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Voorwoord 
 
Beste Cantal-nezen. 
 
Of is het Cantalgangers, Cantalionen, Cantaliaren of Cantallers. Wat maakt het uit. Wij waren er 14 
dagen met elkaar en zoals altijd met vakanties: als je weer thuis bent lijkt het lichtjaren weg. Voor ons 
was dat dit jaar niet anders. Of toch wel. Wat verlangden we terug, toen we hier in Nederland alleen 
maar regen over ons heen kregen. Urenlang, dagenlang, weken lang, de hele maand augustus. 
Pokkeweer. Niet een forse onweersbui, soppen door de convo en over de camping, maar ook snel weer 
droog en warm. Nee helaas. Het ging maar door en door.  
 
En dan onze Hollandse vlinders of liever het gebrek eraan.  Maar voor vogels, sprinkhanen en planten 
precies hetzelfde: de tegenstellingen tussen het Hollandse en het Franse landschap zijn zo groot. Van 
armoe naar overvloed. Nu ja, overvloed. Dat valt ook wel mee (of tegen). Ook in de Cantal zie je dat 
de diversiteit aan het afnemen is, dankzij de oprukkende invloed van de mens. Wat resteert er over 10-
15 jaar als men in dit tempo grond laat begrazen en bemest of hellingen schoonveegt voor skiliften. 
Het zal steeds meer speuren worden naar de mooie plekken, waar je je kan verbazen over de enorme 
diversiteit die mogelijk is. 
 
Maar dat is toekomst. Voorlopig kunnen we terugkijken op een heerlijke vakantie (dat was het 
tenminste voor ons), met een groep mensen die veel gemeen heeft, maar ook zo divers kan zijn. En dat 
is nu zo’n bijzondere toegevoegde waarde van een gezamenlijk kamp. Tot de ontdekking komen dat 
plotseling een individu zich volstrekt anders laat zien dan wat je had verwacht. Denk maar eens terug 
aan de spelletjesmiddag of de bonte avond..…. 
 
Dan realiseer je je weer, dat zo’n kamp alleen maar kan slagen door al die mensen, die zich willen 
laten zien, initiatief nemen, met ideeën komen, zich in willen zetten voor het totaal of het nu een 
verhaal vertellen is of hout sprokkelen, een excursie leiden, kennis willen overdragen of een luisterend 
oor bieden. Net zo divers als waar wij in het landschap naar op zoek zijn. 
 
Tot een volgende keer:  andere plaats, andere mensen, andere vondsten, ander weer, maar ongetwijfeld 
weer erg plezierig en leerzaam. 
 
 
Franke Remerie 
voorzitter 
 
 



Deelnemers 
 
Naam 
Ineke  Allis-Sicherer 
Jan  Allis 
Auke  Cuiper 
Anneke  Cuiper - Pon 
Anne-Ciska  Cuiper 
Jan  Fransen 
Corrie  Buschman 
Anna Maria de Gier 
Jelle de Gier 
Els  Löhr-Licht 
Hans  Löhr 
Ellen  Luttmer 
Ruud  Luttmer 
Walter Murman 

Aart  Noordam 
Heleen van der  Klift 
Sebastiaan  Noordam 
Tamin  Noordam 

Huib  Poot 
Guda  Poot-Krom 
Franke  Remerie 
Nelleke  Remerie 
Emiel  Remerie 
Tamar  Remerie 
Jarinde  Reijerse 

Marc  Schmitz 

Jennie  Schouten 
Hans van As 
Bas van As 
Linda van As 

Ria Sinkeldam 
Jeannette  Teunissen 
Astrid Tilstra 
Kees  Voogd 
Pauline  Wehrmeijer 
Jos van Zaalen 
Wim van Zuilen 
Rieke van Zuilen 
 

 
Activiteiten 
 
di 18/7/06 Puy du Bac 

Cascade de Vergnes 
woe 19/7 Roche de Bonnevie – Chastel-sur-Murat 

Col de la Molède – Cirque de Chamalière 
do 20/7 Korstmossen op/rond de camping 

Puy Griou 
vrij 21 Plomp du Cantal vanaf de Prat de Bouc 

Joël Charbon, medewerker Frans Staatsbosbeheer, vertelt over bosbeheer in 
de regio. 

za 22 Planèze bij Chalinargue 
Roche Troucade via Les Prés Longs 

ma 24 Korstmossen op/rond de camping 
Beekdal v.d. Benet 
Forêt dominiale de Murat 
Flim in bioscoop over vulkanisme 

di  25 Puy Mary – Puy de Peyre-Arse 
Planten deterrmineren in het veld, vanaf de camping 

woe 26 Tourbières en andere zompige gebieden noord van Murat 
Spelmiddag en pannenkoekenfestijn 
Avond met batdetector in Albepierre 

do 27 Vogels rond Le Ché en Puy Niermont 
Roche de Bonnevie – Chastel sur Murat 

vrij 28 Lac Sauvage 
Anc. tourbière de Brujaleine 
Kerkje op oude kraterinhoud van Bredons 

za 29 Pas de Cère – Cascade de Roucolle 
Anc. Voie romaine (GR 400) – Chaos de Casteltinet 
Diner en Bonte Avond 

zon 30/7/06 Insecten, sprinkhanen en spinnen op de camping. 
 



 
Dagverslagen 
 

 
Basaltformaties door Jan Allis 
 
Maandag 17 juli, start Cantal-kamp   (Els) 
 
Langzaamaan druppelen de deelnemers binnen. Uiteindelijk staan we met 3 caravans tegen de 
bosrand, Hans en ik, Ruud en Ellen Luttmer en Wim en Rieke van Zuilen. Er is één stroompaal op het 
veld en die is behoorlijk gammel. Vannacht was tijdens een zwaar onweer de stroom uitgevallen en 
Hans en Marc hebben de paal een plastic vuilniszak aangetrokken.  
Het is drukkend warm en we zoeken de schaduw onder de Elzen op. Een Keizersmantelman raakt 
verliefd op de oranje reflectoren van onze caravan en is er niet vandaan te slaan. In het begin van de 
middag begint de lucht te betrekken, vaste prik volgens de Fransen die hier al wat langer staan. 
Jeannette verlaat haar plekje op het hoofdveld naast haar Franse buren en komt midden op het veld 
naast de tent van Kees Voogd staan. Een kwartier later moet ze haar auto in vluchten voor een 
wolkbreuk. Tegen half vijf komt de familie Allis binnenrijden. Zij krijgen niet de tijd om de caravan 
neer te zetten, want er barst nu een gigantische hagelbui los. In de auto wachten ze het einde van dit 
tempeest af. 
Met het oog op de choc wordt de convotent snel opgezet, maar om 8 uur is het droog en kan het 
programma in de open lucht worden afgewerkt. Hans en ik verzorgen de eerste choc (we hebben alle 
cacao, suiker en heel wat koekjes vanuit Nederland meegesleept). 
Jeannette heeft als mededelingenbord een behangselrol aan de convo gehangen en vertelt welke 
excursies ze voor ons heeft bedacht. Aan de hand van een grote kaart geeft ze enthousiast uitleg over 
de geologie van de Cantal. 
 



Dinsdag 18 juli, Puy de Bac.   (Els) 
 
Een ¾ dag excursie ten n/o van het terrein. Het is om 9 uur al behoorlijk drukkend en we zijn blij dat 
het eerste, stijgende, deel van de excursie door het bos gaat. Longkruid, Slanke sleutelbloem, 
Salomonszegel, Akelei en Grote muur zijn allang uitgebloeid, maar langs de bosrand bloeien veel 
Weideklokjes, Beemdkroon, Glad walstro, Bermooievaarsbek, Wilgenrozen en Bosandoorn. Bij een 
beekje, Le Benet, wijst Jeannette ons op een boom die schuilgaat onder de korstmossen, o.a. Baardmos 
en Boerenkool korstmos. Op de vochtige stenen groeit Glanzige ooievaarsbek en Eikvaren. Iets 
verderop Struikheide, Blauwe bosbes en Zandblauwtje. Hierna gaat het pad meer klimmen en wordt 
het bos opener. Er staan Steenanjers, Prachtanjers, Franse alpensla, Nachtsilene en Breedbladig 
laserkruid. Tussen de bomen door zien we beneden ons Murat liggen. Erboven de boomloze hellingen 
van de Pomp de Cantal. Op een zonnig hellinkje gonst het van de insecten en een Blauwvleugel 
sprinkhaan vliegt als een vlinder voor ons uit. Betonie en Geel zonneroosje fleuren de hete helling op. 
Langs een zonnige open helling dalen we weer af richting de camping. Een wittige rups met gele en 
zwarte vlekken zit op Knopig helmkruid, de Helmkruidvlinder dus, blijkt volgens het boekje van 
Franke. Ook leuk zijn 4 parasieten: de Walstrobremraap en Klein warkruid op walstro, Stijve 
ogentroost en tientallen Slaapgallen op een rozenstruikje. Het wondvocht van een beschadigde 
Essentak trekt veel vlinders aan, o.a. 2 Grote vossen.  

 
Emiel zwaait behendig met zijn vlindernet en na enige pogingen heeft hij een Grote weerschijnvlinder 
en een Grote boswachter te pakken. Ook een Witbandzandoog belandt in het net. En deze drie soorten, 
die nogal veel op elkaar lijken kunnen minutieus worden bekeken.  
Van uit de verte zwaait Ruud vrolijk naar ons en Ellen en ik zwaaien even vrolijk terug. Later blijkt 
dat hij ons wilde waarschuwen voor de onweerslucht achter ons. Guda wijst enthousiast op een Rode 
wouw die traag boven de bosrand cirkelt. Maar de lucht is bedenkelijk zwart geworden en met de 
camping (bijna) in zicht zetten we er stevig de pas in.  
 
Met de komst van Jos van Zaalen, de familie Cuyper en Annemarie de Gier met zoon Jelle is de groep 
compleet. 
 
Dinsdag 18 juli 2006, Cascade Vergnes   (Ineke) 
 
Excursie no. 2   Cascade Vergnes wandeling 
Ca. 8 á 9 km met een hoogteverschil van ca.. 200m. 
  
Vanuit de camping ging het door het dorp, leuke tuintjes, leuke huizen van natuursteen, vaak bedekt 
met de stenen uit de regio (de duurdere huizen), andere met leistenen daken of golfplaat. Eerst hadden 



we een oponthoud bij een weilandje bij de beek, waarna we verder gingen door bos en weilanden, 
maar al gauw ging het over en onder prikkeldraad door, omdat het pad dat op de kaart stond niet goed 
meer te vinden was. Ook  moest er een enkele beek ‘genomen’ worden. 
Aan de beek was ook een heerlijke rustplek, nadat met vereende krachten eerst het hek uiteengehaald 
werd, waar de beekjuffer voor ons danste. 
Na weer een  pauze (op een goed breed pad dat we gevonden hadden), bleek er een kijker verdwenen 
te zijn, zodat een gedeelte van de groep dezelfde weg terugliep om de kijker te zoeken (niet 
teruggevonden helaas). 
Het overgebleven deel volgde een “pad” vol varens en brandnetels dat steeds steiler werd en ook geen 
pad meer was. Dat leverde val- en glijpartijen op, maar gelukkig geen ernstige blessures en de steile 
afdaling verliep zonder brokken.. 
Na nog een paar weilanden kwamen we op een stenig pad dat ons uiteindelijk in Albepierre bracht. 
Bij het begin van dit laatste pad was dan de waterval, die indrukwekkend en heel uitnodigend klaterde.  
Al met al een vermoeiende (zeker voor zo’n eerste dag), maar prachtige tocht met mooie uitzichten en 
zeer veel natuurervaringen.  
 
 
Woensdag 19 juli 2006  Rocher-de-Bonnerie, Chastel-sur-Murat, De Neck van de 
vulkaan   (Ria) 
   
Op de parkeerplaats van het ziekenhuis in Murat verzamelden zich de passagiers van 4 auto's. 
De auto van Ruud kreeg onderweg pech en moest naar de dichts bijzijnde garage worden geduwd. Het 
euvel bleek een verstopte benzinefilter te zijn. 
  
