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Excursies Fillols 2005 

door Herman Verschuren 

illustraties Frans van Bussel 

 

De excursies worden niet per dag opgevoerd, maar als 

programma, met onze bevindingen erbij. 

 

1  

1/3 dag 

Bestemming: omgeving kampterrein. Vroege 

vogelexcursie van 6.00 tot 9.30. 

Doel: vogels.  

Vervoer: te voet. 

Eén keer uitgevoerd, één keer wegens vermeende 

nattigheid afgelast. 

In praktijk is een variant hierop herhaalde keren 

uitgevoerd: late vogelexcursie van ± 21.30 (na de 

sjok)-22.30. Van de nachtzwaluw kregen we niet 

genoeg. 

 

2 

1/2 dag 

Bestemming: P. Ruïnes (oude ijzermijnen) 

Doel: algemene verkenning.  

Vervoer: te voet. 

Stijgen: 200m, eerst dalen. 

Tempo: lopen/kruipen. 

Enkele keren uitgevoerd, maar later gecombineerd met 

3. De ijzermijnen zijn interessant als restant van oude 

industrie in dit gebied: er werd nog tot in begin 20e 

eeuw ijzer gewonnen. Camping Les Sauterelles 

beschikt over een Nederlandstalige studie over deze 

oude ijzermijnen.  

 

3 

1/2 dag 

Bestemming: Taurinya. Rondwandeling door bos en 

met beek. Zelfde kant op als P. Ruïnes. 

Doel: algemene verkenning, planten  

Vervoer: te voet. 

Tempo: lopen/kruipen. 

Stijgen: 300m, eerst dalen! 

Zie 2. Deze excursie beviel vooral op hete dagen, 

omdat bos en beek verkoeling boden. Vooral 

liefhebbers van planten kwamen op deze excursie aan 

hun trekken. Hij kan uitgebreid worden door via de Col 

de Clara terug te lopen.  

 

4 

1/2 dag 

Bestemming: Fillols. 

Doel: cultuur, algemene verkenning.  

Vervoer: te voet. 

Tempo: kuieren / terrasje??? 

Diverse keren uitgevoerd, maar slechts 1 x als excursie 

aangeboden. Aanbevolen is Café de l’Union, ook voor 

maaltijden. Als je wil eten tussen 18.00 en 20.00 (vóór 

de sjok): dag tevoren of ’s morgens vroeg reserveren. 

Normale restauranttijden: 13.00-15.00 en 20.00-22.00. 

Interessant was het stripfestival dat op 16-17 juli 

plaatsvond, met hoog boerenkermisgehalte. Erg 

gezellig. Dit festival (‘Plouc’) vindt jaarlijks plaats.  

 

5  

1/2 dag  

Bestemming: IJzermijnen (Anciennes mines). 

Wandelen rond kampeerterrein.  

Doel: cultuur, planten, vogels. Vertrek 10.15 i.v.m. 

excursie 10. 

Vervoer: te voet. 

Tempo: kruipen. 

1x aangeboden, want ergens anders op de kaart waren 

ook oude ijzermijnen vermeld. Ironisch genoeg kwam 

men die ene keer bij dezelfde ijzermijnen uit als bij 

excursie 2. Verder is niet gedaan aan ijzermijn-

verkenning.  

 

6 

1/2 dag 

Bestemming: Ille sur Têt. Rijden naar Ille-sur-Têt 

(25km, 20 min). Kaart Randonnées Canigou Vallespir-

Fenouillèdes.  

Doel: vogels (bijeneter?), landschap (‘orgelpijpen’) 

Vervoer: per per auto en te voet. 

Tempo: kuieren. 

Twee keer officieel aangeboden en uitgevoerd, veder 

door diverse deelnemers op eigen gelegenheid bezocht. 

De bijeneters lieten zich goed zien vanaf de 

parkeerplaats en de langsliggende weg. Je hoeft dus 

niet per se een kaartje voor Les Orgues te kopen.  

 

7 auto 

1/2 à 3/4 dag 

Bestemming: Gorges Llavent / Cascades St. Vincent en 

Des Anglais. Beekdal met watervalletjes. Rijden naar 

Vernet, parkeren bij kerkhof, weggetje rechts van 

kerhof in. Deze excursie gaat naar ongeveer hetzelfde 

gebiedje als 14, maar laat de Pic Alzina en Col de 

Llavent rechts liggen.  

Doel: planten, vlinders, vogels   

Stijgen: 250m, afhankelijk van hoe ver je het 

beekdalletje ingaat. 

Vervoer: 

per auto en te voet. 

Tempo: kuieren. 

Drie keer aangeboden en uitgevoerd. Bleek vooral voor 

planten en vlinderliefhebbers de moeite waard. Aan het 

eind kan je poedelen en/of onder de waterval.  

 

7 lopen 

3/4 dag 
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Bestemming: Gorges Llavent / Cascades St. Vincent en 

Des Anglais. Beekdal met watervalletjes. Lopen via 

Col de Juell en St. Jean naar Clot del Xixo, rechtsaf 

ongebaliseerd licht stijgend paadje in, over kammetje 

naar beneden en struinen door weilandje naar beekdal. 

Deze excursie gaat naar ongeveer hetzelfde gebiedje 

als 14, maar laat de Pic Alzina en Col de Llavent rechts 

liggen. 

Doel: planten, vlinders, vogels.  

Stijgen: 200m, afhankelijk van hoe ver je het 

beekdalletje ingaat. 

Vervoer: te voet. Dan nog 450 m extra stijgen om er te 

komen en weer terug naar de camping te gaan. 

Tempo: lopen. 

Ook enkele keren uitgevoerd. Variant voor lopers: 

zelfde als &A, maar dan vanaf de camping lopen. 

Alleen de boven beschreven route bleek onuitvoerbaar, 

ondanks dat de kaart die suggestie misschien wekt.  

Je moet lopen vanaf Col de Juel naar St Jean, verharde 

weg tot viersprong op 723m. Daar kun je een 

karrenspoor volgen (het 5e pad van de viersprong) naar 

het zuiden door Serrat des Algueres, langs de boerderij: 

La Mouche;  stukje  

 

over het boerenerf  en even verderop het karrenspoor 

oppakken dat langs de rivier St. Vincent loopt; die 

oversteken en dan kom je op het pad naar Cascade de 

St Vincent en Col de Llavant. De boer zag ons lopen, 

hij was erg vriendelijk en wees ons meteen het goede 

pad. 

8 

1/2 dag 

Bestemming: Beek Llitéra. Rijden naar St. Michel de 

Cuxa (8km, 10 min). Kan bezoek aan abdij St. Michel 

(open 09.30-11.30 en 14-18, zo 17) en/of Taurinya aan 

vastgeknoopt worden. 

Doel: planten, vlinders. 

Vervoer: per auto en te voet. 

Tempo: kruipen, evt. rondlopen met vlindernetjes 

Minstens drie keer aangeboden, enkele keren 

uitgevoerd. De abdij is de moeite van een bezoek 

waard, gemiddeld een uur. Er werd zeer goede kaas en 

redelijke wijn verkocht. De beek is dezelfde als die 

door Taurinya stroomt. Enthousiastelingen kunnen 

heen en/of terug lopen. Dat is wel aangeboden, maar 

niet gedaan. 

 

9   

1/2 dag  

Bestemming: Pic Alzina en Col de Llavent. Rijden naar 

Vernet, pad Serrat de l’Alzina, over Le Bac terug naar 

Vernet. 

Doel: planten, vlinders.  

Stijgen 200m.  

Vervoer: per auto en te voet. 

Bleek in praktijk goed te combineren met excursie 7. 

Loopliefhebbers konden ook heen en/of terug lopen. 

(Let op: Fillols ligt hoger dan Vernet.) Dat is ook 

gedaan. De brede zandwegen (brandpaden) door de 

bossen tussen Vernet / Corneilla en Fillols bleken goed 

te zijn voor liefhebbers van planten en vogels, al moet 

het voor de vogels dan níet warm en midden op de dag 

zijn. Voor vlinderaars iets minder. 

 

10 

3/4 dag 

Bestemming: Col de Jau. Andere kant van de Tête. 

Rijden naar de Col (40km, 40 min), parkeren. Variant 

ter plekke: Omhoog naar de Pic Dourmidou (uitzicht!) 

en terug, evt. over Ste Colombe-sur-Guette. 

Doel: planten, vogels, vlinders.  

Stijgen: zo weinig als je maar wil 

Vervoer: per auto en te voet. 

Tempo: kruipen / kuieren. 

Deze excursie is 1 x aangeboden, maar niet uitgevoerd. 

 

11 

3/4 dag 

Bestemming: Villerach. Rijden over Prades, direct na 

Prades rechts richting Sacristie / Villerach (D24). 

Rondwandeling over Coll del Forn en Clot des Pomers. 

Doel: planten, vogels, vlinders, landschap.  

Stijgen: 200m. 

Vervoer: per auto en te voet  

Eén keer uitgevoerd. Verslag: ‘niet spectaculair, de 

zoveelste boswandeling’. 

 

 

 

 

 

12 

3/4 dag 

Bestemming: Gorge de Cady. Rijden naar Casteil, 

vandaar te voet de Gorge in en weer terug. Vertrek om 

10.00. Eventueel bezoek abdij St. Martin du Canigou. 

Variant: Lopen naar Casteil / St. Martin du Canigou, 
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vandaar de Gorge in en weer terug. Terug met de per 

auto’s van 11A. Vertrek 8.30. De doordouwers kunnen 

ook teruglopen (1/1 dag).  

Doel: planten, vogels.  

Stijging 100m 

Vervoer: per auto en te voet. 

Tempo: kuieren. 

Helaas afgelast, want de deze kloof bleek gesloten! De 

‘passerelles’ (voetgangersbruggetjes) waren kapot. 

 

13 

3/4 dag 

Bestemming: La Socarrade. Naar La Socarrade, dan 

oostwaarts naar Taurinya, op verharde weg afdalen en 

bij Les Planes, pad in, naar P. Ruïnes, vandaar stukje 

struinen, ander pad naar kamp vinden. Lijkt op 

excursie 3, iets grotere boog. 

Doel: vogels, planten.  

Stijgen 150m  

Vervoer: voet 

Tempo: kuieren. 

Eén keer aangeboden en uitgevoerd, in praktijk door 

diverse deelnemers op eigen houtje gedaan.  

Deze rug (ook die van excursie 2 en 3 dus), direct 

begaanbaar vanaf de ingang van de camping, was de 

droogste in de directe omgeving van de camping, met 

veel typische ‘maquis’ met bijbehorende flora en 

fauna, waaronder  

 

Provençaalse grasmus.Ook ‘onze’ nachtzwaluwen 

waren hier te beluisteren. Volgens de campingbaas 

kwamen in deze omgeving alleen daar schorpioenen 

voor. (Niet waargenomen, wel is 1 x een dode 

schorpioen gevonden.) 

 

14 

3/4 dag  

Bestemming: Corneilla de Comflent. Vlak beekdal. 

Doel: algemene verkenning.  

Vervoer: te voet. 

Tempo: lopen/kruipen. 

Drie keer aangeboden en twee keer uitgevoerd. Beetje 

saai, want groot deel pad inmiddels geasfalteerd. En je 

kan nauwelijks bij de beek. Kan volgend kamp volgens 

ons geschrapt worden.  

 

15 

3/4 dag 

Bestemming: Corneilla - les Colomers. Vlak beekdal. 

Is excursie nr. 14, met uitbreiding.  

Eén keer aangeboden. Niet uitgevoerd. 

 

16  

3/4 dag 

Bestemming: Cortal de los Baxès. Door het bos, over 

de kam heen, bij vork links terug over weggetje. 

Doel: algemene verkenning.  

Leiding:  

Vervoer: te voet. 

Tempo: lopen/kruipen. 

Twee keer aangeboden, één keer uitgevoerd. 

Plantenliefhebbers kwamen aan hun trekken en het 

kamp was nog net begonnen, dus ook de vlinders 

werden nog met aandacht waargenomen. Heel 

bijzonder bleek het niet.  

