Aambeeldspikkeldikkopje Pyrgus onopordi 
Alpenspikkeldikkopje Pyrgus warrenensis 
Kalkgraslanddikkopje Spilia sertorius 
Dwergldikkopje Thymelicus acteon 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 
  
Nachtvlinders en Dagactieve nachtvlinders 

Schoorsteenvegertje ? 

Metaalvlinder Adscita statices 
Groot avondrood Deilephila elpenor 
Glasvleugelpijlstaart Hemaris fuciformis 
Kolibrivlinder Macroglossum stellatarum 
Bloeddropje Zygaena osterodensis 

Erebia alberganus 
(Amandeloog erebia), EvS 
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Overige insekten 
Groene zandloopkever Cicindela germanica
Vuurlibel Crocothemis erythraea
Pyama wants Graphosoma italicum
Ridderwants Lygeus equestris
Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum
Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera
Veldwesp Polistes dominulus (veel nesten gezien)
Wolzwever  
 
 
Overige waarnemingen                                                   Edwin van Spronsen 
 
Modderpoeltjes waren een verzamelplaats voor veel insekten. Allereerst waren er de vlinders 
die daar mineralen kwamen opzuigenVooral blauwtjes, witjes en dikkopjes kwamen er 
massaal op af. 
Verder waren er de graafwespen die de modder gebruiken om een nest van te bouwen. Vrij 
bijzonder was de langsteelgraafwesp Sceliphron curvatum die tot voor kort alleen bekend was 
uit de hoger gelegen delen van Iran, Afganistan, Pakistan en India maar die tegenwoordig ook 
in de Alpen wordt aangetroffen. Met hun kop en voorpoten rollen deze wespen een bolletje 
modder en vliegen er daarna mee weg. Een andere wesp die vrijwel iedereen gezien heeft, is 
de veldwesp Polistes. Wat gedrag betreft neemt deze soort een tussenpositie in halverwege de 
solitaire en de sociale wespen: enkele vrouwtjes maken gezamelijk een nest van papier, maar 
dat wordt vrijwel niet verdedigd en is daarom gemakkelijk te benaderen.  
 
Bastaardlibel. 
Bastaardlibel, vlinderhaft en libelgaasvlieg zijn drie misleidende namen voor deze 
vertegenwoordiger van een groep die in Nederland niet voorkomt. Het zijn rovers die 's 
ochtends de eerste zonnestralen afwachten en dan hun vleugels uitklappen om op te warmen 
om vervolgens na enkele minuten weg te vliegen. Opvallend was dat in de alpenweiden deze 
insekten plaatselijk soms zeer algemeen waren, om honderd meter verderop volledig te 
ontbreken.  
 
Krabspin. Ik meende diverse soorten krabspinnen te hebben 
gezien en  
gefotografeerd, maar na determinatie bleek dit steeds 
Misumena vatia, de gewone kameleonspin, te zijn die zijn 
naam eer aandoet door in verschillende kleurvariaties voor 
te komen: wit, geel of groen, eventueel nog voorzien van 
rode strepen. Het schijnt dat als je een spin op een bloem zet 
die niet bij zijn kleur past, hij deze verlaat en op zoek gaat 
naar een plek die betere camouflage biedt.  
 
Alpenmarmot. 
We wisten dat er in de buurt van de camping 
alpenmarmotten voorkwamen, maar zien deden we ze in 
eerste instantie niet. Totdat we hun burchten leerden 
herkennen: kale heuveltjes in de groene alpenweiden waar 

Krabspin kapselt honingbij in, EvS 
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vrijwel altijd wel een volwassen dier op de uitkijk  
 
Aspisadder 
Er zouden in deze streek Aspisadders voorkomen, maar de kans er een te zien leek niet groot 
volgens onze campingbeheerder. Ank echter zag er op een middag een voor bij de caravan 
schuiven, die zich zo snel mogelijk tegen de voet van een boom onzichtbaar probeerde te 
maken. Bijgaande foto werd toen gemaakt. Gert Vink zag later, op de hellingen tegenover de 
camping ook nog een exemplaar. De tentbewoners onder ons waren niet zo happy met deze  
waarnemingen 
 

. 
                                                                                                                                                             Aspisadder, HE 
 
Queraslied                                                                        Ank en Henk 
Op de wijze van "We gaan naar Zandvoort, al aan de zee" 
 
We gaan naar Frankrijk 
Niet aan de zee 
We nemen tenten en boeken mee 
Oh het is een zaligheid 
Als je van de bergen glijdt 
We gaan naar Frankrijk 
Niet aan de zee 
 
We zijn in Frankrijk 
Voor de natuur 
Die is zo mooi hier en zo puur 
Voor elke vlinder, bloem of slak 
Gaan we steevast uit ons dak 
We zijn in Frankrijk 
Voor de natuur 
 
We zijn in Frankrijk 
De boeken mee 
Ook bij 't wandlen, mogen ze mee 
oh het leest zo reuze fijn 
Als je kruipt door het terrein 
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We zijn in Frankrijk 
De boeken mee 
We zijn in Frankrijk 
Met geen WC 
We nemen spatlappn en laarzen mee 
Oh het is een zaligheid 
Als de plas de put bereikt 
We zijn in Frankrijk 
Zonder WC 
 