Om ongeveer 10 uur vertrokken we te voet, nadat we eerst nog de Rode Wauw in zijn zwevende 
vlucht bewonderd hadden. Duidelijk zagen we het zwenken van de staart bij iedere zijwaartse 
beweging. 
  
Door de smalle stijgende en dalende straatjes van het vriendelijke oude stadje liepen we richting het 
grote witte Mariabeeld. 
Dit beeld staat op de Neck van een vulkaan. Een Neck is het binnenste gedeelte van een vulkaan. Dit is 
zeer hard gesteente. In Nederland zijn o.a. de dijken hiermee aangelegd: zeshoekige blokken van 
basalt. 
De vulkaan zelf is niet meer te zien, deze is in de loop van de miljoenen jaren geërodeerd. 
  
We beklommen de Neck tot we aan de voeten van het beeld stonden. We schatten dat de Maria met 
kind zo'n 30 meter hoog zou kunnen zijn. 
We hadden een prachtig uitzicht: links en rechts lag nog een Neck. Jeanette vertelde enthousiast over 
de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. 
In de verte zagen we de Neck die we ook zouden beklimmen, met bovenop een kapelletje. Het leek 
vanuit dit punt een behoorlijk pittige tocht, maar achteraf bezien, viel het reuze mee. 
Toen de koffie op was daalden we weer af.  
Enkele van ons gingen niet mee naar de tweede Neck. 
We staken een autoweg over en kwamen op een prachtig begaanbaar pad. Aan de markering, de gele 
Jacobsschelp, zagen we dat het de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella was. Ik realiseerde me 
dat al vele eeuwen lang mensen op weg zijn naar een doel. Maar uiteindelijk is het doel niet zo 
belangrijk, maar de weg. Want daar gebeurt het, daar zijn de mooie dingen te zien of wordt er 
afgezien. Maar er moet wel een doel zijn, anders is de weg er ook niet. 
  
De beklimming van de tweede Neck ging over een goed pad. 
We zagen o.a. Alpenvrouwenmantel, Karthuizeranjer, Hazenpootje en Berglook. 
Prachtige korstmossen waren er op de gestapelde platte stenen rond het kapelletje te vinden, o.a. 
Lasallia, Pustulata, Umbilicaria (Hunebednavelmos) Cylindrica en grote plakken Landkaartmos, zo 
groot, dat die er al honderden jaren moeten zijn. Jeanette was er verrukt over!! 



  
Het kapelletje van Sint Anthonius is gebouwd in de 15e-eeuw. Binnenin was het leeg. Er stond nog 
wel een stenen altaar. Vaag zichtbaar waren enige muurschilderingen. Het zag er wel wat 
verwaarloosd uit. De akoestiek was prachtig. 
  
Hier zagen we o.a. het Heideblauwtje. Franke en Emiel lieten ons het verschil tussen het mannetje en 
het vrouwtje zien. 
Langs het kerkje van Chastel-sur-Murat liepen we naar beneden terug naar de parkeerplaats. 
  
Het was een prachtige tocht met een aangename temperatuur. En dan te bedenken dat het in Nederland 
op sommige plaatsen meer dan 35 C was. Onder deze extreme temperaturen zijn 2 mensen bij de 
Nijmeegse 4-daagse gestorven. Velen moesten in een ziekenhuis worden opgenomen. De 4-daagse is 
daarom na 2 dagen afgelast. 
  
Na terugkomst op het kampterrein kwam Franke langs om te zeggen dat er zwaar weer op komst zou 
zijn. Dus tenten, luifels, convo en caravans goed verankeren. 
De avond bleef helder en droog, alhoewel we wel een bui kregen en dus de convo in moesten. Na de 
choc was het weer droog en zaten we heerlijk bij het kampvuur en luisterden naar de mooie of 
spannende verhalen van Jos. 
Door de sterrenkijker van Aart zagen we Jupiter met zijn 4 manen. 
Het onweer heeft  's nachts niet van zich laten horen. 
  
De volgende ochtend vertelde Jeanette dat het noodweer net niet over onze streek was gekomen, op 
zee een mensenleven heeft geëist en in Belgie, op een camping, grote ravage  heeft veroorzaakt. 
  
Bij ons scheen deze nieuwe morgen weer volop de zon. 
 
 
Donderdag 20 juli, Rocher de Bonnevie. (Els) 
 
We hebben een rustige nacht gehad, de lucht is wel bewolkt en in de vroege ochtend vallen er 3 
spatten. Toch is er in Frankrijk wel degelijk noodweer geweest. Het is langs de Cantal geschampt. In 
Noord Frankrijk is een camping verwoest en op zee is een opvarende van een schip door de bliksem 
dodelijk getroffen. 
Ellen en Ruud en Hans en ik willen in plaats van het korstmossenpracticum eigenlijk wel de gemiste 
wandeling van gisteren doen. We parkeren de auto bij het hospitaal in Murat en lopen door de 
schilderachtige straatjes naar boven. Over een landweggetje en een steil klimmetje bereiken we de top 
van de voormalige vulkaanprop. Keurig rechtop staan de basaltzuilen tegen elkaar aan. Deze 
orgelpijpformatie wordt ‘neck’ genoemd. We staan op de Rocher de Bonneville en het beeld van 
Maria met kind is spierwit en goed aan de maat. Op de droge rots onder het beeld groeit o.a. Huislook, 
Noordse streepvaren, Huislook, Spinnenwebhuislook, Stinkend nieskruid, Potentilla argenta en 
Hemelsleutel. We hebben een prachtig uitzicht op Murat en omgeving. Ook ons volgende doel is goed 
zichtbaar: een kale bult (1192 m.) waarop de Chapelle de St.Antoine prijkt. Op de weg naar beneden 
mist Ellen haar zonneklep. Een eerlijke vinder heeft hem gelukkig op een paaltje gehangen (onder 
goedkeurend oog van de Madonna). We lopen en stukje terug en gaan op weg naar de volgende 
‘neck’. Langs de landweg groeien Hertsmunt, Grote kaardebol, Spaanse zuring, Wouw, 
Veldhondstong en Groot kaasjeskruid. In de tuinen van het gehucht l’Heritier geuren weelderige 
rozenstruiken. Het is heet als we de flank van de  ‘neck’opklimmen. Vanaf het dorpje Chastel sur 
Murat is het nog maar 1km. Maar wel omhoog in de volle zon! We zijn de enigen bij het kapelletje en 
dat is wel zo leuk. Het is heel oud en gedeeltelijk nog in Romaanse stijl. Het plafond en de wanden 
zijn beschilderd in oker tinten. We maken veel foto’s en Hans beproeft de akoestiek door een paar 
regels te zingen, het klinkt indrukwekkend. Tegen de buitenmuur is een smalle trap naar de klok. Ellen 
en ik klimmen naar boven om de inscriptie te lezen. Over het veld vliegen aardig wat vlinders: Oranje 
luzernevlinder, Witbandzandoog en Koninginnepage.  



 
Ruud krijgt de laatste beeldvullend voor de camera. De terugweg gaat over landelijke weggetjes met 
prachtige panorama’s. Telkens verandert het uitzicht op de Madonna en de bult. Via Super-Murat 
dalen we af naar het centrum van Murat. Hier komen we even bij van de hitte op een schaduwrijk 
terrasje en een glas Panacee (bier met limonade). 
Ruud’s auto is nog steeds niet gerepareerd. Rond 4 uur rijden we de camping weer op. Opnieuw is een 
tentje van de zonkant naar de schaduwkant verhuisd. Ik vis een witbier uit de beek en installeer me 
onder de Elzen op het dijkje. 
Na de choc zitten we nog een uurtje bij het kampvuur waar Jos nog een vertelling voordraagt. 

Vrijdag 21 Juli 2006 Plomb du Cantal (Wim en Riek) 

Het was vandaag weer een zeer geslaagde dag. 

‘s Morgens op weg naar het muziek festijn voor Jarinde , een platbuik libelle op de antenne van Mark's 
auto.  

 



Daarna de aubade bij Jarinde, 17 jaar !!!! 

Later met een hele sliert auto's via Albepeirre naar Prat de Boue 1528 meter. Daar begon onze klim 
naar Plomb du Cantal 1855 meter. 

De koeien hadden de meeste vegetatie opgegeten, maar er stond nog veel gele gentiaan, viooltjes, 
steen anjer, pracht anjer, bosbessen werden al rijp. 

Aan vogels weinig; witte kwik, tapuit en torenvalk. 

Om 12.00 uur waren we op de top van de Plomb du Cantal 1855 meter. De orientatie tafel zat vol 
vliegen. Waar even later Padvinders met vlaggen en "Jellen" hun aanwezigheid kenbaar maakten. 
Zodat Aart riep "Cést suffit". De padvinders vielen even stil, ze wachten even en maar gingen later 
weer door. 

De terugweg was een fluitje van een cent via een houten trap door de weidjes met gentianen, dotters en 
veratrum album bij de beekjes. 

Onder prikkeldraad door stonden we om 14.00 uur weer bij de auto. 

De hele dag genoten van de adembenemende vergezichten. 

Kortom een super dag. 

 

Joël Charbon (rechts), medewerker Frans Staatsbosbeheer, vertelt ’s avonds over bosbeheer in 
de regio. Georganiseerd door Marc gaf  Joël veel interessante informatie over de flora, fauna 
en ontwikkelingen van deze streek. 

 
 
 



 Vrijdag 21 juli ’06 Puy Griou  (Jan F.) 
 
Via Murat (N122) langs Le Lioran naar Les Chazes. Door een te late afslag kwamen we op een andere 
parkeerplaats dan de bedoeling was: bij de kapel voor Les Chazes petites. Dit bleek een heel geschikte 
uitvalsbasis voor de Puy Griou: een pad rijk aan planten en vogels. De prachtanjer stond hier 
bijvoorbeeld veelvuldig (te geuren).  
We volgden de bordjes in de aangegeven richting naar de Puy (linksom), grotendeels door het bos. Het 
was heerlijk koel; een mooi bos met heel veel beuk. Eenmaal op de GR400 gekomen, werd het open: 
alpenweide, maar niet te heet. Het was inmiddels half bewolkt. Aan de voet van de Puy grote velden 
met bosbes en rijsbes, verrijkt met wat struikhei en veel fel anjerrode (steen)anjers. We vonden op de 
driesprong een mooie picknickplaats, heerlijk koel, tenminste zolang de wolk bleef hangen. We keken 
uit over een mooie alpenwei, die waarschijnlijk deels geplagd was (net als onze heidevelden), want er 
liepen allemaal 1,30 m brede stroken parallel. We hadden een geweldig uitzicht op de omgevende 
hellingen en dalen en natuurlijk de nog 120 m hogere Puy met zijn puinvlakken op de NO-flank. Een 
groep raven cirkelde rond de top. 
Hans en ik besloten naar de top te gaan (en weer terug), terwijl de rest van ons groepje van  acht 
personen rustig verder zou lopen. Omhoog was een peuleschil (diverse paadjes), maar de top was een 
hete oven met wolken vliegende mieren (parend en bijtend). Snel 10 m omlaag om rustig van het 
uitzicht te kunnen genieten. Afdalen ging trager, maar leverde wel de verrassing van een turkse lelie 
en een witte gentianella op. Hans hield te veel noord aan en kwam op de puinhelling uit. Dat werd 
moeizaam afdalen. 
De wandeling volgde weer de GR400, eerst weer weldadig koel door een nieuwe grote wolk en een 
lekker windje. Maar in het  bos werd het  heet. En ook minder mooi met die stoeltjeslift in de buurt. 
Het  terras bij Font de Cere bood schaduw en een frisse perrier citron; de andere zes stelden hun 
vertrek nog even uit om ons onze welverdiende afkoeling te geven. Vervolgens was het nog een hele 
tippel naar de auto. Beneden in Murat, op de zone industrielle, bleek dat het echt tropisch was. En dat 
op bijna 900 m hoogte. Hoe zou het met deze langdurige hittegolf zijn op het lage land meer naar het 
westen in de Dordogne? 
 