 

17  

3/4 dag 

Bestemming: Col de Juell. Kronkelend omhoog en via 

L’Artillur terug. 

Doel: vogels, planten.  

Stijgen 200m  

Vervoer: te voet. 

Tempo: kuieren 

Diverse keren aangeboden, enkele keren uitgevoerd, 

ook privé. De oversteek van de beek (de Fillols) is leuk 

en pittoresk. 

 

18  

3/4 of 1/1 dag 

Bestemming: Villefranche de Conflent. Vestingstadje. 

Doel: grotten (Grotte de Cova Bastera; Grottes des 

Grandes Canalettes), cultuur.  

Leiding:  

Vervoer: per auto en te voet  

Tempo: kuieren. 

Eén keer aangeboden, maar alleen op eigen houtje 

uitgevoerd door diverse deelnemers. IJszaak 

aanbevolen. Het slot Libéria boven Villefranche is ook 

een bezoekje waard (niet gratis). 

 

 

 

19  

1/2 tot 1/1 dag 

Bestemming: Col de Mantet. Rijden naar Col de 

Mantet, vandaar varianten: 

- de réserve naturelle de Mantet in. 



 6 

Doel: landschap, planten, vlinders. Enkele keren 

uitgevoerd. Een van de makkelijkste manieren om per 

auto direct in een min of meer ‘alpien’ landschap 

terecht te komen. De réserve naturelle verdient in een 

volgend kamp nadere verkenning. 

Stijgen: 50 à 250m. omlaag en weer omhoog. 

- teruglopen naar Ply, langs pad dat soms de weg kruist 

of volgt. 

Stijgen: alleen dalen… Afspraak maken met anderen 

om opgepikt te worden. Een keer uitgevoerd, met 

succes, vooral voor plantenliefhebbers. 

Doel: planten.  

- omhoog naar de Pic de Tres Estrelles. 

Doel: vlinders, vogels, planten. 

Stijgen: 400m. omhoog en weer terug 

Diverse keren uitgevoerd, met vooral veel 

vlinderwaarnemingen. Maar ook grijze gorzen, tapuit, 

vale gieren van dichtbij en een rossige koekoek. 

Observatie van iemand die ook voorgaand Fillols-kamp 

heeft meegemaakt: toen was bij minder zon en vroeger 

tijdstip de vogelpopulatie veel levendiger. Deze variant 

werd niet vermeld in het excursie-overzicht van 

voorgaand kamp, maar blijkt toen dus wel uitgevoerd 

te zijn. 

Vervoer: per auto en te voet 

- de réserve naturelle de Mantet in en dóór naar de 

Mort de l’Escoula. Uitzicht!! (kaart 2250ET ook nodig) 

Deze variant, die een flink looptempo en een 

behoorlijke conditie vereist, is uitgevoerd op de laatste 

zondag van het kamp.  Weidse vergezichten, ook naar 

Spanje. Hooggelegen stuk rotsig en deels   begraasd.  

Bij de terugweg  via het pad  Portella del Callau (op 

andere kaart) kon de goede route niet worden 

gevonden, en is een ander pad langs de rivier gezocht 

door struinened langs de helling af te dalen. Dat is 

gelukt. Mooi pad door weelderig bos.  

Tot slot uitgekomen bij Mantet (dorpje), en dus nog 

150m klimmen naar Col de Mamtet. Verwarrend en 

verrassend omdat ze ieder op een andere kaart liggen. 

 

20  

1/1 dag 

Bestemming: Col de Jou. Rijden naar Col de Jou. 

Rondwandeling via Col de la Mande, Mattes Rouges 

en Le Refuge Pastoral (Mariailles). 

Doel: Landschap, vogels. 

Stijgen 600m omhoog en weer terug. 

Vervoer: per auto en te voet.  

Tempo: lopen 

Meer keren aangeboden, één keer geheel uitgevoerd, 

één keer bleef men door overweldigend plantenaanbod 

(orchis-soorten!) halverwege steken. Toch is de Mattes 

Rouges de moeite waard voor vlinderaars en 

plantenliefhebbers: interessante weilandjes. Landschap: 

mooi uitzicht op de refuge de Mariailles. Ook het 

weilandje bij de voormalige steengroeve is zeer de 

moeite waard.  

 

21 

1/1 dag 

Bestemming: Gorges de la Carança (bij Thuès-entre-

Valls). Steil beekdal. Rijden naar Thuès-entre-Valls 

(25 km, 30 min.). Kaart 2249 ET.  

Doel: planten, vlinders, landschap.  

Vervoer: per auto en te voet. 

Tempo: kuieren.  

Twee keer aangeboden en uitgevoerd. Veel 

dagjesmensen, toch de moeite waard wegens vlinders 

en koelte. Ook de vale gieren en slechtvalken waren 

mooi, net als het picknick-uitzicht op een nest grote 

gele kwikken. Je kan zo ver lopen als je wil, voor een 

volgend kamp wellicht ook als huttentocht een 

aanrader. 

 

22  

3/4 dag 

Bestemming: Serrabonne. Oud klooster (Prieuré) en 

kruiden-bloemen-tuin. Open 10.00-18.00. Rijden over 

Prades en Vinça naar Bouleternère, vandaar D618 

richting Amélie-les-Bains, na ong. 7 km weggetje 

rechtsaf naar klooster (35km, 40min.). Kaart Pyrenées 

10, Canigou / Vallespir - Fenouillèdes (1: 50.000).  

Doel: tuin, cultuur. Vlinders? 

Vervoer: per auto en te voet.   

Tempo: zitten, kuieren. 

Twee keer aangeboden en uitgevoerd, ook individueel 

bezocht. De moeite waard. Veel vlinders! Na afloop 

zwemmen in Vinça aanbevolen.  

 

23 

3/4 dag 

Bestemming: Col de Juell - Pic Cogoullo. Excursie 17, 

maar dan een stukje (stijgen) verder. 

Doel: landschap, vogels, vlinders.  

Stijging 627m. 

Vervoer: voet. 

Tempo: beetje doorlopen 

Wel aangeboden, niet uitgevoerd. 

24  

1/1 dag 

Bestemming: kust Middellandse zee. Rijden naar 

Rijden naar St. Cyprien-Plage (80 km, 70 minuten). 

Doel: vogels, landschap, lagune. Zeevogels; 

mogelijkheid tot zwemmen.  

Vervoer: per auto en te voet  

Tempo: zitten, kuieren, lopen. 

Twee keer aangeboden en uitgevoerd, met 

spectaculaire vogelwaarnemingen.  

 

25  

1/1 dag 

Bestemming: Pic du Ganigou. Rijden naar Refuge de 

Mariailles. Doel: de top; gemzen, vogels. 's Morgens 

8.00 vertrekken. Deze excursie gaat alleen door als 
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naar de Refuge de Marialles gereden kan worden. Of 

dat kan, weten we woensdag.  

Stijging 1000m  

Vervoer: per auto en te voet. 

Tempo: doorlopen, klimmen met handen en voeten 

Deze excursie vergt een goede conditie. Wel 

aangeboden, niet uitgevoerd. Men kan inderdaad naar 

de Refuge de Mariailles rijden, volgens onze 

inlichtingen. Laatste stuk wel zandhobbelweg.  

 

 

26 

1/1 dag 

Bestemming: Lac des Bouillouses. Hoog gelegen meer. 

Wat we hadden gedacht: ‘Rijden naar Mont-Louis, 

rechtsaf de D 618 op, vrijwel onmiddellijk rechts de D 

118 op, dan links D 32 en weer links D 60 langs het 

Forêt de Barrès naar meer, waarachter verzameling 

meertjes omhoog richting Pic Carlit, ±50 km rijden, 

uur’. Kaart 2249 ET. 

Doel: planten, vogels.  

Stijgen: ± 300m, geschat, tenzij je bij het stuwmeer 

blijft 

Vervoer: per auto en te voet.  

Tempo: zitten, kuieren, lopen, evt. splitsen groep. 

Twee keer aangeboden en uitgevoerd. De 

routebeschrijving klopt niet (meer), want men wordt 

per bus omhoog gevoerd. Volg de borden bij Mont-

Louis… De duur van het heen- en terugrijden is sterk 

afhankelijk van het aantal vrachtwagens, 

kampeerauto’s of caravans op de weg.  

Vlinders en vogels naar tevredenheid. Met name de 

kleine meertjes boven het stuwmeer zijn interessant, 

maar de groep die om het Lac heenliep (noordwaards) 

was ook enthousiast (planten!). 

 

27 

1/1 dag 

Bestemming: Ravin de l’Orri Vell. Lopen Route 

Forestière des Cortalets, mort de l’Homme, Ruïnes 

Verges, even later paadje omhoog langs beek (de 

Fillols!), bij Ravin over karrepad langs Pic Cugoullo 

terug naar kamp. 

Doel: landschap, vogels. 

Stijgen: 600m 

Vervoer: te voet. 

Aangeboden, niet uitgevoerd. 

28 planten  

1/1 dag 

Bestemming: Valmanya / L’Estanyol / Los Masos. 

Rijden naar Valmanya / Los Masos (40 km, 40 min). 

Berkenbos. 

Doel: landschap, planten, vlinders, vogels… 

Vervoer: per auto en een beetje te voet 

Tempo: zitten, kruipen 

Aangeboden, niet uitgevoerd. 

 

28 loopwerk 

1/1 dag 

Bestemming: Valmanya / L’Estanyol / Los Masos. 

Rijden naar Valmanya (40 km, 40 min). Pad omhoog 

naar L’Estanyol en door omlaag naar Radier, evt. 

bezoek Ancienne Mines de Fer de la Pinosa, van 

Radier onverharde weg noorden en over kam via Cortal 

del Prat d’En Faure omlaag.  

Doel: landschap, vogels… 

Vervoer: per auto en veel te voet 

Tempo: lopen 

Stijgen: behoorlijk.  

Aangeboden, niet uitgevoerd. 

 

29  

2 dagen (huttentocht) 

Let op, voor deze tocht dient men over een goede 

conditie te beschikken. 

Bestemming: Chalet des Cortalets (Tel 00 33 4 

68056357) / Pic du Canigou. Vertrek vanuit kamp 

langs Route Forestière des Cortalets en over de kam 

langs gebaliseerd pad dan weer route Forestier tot 

L’Artilur(met la Mort de l’Homme (!) naar Col des 

Voltes, vandaar over Route Forestière des Cortalets 

naar hut. Maaltijd, overnachting.  

Volgende dag: splitsen. Sportievelingen nemen het pad 

(via het Chalet des Cortalets of de andere kant om) 

naar de Pic en vandaar de Haute Randonnée Pyrenées 

terug en vervolgens op de G.R 10 naar links richting 

Refuge de Bonne Aigue. Vermoeiden nemen vanaf het 

Chalet of het meertje direct de G.R. 10 naar Refuge de 

Bonne Aigue. Vandaar naar beneden langs Roc d’Onze 

Heures, vallei door, daarna rechtsaf paadje omhoog 

over de kam heen, langs Font de la Baraquette en langs 

Pic Coguillo richting Fillos en kamp. 

Doel: landschap, vogels. 

Stijgen: 1e dag 1200m! 2e dag sportievelingen nog 

eens 800m. Vermoeiden: 100m en later nog eens 50m.  

Vervoer: te voet of per jeep en te voet. 

Tempo: stevig doorlopen voor de voetgangers. 

Gepland en uitgevoerd op maandag 11 t/m dinsdag 12, 

met prachtig weer. Een deel ging per jeep omhoog 

(info over de goedkoopste bij de campingbaas), de rest 

kwam te voet rond 15.00 uur bij de hut. Een 

enthousiast zestal ondernam nog dezelfde dag de 

beklimming de andere kant om, over de Crète du 

Barbet en dan via de ‘cheminée’ naar de top en kreeg 

het gedaan om net voor 19.30 op tijd voor het 

avondmaal weer bij de hut te zijn, zeer tevreden over 

de honderd (!) gemzen, de vale gieren, de 

alpenkauwen, het uitzicht en de prestatie. De volgende 

dag ging het grootste deel van de groep langs de kortste 

weg naar de top. Vervolgens daalde men in diverse 

subgroepjes af. 
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Men kán de hut per eigen auto bereiken, maar moet 

daar dan wel 2 uur gehobbel over onverharde wegen 

voor over hebben, riskant voor zwaar beladen 

personenauto’s met weinig vermogen. De weg vanaf de 

camping is korter maar slechter en bovendien tijdens 

het hoogseizoen gesloten, behalve voor ‘professionels’, 

de jeeps dus. 