We zijn in Frank's rijk 
Hoezee, hoezee 
We doen excursies, die Frank al dee 
Oh het is een zaligheid 
Als je een zware klim vermijdt 
We zijn in Frank's rijk 
Hoezee, hoezee 
 
We zijn in Frankrijk 
O wee, o wee 
We drinken choc hier 
Wat niemand dee 
Oh wat is 't een zaligheid 
Als dat spul naar binnen glijdt 
We zijn in Frankrijk 
O wee, o wee 
 
We zijn in Frankrijk 
Met elkaar 
Saam genieten, dat is niet raar 
Naar Betty, Anna zon en Frank 
Gaat onze welgemeende dank 
We zijn in Frankrijk 
Met elkaar 
 
Lang leve Frankrijk 
En KNNV 
We gaan nog heel graag, veel vaker mee 
Want 't is voor je vrije tijd 
Toch de mooiste zaligheid 
Lang leve Frankrijk                                                                                                                          
En KNNV. 
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Ten slotte                                                                          Henk Eggelte 
Het was een mooi kamp: de natuur was mooi; het weer was mooi; de sfeer was mooi. Bij een 
mooi kamp behoort een mooie afsluiting . En die is er geweest. Hij was mooi én ook 
bijzonder want er werd afgesloten een paar dagen voordat het kamp voorbij was.  Frank en 
Saskia moesten namelijk twee dagen eerder vertrekken wegens verplichtingen in Nederland 
en zij mochten vanzelfsprekend niet ontbreken. Dus is er op vrijdagavond het een en ander 
aangericht. Het begon met een gezamenlijke maaltijd bereid en geserveerd door onze 
campingbaas Didier.  Hij presteerde het om in zijn keuken, nou ja, keuken?,  voor ons hele 
gezelschap, 22 mensen, een maaltijdsoep te bereiden waarvan ik de samenstelling niet heb 
kunnen determineren, maar die zeer smakelijk was en de eetlust van velen zeer stimuleerde. 
Ondanks dat was er genoeg. Tijdens de maaltijd sprak Betty onze excursieleider en zijn 
trouwe assistente hartelijk toe: hoewel Frank qua kennis van het gebied slechts twee dagen 
voorsprong op ons had heeft hij kans gezien een groot aantal zeer gevarieerde excursies voor 
te bereiden die ons een prachtig beeld van de streek hebben gegeven. Hoewel wij, dikwijls 
zwoegend, net één excursie per dag konden volbrengen bereidde Frank met Saskia er meestal 
twee of meer voor en zat dan toch weer bijtijds fit voor zijn tentje. Een prachtige prestatie 
waar we hem zeer dankbaar voor zijn. Enkele herinneringen aan het gebied kreeg hij als 
attentie.  
Na de maaltijd kampvuur. Didier kon ons wat meubelrestanten etc leveren en omdat bleek dat 
er ervaren stokers onder ons waren was er al snel een mooi vuur.  Nu was er het moment om 
namens ons, kampeerders, ons kampbestuur: Betty, Anna, Frank, in het zonnetje te zetten. 
Willem deed dat met verve: met de welsprekendheid die hem, zoals wij wisten nooit verlaat, 
ook niet bij een lange steile klim of op een riskant bergpad. Hij memoreerde de inzet van 
Betty, steeds beschikbaar om problemen op te lossen en het kamp tot een succes te maken. Hij 
roemde onze admin Anna, die trouw onze bestellingen opnam en zich inspande om ons, ook 
in dit vergeten oord, bruin brood, yoghurt of karbonades te bezorgen. Ook de voorbereiding 
van de choc en andere zaken waar we als simpele consumenten geen weet van hebben, bleek 
bij haar in zeer goede handen. Hij prees Frank, om redenen die hierboven al staan vermeld. 
Willem kroop daarbij in de huid van zijn onderwerpen, niet letterlijk, wat gezien zijn gestalte 
niet makkelijk zou zijn en ook hield hij zijn hoedje op, niet verwonderlijk, want dat was na 
veertien dagen waarschijnlijk met de hoofdhuid vergroeid. Voor elk van onze bestuursleden 
was er een passende Franse fles met inhoud.   
Daarna werd er gezongen, hoewel, gezongen? Gerard schatte ons hoog in en probeerde ons de 
canon : ”Broodje kroket, Zakje patat en een Frikandel”, te laten zingen. Het stuk was niet van 
Bach, wat aan de moeilijkheidsgraad niet te merken was, maar waaraan we zeker evenveel 
plezier beleefden als aan een vrolijke cantate. 
Inmiddels was het donker geworden. Er volgde nog een lied over het kamp gebracht door Ank 
en Henk dat waarschijnlijk slecht is verstaan en dat daarom ook in dit verslag is afgedrukt.  
Ondertussen werd er gegeten en gedronken. Een ad hoc feestcommissie bestaande uit Corrie, 
Hennie met helpers hadden in verbazend tempo heerlijke hapjes en drankjes klaargemaakt en 
die pasten voortreffelijk bij de speeches en de zang. Kortom het was een prachtige 
afscheidsavond, ook al omdat we wisten dat er nog twee dagen zouden volgen.  
Betty, Anna, Frank en alle kampgenoten: hartelijk dank voor de fijne weken. Tot ziens! 
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Dal van de Guil

Vlinderhaft 

Karthuizer anjer                                         Dianthus carthusianorum 

Een kleine selectie uit de foto's van 
Edwin 
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