 
Zaterdag 22 juli. Cascade des Vergnes en Roche troucade. (Els) 
 
Midden in de nacht barstte het onweer los. Niet echt verwacht, want de schone was hing nog buiten 
aan de lijn. 
Voor vandaag staat een wandeling vanaf de camping voor ons op de rol. Met 7 deelnemers vertrekken 
we op deze bewolkte dag in ZW-richting. Omhoog langs de rand van een naaldbos. Tussen de rotsen 
groeit veel Eenjarige hardbloem maar ook Kalkbedstro. Tegen de helling hangt een oude Jeneverbes. 
Op een bloemrijke weide, les Prés Longs, scharrelen we geruime tijd rond tussen Gele morgensterren, 
Beemdkroon en Kantig hertshooi. De laatste heeft donkere olieklieren op de bladranden en op de 
achterkant van de kroonbladen. Alles druipt nog van het vocht en gezien de bewolking verwachten we 
vandaag nog wel een buitje. 
Langs de weg zoeken we een droge plek voor de koffiestop. De Bleekgele vederdistels zijn allemaal 
afgemaaid, we zien alleen de grote geveerde bladeren. Bij het riviertje de Lagnon hebben we de keus 
uit een wedde of een stenen brugje. We kiezen voor de laatste en noteren Grote steentijm en 
Schermhavikskruid. In de berm is een nestje van de Veldwesp. De werksters zitten op de raten en 
wapperen met hun vleugels om verkoeling in het nest te brengen. Langs de Cascade des Vergnes loopt 
een smal paadje en even later hebben wij uitzicht op een serie stroomversnellingen. Op een boomstam 
houden we lunchpauze en Jos vertelt een verhaal.  
We klimmen een stukje en wandelen boven langs door de bosrand. We zien leuke planten: 
Christoffelkruid, Bospaardestaart, Bruinrode klaver (Tr.spadiceum), Oostenrijks gemzenkruid en 
Groot springzaad. Beneden ons zien we Murat met zijn Madonnabeeld, en wat later duikt ook 
Albepierre op. We zien een stukje van de camping met de convotent (en onze Chateau!). Het lopen 
over de zwarte gruisweg gaat ons wat vervelen. Een vriendelijk Frans echtpaar zegt dat de Roche 
Troucade ca 2km verderop is. Een paar Morgenrood vlinders fladderen rond. De weg is inmiddels 



veranderd in een bospad en lijkt eindeloos. Hoopvol sjouwen we door en net als we beseffen dat we de 
Roche allang voorbij zijn buigt de weg met een grote zigzag naar beneden. Nu kunnen we op de kaart 
zien waar we ons bevinden. Snel dalend door een naaldbos over een glibberige, stenige, holle weg 
bereiken we de voet van de helling. In het voorbijgaan worden nog Prachtklokje, Turkse lelie (6 
uitgebloeide exemplaren), Astrantia, Donkere ooievaarsbek en Witte veldbies op de lijst gezet. Na een 
kort stuk over een horizontaal verlopend bospad komen we op een open weggetje dat langs een 
vuilstort naar de D239 voert. Nu moeten we in de brandende hitte over de asfaltweg teruglopen naar 
Albepierre. De enige onderbreking is een ruig terreintje waar Kruipend stalkruid, Zeepkruid, 
Agrimonie, Basterdklaver en Witte honingklaver staan. Erachter een vochtig veld met Grote wederik. 
Totaal uitgedroogd komen we in Albepierre aan.De koplopers hebben een plaatsje op het terrasje naast 
de winkel gevonden en tevreden laten we ons bij hen onder de parasol op een stoel zakken. 
 
Paddestoelen: Geelbruine plaatjeshoutzwam, Weidechampignon, Weidekringzwam, Oranje 
druppelzwam, een niet gedetermineerde boleet en Echte tonderzwam. 
Vlinders: Koninginnepage, Grote weerschijnvlinder, Morgenrood, Dambordje, Kolibrievlinder. Verder 
de rood gestreepte pyamawants en het nest van een veldwesp. 
 
Hans en ik hebben ons gedoucht en verkleed om met Ellen, Ruud en Jeannette in Murat te gaan eten. 
Maar we moeten wachten op de maire. Hij klaagt dat we teveel ruimte als groep innemen, dat de 
Fransen geen plaats kunnen vinden en dat we als we niet ‘indikken’ extra moeten betalen. We gaan 
standplaatsen en kampeermiddelen tellen en tonen aan dat we niet teveel plaatsen innemen. De maire 
geeft toe en verdwijnt. Maar hij wil wel dat de plaatsen aan de zijrand en achterrand beschikbaar 
komen voor andere kampeerders.  
Eindelijk kunnen we om half negen vertrekken. In Murat is het feest, aan lange tafels zitten mensen te 
eten. Ook een paar lui uit onze groep. De terrassen zijn vol en we vinden een plaatsje ergens binnen. 
Na een smakelijke maar stevige streekmaaltijd (met veel kaas) drinken we koffie in een sfeervol 
straatje vlakbij de feesttent. Er is muziek en er wordt gedanst. Het is een heerlijke zachte avond. 
 
 
Zaterdag 22 juli 2006 hoogvlakte van Chalinargues   (Emiel) 

 
Rond een uur of 4 ’s morgens begon het hevig te onweren.Zo hevig dat menig knnv’ers dachten dat de 
excursies niet door zouden gaan. Na een vlug ontbijt vertrokken we richting de hoogvlakte van 
Chalinargues. 
Eenmaal aangekomen in Chalinargues hebben we ons opgesplitst in twee groepen. Een “korte” 
wandeling van 10 km en een tweede van 13 km. Ik ging met de lange wandeling mee. De groep 
bestond uit 10 man. Toen we nog geen 10 minuten weg waren, waren we al verdwaald omdat het 
begin van de route vaag stond aangegeven. We waren nog maar net het dorp uit of een dorpshond 
begon ons te leiden. We liepen door een landschap wat aan Engeland deed denken. In elk dorpje waar 
we kwamen, hadden ze het zelfde soort kerkje. Onderweg zagen we een aantal  vlinders waaronder 
verschillende Blauwtjes, een Gele Luzerne vlinder, Kleine IJsvogelvlinder en een kleine 
sleedoornpage.  
Verder was het een erg leuke tocht. Waarvan ik erg heb genoten en zeker geslaagd is. 
 
Zaterdag 22 juli weitje dichtbij Albepierre.  (Jos) 
 
Van een lange wandeling die niet echt kort was. 
 
Dit in enkele hoogtepunten. 
 
Het weitje. 
Toen we er nog van overtuigd waren dat verkeerd lopen ons niet zou overkomen durfden we  
nog volop aandacht besteden aan dat prachtige weitje dichtbij Albepierre. 
 



Aandacht voor heel veel 
Dag pyamawants, dag schouderwants, en jij wolfsspin veel sterkte met het dragen van al die eitjes. 
Och weitje we wilden niet echt weg maar er lag nog zoveel moois te wachten.. We gingen dus,maar ik 
hoop op de komende grauwe herfstdagen jouw beeld terug te kunnen roepen. 
 
Waterval. 
Altijd gaat het door,het vallen van het water. 
Luisterend en kijkend herinnerde ik me het verhaal van bestuursleden uit de Afrikaanse 
droogtegebieden. 
Ze maakten op uitnodiging van de franse regering een rondreis door Frankrijk. 
Zemen ook bij een waterval. Heel misschien deze bij de Romeinse brug. 
Na drie kwartier vroeg de reisleider of ze weer wilden instappen. 
De Afrikanen uit de droogtegebieden weigerden. Ze wilden wachten tot het water op was. 
 
Het wespennest. 
Met een klein puntje zat het vast aan een steen. 
Een minuscule aanhechtingsplaats waarschijnlijk om geen extra warmte op te hoeven nemen van de 
hete steen. 
Prachtige foto’s zijn er gemaakt. 
Alvast een reden om op 12 november naar Woerden te gaan. 
 
Het verkeerd lopen. 
Hoe het allemaal kon gebeuren hebben we niet meer achterhaald. 
Het leidde er in ieder geval toe dat we, hoe calvinistisch we ook zijn, vonden dat we terug in 
Albepierre echt een terrasje verdiend hadden. 
 
 
Zondag 23 juli.  (Jos) 
 
Vandaag geen gepande excursies. 
Dus ook geen verslag. 
Wel een gedachte voor de zondag. 
Nadenkend over de vraag waarom de mens zo van de natuur houdt kwam Nitsche tot de 
conclusie dat dit zou moeten zijn omdat de Natuur geen oordeel over ons heeft. 
 



Maandag 24 juli, korstmossen, beekwandeling en filmavond.  (Els) 
 

 
Om10 uur startte Jeannette met een cursus korstmossen determineren. Met 8 deelnemers vertrok ze 
naar de zolder van het sanitairgebouw. Om 11 zou een 2e excursie van start gaan. Bedoeling was dat 
de korstmosmensen dan ook meekonden. Het liep anders. Er was geen excursieleider, geen route en 
geen nadere aanduiding. Op goed geluk wandelden we richting voetbalveld, de ‘stade’. Er was een 
schitterend grasveld dat roze zag van de anjers en tijm, geel van het walstro en blauw van de klokjes. 
Vanwege de hitte zochten we een plekje aan de beekoever onder een boom. We noteerden Grote 
weerschijnvlinder, Atalanta, Gehakkelde aurelia, Keizersmantel en Dagpauwoog. De vegetatie was 
verder niet interessant en ik wandelde nog even naar een stenen boogbruggetje om aan de andere oever 
te kijken. Hans, Ruud, Ellen en ik hadden het al snel gezien en wandelden terug naar de camping. 
Langs de weg, in een goot, bloeide de Prachtanjer. Die hadden we nog niet. Ruud maakte een foto van 
een Dagpauwoog. 
We moesten nog geruime tijd wachten bij de 4x4-garage, maar uiteindelijk kreeg Ruud zijn tuut mee. 
De auto startte weer en de motor bleef lopen. De ANWB belde ook nog om te horen of alles in orde 
was. Om het te vieren reden we naar Murat voor een groot ijs. Daarna was er nog even tijd om een 
deel van de stadswandeling te doen.  
Na een snelle borrel voor de tent was het racen om op tijd voor de choc te zijn (half acht). Om half 
negen reden we naar de cinema in Murat. Met zeker 30 man vormden we een ruime meerderheid in het 
zaaltje. Een geoloog hield een inleidend praatje in het Frans en een korte uitleg in het Engels. Toen 
ging het licht uit en begon de film over de vulkanen van Auvergne. De film was boeiend, maar de 
temperatuur in het zaaltje benaderde die in het hart van een werkende vulkaan heerst en toen het licht 
weer aan ging lagen we als bewusteloos in onze stoelen. De vulcanoloog hield een vragenuurtje. Hans 
vroeg onmiddellijk of de deuren open mochten. Dit gebeurde, maar het gaf niet veel soelaas. Niet 
alleen voor de kinderen was de uitleg in het Frans onbegrijpelijk en langdradig; omzichtig verlieten de 
Nederlanders één voor één het zaaltje. In de buitenlucht kwamen we weer een beetje bij. Twee Franse 
auto’s kwamen bij het wegrijden met elkaar in botsing. Wijzelf kwamen over de donkere wegen 
heelhuids terug op de duistere camping. 
 



Maandag 24 juli  (Hans van A.) 
 