De hut bood de gebruikelijke stapelbedden, de maaltijd 

was behoorlijk en het personeel vriendelijk. Reserveren 

(in het Frans) noodzakelijk.  

 

30 

3/4 dag 

Bestemming: Eus. Volg vanaf Prades de borden 

 (20 min.). 

Vervoer: per auto en te voet. 

Doel: kunstuitoefening. 

Een keer aangeboden (op verzoek) en uitgevoerd. Het 

dorpje is er zeer geschikt voor! Let op: géén café. 

 

31 

3/4 dag 

Bestemming: beek de Lentilla. Rijden via Prades over 

de grote weg (N 116) richting Perpignan tot net voorbij 

afslag Espira de Conflent, een 8 km na Prades. Net 

over de brug rechts, weggetje op, 1 auto parkeren, 

inzittenden in andere auto’s, terug over de brug en dan 

naar Spira de Conflent. Auto’s parkeren, beek 

opzoeken (± half uur). 

Vervoer: per auto en te voet. 

Doel: planten, vlinders, vogels, verkoeling. 

Apart: waden door de beek! Tewaterlating bij een 

camping, vervolgens terug naar de weg. Vergt enig 

afspraken maken over vervoer: één auto beneden 

achterlaten, die brengt dan na afloop de chauffeurs van 

de overige voertuigen naar boven.  

Eén keer op verzoek aangeboden en uitgevoerd. Dat 

waden door de rivier bleek nog knap lastig en 

langzaam, maar wel te doen en inderdaad koel. Als je 

kinderen meeneemt, jagen die geheid alle vogels weg. 

Vlinders genoeg. Mooie excursie bij heet weer. 

 

32 

1/1 dag 

Bestemming: Eyne. Rijden via Corneilla en 

Villefranche over de RN 116 tot St. Pierre-dels-

Forcats, dan over D33 naar Eyne (ruim uur, zie ook 

26). Beekdal in omhoog. 

Vervoer: per auto en te voet. 

Doel: planten. 

Op verzoek een keer uitgevoerd: dit dal staat bekend 

om zijn bijzondere flora. Dat bleek ook zo. Knotwilgen 

en geelgorzen! 

 

33 

Bestemming: Ras des Cortalets via de noordelijke 

bergrug. 

Vervoer: te voet 

Doel: landschap, vogels, gemzen 

Tempo: stevig doorlopen, wandeling van 8 uur (incl. 

rust)  

Stijgen: 1400m 

Route; vanaf de camping afdalen naar Taurinya. Als de 

weg met bruggetje over de rivier gaat: pad naar rechts 

nemen. Bordje  Les Costes / Lasseras. Pad gaat stevig 

omhoog door het bos (schaduw). Bij Llasseras  

(verlaten bergdorpje) meer open terrein. Dan door heel 

stil naaldbos  omhoog langs Roc Mosquit,  La 

soccarada tot Ras des Cortalets (parkeerplaats) 

Vandaar breed, met gras begroeid “pad” schuin naar 

NO  afdalen. Is in het begin niet goed te herkennen als 

pad en staat niet goed aangegeven. Verder makkelijk te 

volgen. Komt uit op route forestière. Spectaculaire 

afgronden vanaf Refuge de Balatg (niet gevaarlijk: 

muurtje langs de weg).  Vanaf Escala de l’ Ours weer 

route forestière verlaten en pad volgen tot de camping. 

Waarnemingen: gemzen , route omhoog blijkbaar 

weinig door mensen gebruikt. 
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door Jennie Schouten  
Podiceps cristatus Fuut 
Phalacrocorax carbo Aalscholver 
Egretta garzetta Kleine Zilverreiger 
Ardea cinerea Blauwe Reiger 
Ardea purpurea Purperreiger 
Phoenicopterus ruber Flamingo 
Anas platyrhynchos Wilde Eend 
Pernis apivorus Wespendief 
Accipiter nisus Sperwer 
Buteo buteo Buizerd 
Falco tinnunculus Torenvalk 
Falco peregrinus Slechtvalk 
Coturnix coturnix Kwartel 
Phasianus colchicus Fazant 
Gallinula chloropus Waterhoen 
Fulica atra Meerkoet 
Charadrius alexandrinus Strandplevier 
Tringa ochropus Witgatje 
Actitis hypoleucos Oeverloper 
Larus melanocephalus Zwartkopmeeuw 
Larus ridibundus Kokmeeuw 
Larus fuscus Kleine Mantelmeeuw 
Larus cachinnans Geelpootmeeuw 
Sterna albifrons Dwergstern 
Columba livia Rotsduif 
Columba palumbus Houtduif 
Streptopelia turtur Zomertortel 
Athene noctua Steenuil 
Strix aluco Bosuil 
Caprimulgus europaeus Nachtzwaluw 
Apus apus Gierzwaluw 
Merops apiaster Bijeneter 
Coracias garrulus Scharrelaar 
Upupa epops Hop 
Jynx torquilla Draaihals 
Picus canus Grijskopspecht 
Picus viridis Groene Specht 
Dryocopus martius Zwarte Specht 
Picoides major Grote Bonte Specht 
Picoides minor Kleine Bonte Specht 
Galerida cristata Kuifleeuwerik 
Lullula arborea Boomleeuwerik 
Alauda arvensis Veldleeuwerik 
Hirundo rustica Boerenzwaluw 
Delichon urbica Huiszwaluw 
Anthus trivialis Boompieper 
Anthus spinoletta spinoletta Waterpieper 
Motacilla flava Gele Kwikstaart 
Motacilla cinerea Grote Gele Kwikstaart 
Motacilla alba alba Witte Kwikstaart 
Cinclus cinclus Waterspreeuw 
Troglodytes troglodytes Winterkoning 
Prunella modularis Heggemus 
Erithacus rubecula Roodborst 
Luscinia megarhynchos Nachtegaal 
Phoenicurus ochruros Zwarte Roodstaart 
Saxicola torquata Roodborsttapuit 
Oenanthe oenanthe Tapuit 
Turdus torquatus Beflijster 
Turdus merula Merel 
Turdus philomelos Zanglijster 
Turdus viscivorus Grote Lijster 
Cettia cetti Cetti's Zanger 
Cisticola juncidis Waaierstaartzanger = 

Graszanger 
Sylvia borin Tuinfluiter 
Sylvia atricapilla Zwartkop 
Phylloscopus bonelli Bergfluiter 
Phylloscopus collybita Tjiftjaf 
Regulus regulus Goudhaantje 
Regulus ignicapillus Vuurgoudhaantje 
Muscicapa striata Grauwe Vliegenvanger 
Parus palustris Glanskop 
Parus cristatus Kuifmees 
Parus ater Zwarte Mees 

Parus caeruleus Pimpelmees 
  
Parus major Koolmees 
Sitta europaea Boomklever 
Certhia familiaris Taigaboomkruiper 
Certhia brachydactyla Boomkruiper 
Oriolus oriolus Wielewaal 
Lanius collurio Grauwe Klauwier 
Lanius senator Roodkopklauwier 
Garrulus glandarius Vlaamse Gaai 
Pica pica Ekster 
Nucifraga caryocatactes Notekraker ? 
Corvus corone corone Zwarte Kraai 
Corvus corax Raaf 
Passer domesticus Huismus 
Passer montanus Ringmus 
Fringilla coelebs Vink 
Serinus serinus Europese Kanarie 
Carduelis chloris Groenling 
Carduelis carduelis Putter 
Carduelis cannabina Kneu 
Loxia curvirostra Kruisbek 
Pyrrhula pyrrhula Goudvink 
Emberiza citrinella Geelgors 
Emberiza hortulana Ortolaan 
Gyps Fulous Vale gier 
Circaetus gallicus Slangenarend 
Picus tridactylus Drieteenspect ? 
Aquila chrysaelos Steenarend 
Ptyonoprogne rupestris Rotszwaluw 
Alectoris rufa Rode Patrijs 
Emberiza cirlus Cirlgors 
Emberiza cia Grijze gors 
Pyrrhocorax graculus Alpenkauw 
Oenanthe leucura Zwarte tapuit 
Phylloscopus bonelli Dwergfluiter 
Sturnus unicolor Zwarte spreeuw 
Serinus citrinella Citroenkanarie 
Dendrocopus leucotos Witrugspecht 

 

 

 

 

Vogellijst  
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Plantjes kijken rond Fillols. 

door Geertje Pettinga 

illustraties Frans van Bussel 

 

Het was heerlijk dat we dit jaar zo vroeg in de 

zomer naar een kamp in de Pyreneeën konden: 

goede planning van de AKC. Aan onze (Franse) 

kant was het nog lang niet zo droog als aan de 

Spaanse, daar waren het voorjaar en de zomer 

extreem droog. Zo gauw we richting Middellandse 

Zee gingen, al was het maar naar de Gorges de 

Llech, was het al veel droger dan Fillols en bergop 

en landinwaarts naar de Col de Mantet veel 

groener. Maar omdat we zo vroeg waren heb ik 

weer eens Trollius in bloei gezien. 

Tegen het donkergroen van de beboste 

berghellingen viel het zachtgeel van de bloeiende 

Tamme kastanjes op. Onder de bomen op het 

“bergje” tegenover de camping hadden wilde 

varkens de grond omgewroet op zoek naar 

kastanjes. Gelukkig hadden ze wat grootbloemig 

blauw Vlas (Linum narbonense) voor mij laten 

staan. Ik hou niet erg van tamme kastanjes, geef mij 

maar de lekkere kersen van de bomen op de 

camping. Jeannette vond nog veel meer eetbaars om 

het menu aan te vullen. 

Op dat bergje tegenover de camping stonden 

struiken met gele bloemschermen bovenin 

(Bupleurum fruticosum), waaraan ik echt even 

moest voelen of ze wel aan elkaar vast zaten, want 

wanneer zie je nou houtige Schermbloemen. Met de 

Eiken- en Cistussoorten vormde dat een duidelijke 

altijdgroene-Middellandse-Zee-vegetatie tussen 

maquis en garrigue in. 

Bij de Col de Mantet zagen we de vegetatiegordels 

in de bergen goed, omhoog door laag bos, dan een 

zone met hoge planten en daarna bergweiden die 

naar de top toe steeds kaler worden, maar daar is 

het uitzicht weer schitterend. Omlaag naar Py door 

het bos en langs weilanden was ook landschappelijk 

mooi, want de wandelroute volgt daar de oude weg 

naar Py. 

Omhoog bij de Col de Mariailles stond de vochtige 

zone met hoge kruiden erg mooi in bloei (Cicerbita, 

Prenantes, Polygonum) en bergweiden met  

 

 

Gentiana burseri en Pyrenees kartelblad, maar nog 

hoger was de bergwei in het Cirque onder de Pic de 

Canigou nog niet zo ver. Geen Androsace carnea zoals 

eind juli 1996. Hoog in de bergen bij het Lac de 

Bouillouise groeiden veel soorten Gentianen. Geke 

vond er de Pyrenese gentiaan, die is goed te herkennen 

aan de 10 gelijke punten aan de kroon. 

Vanaf ’t kamp omhoog naar het Châlet des Cortalets 

stond een grote, witte Wederik (Lysimachia 

ephemerum) te bloeien aan de rand van een 

bevloeiingskanaaltje. Bij het kamp en langs de Têt 

groeide Bezemkruiskruid. Ineke vroeg zich later af tot 

hoe hoog dat voorkwam. 