Pretentieloos slingert zich een lange asfaltweg over de flanken van de heuvelrug boven La Molède. 
Geen ziel te bekennen of toch….. Enkele wandelaars maken zich los uit de greep van de eindeloze 
bossen, op zoek naar? Eén zet een kijker aan zijn ogen, twee anderen bukken zich om de vegetatie in 
ogenschouw te nemen. De anderen lopen schijnbaar doelloos voort. Plotseling blijft de eerste staan, 
laadt zijn rugzak af en haalt er een kaart uit tevoorschijn. In een oogwenk staat het groepje rond het 
uitgevouwen papier vol groene, witte en grijze vlekken. Er wordt druk gewezen. Rode, witte en zwarte 
strepen worden met de vinger gevolgd. Bij het ontdekken van een onaanzienlijk blauw lijntje lijkt 
enige opwinding te ontstaan. Dan maken er twee zich los uit het groepje en verdwijnen in rap tempo 
omlaag, een smal paadje in, de schaduw tegemoet. De anderen vervolgen hun weg, niet nadat één van 
hen een forse slok tot zich neemt uit een kleurrijke fles, die hij in zijn hand houdt. Licht versnellen ze 
hun pas tot ze de halfschaduw van enkele iele boompjes bereiken. Dan verdwijnen ze in de bocht van 
de weg uit het zicht, opgenomen door het groene laaghangende lover, De lucht trilt, zichtbaar……. 
 
          
Dinsdag 25 juli. Puy Mary.  (Marc) 
 
Mijn eerste keer 
 
Mijn eerste keer, dat was in 1962, inmiddels dus 44 jaar geleden.  Ik was toen nog onbedorven en de 
onschuld zelve, alles was nieuw en Auvergne dus ook. 
 
We kampeerden (wild) alhier bij Albepierre*, waar toen overigens nog geen camping was maar wel 
een tweede winkeltje dat voor ons "Tante Marie" heette – dit i.v.m. een reclamebord voor iets heel 
anders (maar dit terzijde). 
De dag van de beklimming van de Puy Mary was een bijzondere.  Niet vanwege de beklimming – 
alles was nog nieuw zoals ik eerder al zei – maar vanwege de start. 
 
Nu volgt een onbelangrijk maar voor het verhaal essentieel zijspoor: 
Mijn opa hield kippen, meer als goed voor eigen gebruik, en omdat hij ambtenaar bij het ministerie 
van justitie was mocht hij geen neveninkomsten hebben – hij nam dit héél serieus, dus eieren werden 
niet verkocht – dus kregen wij altijd eieren mee, en voor de vakantie een extra voorraad ! 
Die eieren werden in een soort platte archiefdoos gestapeld, maar pas nadat ei voor ei in een 
gehalveerd velletje uit de "Vrije-Geluiden" - de V.P.R.O.-gids – toen nog vrijzinnig protestants met 
puntjes - waren gerold/gevouwen. 
 
Dus we hadden een fragiele vakantie-voorraad in de Renault 4 (nee, niet zo'n typische KNNV-auto uit 
de jaren 70, maar een subtielere variant op de VW-kever zoals die twintig jaar eerder op de weg 
verscheen). 
Teneinde die eieren een beetje vers te houden – het was dat jaar óók héél warm, wellicht nog warmer 
als nu – gingen de eieren aan het eind van iedere dag onder de auto.  Een tikkende tijdbom dus, en er 
kwam een dag dat de doos pas na ons vertrek onder de auto uitkwam, geplet dus.  Na de consternatie 
een praktische oplossing:  eierstruif mee in een pannetje, benzine-brander mee, en op de parkeerplaats 
boven omelet bakken. 
 
De Fransen aldaar – net als nu was ook toen Auvergne een typisch Franse vakantiebestemming "la 
France profonde" – keken hun ogen uit:  rare eetgewoonten hadden die Hollanders, nog maller als de 
Engelsen die ze uit de Dordogne kenden.  Omelet bakken naast de auto op 1500 meter hoogte dat 
hadden ze nog nooit gezien.  Dat het voor ons een eenmalige gebeurtenis was wisten zij natuurlijk ook 
niet. 

                                                 
*  Dat eerst de Bryologische en Lychenologische Werkgroep van de KNNV, en daarna de AKC in 
Albepierre kampeerden heeft hier zijn roots ! 



Ik keek vrolijk rond, zag de Franse eetgewoonten met tafelkleedjes en leerde dat je stokbrood scheef 
afsneed – heel anders als Hollands brood.  Met scheef afgesneden stokbrood heb je minder moeite met 
die harde korst! 
 
Van het uitzicht of de planten boven …. ik weet het echt niet meer, wel was het pad toen nog een echt 
pad en geen beton-baan met voor een 6-jarige onoverkomelijke treden.  Wel was ik als eerste boven, 
geen kunst overigens. 
 
Wat ik ook nog weet, als de dag van gister:  De Oehoe die we iedere avond hoorden.  En veel erger 
nog:  de pogingen iets van de Oehoe in de bossen rond Albepierre te vinden, maar dat is een heel ander 
verhaal. 
 
Woensdag 26 juli. Kindermiddag en pannenkoeken. (Els) 
 
Om half vier was het zover. Ouderen en jongeren werden door elkaar opgedeeld in groepjes. Op het 
terrein waren opdrachten neergelegd. Bedoeling was zoveel mogelijk punten te verzamelen. Mijn 
groepje, de Sabelsprinkhanen, begon met de verhaspelde namen van vlindersoorten te ontwarren, 
daarna zoveel mogelijk ‘elfjes’ maken (versjes met 1, 2, 3, 4 en daarna 1 woord). Dat ging goed en vol 
enthousiasme verzamelden we een aardig aantal insecten. Met flessenvoetbal scoorden we helaas 0 
punten. Met raadselspelletjes deden we het aardig, en het namenvierkant was bijna goed. Het lukte ons 
niet binnen de gestelde tijd alle opdrachten af te werken. Zo geschiedde het dat we vierde werden van 
de 5 groepen. Gelachen hebben we wel. De Franse kampeerders keken nieuwsgierig toe hoe de 
Hollanders over het veld heen en weer vlogen. 
Hierna werden de koekenpannen voor de dag gehaald en werden de wonderlijkste baksels aangeboden. 
De kinderjury deed haar best en proefde pannenkoek met spek, met appel, met kwark en vruchtensaus, 
maar ook geitenkaas met honing, met chocoladevlokken en slagroom, en nog meer. 

 
Ik ging niet voor de lekkerste pannenkoek, maar bouwde een vulkaan en zette het bordje Puy Mary 
erbij. Dat leverde mij de creativiteitsprijs op. 
Nogal volgegeten maakten we een kring om het kampvuur en luisterden naar Jos die een verhaal 
vertelde van de jongen Wolf die de wilde wolf als jachthond introduceerde bij zijn volk. 
 
Donderdag 27 juli hoogvlakten bij le Che.   (Corrie) 
 
Deelname ongeveer 25 mensen 
Een lange en een z.g. korte wandeling naar de hoogvlakten bij le Che. 



 
Le Che is een heel vreemd gebouwd dorp met een heel groot soort plein van steenslag. Vandaar te pad. 
De groep splitste zich al gauw  in een snelle en een langzame groep.De rust was het belangrijkste 
tijdens deze wandeling door bossen en velden: we kwamen bijna niemand tegen. 
Bij een weiland was een groepje mensen bezig een koe uit de wei te halen. De koe had een zere poot 
en moest naar de boerderij. 
 
Waar ooit bomen stonden was een enorme vlakte van wilgenroosje, een prachtig paars veld. 
 
Een verschijnsel dat velen van ons nog nooit gezien hadden: een rups van een pijlstaartvlinder die zich 
aan het ingraven was: met veel geduld probeerde hij of zij een gaatje te maken. 
 
De weg vervolgde via weilanden, met en zonder koeien. 
Aan vogels hebben we de grauwe klauwier gezien en het paapje. Die zie je niet vaak! 
 
Goeie excursie met als sportief kampioen  Bas (10 jaar) die flink gelopen heeft. 
 
 
Donderdag 27 juli. Waarschuwing voor noodweer.   (Els) 
 
We hadden ’s avonds lekker buiten gegeten en dachten dat het onweer ons zou passeren. Maar tegen 
half acht (Rieke zat in de convo-tent de chocpan te roeren) werd de lucht plotseling roetzwart en er 
barstte een gigantisch onweer los. In no time stond de camping blank. Hagelstenen van ruim 4cm 
roffelden op het dak van de caravan. De poten van de voortent kwamen los van de grond door de 
loeiende wind, de tarp van de Remeries vloog de lucht in. Zijzelf waren de auto ingevlucht. Het 
geweld duurde zeker 1 ½ uur. Tegen negenen waagden enkelen zich naar buiten. In de convo-tent zat 
Rieke te verkleumen, de temperatuur was gezakt tot 12°, ze zat in topje en korte broek. Haar blote 
voeten in een plas water. Ik bracht de koekjes rond. Maar het was geen doen, er stond in de tent meer 
water dan erbuiten. De kinderen zongen luidkeels wat liedjes, de donder rolde en de aanwezigen 
kakelden door elkaar. Half tien werd het droog. Er was vrijwel geen lekkage of schade aan de tenten 
en iedereen ging naar bed. 
 
 
Vrijdag 28 juli. Markt in Murat en het Kerkje in Bredons.   (Els) 
 
De dag begon met regen. Het veld was nog steeds erg sompig en de convo-tent was alleen te betreden 
met laarzen. Voor de uitgeschreven excursies was eerst niet veel belangstelling. Na enige aarzeling 
trokken een aantal de stoute schoenen en hun rugzak aan. Maar het merendeel van de KNNV-leden 
trof elkaar op de markt in Murat. De kraampjes slingerden zich door allerlei straatjes en dat was wel 
een leuk gezicht. Vooral veel kazen en worsten waren te koop. 
Voor zo’n wisselvallige dag  leek ons een bezoek aan de hooggelegen kerk van Bredons een goede 
keus. Je kunt er zelfs met de auto voor de deur komen. Het stoere Romaanse gebouw bleek tot half 
vier op slot vanwege een rondleiding. Tijd genoeg om het naastgelegen kerkhofje te bekijken. Een oud 
en verweerd stenen kruis stak fotogeniek af tegen de almaar donker wordende lucht. De wat hoger 
gelegen top van de ´neck´ bood een mooi panorama over de omgeving, o.a. de beide andere 
basaltbulten Roche de Bonnevie met de Witte Dame en Chastel met de kapel van de Heilige Antonius. 
Ellen en ik troffen Marc, Astrid, Ria, Rieke en Wim die hoopvol bij de kerkpoort op nog meer 
deelnemers stonden te wachten. Tot grote spijt van Marc waren we met te weinig om groepskorting te 
krijgen maar voor 2 euro p.p. mochten we naar binnen.  
De Dominicaner Priorij is gesticht in 1050. Na de vernielingen tijdens de Franse Revolutie in 1795 
bleef alleen de kerk overeind. Het gebouw is niet lang geleden gerestaureerd, want in mijn 10 jaar 
oude gidsje stond nog: sterk verwaarloosd en gesloten. 
Binnen in de kerk stonden we toch wel wat raar te kijken. Aan de muren mooie omlijstingen van 
retabels (in Renaissancestijl) en nissen, maar allemaal leeg. Erbij stonden foto’s met afbeeldingen van 



de beelden die er tot voor kort nog stonden. In 2001 is een bende kunstdieven de kerk 
binnengedrongen en heeft alles wat draagbaar was eruit gesleept. Het imposante hoofdaltaar in verguld 
houtsnijwerk hadden ze achter moeten laten, maar alle beelden waren verdwenen. Interessant waren 
het houtsnijwerk uit de 16e eeuw en het houten gewelf. Een stoere stenen sarcofaag uit de 5e eeuw had 
veel aftrek. Rieke vond dat hij haar goed paste en Astrid wilde er graag mee op de foto. Maar ik moest 
goed opletten dat ze haar ogen open had, anders werd het te luguber.  
Hans zat in de auto op ons te wachten en vertelde dat er intussen weer een hoosbui over was 
getrokken. Maar op de camping werden we verwelkomd door een stralende zon en we smikkelden van 
Murats myrtille-gebak bij de thee. Naadloos gevolgd door de Sevebelle van Jeanette. 
Het was kil maar droog maar de choc was weer buiten en nam wat extra tijd omdat door het onweer 
gisteravond de excursiebesprekingen totaal in het water waren gevallen. De convo stond trouwens nog 
aardig blank. 
 
Zaterdag 29 juli, Sentier du Pas de Cère.   (Els) 
 
De wandeling is uitgezet in een kloof die de Cère heeft uitgeslepen tussen Thiézac en Vic sur Cère. De 
kloof werd aangeprezen als huisvesting van het enige Europese regenwoud. Vanaf het (royale) 
parkeerterrein was het nog geen 3 minuten lopen naar het eerste uitkijkpunt. We keken bovenop de 
Cascade Roucolle. Langs een weelderig begroeide helling daalden we af naar de rivier, die daar over 
een serie stroomversnellingen buitelde. Er stonden echte bosplanten zoals Eenbes, Aronskelk, 
Bosbingelkruid, Ruig klokje, Lievevrouwebedstro, Groot heksenkruid, Witte klaverzuring, Tongvaren 
en Kleine maagdenpalm. Waar het water zich tussen de rotsen had verbreed tot een gladde poel stond 
een informatiebord: à l’ombre des gorges. We hadden gelezen dat deze wandeling erg populair is, en 
we waren blij dat we er bijtijds aan waren begonnen. Het was nog heerlijk rustig. Het pad werd 
smaller, met af en toe een trapje en een leuning. Via een hoge en smalle brug kwamen we aan de 
overkant van de kloof. Langs de helling groeiden grote bossen Wilde judaspenning. Al vrij snel waren 
we de kloof uit en liepen door beemden en passeerden een sluisje waar het water rustig over een stuw 
heen golfde.  
 
Om ons heen zwermden Bosbeekjuffers. De mannetjes streken neer op de brandnetels langs een 
stroompje. Dat moest op de foto.  

 
Ruud kreeg ook nog een prachtige Tijgerspindame voor zijn lens. Met brandnetelbulten op armen en 
benen liepen we door tot de camping van Vic. Er was geen mogelijkheid tot een rondwandeling, 
hoogstens over de onaantrekkelijke asfaltweg. We besloten hetzelfde paadje terug te lopen. Bij de 
stuw vonden we een romantisch picknickplekje. En de boffers onder ons, o.a. Ellen en Ruud zagen 
toen ze de brug overstaken de Waterspreeuw heen en weer vliegen. Op de terugweg werden nog de 



Bruinrode wespenorchis, Kruipend zenegroen, Gele dovenetel, Heggenrank, Rondbladige steenbreek, 
Rapunzel en Ruige anjer genoteerd. 
We waren ruim op tijd terug om nog het nodige voor de Bonte Avond in te slaan. 
 
Bonte Avond. 
Jenny had de organisatie op zich genomen en praatte de diverse onderdelen aan elkaar. Er was een 
grote inbreng van jong en oud. Verhalen, liedjes, Roept-U-Maar van Jos, een boksersact, bingo met 
Thea (van Theo), zoveel dat een gedeelte in het stikdonker moest worden afgewerkt. Tot slot werd op 
het bultige gras nog een rondedansje gedaan en gelukkig werden er geen enkels verstuikt.  
 
Pas de Cère  (Jeanette) 
 

 
In 1893 bezocht Ajalbert de Pas de Cère. Hij is er verrukt over, en schrijft dan: 
“De rots is door het water in tweeën gespleten, maar het bos erbovenop, dat ook in tweeën ging, vlecht 
z’n takken ineen die zo het felle daglicht tegenhouden, een vlechtwerk waar alleen nog zacht licht 
doorheen valt, betoverend licht, licht als van het ochtendgloren en van de avondschemering, een 
paradijselijk licht, een droom; en nergens heb ik zulke zachte en heldere kleuren gezien, zo fris en zo 
teer, als in de plantenwereld in deze wondere crypte, waar geen ongezonde dampen kunnen komen, en 
die door mild zonlicht wordt gestreeld. 
Een onvergetelijk schouwspel!” 
(“Le travail des eaux a fendu la montagne, mais par-dessus, le bois, divisé avec elle, enchevêtre ses 
ramures, qui tamisent le jour, d’où ne filtre qu’une lumière pâle, une lumière enchanteé, une lumière 
d’aurore et de crépuscule, une lumière de paradis et de rêve ; et je n’ai vu nulle part, des couleurs 
tendres et vives, une fraîcheur pure et délicate, comme à la végétation de cette crypte merveilleuse 
abriteé de toutes souillures de l’athmosphère, et qui ne reçoit du soleil que léffleurement et la caresse. 
Spectacle inoubliable ! »).



Zondag 30 juli, sprinkhanen en andere insecten.  (Els) 
 
Voorzien van potjes en bekertjes wandelden we deze ochtend achter Aart aan. Aan kriebelbeestjes was 
geen gebrek. Van alle gevangen sprinkhanen herinner ik me alleen nog de Snortikker die het geluid 
van een gazonsproeier nadoet, en de Bruine sprinkhaan die een kort tsjrrr laat horen. Uit de tent van 
een paar Belgen werd een grote Groene sabelsprinkhaan geplukt. Het enorm grote beest werd in een 
potje gestopt en ging van hand tot hand.  

 
Verder o.a. een Wolfspin die haar eiercocon onder het achterlijf meedroeg, een Goudoogdaas met 
donkere vlekken op de vleugels en de prachtig rood/zwart getekende Bijenwolf. Over elk aangedragen 
insect wist Aart wel iets te vertellen.  
Na de lunch zouden op de zolder van het sanitairgebouw de vangsten nader bekeken worden. 
Een dreigende onweersbui gooide echter roet in het eten. De convo moest zo snel mogelijk 
neergehaald en ingepakt worden. Nelleke charterde wat vrijwilligers en tot grote vreugde van Huib en 
Guda werden de tenten droog ingepakt. De bui dreef over en tegen vijf uur hielden we voor de caravan 
van de Admin Happy Hour;  alle restjes van de Bonte Avond moesten nog worden weggewerkt. Een 
gezellig en ontspannen besluit van de middag. 
Bij de choc werden de leden van het bestuur bedankt. Ze kregen alledrie een lekker Cantal-kaasje, een 
potje frambozensiroop en een place mat met de Puy Mary erop.  
Jeannette zat zonder haar behangselrollen in de kring, dat was toch wel wat kaal. 
 
 



Een evaluatie (Walter) 
 

 
 
Stadsmensen vroegen mij wat ik in de vakantie had gedaan. Ik ben met de  
natuur vereniging mee geweest in de Cantal. 
Op het moment dat ik natuurvereniging zei, vielen plotseling alle kleren  
van mij af, en stond ik naakt !!!! 
Ik moest dit dus beter uitleggen. 
De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging  
die veel keiologen, biologen en vogelogen herbergt. 
Overdag maakten wij wandelingen van soms wel 15 km, niets ontkwam  
daarbij aan onze aandacht. Plantjes gemuteerd of gefrustreerd, door wel  
of geen okselharen, ontkwamen niet aan onze aandacht.  
Slangenarenden afgewisseld door de zwarte of rode wou, kwamen  
spontaan boven je hoofd vliegen en lieten zich optillen door de thermiek. 
Vlinders gaven constant prachtige luchtshows, paarden met veel paren in  
de lucht of zaten met zijn allen na gedane zaken heerlijk, in de rust,  
op een distel. 
Korstmossen groeiden er in grote bossen, er waren erbij met een lange  
baard, soms blij bejaard en ook nog behaard. Ze leunden tegen een boom,  
of wiegden in de wind boven een heldere beek. 
Paddestoelen, boleten deed velen zwammen.  Ik weet niet meer hoe ze  
allemaal heten , ze maakten je stil zo als ze daar stonden -soms een  
beetje vergeten.- 
De keien waren soms erg groot en sommigen waren al 10.000.000 jaren  
dood, het waren rechte lange zwarte kristalvormige staven  basalt. 
Maar Walter wat heb jij daar dan eigenlijk gedaan, tussen al die  
determinerende KNNV’ers. Ik heb overal het mooi van afgekeken, de vormen,  
de geuren  en de kleuren van de planten, de vergezichten met zijn  
glooiingen en daarboven de strakke lucht. En het beekje dat onafgebroken  
ritselt en ruist, en steeds maar speelt en spiegelt met zijn water 
dat sleept langs bodem, keien en takken met daar tussendoor een libelle  
of een spreeuw. 



Genieten van het grote ruime decor met alles wat daar in leeft, de  
genietende KNNV’ers, vuur, choc, de geit, een hagedis en de mier die  
gaven mij - Het  plezier. 
  
 
 
 
 
 
 
Elfjes (diverse auteurs) 
      
 
KNNV                                                
vreemde snuiters  
samen een groep 
bij elkaar op kamp 
héérlijk 
 
 
 
Auvergne 
een vulkaan 
losgebarsten lang geleden 
nu een prachtig landschap 
mysterie 
 

Bliksem 
ver weg 
komt dichter bij 
een heel harde knal  
donders 
 
 
 
Vulkanen 
gezellige club 
Veel natuurexcursies 
Samen uit samen thuis 
Auvergne 



De bonte avond (Jos Z.) 
 
Eigenlijk begon de bonte avond om half zeven op het grote grasveld in de schaduw van de  
Convo. 
Het was een lopend buffet met zoveel gerechten die allemaal de kwalificatie groot-culinair 
verdienden. 
Een toonladder van salades,een bouqette aan sauzen,een kaleidoscopisch geheel aan hoofdgerechten. 
Een heuze toetjesbar.vruchten slagroom.  
Hier in de Cantal  moet langgeleden Luilekkerland hebben gelegen met Albepierre als residentie. 
 
Het lekkers was nauwelijks gezakt of daar kwam door de Beek de showboot aangevaren. 
Aangedreven door de watermolens van de spelletjesmiddag meerde hij af bij de kampvuurplek. Met 
enthousiasme en vakkundigheid hielp kapitein Jennie de pretpakketten aan wal zetten. 
Het pakket met verhalen. 
 
Sebastiaan die als held van zijn eigen verhaal de sprinkhanen had overleefd. 
Hoe dikwijls had hij tijdens zijn tocht door kleine openingetjes in de aarde de hel niet gezien.,die 
Jeanette in woorden schilderde. 
Als enige overlevende kon hij genieten van het Cantalkaasje uit het verhaal van Mark. 
 
Het pretpakket met bewegen. 
Jelle met het lied Puy en Veen.: Wouw, sprinkhaan, puy en veen , waarbij op alle lichaamsdelen 
vogels waren gaan zitten. Zelfs pinguins. 
Vermoeid stortten we ons op de vruchtenbowl. 
Ja daar zaten Appels ananas,citroen en mandarijn in. 
Muziek werd toegevoegd uit een echte houten fluit. Anne-Cisca die passen kende. 
Een dans werd geboren, 
 
Het pretpakket met teksten. 
Gezongen of gezegd. 
Het onweerverveellied,dat geenszins vervelend was. 
Een Franse melodie, het KNNV-Kamp lied van Anne-Ciska, Anneke Auke en Linda, 
met een  Nederlandse tekst die even als die van de sneldichter kampgericht was. 
  
Het pretleerpakket. 
We leerden dat droombomen bestaan.Zo echt was het zang en uitbeeldingsspel van Bas en Linda,dat 
we er echt in zijn gaan geloven. 
 
De groep Cirque du Cantal toonde aan dat alle geweld in de wereld zou verdwijnen als we maar van 
vlinders hielden. Vredelievender kan het niet. 
 
Het tweelingspel had  ook een  zevenendertiglingspel kunnen heten. 
We hadden toch immers allemaal het gemeenschappelijke gevoel dat dit een prima kamp was. 
 
En ook nog een Bingospel. 
Niet zo een als dertien in een dozijn,niet zoals op de 4****camping of in het buurthuis. 
Niet waar een prijs puur geluk is,Nee beslist niet .Je moest van Astrid het hele kamp 
In cijfers en feiten kennen. 
Toen kwam Thea, ja precies Thea met de tanden.Theo werd niet gemist in een heldere spraakmakende 
waterval van grollende en grappende zinnende Thea. 



 
Het geheel leidde naar de verrassende eerste prijs van een heus culinair uitje. 
 