In het dal van de Têt stonden grote struiken met 

“bessen” met 10 ribbels, afwisselend glimmend en mat 

zwart. Ze leken niet met elkaar vergroeid. We dachten 

aan Kardinaalsmuts en Karmozijnbes, maar het blad 

was tegenoverstaand. Het bleek Coriaria myrtifolia te 

zijn. Deze struik heeft 5-tallige bloemen, waarvan de 5 

kroonbladen niet afvallen na de bevruchting, maar 

opzwellen en de  vruchtbladen groeien er tussen. De 

vruchten zijn giftig. 

Van de Middellandse Zee kust nam Han Ephedra mee, 

een oude soort uit een aparte plantengroep tussen 

Naaktzadigen en Bedektzadigen in. Loek gaf me een 

tak van een prachtige gele distel (Scolymus 

hispanicus), gelukkig geen heel boeket want ’t prikt 

verschrikkelijk. 

Ook een eind van het kamp, maar mooi 

stroomopwaarts door het dal van de Têt, ligt het dal 

van de Eyne. Lekker hoog, dus niet te heet, groen en 

een woeste beek. Er stond Vetblad in bloei, maar we 

vonden de Knotwilgen daar ook leuk. We waren 

kennelijk verzadigd op deze laatste excursie en konden 

de volgende dag voldaan terug naar huis. 
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En er waren fraaie korstmossen … 
door Jeannette Teunissen 

 

Zeshonderd miljoen jaar geologisch ruk- en trekwerk, 

duwen en drukken tegen scholranden, tegen 

continentranden en zeebodems, afschaven en 

opvullen, pletten en breken, verhitten en bevriezen 

hebben ons het fantastische gebergte de Pyreneeën 

opgeleverd met zijn verscheidene steensoorten, ertsen, 

mineralen, hellingen op alle windrichtingen en onder 

alle hoeken, en bergtoppen die tot in de hemel reiken. 

Het aantal biotooptypen is dan ook duidelijk groter 

dan in Nederland.Daardoor komen er in de Pyreneeën 

ook soorten korstmossen voor die in Nederland 

simpelweg ontbreken. Een voorbeeld daarvan is 

Ramalina capitata, die we hoog op de silicaatrotsen 

ten noorden van het Lac-des-Bouillouses vonden, 

goed in de wind en in het licht, op een door vogelpoep 

verrijkt plekje. Dicht daarbij ontdekte Martha 

Umbilicaria cylindrica, een fraai navelkorstmos met 

zwarte ‘franje’ aan de randen. Onze Nederlandse 

‘bergen’ zijn helaas niet hoog, zuur, winderig en licht 

genoeg voor dit fraaie korstmos. 

Ook zagen we soorten die vroeger wel in Nederland 

voorkwamen maar nu niet meer door verlies van 

geschikte biotopen. Een voorbeeld daarvan is Usnea 

florida, het baardmos met de ‘grijze zonnetjes’ erin. 

Frans D, Linda en Tineke hadden een paar 

exemplaren meegenomen, waarna ze in de convo en 

bij de korstmossenexcursie als demonstratie- 

materiaal dienst hebben gedaan. Deze soort (Usnea 

florida) heeft een oligotroof milieu met schone 

vochtige lucht nodig. Die milieus zijn te schaars 

geworden in Nederland. De soort is bij ons dan ook 

uitgestorven. 

Op Les Sauterelles zagen we Teloschistus 

chrysophthalmus!!!! Die noemden we ‘Oranje- 

zonnetjes-op-steeltjes’ bij gebrek aan een oficiële 

Nederlandse naam. De soort was bij ons uitgestorven 

toen de korstmossen Nederlandse namen kregen. Ook 

in Groot Brittannië staat hij als uitgestorven te boek, 

en Wirth vermeldt voor Duitsland dat de soort daar 

verdween aan het eind van de 19
de

 eeuw. Zo ongeveer 

de tijd van de industriële revolutie. De soort kan niet 

tegen zure luchtverontreiniging, niet tegen bemesting 

en niet tegen pesticiden. Toch komt de soort in het 

departement Pyrénées Orientales ook buiten Les 

Sauterelles voor getuige een exemplaar op een takje 

dat Tineke en Linda meebrachten van een excursie. 

Herman en Hettie brachten een prachtige tak mee vol 

Purpergeweimos en Gewoon schorsmos, fraaie grote 

exemplaren. Ook anderen brachten deze 

indrukwekkende soorten mee, waarna ze in de kring 

werden doorgegeven. In Nederland komen ze ook 

voor, maar nooit zie je ze dan zo mooi groot. Wel 

nemen de aantallen sinds een aantal jaren toe, dankzij 

het lage SO2-gehalte van de lucht, resultaat van 

milieumaatregelen. 

Ook zagen we de in Nederland alom bekende soorten. 

We hoefden er Les Sauterelles niet eens voor af. De 

voedselrijkdom van stuifmeel, uitlaatgassen van startende 

auto’s, stofwolken langs de weg in combinatie met een 

laag SO2-gehalte van de lucht en wat veeteelt naast Les 

Sauterelles waarvan de ammoniakuitstoot de pH van de 

boombasten wat deed stijgen, schiepen er een  

Nederlands aandoend beeld van gele plakkaten Groot 

dooiermos, grijze plakkaten Heksen- en 

Kapjesvingermos, blauwgrijze en bruine soorten 

Schildmos met daartussen nog groengrijze soorten 

Schildmos. Dit zijn de soorten die met forse snelheid 

groeien: zelfs kleine dode takjes waren al volledig 

ingepakt voor ze van de boom afgewaaid waren. 

En om het mysterie van onze wereld mysterie te laten 

blijven, hebben we ook bewust stilgestaan bij de diverse 

soorten Landkaartmos en andere steen-bewonende 

soorten op de menshoge steenklompen tegenover de 

ingang van Les Sauterelles. Honderden jaren hebben die 

soorten er over gedaan om te worden wat ze nu zijn. En 

mogelijk mogen ze daar, dankzij de ontvolking van het 

platteland, nog ‘gewoon’ honderden jaren doorgaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor info over korstmossen en foto’s zie de website van 

onze eigen bryologische en lichenologische werkgroep 

www.blwg.nl. 

Ook is het interessant om via Google te zoeken naar Les 

lichens, bio-indicateurs de pollution atmosphérique en 

naar Association française de lichenologie en British 

Lichen Society. 
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Wetensch. naam Ned. naam * ** In Nederland: 

Arthroraphis citrinella / 0 1-mrt uitgestorven 

Aspicilia caesiocinerea Grijzig dambordje 1-mrt 3-mei zeldzaam 

Bryoria fuscescens s.l. Bruin paardenhaarmos 1 ? op rand van uitsterven 

Candelariella vitellina Grove geelkorst 1-mrt 2-apr zeer algemeen 

Carbonea vitellinaria / 
  

/ 

Cladonia foliacea Zomersneeuw ? 3-mei 
vrij alg. in oudere stuifzanden,  z.a  in 

duinen. 

C. furcata Gevorkt heidestaartje ? 3-apr z.a in duinen en pleistocene gebieden 

Collema flaccidum / ? 4-mei / 

C. glebulentum / ? 5 / 
Cornicularia 

normoerica 
/ 0-1 3-apr / 

Dimelaena oreina / ? 4-mei / 
Evernia prunastri Eikenmos 0-1 2-apr zeer algemeen 

Flavoparmelia caperata Bosschildmos 0-1 3-apr zeer algemeen 

Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 0-1 2-apr z.a., gaat achteruit 

Lecanora polytropa Geelgroene schotelkorst ? ? algemeen 

Lecidia lapicida / 0 3-apr zzz 

Lobaria scrobiculata / 0 3-apr uitgestorven 

Melanelia fuliginosa Glanzend schildmos 0-1 2-apr alg., beh. In Z.-Ned. 

M. stygia / 0-1 3 / 

Nephroma parile / ? ? / 

Ochrolechia parella Steentandpastakorst 0-1 4-mei zeldzaam 

Parmelia sulcata Gewoon schildmos 1 3-mei zeer algemeen 

P. saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 0-1 2-mrt algemeen in pleistoceen en duinen 

Parmotrema chinense Groot schildmos 0 3-apr zeer algemeen 

Peltigera malacea / ? ? / 

P. praetextata / ? ? zzz 

Pertusaria corallina / 0 3-apr / 

Phaeophyscia 

orbicularis 
Rond schaduwmos 2-mrt 4-jul zeer algemeen 

Phlyctis argena Lichtvlekje 0-1 2-apr z.a in noord, minder in zuid 

Physcia adcendens Kapjesvingermos 1-mrt 4-jul zeer algemeen 

Physcia tenella Heksenvingermos 1-mrt 4-jul zeer algemeen 

Physconia distorta Fors rijpmos 3 5 vrij zeldzaam 

Platismatia glauca Groot boerenkoolmos 0 2-mrt vrij tot zeer zeldzaam 

Porpidia cinereoatra / ? ? / 

Pseudevernia 

furfuracea 
Purpergeweimos 0 2-mrt alg in noord.pleistoceen, elders vrij zeldz. 

Psilolechia lucida UV-mos 0 3-apr zeer algemeen 

Ramalina capitata / 3 4 / 

Ramalina farinacea Melig takmos 0-1 3-mei zeer algemeen 

R. fraxinia Groot takmos 0-1 4-mei zeldzaam 

Rhizocarpon distinctum / 0-2 4-mei / 

R. geographicum / 0-1 3-apr uitgestorven 

R. lecanorinum Klein landkaartmos 0-3 3-apr zeer zeldzaam 

R. reductum Donker landkaartmos ? ? alg in Drenthe, IJsselm.oevers, Gr. rivieren 

R. viridiatrum / 0 3-apr / 

Rhizoplaca chrysoleuca / ? ? / 

Teloschistus 

chrysophthal. 
‘Oranje z. op steeltjes’ 0-1 5-jun uitgestorven 

Trapeliopsis wallrothii / ? 3-apr / 
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Umbilicaria cylindrica / 0-1 3 / 

U. hirsuta / 2-apr 3-mei / 

U. polyphylla / 0-1 2-apr uitgestorven 

U. torrefacta / ? 3 / 

Usnea filipendula / 0 2-mrt uitgestorven 

U. florida / 0 3-apr uitgestorven 

U. hirta Bleek baardmos 0-1 2-mrt vrij zeldzaam 

U. subfloridana Gewoon baardmos 0 4-mei vrij zeldzaam 

Xanthoparmelia 

conspersa 
Granietschildmos 1-feb 3-mei zeldzaam 

Xanthoria calcicola Oranje dooiermos 1-feb 5-jul zeer algemeen 

X. elegans Rood dooiermos 1-feb 5-jul vrij zeldzaam 

X. parietina Groot dooiermos 1-feb 5-jul zeer algemeen 

 
    

** Zuurgraad van het 

substraat 

1 pH    0 – 3,3 

2 pH   3,4 - 4 

3 pH   4,1 – 4,8 

4 pH   4,9 – 5,6 

5 pH   5,7 - 7 

6 pH   7 

7 pH   7,1 – 8,5 

8 pH   8,5 e.v. 

0 niet eutroof 

1 iets     ,, 

2 tamelijk  ,, 

3 zeer        ,, 

4 extreem  ,, 

 

*  Eutrofiëring  van het 

substraat    

 

illustratie Frans van Bussel 
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Zoogdieren, amfibieën en reptielen  
door Han Meerman 

 

 

Zoogdieren: 

 

- gems 

- haas 

- zwijn 

- alpenmarmot 

- edelhert 

- eekhoorn 

- vos (dood langs weg) 

- vleermuis ( diverse niet gedetermineerde soorten) 

 

Amfibiëen en Reptielen: 

 

- boomkikker 

- vroedmeesterpad 

- groene kikker (?) 

- aesculaapslang 

- muurhagedis 

- smaragdhagedis  
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Dagvlinders omgeving Fillols (Frankrijk Oostelijke Pyreneeën)  
 

Periode waarnemingen: 4-19 juli 2005 door Franke Remerie                  

 
 

Er is in het kamp serieus gevlinderd door 1 groepje 

(Nelleke, Emiel en Franke Remerie). Al deze 

waarnemingen staan in onderstaande lijst. Door 

anderen zijn ook waarnemingen gemeld, maar al 

deze waarnemingen zijn ook door bovenstaand 

groepje gedaan (al was dat soms enkele dagen 

later). Bepaalde waarnemingen zijn buiten de lijst 

gehouden (zoals de Grote Boswachter), omdat uit 

de beschrijvingen bleek dat het net zo goed om een 

andere vlinder zou kunnen gaan (Kleine 

Boswachter of Witbandzandoog). 