Toen alle pakketten uit de showboot waren uitgeladen hebben we van de verpakking het kampvuur 
nog even opgestookt. 
Bij dat vuur heb ik tot diep in de nacht zitten lezen in de boeken uit het boekenspel van Ellen. 
 



Droge geit (Marc) 
 
Een bonte avond, dat is niet mijn grootste liefde, en zeker niet als het zo bont is dat de bonte avond al 
een dag vóór de laatste (hele) kampdag wordt gehouden.  Dus had ik gevraagd/gehoopt vroeg in het 
bonte avond-programma te mogen optreden.  Met een kort verhaal is die avond zo ten eind.  Jammer 
genoeg mocht dit niet zo zijn, daarom dus een iets korter verhaal.  (En die bonte avond, die was zo om, 
dat viel eigenlijk ook best mee.) 
 
Zoals inmiddels iedereen weet was ik al vaker in Albepierre, de vorige keer op de fiets, net enkele 
weken eerder (en dat er juist hier een kamp was, was dus ook nog een beetje mijn schuld).  Zodoende 
was ik nu dus met 1 4x4, 2 fietsen (ook die van Hanneke - zij was ook fietsend in Albepierre), 3 
tenten, 4 matrasjes, een heleboel fietstassen, etc. in het kamp.  Een soort dubbele huishouding dus, 
want met de fiets naar Albepierre, daarna met de trein - en alleen een bescheiden handbagage - terug, 
vervolgens weer met de auto heen, om dan uiteindelijk ook de fietsen etc weer mee terug te nemen.  
Een beetje omslachtig dus, en dat allemaal omdat het zo ongewoon heet was deze zomer.  Na 11 
dagen, 1000 km, en de nodige hoogtemeters was de hitte ons teveel, of eigenlijk was het ons al iets 
eerder veel te veel.  Oorspronkelijk was het plan van Dinant (met slechts 2 overstappen kom je daar in 
een half dagje trein) te fietsen naar Limoux (ten zuiden van Carcassonne), mijn moeder heeft een 
huisje daar, mijn broertje uit Zweden was daar dan ook, gezellig dus en handig voor het retour-
transport.  Maar ter hoogte van Issoire zijn we afgezwaaid richting Cantal – het weerbericht 
voorspelde alleen maar meer hitte, en het was al zo heet dat het enige dat je doen kon was stevig 
doorfietsen van schaduw naar schaduw, dus veelal van dorpje naar dorpje, zonder veel te zien 
onderweg.  We kenden de weg, de camping, en Cantal bleek bovendien de koelste plek in heel 
Frankrijk. 
 
11 dagen dus 10 overnachtingen.  En wie de hele dag op de fiets onderweg is die wil graag een goede 
rustige nachtrust.  Daarom kamperen we het liefst ver van de bewoonde wereld, of althans ergens 
achteraf op het "diepe platteland" (ook al is dat in Frankrijk meestal niet plat). 
We kampeerden aldus langs kanalen (daar is het namelijk wél vlak, slechts bij iedere sluis enkele 
meters hoogte verschil), zo maar ergens, en 5 maal bij de boer.  Bij de boer: dat wil zeggen bij een 
tamelijk willekeurige boer zoals je die gewoonweg onderweg ergens tegenkomt.  Eigenlijk is het nooit 
een willekeurige boer, en soms niet eens een "keurige" boer, maar eigenlijk altijd zijn het heel aardige 
boeren.  Je ontmoet een ongekende gastvrijheid, zo hadden we boeren met douche, WC, koel- en 
vrieskast, gekoeld water, ijswater, warm water, etc (eerder hadden we ook al boeren met aperitief en/of 
ontbijt!).  Zo kom je nog eens ergens, niet ver van de weg, maar wel ver van de gehaaste wereld, je 
hoort over het platte-landsbestaan, je neemt er iets van mee.  De laatste etappe vóór Auvergne in de 
binnenlanden van het departement Allier was de locale camping dicht, en sowieso weinig 
aantrekkelijk - aan de rand van een voetbalveld.  Dus, zo aan het eind van de dag (en je latijn) maar 
weer de boer op.  Een hooiland met schaduw en verderop een boerderij, en een auto die de 
bijbehorende zandweg afrijdt.  "Bent u de boer, de eigenaar van dit land.  Mogen we een nachtje hier 
kamperen?"   "Oui.  Eh… Camper, comme vous voulez."   Nog even gevraagd of er iemand thuis was 
in de boerderij boven aan de zandweg.  Weer "Oui", en weg was de boer.  Dus even kijken naar het 
beste, vlakste en beschaduwste plekje.  En dan de zandweg op om water te halen.  "De l'eau, pas de 
problème."   Warm, koud, gekoeld of ijswater.  Om te drinken, om te wassen.  "Vous amez le formage 
aux chèvres?"  Ik zeg ja, maar … niet te veel – in de vrees overladen te worden met kaas die direct op 
moet, of teveel balast op de fiets (of gewoon niet lekker).  "Du fromage bien sec?"   Ja, maar niet 
teveel antwoord ik weer.  Er ontstaat enige verwarring over of ik nu wel of niet van droge kaas houd.  
"Bien sec, mais fondant comme un bonbon."  Droge kaas dat staat mij wel aan: die is in ieder geval 
houdbaar en ook niet al te zwaar. 
Overladen met water van allerlei temperatuur en met drie droge geitenkaasjes kom ik terug bij onze 
privé-camping.  Het ijs was de volgende ochtend nog niet gesmolten ondanks de koeling die het had 
moeten bieden aan bier etc.  De kaas was heerlijk, en bien sec, dus niet niet te zwaar en goed 
houdbaar. 
 



Wat heeft dit allemaal nu te maken met het Cantal-kamp?  Allereerst de les dat goed gerijpte kaas 
eigenlijk alleen locaal te koop is: lekkere oude Goudse koopje alleen in Stolwijk of elders op het 
Hollandse platteland.  De enige echte Cantal Vieux of Mi-Vieux koop je in Albepierre of omgeving 
(zelfs in Neussargues was ie al minder).  En bij een droge geit denk ik dus aan kaas die op je tong 
smelt als een bonbon.   

 
Walter had dit niet helemaal begrepen toen hij voor de spelletjes-middag een droge geit regelde: een 
droge geit kan je dus prima melken voor de droge geitenkaas ….. 
 
PS  Over de droge spelletjes-geit:  Nadat op de spelletjesmiddag Anna Maria de droge geit aan de 
gang had gekregen - als boerendochter heeft ze haar natuurlijke roeping misgelopen - stond onze 
groep, door de aanlokkelijke 50 punten over de streep getrokken, voor de taak de geit te melken.  
Twee kleinkinderen van de eigenaar van de geit waren net komen kijken naar wat die dwaze Ollanders 
met de geit moesten.  Dus maar eens gevraagd naar de productiviteit van de geit, en of ze het melken 
voor konden doen … en ja hoor, een goed voorbeeld doet goed volgen.  Ofwel: met wat 
boereslimheid, en vooral wat kennis van het Frans kom je een eind. 
 
 
 
 
 



De sneldichter (Jos Z.) 
  
Ik ben een snelle dichter. 
En ik rijm wondersnel. 
Van bloemen,mossenvlinders 
Vlecht ik een woordenspel 
U mag zomaar wat roepen. 
Ik plak het aan elkaar. 
We gaan het nu proberen. 

 
Ja,Ja, en roept U maar…..  
 
Vandaag. 
We reden met vier auto’s 
Dichtbij de vic de Cere 
Want wat mooi en lekker is  
Ligt immers altijd ver. 
We liepen door een kloof en een  
Mooi stuk vulkaan. 
En bij de Intermarche 
Nog inkopen gedaan, 
 

Van As. 
Er is hier een familie’ 
Ze noemen zich van as 
Ze zijn hier met hun vieren. 
Hans, Linda, Jenny, Bas. 
Presenteren deze avond, 
Breien het aan elkaar 
Ik vraag een groot applaus. 
Voor Jenny, ja voor Haar 

 
Kampvuur, 
Elke avond kampvuur. 
Dat moet worden gevoed. 
Dat men steeds voor hout zorgde. 
Dat deed het kampvuur goed. 
Dank ,wie het vuur bouwde. 
Hij heeft het goed gedaan. 
Vanavond blijft het branden 
Tot we naar huis toe gaan. 
 

Vlinderaar. 
Emiel heeft zo zijn hobby. 
Dat heeft hij van zijn pa. 
met vlindernet en loepje. 
De vlinders achterna. 
Hij vangt veel exemplaren 
Waarvan hij namen weet 
Maar zijn allermooiste vlinder 
Is die Jarinde heet. 
 

 
Boswachter. 
Kontakten met de regio 
Dat wil de AKC. 
Daarom  bracht Marc uit het bos 
Een echte bosman mee. 

Vertelde over aanplant  
En wat er moest gekapt 
Een zeer leerzame avond  
Als je het frans maar snapt. 
 



Elfjes. 
Zij zijn gebouwd uit woordjes. 
Hun tekst is van belang. 
Ze vertellen in lieve letters 
Ons kamp op het behang. 
Doch niets is minder waar. 
Ze zijn realiteit. 
Uit onze kindertijd. 
Wij denken elfjes wezens 
 
 
99-RF-JX 
Wat moet je met zo’n nummer ? 
Daarmee kun je toch niks 
Maar wel met zijn berijder. 
Een man die heel veel fikst. 
Hij is de grote motor in het kamp 
Van Albepierre. 
De man verdient een lintje 
De man verdient een ster. 
 

Blooker. 
Blooker,Blooker,Blooker. 
De basis van de choc. 
Komen met onze mokken 
En na de eerste slok 
Zijn we opgeladen 
Met nieuwe energie. 
Op naar de Plomp Cantal 
Op, naar de Puy Mari 
 

Beslag. 
De pannenkoekenmiddag 
Kreeg woensdag haar beslag 
En wat geproduceerd werd. 
Verdiende groot ontzag. 
Je mocht bij ieder proeven 
Bij die, bij die, bij die, 
Maar een mocht je niet eten 
Dat was de Puy Mari.. 
 

Excursieregelaar, 
Excursieregelaar,dat is een hele zorg. 
’t Vraagt kennis en beleid. 
En daarvoor stond jij borg. 
Flexibili- en deskundigheid 
Jeanette je deed het zo. 
Jeanette rijmt wel op casquette. 
Maar ik roep chapeau, chapeau 
 

Admin. 
Het KNNV kamp  heeft zo zijn 
Admin. 
En Els Löhr-Licht zette zich daarvoor in. 
Door haar grote inzet  liep er niets verkeerd 
Omdat ze heel hard werkt en goed delegeert. 
 
 
 
 
 
 

Einde. 
Het kamp loopt weer teneinde. 
’t Is maandag weer voorbij 
Het waren mooie weken. 
Heel mooie vonden wij. 
Willen we elkaar nog terugzien 
Dan is er nog een kans 
Kom naar de reünie  
Of ga maar naar Bramans. 
 