 

Vrijwel alle vlinders in onderstaande lijst (met 

uitzondering van Rouwmantel en Koninginnepage) 

zijn met een vlindernet gevangen en op naam 

gebracht met behulp van De nieuwe Vlindergids 

van Tirion.  

 

Helaas kon er in het kamp een paar dagen door het 

matige weer (koud, geen zon) weinig gevlinderd 

worden, anders was het aantal soorten nog groter 

geweest, maar gelet op onze beperkte ervaring en 

het tijdrovende determineren zijn we met 97 soorten 

meer dan tevreden (Fillolskamp 1996 in dezelfde 

periode: ruim 50) 

 

Belangrijke vindplaatsen 

De keuze van onze vlinderexpedities hing af van 

aanbod aan excursies. In de loop van het kamp zijn 

we anderen gaan bevragen of hun excursie 

interessant was voor vlinders, maar je kan hier niet 

op blindvaren. Zo werd er vanuit de excursie naar 

het meertjesgebied van Lac des Bouillouses gemeld 

dat er weinig vlinders waren waargenomen (wat op 

zich klopte voor die excursie). Enkele dagen later 

gingen wij er naartoe, kozen voor de kleinere 

meertjes en daar bleek vooral in de lagere delen 

veel te vliegen (en nieuwe soorten).  

 

Ook goede vindplaatsen uit 1996 bleken nu in 2005 

tegen te vallen. Zo werd de excursie naar de  

kruidentuin van het klooster van Serrabonne 

aangekondigd als vlinderrijk. Bij aankomst bleek de 

kruidentuin danig verwaarloosd en verdroogd en 

was het aantal vlinders op de vingers van 1 hand te 

tellen. 

Maar er waren ook Walhalla-plekken: 

 op en rond de camping (heuveltje tegenover de 

uitgang, wandelpad en weitjes richting Fillols) 

 

 

 

 

 

 de wandelroute vanaf de camping naar de Canigou 

 de route vanaf de hut op de Canigou via refuge de 

Bonne Aigue en Pic Cogoullo terug naar de 

camping 

 De weitje langs de weg naar Col Mantet (vanaf Py) 

 De wandelroute vanaf Vernet les Bains naar 

Cascade Les Anglais (neem vooral het verboden 

wandelpad parallel aan de officiële wandelroute) 

 De gorges de Caranca 

 De kleine meertjes rond Lac des Bouillouses 

 

De meeste van de 97 soorten hebben we vele malen 

gezien en op verschillende locaties. Achter soorten 

die we incidenteel hebben gezien is een * geplaatst. 

Enkele bijzonderheden: 

 

 de zwarte Apollovlinder hebben we uitsluitend 

waargenomen op het weitje bij La Casteille (nr 3) 

 de witte variant van de Koningspage (I. p. 

feisthamelie) was te vinden op het heuveltje 

tegenover de camping (1), maar is ook gezien langs 

het riviertje de Lentille (deze locatie is overigens 

verder weinig interessant voor vlinderaars 

 De grote weerschijnvlinder is gezien bij route 5  

 De vale Argusvlinder komt volgens Tirion niet voor 

in de Oostelijke Pyreneeën, maar wel op de 

nabijgelegen Balearen (vervliegen?). De soort hebben 

we uiteindelijk wel opgenomen (nadat 4 mensen om 

hun opinie is gevraagd), omdat de gevangen vlinder 

daarmee het beste overeen kwam. 

 De Cleopatra is op veel plekken gezien 

 Bontoogerebia en glanserebia zijn uitsluitend 

gezien bij 7 

 De Kardinaalsmantel is gezien bij 2 (Col des 

Voltes) en 5 

 Er zijn opvallend weinig dikkopsoorten gezien (22 

voorkomende soorten, slechts 9 gezien) 

 Datzelfde geldt in mindere mate voor de Erebia’s 

(15 voorkomende soorten, 5 gezien) 
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Waargenomen soorten (de volgorde in Tirion is aangehouden) 
  

Papilionidae 

1. koninginnepage *  Papilio machaon  

2. koningspage    Iphiclides podalirius 

3. koningspage   Iphiclides podalirius feisthameli 

4. apollovlinder    Parnassius apollo 

5. zwarte apollovlinder  *   Parnassius mnemosyne 

 

 

Pieridae 

6. groot koolwitje    Pieris brassicae 

7. groot geaderd witje   Aporia crataegi 

8. klein koolwitje    Pieris rapae 

9. scheefbloemwitje *  Pieris mannii 

10. oranjetipje *   Anthocharis cardamines 

11. bergluzernevlinder *  Colias phicomone 

12. oranje luzernevlinder   Colias croceus  

13. gele luzernevlinder   Colias hyale  

14. zuidelijke luzernevlinder   Colias alfacariensis  

15. citroenvlinder    Gonepteryx rhamni  

16. cleopatra   Gonepteryx cleopatra 

17. boswitje    Leptidea sinapis  

18. verborgen boswitje *  Leptidea reali 

 

Lycaenidae 

19. spaanse eikepage   Satyrium esculi 

20. essenpage*   Laeosopis roboris 

21. kleine vuurvlinder  *  Lycaena phlaeas  

22. violette vuurvlinder  Lycaena alciphron 

23. morgenrood    Lycaena virgaureae  

24. bruine vuurvlinder  *  Lycaena tityrus  

25. rode vuurvlinder    Lycaena hippothoe 

26. boomblauwtje    Celastrina argiolus 

27. zuidelijk staartblauwtje *  Cupido alcetas 

28. dwergblauwtje    Cupido minimus 

29. tijmblauwtje    Maculinea arion 

30. blazenstruikblauwtje *  Iolana iolas 

31. klein tijmblauwtje*  Pseudophilotes baton 

32. heideblauwtje    Plebeius argus  

33. vals heideblauwtje   Plebeius idas 

34. bruin blauwtje    Aricia agestis  

35. moors bruin blauwtje *  Aricia cramera 

36. klaverblauwtje    Polyommatus semiargus 

37. wikkeblauwtje    Polyommatus amandus 

38. adonisblauwtje   Polyommatus bellargus 

39. icarusblauwtje    Polyommatus icarus 

 

Nymphalidae 

40. grote weerschijnvlinder  * Apatura iris  

41. blauwe ijsvogelvlinder   Limenitis reducta  

42. rouwmantel    Nymphalis antiopa 

43. atalanta     Vanessa atalanta  

44. kleine vos    Aglais urticae 

45. dagpauwoog    Inachis io 

46. grote vos *   Nymphalis polychloros 

47. distelvlinder *   Vanessa cardui  

48. gehakkelde aurelia   Polygonia c-album  

49. keizersmantel    Argynnis paphia 

50. kardinaalsmantel *  Argynnis pandora 

51. grote parelmoervlinder   Argynnis aglaja 

52. adippevlinder *   Argynnis adippe 

53. braamparelmoervlinder  Brenthis daphne 



 

17 

 

54. purperstreepparelmoervlinder  Brenthis ino  

55. kleine parelmoervlinder   Issoria lathonia 

56. herdersparelmoervlinder * Boloria pales 

57. - 

58. zilvervlek  *   Boloria euphrosyne  

59. zilveren maan *   Boloria selene  

60. akkerparelmoervlinder  Boloria dia 

61. knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe 

62. tweekleurige parelmoervlinder       Melitaea didyma 

63. woudparelmoervlinder   Melitaea diamina 

64. bosparelmoervlinder   Melitaea athalia 

65. westelijke parelmoervlinder Melitaea parthenoides 

 

Satyrinae  (Nymhalidae) 

66. dambordje    Melanargia galathea 

67. spaans dambordje   Melanargia lachesis 

68. kleine boswachter   Hipparchia alcyone  

69. grote boswachter   Hipparchia fagi (alleen in vlucht op basis van grootte) 

70. grote saterzandoog  Satyrus ferula 

71. witbandzandoog   Brintesia circe 

72. bergerebia   Erebia epiphron 

73. zuidelijke erebia   Erebia triaria 

74. gewone glanserebia *  Erebia cassionides  

75. bontoogerebia *   Erebia oeme 

76. donkere erebia   Erebia meolans 

77. bruin zandoogje    Maniola jurtina  

78. koevinkje    Aphantopus hyperantus 

79. oranje zandoogje   Pyronia tithonus  

80. zuidelijk oranje zandoogje  Pyronia cecilia 

81. spaans oranje zandoogje   Pyronia bathseba 

82. hooibeestje    Coenonympha pamphilus 

83. bleek hooibeestje   Coenonympha dorus 

84. tweekleurig hooibeestje   Coenonympha arcania 

85. roodstreephooibeestje *  Coenonympha glycerion  

86. bont zandoogje    Pararge aegeria aegeria 

87. rotsvlinder    Lasiommata maera 

88. argusvlinder    Lasiommata megera  

89. vale argusvlinder *  Lasiommata paramegaera 

 

Hesperiidae 
90. Zuidelijke aardbeivlinder * Pyrgus malvoides 

91. groot spikkeldikkopje *  Pyrgus alveus  

92. kalkgraslanddikkopje *  Spialia sertorius  

93. dwergdikkopje *   Thymelicus acteon 

94. zwartsprietdikkopje   Thymelicus lineola  

95. geelsprietdikkopje   Thymelicus sylvestris  

96. kommavlinder *   Hesperia comma  

97. groot dikkopje *   Ochlodes faunus ` 

98. kaasjeskruiddikkopje *  Carcharodus alceae  
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De Plantenlijst 

door Ineke Allis-Sicherer en Geertje Pettinga  

 

                                                                                                                                                                          

In elke kolom zijn de planten aangekruisd die op het Waarnemingenformulier van een excursie vermeld staan.                                                               

Excursies naar hetzelfde gebied zijn samengevoegd in één kolom.                                                                                                                                                    

Niet alle soorten hebben een Nederlandse naam, verzonnen namen staan tussen ".                                                                                                                              

Kolom:                                                                                                                                                                                                                                        

A: naar de Col de Mantet, omhoog naar de Pic de Très Estelles (8 juli 2005) en omlaag naar Py (14 juli)                                                                            

B: wandeling vanaf camping naar Fillols (5 juli), en planten op het kampterrein                                                                                                                              

C: bospaden tussen Fillols en Taurinya, ruïnes, ijzermijnen, bergje tegenover camping (5 en 9 juli)                                                                                                    

D: van camping naar Col de Juell en La Mort de l' Homme (6 juli)                                                                                                                                              

E: van Prades over Villerach naar Ras des Cortalets en Châlet des Cortalets (7 juli)                                                                                                                            

F: Col de Jou (8 juli)                                                                                                                                                                                                                                  

G: Lac de Bouillouise (15 juli)                                                                                                                                                                                                                          

H: dal van de Têt bij Ille-sur-Têt (10 juli)                                                                                                                                                                                       

I: vanaf Col de Mariailles naar refuge Arago en cirque onder de Pic du Canigou (11juli)                                                                                                                          

K: naar kust van de Middellandse Zee                                                                                                                                                                                                                

L: Val d' Eyne (17 juli)       (Er is geen kolom J)           

 

                     