 

 



Planten Cantal 2006 (Els) 
 

 
 
Equisetaceae (Paardenstaartfamilie) 
  Equisetum averse L   Heermoes 
  Equisetum sylvaticum  Bospaardenstaart 
Polypodiaceae (Eikvarenfamilie) 
  Polypodium vulgare L  Gewone eikvaren 
  Dryopteris phegopteris  Beukvaren 
Dennstedtiaceae (Adelaarsvarenfamilie) 
  Pteridium aquilinum L  Adelaarsvaren 
Aspleniaceae (Streepvarenfamilie) 
  Asplenium ruto-muraria L  Muurvaren 
  Asplenium septentrionale L  Noordse streepvaren 
  Asplenium trichomanes L  Steenbreekvaren 
  Asplenium scolopendrium  L Tongvaren 
Pinaceae (Dennenfamilie) 
  Abies alba    Gewone zilverspar 
  Larix decidua    Europese larix 
  Picea abies L    Fijnspar 
  Pinus sylvestris   Grove den 
Cupressaceae (Cipresfamilie) 
  Juniperis communis L  Jeneverbes 
Ranunculaceae (Ranonkelfamilie) 
  Aconitum napellus L   Blauwe monnikskap 
  Aconitum vulparia Reichenb Gele monnikskap 
  Actaea spicata   Christoffelkruid 
  Aquilegia vulgaris L   Wilde akelei 



  Caltha palustris L   Dotterbloem 
  Helleborus foetidus L  Stinkend nieskruid 
  Pulsatilla alpina apiifolia L  Gele alpenanemoon 
  Pulsatilla rubra 
  Pulsatilla vernalis ?? 
         Ranunculus aconifolius L         Monnikskapranonkel 
  Ranunculus acris L   Scherpe boterbloem 
  Ranunculus bulbosus  Knolboterbloem 
Papaveraceae (Papaverfamilie) 
  Chelidoniurn majus L  Stinkende gouwe  
  Papaver dubium L   Bleke klaproos 
Ulmaceae (Iepenfamilie)  
  Ulmus glabra Hudson  Ruwe iep 
Urticaceae (brandnetelfamilie) 
  Urtica dioica L   Gewone brandnetel 
Fagaceae (Napjesdragersfamilie) 
  Fagus sylvatica L   Beuk 
  Quercus petraea   Wintereik 
  Quercus robur L   Zomereik 
Betulaceae (Berkenfamilie) 
  Alnus glutinosa L   Zwarte els 
  Betula pendula Roth   Ruwe berk 
  Carpinus betulus L   Haagbeuk 
  Corylus avellana L   Hazelaar 
Chenopodiaceae (Ganzenvoetfamilie) 

   Chenopodium album L  Melganzenvoet 
  Chenopodium bonus-henricus L Brave hendrik 
Caryophyllaceae (Anjerfamilie) 
  Cerastium arvense   Akkerhoornbloem 
  Dianthus armeria   Ruige anjer 
  Dianthus carthusianorum  Kartuizer anjer 
  Dianthus deltoides L   Steenanjer  
  Dianthus monspessulanus L  Franjeanjer  
  Dianthus seguieri  
  Dianthus superbus   Prachtanjer 
  Dianthus furcatus 
  Saponaria officinalis   Zeepkruid 
  Scleranthus annuus L  Eenjarige hardbloem 
  Scleranthus perennis   Overblijvende hardbloem 
  Silene latifolia ssp alba L  Avondkoekoeksbloern 
  Silene dioica L   Dagkoekoeksbloern 
  Silene nutans L   Nachtsilene 
  Silene rupestris   Rotssilene 
  Silene vulgaris   Blaassilene 
  Spergularia rubra L   Rode schijnspurrie 
  Stellaria graminee L   Grasmuur 
  Stellaria holostea L   Grote muur 
  Stellaria media L   Vogelmuur 
  Stellaria nemorum   Bosmuur 
Polygonaceae (Duizendknoopfamilie) 
  Polygonum aviculare  Gewoon varkensgras 
  Polygonum bistorta L  Adderwortel 
  Polygonum convolvulus  Zwaluwtong 
  Rumex acetosa L   Veldzuring 
  Rumex acetosella L   Schapezuring 
  Rumex alpinus L   Alpenzuring 
  Rumex crispus L   Krulzuring 
  Rumex scutatus   Spaanse zuring 
Clusiaceae (Hertshooifamilie) 
  Hypericum perforatum L  Sint-Janskruid 



  Hypericum dubium   Kantig hertshooi 
  Hypericum humifusum  Liggend hertshooi 
Tiliaceae (Lindefamilie) 
  Tilia cordata     Linde 
Malvaceae (Kaasjeskruidfamilie) 
  Malva moschata L   Muskuskaasjeskruid 
  Malva sylvestris   Groot kaasjeskruid 
Cistaceae (Zonneroosjesfamilie) 
  Helianthemum nummularium L Geel zonneroosje 
Violaceae (Viooltjesfamilie) 
  Viola arvensis Murray  Akkerviooltje 
  Viola lutea Huds   Geel viooltje (Vogezen viooltje) 
  Viola tricolor L   Driekleurig viooltje 
Cucurbitaceae (Komkommerfamilie) 
  Bryonia dioica   Heggenrank 
Salicaceae (Wilgenfamilie) 
  Populus nigra L   Zwarte populier 
  Salix cinerea L   Grauwe wilg 
  Salix laponicum 
Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie) 
  Alliaria petiolata   Look zonder look 
  Barbarea vulgaris   Gewoon barbarakruid 
  Biscutella laevigata   Glad brilkruid 
  Capsella bursa pastoris  Gewoon herderstasje 
  Cardamine heptaphylla 
  Cardamine pratensis   Pinksterbloem 
  Hesperis matronalis   Damastbloem 
  Lunaria rediviva   Wilde judaspenning 
  Sisymbrium officinale L  Gewone raket 
Resedaceae (Resedafamilie) 
  Reseda luteola L   Wouw 
Ericaceae (Heidefamilie) 
  Calluna vulgaris L   Struikhei 
  Vaccinium rnyrtillus L  Blauwe bosbes 
  Vaccinium uliginosum L  Rijsbes 
  Vaccinium vitis-idaea  Rode bosbes 
Primulaceae (Sleutelbloemfamilie) 
  Primula elatior L   Slanke sleutelbloem (uitgebloeid) 
  Lysimachia vulgaris   Grote wederik 
Plumbaginaceae (Strandkruidfamilie) 
  Armeria maritima   Engels gras 
Crassulaceae (Vetplantenfamilie) 
  Sedum acre L    Muurpeper 
  Sedum album    Wit vetkruid 
  Sedum reflexum L   Tripmadam 
  Sedum telephium L   Hemelsleutel 
  Sedum villosum   Harig vetkruid 
  Sempervivum tectorum  Gewone huislook 
Saxifragaceae (Steenbreekfamilie) 
  Chrysosplenium oppositifolium L Paarbladig goudveil 
  Parnassia palustris L   Parnassia 
  Ribes alpinum   Alpenbes (flauwe aalbes) 
  Ribes uva-crispum   Kruisbes 
  Saxifraga rotundifolia   Rondbladige steenbreek 
  Saxifraga stellaris L   Sterbloemige steenbreek (uitgebloeid) 
Rosaceae (Rozenfamilie) 
  Agimonia cupatoria L  Gewone ogrimonie 
  Agrimonia procera   Welriekende agrimonie 
  Alchemilia alpina L   Alpenvrouwenmantel 
  Alchemilla basaltica   ‘ vrouwenmantel’  



  Alchemilla spec.   Vrouwenmantel 
  Crataegus laevigata   Tweestijlige meidoorn 
  Crataegus monogyna   Eenstijlige meidoorn 
  Filipendula ulmaria L  Moerasspirea 
  Fragaria vesca L   Bosaardbei 
  Geum montanum   Bergnagelkruid 
  Geum urbanum L   Geel nagelkruid 
  Potentilla anserina L   Zilverschoon 
  Potentilla erecta L   Tormentil 
  Potentilla palustris   Potentilla collina 
  Potentilla argentea 
  Prunus avium    Zoete kers 
  Prunus spinosa   Sleedoorn 
  Rubus caesius L    Dauwbraam 
  Rubus idaeus L   Framboos 
  Sanguisorba minor    Kleine pimpernel 
  Sanguisorba officinalis L  Grote pimpernel 
  Sorbus aria L    Meelbes 
  Sorbus aucuparia L   Wilde lijsterbes 
Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie) 
  Anthyllis vulneraria L  Wondklaver 
  Astragalus glycyphyllos L  Wilde hokjespeul 
  Chamaespartium sagittale L  Pijlbrem 
  Cytisus pilosa    Kruipbrem 
  Cytisus purgens   Pyreneese brem 
  Cytisus scoparius L   Brem 
  Genista tinctoria L   Verfbrem 
  Lathyrus montanus   Berglathyrus 
  Lathyrus pratensis L   Veldlathyrus 
  Lathyrus sylvestris L   Boslathyrus 
  Lathyrus vernus   Voorjaarslathyrus 
  Lotus corniculatus L   Gewone rolklaver 
  Medicago lupulina L   Hopklaver 
  Medicago minima   Kleine rupsklaver 
  Medicago sativa L   Luzerne 
  Meliotus alba    Witte honingklaver 
  Meliotus altissimus   Goudgele honingklaver 
  Ononis repens L   Kruipend stalkruid 
  Trifolium alpinum L   Alpenklaver 
  Trifolium arvense L   Hazenpootje 
  Trifolium dubium   Kleine klaver 
  Trifolium hybridum   Basterdlaver  
  Trifolium pratense L   Rode klaver 
  Trifolium repens L   Witte klaver 
  Trifolium rubens   Purperklaver 
  Trifolium spadiceum   Dadelklaver (Roodbruine klaver) 
  Vicia cracca L   Vogelwikke 
  Vicia sepium L   Heggewikke 
  Vicia hirsuta    Ringelwikke 
Onagraceae (Teunisbloemfamilie) 
  Circaea lutetiana L   Groot heksenkruid 
  Epilobium angustifolium L  Wilgenroosje 
  Epilobium hirsutum    Harig wilgenroosje 
  Epilobium montanum L  Bergbasterdwederik 
  Oenothera biennis    Middelste teunisbloem 
Santalaceae (Sandelhoutfamilie) 
  Thesium pyrenaicum   Weidebergvlas 
Euphorbiaceae (Wolfsmelkfamilie) 
  Buxus sempervirens L  Wilde buxus 
  Euphorbia amygdaloides L  Amandelwolfsmelk 



  Mercurialis perennis L  Bosbingelkruid 
Aceraceac (Esdoornfamilie) 
  Acer campestre L   Spaanse aak 
  Acer platanoides L   Noorse esdoorn 
  Acer pseudoplatanus   Gewone esdoorn 
Polygolaceae (Vleugeltjesbloemfamilie) 
  Polygala vulgaris L   Gewone vleugeltjesbloem 
Oxalidaceac (Klaverzuringfamilie) 
  Oxalis acetoselia L   Witte klaverzuring 
Geraniaceae (Ooievaarsbekfamilie) 
  Geranium columbinum  Fijne ooievaarsbek 
  Geranium lucidum   Glanzige ooievaarsbek 
  Geranium molle   Zachte ooievaarsbek 
  Geranium nodosum   Knopige ooievaarsbek 
  Geranium pheum L   Donkere ooievaarsbek  
  Geranium pyrenaicurn   Bermooievaarsbek  
  Geranium robertianum L  Robertskruid  
  Geranium sylvaticum L  Bosooievaarsbek 
Balseminaceae=Balsemienfamilie 
  Impatiens noli-tangere L  Groot springzaad 
  Impatiens glandulifera  Reuzenbalsemien 
Araliaceae (Klimopfamilie) 
  Hedera helix L   Klimop 
Apiaceae (Schermbloemenfamilie) 
  Angelica sylvestris L   Gewone engelwortel 
  Anthriscus sylvestris L  Fluitenkruid 
  Astrantia major L   Grote astrantia 
  Daucus carota L   Peen 
  Laserpitium latifolium L  Breedbladig laserkruid  
  Meum athamanticum  Bergvenkel 
  Pimpinella saxifraga   Kleine bevernel 
  Sanicula europaea L   Heelkruid 
  Selinum pyrenaeum 
Gentianaceae (Gentiaanfamilie) 
  Gentiana lutea L   Gele gentiaan 
  Gentiana campestris    Brede duingentiaan 
  Gentiana pneumonanthe  Klokjesgentiaan 
Apocynaceae (Maagdenpalmfamilie) 
  Vinca minor    Kleine maagdenpalm 
Asclepiadaceae (Zijdeplantfamilie) 
  Vincetoxicum hirundinaria  Witte engbloem 
Convolvulaceae (Windefamilie) 
  Convolvulus arvensis L  Akkerwinde 
Cuscutaceae (Warkruidfamilie)  
  Cuscuta epithymum L  Klein warkruid 
Menyanthaceae (Watergentiaanfamilie) 
  Menyanthes trifoliata  Waterdrieblad 
Boraginaceae (Ruwbladigenfamilie) 
  Echium vulgare L   Slangekruid 
  Cynoglossum officinale   Veldhondstong 
  Lycopsis arvensis   Kromhals 
  Myosotis laxa    Zompvergeet-mij-nietje 
  Myosotis sylvatica   Bosvergeet-mij-nietje 
  Pulmonaria officinalis L  Gevlekt longkruid 
Verbenaceae (IJzerhardfamilie) 
  Verbena officinalis   IJzerhard 
Lamiaceae (Lipbloemenfamilie) 
  Ajuga reptans L   Kruipend zenegroen 
  Calamintha grandiflora L  Grootbloemige steentijm 
  Clinopodium vulgare L  Borstelkrans 