Wetenschappelijke naam 
Nederlandse naam 

 
A B C D E F G H I K L 

Equisetaceae Paardestaartenfamilie            

Equisetum arvense Heermoes   X         

Polypodiaceae Eikvarenfamilie            

Polypodium vulgare Gewone eikvaren  X X X  X      

Dennstaedtiaceae Adelaarsvarenfamilie            

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren  X X         

Aspleniaceae Streepvarenfamilie            

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel   X         

Asplenium ruta-muraria Muurvaren  X          

Asplenium scolopendrium Tongvaren   X         

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren    X        

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren   X         

Cryptogramma crispa Varen met 2 soorten blad     X    X   

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren         X   

Dryopteridaceae Niervarenfamilie            

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren      X      

Polystichum spec. een Naaldvaren    X        

Pinaceae Dennenfamilie            

Larix decidua Europese larix    X        

Pinus sylvestris Grove den X   X       X 

Cupressaceae Cipresfamilie            

Juniperus communis Jeneverbes      X     X 

Taxaceae Taxusfamilie            

Taxus baccata Taxus    X        

Ephedraceae             

Ephedra fragilis kruipende takjes met rode 

vruchten 
         X  

Aristolochiaceae Pijpbloemfamilie            

Aristolochia rotunda een Pijpbloem, rond blad om 

stengel 
  X         

Ranunculaceae Ranonkelfamilie            

Aconitum napellus subsp. vulgare Blauwe monnikskap           X 

Aconitum vulparia Gele monnikskap X           

Actea spicata Christoffelkruid           X 

Aquilegia pyrenaica Pyrenese akelei X           

Aquilegia vulgaris Wilde akelei   X         

Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloem       X  X  X 

Clematis flammula Bosrank met dubbelgeveerd blad  X X         

Clematis vitalba Bosrank  X X         

Consolida regalis Wilde ridderspoor      X      

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid      X      

Hepatica nobilis Leverbloempje, blad X   X     X   
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Pulsatilla spec. een Wildemanskruid, 

zaadpruiken 
X           

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid     X       

Ranunculus aconitifolius Boterbloem met witte bloemen         X   

Ranunculus repens Kruipende boterbloem X  X         

Trollius europaeus Trollius X      X  X  X 

Thalictrum spec. een Poelruit           X 

Papaveraceae Papaverfamilie            

Chelidonium majus Stinkende gouwe   X         

Urticaceae Brandnetelfamilie            

Parietaria judaica  Klein glaskruid   X         

Urtica dioica Grote brandnetel X           

Juglandaceae Okkernootfamilie            

Juglans regia Okkernoot, Walnoot  X          

Fagaceae Napjesdragersfamilie            

Castanea sativa Tamme kastanje  X X         

Quercus cerris Moseik   X         

Quercus pyrenaica Pyrenese eik   X         

Quercus spec. een Eik  X          

Quercus suber Kurkeik          X  

Betulaceae Berkenfamilie            

Betula spec. een Berk X  X        X 

Corylus avellana Hazelaar X           

Amaranthaceae Amarantenfamilie            

Amaranthus retroflexus Papagaaiekruid  X X         

Caryophyllaceae Anjerfamilie            

Dianthus armeria Ruige anjer  X          

Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer X          X 

Dianthus furcatus    X         

Dianthus monspessulanus Montpellier anjer X   X X       

Dianthus pyrenaicus ? Anjertje, vertakte bloeiwijze, 

lichtroze 
X           

Dianthus spec. Anjertje, donkere ring in bloem X           

Dianthus superbus Prachtanjer           X 

Gypsophila repens Kruipend gipskruid      X      

Paronychia spec.      X       

Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer   X         

Saponaria officinalis Zeepkruid  X          

Silene nutans Nachtsilene X           

Silene rupestris Rotssilene X           

Silene vulgaris Blaassilene X  X         

Polygonaceae Duizendknoopfamilie            

Polygonum acetosella Schapezuring   X         

Polygonum alpinum "Grote pluim duizendknoop" X        X  X 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras   X         

Polygonum bistorta Adderwortel      X X    X 

Polygonum convolvulus Zwaluwtong  X          

Polygonum viviparum  (alpinum) Levendbarende duizendknoop       X    X 

Rumex scutatus Spaanse zuring X           

Plumbaginaceae Strandkruidfamilie            

Armeria spec. een Engels gras X          X 

Clusiaceae Hertshooifamilie            

Hypericum maculatum s.l. een Gevlekt hertshooi    X        

Hypericum perforatum Sint-Janskruid X X          

Malvaceae Kaasjeskruidfamilie            

Malva neglecta Klein kaasjeskruid    X        

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid  X          

Cistaceae Zonneroosjesfamilie            

Cistus laurifolius "Struikzonneroos met 

laurierblad" 
  X   X      

Helianthemum nummularium  Geel zonneroosje X          X 

Helianthemum spec. een Zonneroosje      X      

Violaceae Viooltjesfamilie            

Viola arvensis ? Akkerviooltje? X          X 

Viola tricolor Driekleurig viooltje X           
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Viola pyrenaica Pyrenees viooltje       X     

Viola spec. een wit Viooltje X           

Cucurbitaceae Komkommerfamilie            

Bryonia dioica Heggenrank X X X         

Salicaceae Wilgenfamilie            

Salix spec. een Wilg, Knotwilg           X 

Brassicaceae Kruisbloemenfamilie            

Alliaria petiolata Look-zonder-look   X         

Arabis turrita Torenscheefkelk  X   X       

Biscutella laevigata s.l. Brilkruid X     X     X 

Resedaceae Resedafamlie            

Reseda lutea Wilde reseda X           

Reseda phyteuma Reseda met hangende vruchtjes   X         

Ericaceae Heidefamilie            

Calluna vulgaris Struikhei X  X  X       

Rhododendron ferrugineum Alpenroosje, vaak met grote 

gallen 
    X    X  X 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes X X   X X     X 

Pyrolaceae Wintergroenfamilie            

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen         X   

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen X          X 

Monotropaceae             

Monotropa hypopitys Stofzaad      X      

Primulaceae Sleutelbloemfamilie            

Anagallis arvensis subsp. Arvensis Rood guichelheil en Blauwe 

vorm of subsp. 
 X          

Lysimachia ephemerum grote, witte Wederik    X        

Primula integrifolia Primula met gaafrandig blad       X     

Primula palinuri ? P. latifolia(viscosa) 

? 
een Primula   X         

Primula spec. een Primula  X          

Crassulaceae Vetplantenfamilie            

Sedum acre Muurpeper X X          

Sedum album Wit vetkruid  X          

Sedum ochroleucum Bleekgele vetkruid  X          

Sedum reflexum Tripmadam X          X 

Sedum sediforme Vetkruid met gele 

"parasolletjes"  
X  X  X   X  X  

Sempervivum arachnoideum Spinnenweb huislook X           

Sempervivum montanum Berghuislook X          X 

Umbilicus rupestris "Muurnavelkruid" X X          

Saxifragaceae Steenbreekfamilie            

Chrysosplenium alternifolium Verspreidbladig goudveil         X   

Parnassia palustris Parnassia           X 

Saxifraga aquatica grote witte Steenbreek, in beek         X   

Saxifraga, sectie Saxifraga in kussens, mos-achtig         X  X 

Saxifraga spec. een Knolsteenbreek maar 

kleinere bloemen 
        X   

Saxifraga stellaris Bergsteenbeek X        X   

Rosaceae Rozenfamilie            

Aconitum vulparia Gele monnikskap           X 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie  X          

Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel X   X X      X 

Alchemilla vulgaris s.l. Gewone vrouwenmantel X           

Filipendula ulmaria Moerasspirea           X 

Fragaria vesca Bosaardbei   X X        

Geum urbanum Geel nagelkruid X X X         

Malus sylvestris Appel    X        

Mespilus germanica Mispel, in tuin  X          

Potentilla argentea Viltganzerik    X        

Potentilla crantzii "Alpenganzerik" X           

Potentilla reptans Vijfvingerkruid  X X         

Prunus avium Zoete kers  X          

Prunus spinosa Sleedoorn met pruimpjes   X         

Rosa spec., stekels omlaag gekromd Roos, wit, stijlen niet in zuil, 

onbehaard 
X           
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Rubus fruticosus Gewone braam X           

Rubus idaeus Framboos X           

Sanguisorba minor Kleine pimpernel X           

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel           X 

Sorbus aria Meelbes   X X        

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes X           

Fabaceae Vlinderbloemenfamilie            

Anthyllis vulneraria Wondklaver X  X   X      

Astragalus glycophyllos Hokjespeul X           

Chamaespartium sagittale Pijlbrem X           

Cytisus 

 (Genista, Sarothamnus)purgans    
"Pyrenese brem"     X       

Cytisus scoparius Brem  X  X        

Genista tinctoria Verfbrem           X 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus X  X         

Lathyrus pratensis Veldlathyrus X X  X  X     X 

Lathyrus vernus Lathyrus, rood-paarse bloemen X           

Lotus alpinus ? Alpen rolklaver ?     X       

Lotus corniculatus s.l. Gewone rolklaver s.l. X X X         

Medicago lupulina Hopklaver   X         

Medicago sativa Luzerne  X X         

Melilotus albus Witte honingklaver   X  X X      

Ononis natrix "Geel" stalkruid   X         

Ononis repens subsp. spinosa Kattedoorn X   X  X      

Psoralia butuminosa "Bitumen- of Teerklaver"  X X         

Spartium junceum Bezembrem   X         

Trifolium alpinum Alpen klaver     X       

Trifolium arvense Hazenpootje X X X         

Trifolium badium Aangebrande klaver of 

Dadelklaver 
X           

Trifolium campestre Liggende klaver      X      

Trifolium dubium Kleine klaver   X         

Trifolium montanum Bergklaver           X 

Trifolium pratense Rode klaver X  X         

Trifolium repens Witte klaver   X         

Vicia cracca Vogelwikke X  X        X 

Vicia sepium Heggenwikke    X        

Vicia spec. Wikke, ong. 9 grote, 2-kleurig 

blauwe 
X           

 bloemen, vertakte rank            

Thymalaeaceae Peperboompjesfamilie            

Daphne spec. een Peperboompje X    X      X 

Onagraceae Teunisbloemfamilie            

Chamerion angustifolium Wilgenroosje X     X      

Circaea lutetiana Groot heksenkruid  X          

Epilobium montanum Bergbasterdwederik      X      

Epilobium spec. een Basterdwederik, grote 

bloemen 
          X 

Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem    X        

Cornaceae Kornoeljefamilie            

Cornus sanguinea Rode kornoelje    X        

Santalaceae Sandelhoutfamilie            

Thesium alpinum "Alpenbergvlas"      X      

Euphorbiaceae Wolfsmelkfamilie            

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk   X         

Linaceae Vlasfamilie            

Linum narbonense Vlas met grote, blauwe bloemen   X         

Linum usitatissimum Vlas  X          

Simaroubaceae Hemelboomfamilie            

Ailanthus altissima Hemelboom   X         

Coriariaceae             

Coriaria myrtifolia struik, glimmende, zwarte 

vruchten 
       X    

Polygalaceae Vleugeltjesbloemfamilie            

Polygala alpestris Alpen vleugeltjesbloem X           
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Polygala spec. een Vleugeltjesbloem X     X      

Geraniaceae Ooievaarsbekfamilie            

Geranium molle Zachte ooievaarsbek   X         

Geranium pratense Beemdooievaarsbek           X 

Geranium robertianum Robertskruid   X   X      

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek  X  X        

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek X        X   

Araliaceae Klimopfamilie            

Hedera helix Klimop    X        

Apiaceae Schermbloemenfamilie            

Astrantia major Zeeuws knoopje (Groot 

sterrenscherm) 
X     X     X 

Astrantia minor Klein zeeuws knoopje         X   

Bupleurum fruticosum "Struikgoudscherm"  X X X        

Bupleurum spec. een Goudscherm X           

Chaerophyllum temulum Dolle kervel  X X         

Daucus carota Peen X X          

Echinophora spinosa erg prikkende struik, witte 

bloemen 
         X  

Eryngium bourgatii Pyreneese kruisdistel X          X 

Eryngium campestre Echte kruisdistel X  X X        

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw X           

Laserpitium latifolium Breedbladige laserpitium X   X       X 

Laserpitium siler Berglaserkruid X           

Pimpinella major Grote bevernel X           

Torilis arvensis Akkerdoornzaad    X        

een Schermbloem met hard "plastic"  

blad 
           X 

Gentianaceae Gentiaanfamilie            

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid  X X         

Centaurium spec. een Duizendguldenkruid     X       

Gentiana acaulis "Stengelloze" gentiaan       X     

Gentiana burseri "Pyrenese gentiaan"         X  X 

Gentiana lutea Gele gentiaan X        X   

Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan     X  X     

Gentiana punctata Gestippelde gentiaan       X     

Gentiana purpurea Roodpaarse gentiaan       X     

Gentiana pyrenaica Pyrenese gentiaan       X     

Gentiana verna Voorjaarsgentiaan       X     

Buddlejaceae Buddlejafamilie            

Buddleja davidii Vlinderstruik    X    X    

Asclepiadaceae Zijdeplantfamilie            

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem, in 't zuiden 

geler 
X   X  X      

Solanaceae Nachtschadefamilie            

Solanum dulcamara Bitterzoet           X 

Convolvulaceae Windefamilie            

Convolvulus arvensis Akkerwinde  X  X        

Cuscutaceae Warkruidfamilie            

Cuscuta epithymum Klein warkruid, 

Duivelsnaaigaren 
X           

Cuscuta europaea  Groot warkruid op Brandnetel X     X      

Boraginaceae Ruwbladigenfamilie            

Anchusa officinalis Gewone ossentong           X 

Echium vulgare Slangekruid X X X X        

Lappula squarrosa Stekelzaad  X          

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje      X      

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid, blad           X 

Verbenaceae IJzerhardfamilie            

Verbena officinalis IJzerhard X  X         

Lamiaceae Lipbloemenfamilie            

Acinos alpinus Alpensteentijm X          X 

Calamintha nepeta Kleinbloemige steentijm  X          

Clinopodium vulgare Borstelkrans X X    X      

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel X           
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Lavandula angustifolia Echte lavendel   X   X      

Lavandula angustifolia subsp. 

pyrenaica ? 
Berglavendel ?    X        

Lavandula stoechas Kuiflavendel   X         

Mentha spec. een Munt  X          

Origanum vulgare Wilde marjolein  X          

Prunella grandiflora "Grootbloemige" brunel X  X X  X     X 

Prunella vulgaris Gewone brunel X X    X      

Prunelle laciniata Witte brunel X           

Salvia pratensis Veldsalie  X          

Stachys officinalis Betonie  X          

Stachys recta "Gele andoorn" X           

Stachys sylvatica Bosandoorn      X      

Teucrium chamaedrys Echte gamander X X X         

Teucrium montanum Berggamander      X      

Teucrium polium subsp. polium "Viltige gamander"   X         

Teucrium scorodonia Valse salie X X X X        

Thymus pulegioides Grote tijm X           

Thymus serpyllum Wilde tijm    X        

Thymus spec. een Tijm X           

Plantaginaceae Weegbreefamilie            

Plantago lanceolata Smalle weegbree           X 

Plantago major Grote weegbree s.s.   X         

Plantago maritima (serpentina) Zeeweegbree    X        

Plantago media Ruige weegbree X           

Oleaceae Olijffamilie            

Fraxinus exelsior Gewone es  X         X 

Scrophulariaceae Helmkruidfamilie            

Antirrhinum sempervirens ? Leeuwenbek, wit met gele 

bloemen, 
X           

Chaenorrhinum minus Klein leeuwenbekje X           

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek  X          

Digitalis lutea  Gele vingerhoedskruid X X  X  X      

Euphrasia spec. een kleine Ogentroost X           

Linaria alpina Alpenleeuwenbek     X       

Linaria spec. kleine, felgele Vlasbek X           

Linaria repens Gestreepte leeuwenbek X     X      

Linaria vulgaris Vlas(leeuwen)bekje    X        

Melampyrum pratense Hengel X        X   

Pedicularis foliosa Pluimkartelblad X           

Pedicularis pyrenaica Pyrenees kartelblad         X   

Pedicularis spec. Kartelblad, wit, gedraaide 

bloeiwijze 
X           

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar X X    X      

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid      X      

Verbascum blattaria ? Mottenkruid ?  X          

Verbascum densiflorum Stalkaars  X X         

Verbascum lychnitis Melige toorts    X        

Verbascum pulverulentum  Toorts, vertakte bloeiwijze, 

felgeel 
X   X        

Veronica anagallis-aquatica Blauwe waterereprijs        X    

Veronica officinalis Mannetjesereprijs         X   

Veronica persica Grote ereprijs   X         

Veronica spec. Ereprijs, paar heel kleine 

bloemen op 
X           

 rechtopstaande stengel, geen 

rozet 
           

Orobranchaceae Bremraapfamilie            

Orobranche caryophyllacea ? Walstrobremraap op Geel 

walstro ? 
 X          

Orobranche hederae Klimopbremraap  X X X        

Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie            

Pinguicula vulgaris Vetblad, in bloei       X    X 

Campanulaceae Klokjesfamilie            

Campanula barbata Harig klokje X           

Campanula glomerata Kluwenklokje X          X 
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Campanula hispanica Spaans klokje X           

Campanula lusitanica lijkt op Spaans klokje, tandjes 

aan kelk 
 X  X        

Campanula patula Weideklokje    X        

Campanula rapunculus Rapunzelklokje    X        

Campanula rotundifolia Grasklokje   X         

Campanula trachelium Ruig klokje   X         

Jasione montana Zandblauwtje X           

Phyteuma orbiculare ? Bolrapunzel, kleine blauwe ?           X 

Phyteuma spicatum Witte rapunzel X           

Rubiaceae Sterbladigenfamilie            

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro X     X      

Galium aparine Kleefkruid X           

Galium mollugo Glad walstro   X         

Galium verum Geel walstro X  X         

Rubia peregrina "Meekrap" X  X         

Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie            

Lonicera caprifolium een klimmende Kamperfoelie 

met vergroeid blad onder de 

bloeiwijze 

 X          

 
           

Lonicera etrusca ? met meer vergroeid blad, 

gewonere bloemen 
  X         

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie    X        

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie    X        

Sambucus ebulus Kruidvlier X  X X        

Sambucus racemosa Trosvlier    X X       

Valerianaceae Valeriaanfamilie            

Centranthus ruber Rode spoorbloem  X          

Vateriana montana Bergvaleriaan         X   

Valeriana officinalis Echte valeriaan X          X 

Dipsacaceae Kaardenbolfamilie            

Dipsacus fullonum Grote kaardenbol  X   X       

Knautia arvensis Beemdkroon   X   X     X 

Knautia dipsacifolia Bergknautia X           

Scabiosa columbaria Duifkruid X  X   X      

Succisa pratensis   Blauwe knoop X           

Asteraceae Asterfamilie, 

Composietenfamilie 
           

Achillea millefolium Gewoon duizendblad X   X        

Achillea ptarmica of pyrenaica Wilde bertram met zachtgeel 

hart 
        X  X 

Adenostyles alliariae      X    X  X 

Antennaria dioica Rozenkransje X    X       

Arctium minus Gewone klit   X         

Arnica montana Valkruid X        X   

Artemisia vulgaris Bijvoet  X X        X 

Aster alpinus  Alpenaster     X       

Carduus carlinoides Pyreneese distel   X  X       

Carduus defloratus Berooide distel X  X        X 

Carlina acanthifolia grotere Zilverdistel X           

Catananche coerulea Blauwe strobloem   X X        

Centaurea jacea Knoopkruid  X X         

Centaurea montana Bergcentaurie X           

Centaurea spec. een Knoopkruid X           

Centaurea spec. Knoopkruid, omwindselbl. met 

stekels 
X           

Centaurea uniflora ?/ C. nervosa? "Eenbloemige" centaurie   X X        

Cicerbita alpina Alpensla X        X   

Cichorium intybus Wilde cichorei      X      

Cirsium acaule Aarddistel           X 

Cirsium eriopohorum Wollige distel X           

Cirsium palustre Kale jonker X          X 

Crepis capillaris Klein streepzaad   X         

Doronicum spec. een Voorjaarszonnebloem      X      

Echinops sphaerocephalus Beklierde kogeldistel X           

Echinops spec. een Kogeldistel     X       
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Erigeron annuus Zomerfijnstraal X X X         

Erigeron canadensis Canadese fijnstraal    X        

Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid   X X        

Filago vulgaris Duits viltkruid  X          

Galinsoga spec. een Knopkruid  X  X        

Gnaphalium spec. een Droogbloem X           

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem  X          

Helichrysum stoechas Mediterrane strobloem   X         

Hieracium pilosella Muizenoor X    X       

Hypochaeris maculata Gevlekt biggekruid X           

Leucanthemum vulgare  Margriet X           

Leuzea conifera (Centaurea conifera) "Denneappel-knoopkruid"    X        

Mycelis muralis Muursla  X          

Onopordum acanthium Wegdistel X   X        

Picris echioides Dubbelkelk X           

Prenanthes purpurea Rode bergsla X   X     X  X 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes            

Scolymus hispanicus zeer stekelige gele distel          X  

Senecio adonidifolius                    Kruiskruid,blad dubbel 

veerdelig, bloemen klein  
X   X       X 

Senecio inaequidens Bezemkruiskruid   X         

Senecio incanus Grijs askruid     X       

Senecio jacobaea Jacobskruiskruid    X        

Senecio pyrenaicus (S. tournefortii) Pyrenees kruiskruid X          X 

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel    X        

Tanacetum vulgare Boerenwormkruid X          X 

Taraxacum officinale Gewone paardebloem   X         

Tragopogon dubius Bleke morgenster (Boksbaard) X  X        X 

Juncaceae Russenfamilie            

Luzula luzuloides Witte veldbies X     X   X   

Cyperaceae Cypergrassenfamilie            

Eriophorum angustifolium Veenpluis         X   

Poaceae Grassenfamilie            

Anisantha sterilis IJle dravik  X          

Arundo donax Reuzenriet        X    

Avena sterilis Wilde haver    X        

Bromus madrilensis een Dravik   X         

Cynosurus echinatus "Stekelig" kamgras  X X         

Desmazeria rigida Stijf hardgras    X        

Digitaria spec. ? een Vingergras ?    X        

Hordeum murinum Kruipertje   X         

Koeleria pyramidata Breed fakkelgras X           

Melica ciliata "Gewimperd" parelgras   X         

Melica uniflora Eenbloemig parelgras    X  X      

Setaria viridis Groene naaldaar    X        

Liliaceae (+ Amaryllidaceae) Leliefamilie (+ 

Narcissenfamilie) 
           

Allium senescens ssp. montanum "Berglook"      X      

Asphodelus albus Affodil, uitgebloeid+B795 X           

Lilium martagon Turkse lelie X  X X X X     X 

Lilium pyrenaicum Pyrenese lelie X    X    X  X 

Pancratium maritimum "Strandlelie"          X  

Veratrum album  X   X       X 

Dioscoreaceae             

Tamus communis Spekwortel  X          

Orchidaceae Orchideeënfamilie            

Cephalanthera rubra  Rood bosvogeltje      X      

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis X     X      

Dactylorhiza fuchsii een witte Bosorchis X           

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l. X           

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis    X  X      

Epipactis helleborine Brede wespenorchis      X      

Goodyera repens Dennenorchis      X     X 

Listera ovata Grote keverorchis X           
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Nawoord 
door Adri Harteveld 

 

  

Bij de samenstelling van het verslag zie ik veel 

prettige herinneringen langskomen – dat is een van de 

voordelen van een verslagsamensteller.  

Nu er nog een bladzij over is lijkt het me een 

geschikte gelegenheid om nog even terug te kijken en 

te schrijven over gewone dingen die nog niet genoemd 

zijn…  

Bij voorbeeld het kampeerterrein, Les Sauterelles. 

Wat kon het er warm zijn, zo warm dat iedereen in de 

schaduw een wat koeler plekje zocht. Zo warm dat ik 

bij het opzetten van de tent mijn handen brandde aan 

de tentstokken die even in de zon hadden gelegen. En 

wat kon het er ’s avonds koud zijn, de plaatsen in de 

choc-kring waar de laatste zonnestralen vielen waren 

dan het eerst bezet!  

En dan die kersen! Het terrein stond vol met 

kersenbomen, en wij waren er net in de tijd dat de 

kersen rijp waren. In de eerste week waren het de 

grote zwarte kersen, en in de tweede de kleine 

lichtrode, beide soorten lekker zoet. Ze deden het erg 

goed als tussendoortje en in de toetjes.  

 

 Op de wandelingen in de bossen om de camping 

stonden trouwens ook veel verwilderde 

kersenbomen – heerlijk! 

En dan dat zwembad! Het was wel op het heetst 

van de dag volgens de Franse traditie gesloten, 

maar dan waren we meestal toch nog op excursie. 

Wat een feest na een lange hete wandeling even 

een frisse duik te kunnen nemen. 

En de wielewalen! Bijna elke morgen hoorden we 

ze zo vanuit onze tent, roepen naar elkaar. 

En al die bloemen die om onze tent bloeiden. En 

de prachtige uitzichten op de bergen… 

In het begin verwonderde ik me over al die 

dingen en was ik verrast, maar op de duur waren 

ze zo gewoon deel van de omgeving waarin we 

kampeerden dat ze haast niet meer opvielen. Nu 

denk ik terug, aan de bloemen, de wielewalen, de 

kersen, en aan al die vijftig medekampeerders op 

de andere kant van deze bladzij die het kamp 

hebben gemaakt wat het was:  

EEN FANTASTISCH ZOMERKAMP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

                                                                                                                                                                                          foto Adri 

                                                                                                                                           groepsfoto achterkant Arend de Waard 
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Zaterdag 16 juli. 

door Margreet Wouda 

 

Voor vandaag staat een tekenexcursie in Eus onder 

leiding van Frans van Dussel op het programma. 

Zoals meestal zal de excursie om 9.00 uur vertrekken, 

maar Chiel en ik zijn nog niet zover en we besluiten 

om eerst rustig te ontbijten en dan op eigen 

gelegenheid naar Eus te gaan. 

Ik heb er zin in; ik heb in geen jaren getekend en/of 

geschilderd, maar het lijkt me zo heerlijk 

ontspannend. Chiel heeft onderweg naar Frankrijk 2 

aquarelsets gekocht en van Wanda hebben we echt 

aquarelpapier gekregen. Er is ons aangeraden om Eus 

lopend te ontdekken; daarom parkeren we de auto 

ergens onderaan het stadje. Het is ondertussen alweer 

erg warm geworden, zeker 32 graden C. 

Eus is een ware ontdekking. Kleine, smalle straatjes, 

veel mediterrane planten (enorme agave’s) en 

oleanders in allerlei roze tinten. Bijna op het hoogste 

punt van het stadje staat de kerk en daar vinden we  

Frans en de overige excursiedeelnemers. Chiel en ik 

installeren ons onder een stenen poortje wat naar de 

kerk leidt. Het is er heerlijk koel en biedt een prachtig 

uitzicht over de nabije heuvels.  

We beginnen met een proefexemplaar: een 

kinderkleurplaat. Geïnspireerd door het uitzicht werk 

ik aan mijn 1
e
 aquarel: een jongetje in een zwembad. 

Af en toe werpt een geïnteresseerde toerist een blik 

op mijn kunstwerk en reageert vervolgens zeer 

verbaasd. We hebben hier veel lol om. Na deze 

oefening begin ik aan het echte werk: een aquarel van 

het uitzicht. 

Buiten de poort vliegt een koningspage. We kunnen 

hem heel goed bekijken, omdat hij steeds op dezelfde 

tak landt.  

Dit gedrag herhaalt zich tenminste 10 maal; dit is 

blijkbaar zijn territorium. Een uitenkansje voor Chiel, 

die de vlinder zo goed kan fotograferen. 

Frans komt eenmaal langs om onze vorderingen te 

aanschouwen 

illustraties Frans van Bussel 

 

. Verder gaat iedereen deze middag zijn eigen gang, 

zo lijkt het. 

Ik ben blij met mijn aquarel. Leuk om op de Bonte 

Avond te tonen, samen met alle andere gemaakte 

tekeningen. 

’s Middags doen we op weg naar de camping 

boodschappen in Prades. We komen hier diverse 

kampleden tegen ; blijkbaar zijn we nog niet de 

laatsten m.b.t. de voorbereidingen voor de bonte 

avond. 

Eenmaal terug op de camping zie ik dat er al 

gezongen wordt bij de partytent van Wanda en Harry. 

Ik wil graag meedoen, maar heb me opgegeven om 

iets aan de gezamenlijke maaltijd te doen. Ik krijg 

van Pauline 2 koelboxen met de ingrediënten voor 

twee salades en met Stefanie en Geertje maken we de 

salades klaar. Ik heb bewondering voor het 

organisatiecomité (Pauline, Jeanette en Ineke); ze 

hebben alles goed onder controle. 

 

 

 

Avondprogramma: bonte avond. 

door Chiel (van Loon) 

 

Met Frits samen heb ik een aandeel gehad in de 

bereiding van een deel van de gezamenlijke maaltijd. 

Dit bonte avonddiner bestond uit een buffet met voor- 

hoofd – en nagerecht. Een behoorlijke uitdaging om 

alles voor een groep van deze omvang op tijd klaar te 

krijgen, zowel qua inkopen als qua bereiding. Er was 

dan ook heel wat te doen om de paar grote pannen en 

branders, die bij het kamp hoorden, en die door 

meerdere kookploegen werden opgeëist. Gelukkig 

waren er ook een aantal families op het kamp 

aanwezig met een ‘weeshuiskampeeruitrusting’, die 

hun grote pannen beschikbaar stelden. Slim van de 



 

29 

 

coördinatie-cie van het diner om ook koude gerechten 

te maken, wat branders overbodig maakt! Ik was 

onder de indruk van het resultaat, waarbij iedereen 

zo’n beetje op dezelfde tijd zijn haute cuisine op de 

tafeltjes klaar zette en en kon aansluiten in de buffet 

rij, hoewel sommige koks en eters niet konden 

wachten tot de vleesballetjes met jus en boontjes  

behoorlijk koud waren, en dus voordat het 

voorgerecht amper was opgegeten door iedereen, aan 

de tweede gang wilden beginnen. 

Het voorafje bestond uit meloen met parmaham en du 

pain met kruidensmeersel. Samen met Frits zorgde ik 

voor een warm pastagerecht met diepvriesgroente en 

pastasaus.Als hoofdgerecht was er verder couscous, 

salades en balletjes met puree. Daarbij werd gekoelde 

rosé geschonken, zodat het feestmaal compleet was.  

Toen het hoofdgerecht op de borden lag werd zo’n 

beetje begonnen met de muzikale variété producties 

van de diverse deelnemers, ingeleid door MC Heico. 

Het toetje was óók variété en bestond uit ijs met wel 

héél bijzondere smaken (of parfums, volgens de 

Fransen), zoals 82 (of was het 99?) soorten, 

sprinkhanen,  

Canigou, zwembad (zonder chloorsmaak…..). 

Hoogtepunt vond ik zelf de mime-koorddans act van 

Nelleke en Franke en publiek; erg gelachen en 

geleerd wat te doen met je waslijn als er geen bomen 

op de camping staan… . 

Mooi vond ik de Samba op gitaar door Tim. 

Verrassend werd een nieuwe vogelsoort bezongen 

door Paul (Uruburu). Grappig voorgedragen de 

liedjes gezongen door Adri, onder begeleiding met 

accordeon door Wanda. 

Ook samen zingen en dansen ging onder 

professionele begeleiding door Wanda en Harry. Als 

afsluiter was er een afwasexcursie en….toch weer 

een vooruitblik op het excursieprogramma voor de 

volgende dag. 

Na dit geslaagde feestje drink ik zelf nog als 

afzakkertje een glas Pastis met een ‘subgroepje’ 

bestaande uit Harry en Wanda en Margreet en 

……… 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 17 juli. 

door Nelleke  Remerie 

 

Een tocht door de rivier stond vandaag op ’t 

programma. Natuurlijk kon het niet zo leuk worden 

als in Slovenië, maar Lentilla is een aangename beek 

die het doorwaden waard is. 

Heerlijk bij 34 graden C. Met een groep van 12 

hebben we de tocht volbracht. De een vond ’t een 

makkie, de ander vond het halverwege welletjes en 

volgde het beekje via ’t voetpad. Nu ligt iedereen 

weer op de camping in ’t zwembad. 

 

 

Een dag naar het strand 

door Adri Harteveld 

 

Het was maar een uurtje rijden naar de kust. Ik heb de 

Middellandse Zee niet erg vaak gezien. En ik ben erg 

dol op zee. Gelukkig was er een excursie naar Canet 

sur Mer. De vogelliefhebbers gingen vooral voor de 

flamingo’s. Die waren er - een streepje wit/roze aan 

de horizon. Langs de weg was een strandlagune, met 

een interessante bodembedekker met rode besjes. 

Spectaculair waren de bossen  

witte bloemen die zomaar uit het zand opbloeiden, de 

strandlelies. Even de weg  

oversteken, en daar is het strand. Een mooi strand, 

schoon, wit zand met hier en daar een heel wit 

schelpje. Eerst zwemmen! Heerlijk water! Als ik 

uitgezwommen ben ga ik schelpen zoeken. Er liggen 

veel zaagjes, opvallend grote, en nogal wit gebleekt. 

Ik vind ook nog 

levende zaagjes in de 

branding, geel en grijs 

gestreepte. Verder een 

enkele kokkel, een 

paar venusschelpen, 

een tapijtschelp, wat 

schaalhoorns en het 

pronkstuk van mijn 

verzameling is een 

pelikaansvoet.  

Wat doen Hollandse kinderen aan het strand? Dijken 

aanleggen. Er is weinig verschil tussen eb en vloed. 

Er zijn flinke golven die telkens een nieuwe aanslag 

doen op de deltawerken van zand. Het verveelt niet 

gauw.  

We hebben zonnebrandcrème, we hebben een 

parasol. We verbranden toch behoorlijk. We gaan 

terug. Maar wat hebben we genoten! En nu, in 

oktober, heb ik nog een witte streep op mijn rug - een 

mooi souvenir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

  Dag Adri, 

 

Op 6 juli ben ik met een groep naar abdij St. Michel du Cruxa geweest, waar wij een 

beekwandeling hebben gemaakt. 

We zagen/hoorden daar de volgende vogels: zwartkop, wielewaal, roodborst, vink, 

vuurgoudhaantje, boomklever, winterkoning, huismus, merel en zanglijster. 

 De volgende planten heb ik genoteerd: zomerfijnstraal, kruipvlier, peperboompje, slangenkruid, 

helleborus, klimopbremraap, longkruid, robertskruid en ijzerhard. 

Aan insekten vermeld ik: citrusboorvlieg, gele luzernevlinder, spaans  dambordje, zuringwants 

en bosbeekjuffer. 

We zagen de sporen van een egel en een wild zwijn. 

Vervolgens krijg je nu een lijstje paddestoelen waarbij ik de data vermeld. 

5 juli:   gerimpelde korstzwam (Stereum rugosum),  gladstelige heksenboleet (Boletus queletii). 

6 juli:   echt judasoor (Hirneola auricula-judae),  viltig judasoor (Auricularia mesenterica),  

reuzenchampignon (Agaricus augustus), geelbruine plaatjeshoutzwam  (Gloeophyllum  

sepiarium),  inktviszwam (Clathrus archeri),  kruipwilgrussula (Russula persicina),  kleine 

aardappelbovist (Scleroderma areolatum). 

7 juli:   beukwortelzwam (Xerula radicata). 

8 juli:   mestkaalkopje (Psilocybe coprophila),  koeieboleet (Suillus  bovinus),  gewone 

berkeboleet (Leccinum scabrum, s.l.). 

9 juli:   goudporieboleet (Boletus impolitus),  ruwe russula (Russula virescens) 

10 juli: geringde vlekplaat (Panaeolus fimiputris), pronksteelboleet  (Boletus calopus),  

ruitjesbovist (Calvatia utriformis) 

12 juli: kleefsteelstropharia (Psilocybe semiglobata),  rossige melkzwam (Lactarius rufus) 

Je zult heel wat werk hebben aan de complete lijst. Sterkte ermee en  graag tot ziens op de 

reünie. 

 

Groet, Bert Tolsma 

 

 

 

 

 