  Galeopsis tetrahit L   Gewone hennepnetel 
  Lamiastrum galeobdolon  Gele dovenetel 
  Mentha aquatica   Watermunt 
  Mentha longifolia   Hertsmunt 
  Origanum vulgare L   Wilde marjolein 
  Prunella laciniata   Witte brunel 
  Prunella vulgaris L   Gewone brunel 
  Stachys officinalis L   Betonie 
  Stachys monieri    Alpenandoorn 
  Stachys sylvatica L   Bosandoorn 
  Teucrium scorodonia L  Valse salie 
  Thymus serpyllum L   Wilde tijm 
Plantaginaceae (Weegbreefamilie) 
  Plantago coronopus   Hertshoornweegbree 
  Plantago lanceolata L  Smalle weegbree 
  Plantago major L   Grote weegbree 
  Plantago maritima L   Zeeweegbree 
Oleaceae (Olijffamilie) 
  Fraxinus excelsor L   Gewone es 
  Ligustrum vulgare L   Wilde liguster 
Scrophulariaceae (Helmkruidfamilie) 
  Cymbalaria rnuralis    Muurleeuwenbek 
  Digitalis lutea    Geel vingerhoedskruid 
  Digitalis purpurea L   Gewoon vingerhoedskruid 
  Euphrasia stricta    Stijve ogentroost 
  Linaria repens L    Gestreepte leeuwenbek 
  Linaria minor    Kleine leeuwenbek 
  Melampyrum pratense L  Hengel 
  Pedicularis verticillata L  Kranskartelblad 
  Rhinanthus angustifolius  Grote ratelaar 
  Rhinanthus minor   Kleine ratelaar 
  Scrophularia nodosa L  Knopig helmkruid 
  Verbascum lychnitis L  Melige toorts 
  Verbascum nigrum L  Zwarte toorts 
  Verbascum thapsus L  Koningskaars 
  Veronica arvensis L   Veldereprijs 
  Veronica beccabunga L  Beekpunge 
  Veronica chamaedrys L  Gewone ereprijs 
  Veronica officinalis   Mannetjesereprijs 
  Veronica serpyllifolia  Tijmereprijs 
Orobanchaceae (Bremraapfamilie) 
  Orobanche rapum-genistae   Grote bremraap (uitgebloeid) 
  Orobanche vulgaris    Walstro-bremraap 
Lentibulariaceae (Blaasjeskruidfamilie) 
  Pinguicula vulgaris L   Vetblad 
  Utricularia vulgaris   Groot blaasjeskruid 
Campanulaceae (Klokjesfamilie) 
  Campanula glomerata L  Kluwenklokje 
  Campanula patula L   Weideklokje 
  Campanula persicifolia   Prachtklokje 
  Campanula rapunculus L  Rapunzelklokje 
  Campanula rotundifolia L  Grasklokje 
  Campanula trachelium   Ruig klokje 
  Jasione laevis     Overblijvend zandblauwtje 
  Legousia speculum-veneris  Groot spiegelklokje 
  Phyteuma betonicifolium  Grote rapunzel 
  Phyteuma hemisphaericum L  Grasrapunzel 
  Phyteuma nigrum    Zwarte rapunzel 
Rubiaceae (Sterbladigenfamilie) 
  Asperula cynanchica   Kalkbedstro 



  Cruciata laevipes Opiz  Kruisbladwalstro 
  Galium aparine L   Kleefkruid 
  Galium molugo L   Glad walstro 
  Galium odoratum L   Lievevrouwebedstro 
  Galium rotundifolium  Rondbladig walstro 

   Galium verum L   Geel walstro 
Caprifoliacece (Kamperfoeliefamilie) 
  Sambucus ebulus L   Kruidvlier 
  Sambucus nigra L   Gewone vlier 
  Sambucus racemosa L  Trosvlier 
  Viburnum lantana   Wollige sneeuwbal 
  Viburnum opulus L   Gelderse roos 
  Lonicera nigra    Zwarte kamperfoelie  
  Lonicera periclymenum L  Wilde kamperfoelie 
  Lonicera xylosteum   Rode kamperfoelie 
Valericanocece (Valeriaanfamilie) 
  Valeriana officinalis L  Echte valeriaan 
  Valeriana tripteris   Driebladvaleriaan 
Dipsacaceae (Kaardenbolfamilie) 
  Dipsacus fullonum L   Grote kaardenbol 
  Knautia dipsacifolia   Bergknautia 
  Scabiosa columbaria L  Duifkruid 
Asteraceae (Composietenfamilie) 
  Adenostyles alliariae   Gewone klierstijl (Alpenmarjolein) 
  Achillea millefolium L  Gewoon duizendblad 
  Antennaria dioica L   Rozenkransje 
  Arctium lappa    Grote klit 
  Arctium minus   Gewone klit 
  Arnica montana L   Valkruid 
  Artemisia vulgaris L   Bijvoet 
  Bellis perennis L   Madeliefje 
  Carduus nutans L   Knikkende distel 
  Carlina vulgaris L   Driedistel 
  Centaurea cyanus   Korenbloem 
  Centaurea jacea L   Knoopkruid 
  Centaurea montana   Bergcentaurie 
  Centaurea scabiosa L  Grote centaurie  
  Cicerbita plumieri L   Franse melksla   
  Circium eriophorum L  Wollige distel 
  Circium erisithales   Bleekgele vederdistel 
  Circium palustre L   Kale jonker 
  Circium vulgare    Speerdistel 
  Doronicum austracum   Oostenrijkse zonnebloem  
  Eupatorium cannabinum L  Koninginnenkruid  
  Filaginella uliginosa L  Moerasdroogbloem  
  Hieracium pilosella L  Muizenoor 
  Hieracium umbellatum  Schermhavikskruid 
  Hypochaeris radicata L  Gewoon biggekruid  
  Lactuca serriola L   Kompassla 
  Leucanthemum vulgare   Gewone margriet 
  Omalotheca sylvatica  Bosdroogbloem 
  Omalotheca norvegica  Noorse droogbloem 
  Prenanthes purpurea   Hazensla 
  Senecio adonidifolius   Adoniskruiskruid 
  Senecio cacaliaster 
  Senecio doronicum    Doronicumkruiskruid 
  Senecio nemorensis ssp fuchsii Schaduwkruiskruid 
  Senecio viscosus   Kleverig kruiskruid 
  Solidago virgaurea L   Echte guldenroede 
  Sonchus asper L   Gekroesde melkdistel 



  Tanacetum parthenium  Moederkruid 
  Tanacetum vulgare L  Boerenwormkruid 
  Taraxacum officinale   Gewone paardenbloem 
  Tragopogon pratensis L  Gele morgenster 
  Tussilago farfara   Klein hoefblad 
Dioscoreaceae (Yamswortelfamilie) 
  Tamus communis    Spekwortel 
Araceae (Aronskelkfamilie) 
  Arum maculatum L   Gevlekte aronskelk 
Juncaceae (Russenfamilie) 
  Juncus effusus L   Pitrus 
  Luzula sylvatica   Grote veldbies 
  Luzula luzuloides   Witte veldbies 
Cyperaceae (Cypergrassenfamilie) 
  Eriophorum polystachyon   Veenpluis 
Poaceae (Grassenfamilie) 
  Anthoxanthum odoratum  Gewoon reukgras 
  Briza media    Bevertjes 
  Dactylis glomerata   Kropaar 
  Festuca rubra    Rood zwenkgras 
  Lolium perenne   Engels raaigras 
  Nardus stricta    Borstelgras 
  Poa chaixii    Bergbeemdgras 
  Poa nemoralis   Schaduwgras 
Liliaceae (Leliefamilie) 
  Allium carinatum   Berglook 
  Allium vineale   Kraailook 
  Lillium martagon L   Turkse lelie 
  Paris quadrifolia L   Eenbes 
  Polygonatum multiflorum L  Gewone salomonszegel 
  Polygonatum verticillatum L Kranssalomonszegel 
  Veratrum album L   Dodenwaad (Valse gentiaan, Nieswortel) 
Orchidaceae (Orchideeënfamilie) 
  Epipactis atrorubens   Bruinrode wespenorchis 
Droseraceae (Zonnedauwfamilie) 
  Drosera rotundifolia L  Rondbladig zonnedauw 
Typhaceae (Lisdoddefamilie) 
  Typha latifolia   Grote lisdodde 
  Sparganium ramosum   Grote egelskop 
 
 
 



Vlinders Cantal 2006 (Franke) 
 
Dagvlinders omgeving Albepierre Bredons (Frankrijk Cantal)  
(Periode waarnemingen: 14-31 juli 2006) 
 
Dit is het verslag van het vlinderen.  De soortenlijst is samengesteld door Emiel en Franke Remerie. 
Al onze waarnemingen staan in onderstaande lijst. Door anderen zijn ook waarnemingen gemeld, 
waaronder bijvoorbeeld een prachtige van Aart (Titania’s parelmoervlinder), maar al deze 
waarnemingen zijn later in het kamp ook door Emiel en mij  gedaan (al was dat soms enkele dagen 
later). Bepaalde waarnemingen zijn buiten de lijst gehouden (zoals de Grote IJsvogelvlinder), omdat 
uit de beschrijvingen bleek dat het net zo goed om een andere vlinder zou kunnen gaan (waarschijnlijk 
de Grote weerschijnvlinder, die in het gebied frequent is gezien). 
 
Vrijwel alle vlinders in onderstaande lijst zijn met een vlindernet gevangen en op naam gebracht met 
behulp van De nieuwe Vlindergids van Tirion.   
 

Belangrijke vindplaatsen 
Het meest interessante vlindergebied bevond zich tussen de camping en het 3 kilometer westelijker 
gelegen Cirque de Chamaliere met aan de noordkant de Col de la Molede. Dit gebied hebben we 
diverse malen doorkruist en daar tot op de laatste dag nieuwe soorten gevonden (een wat afgevlogen 
bont zandoogje en een bruine vuurvlinder). Op elke andere wandeling buiten dit gebied hebben we 
nieuwe soorten gesprokkeld, maar was het aanbod niet overweldigend. Positieve uitzondering was de 
wandeling vanaf de top van de Puy Marie naar het oosten over de GR4. Zichtbaar is dat de intensieve 
beweiding de soortenrijkdom geen goed doet (maar dat zien we helaas op veel meer plekken in 
Europa).  Vermeldenswaard is ook nog de rondwandeling bij Chalinargues ten noordoosten van 
Murat. Heel divers landschap met aardige nieuwe waarnemingen als Adonisblauwtje, Gele 
luzernevlinder (nergens anders gezien), Kleine sleedoornpage en Klein tijmblauwtje.  
 
De meeste van de 79 soorten hebben we vele malen gezien en op verschillende locaties. Achter 
soorten die we incidenteel hebben gezien is een * geplaatst. Het gaat hier om 22 van de 79 soorten. 
Enkele bijzonderheden: 

• De Koningspage is op een heuveltje gezien, direct achter de camping. De witte variant bij 
Chateau d’Alleuze ten zuiden van St Flour 

• We hebben lang gezocht naar het Gentiaanblauwtje. We hebben wel eiafzetting gezien op 
klokjesgentianen (bij de moerasjes van Lapsou), maar verder zijn we niet gekomen. 

• Wil je  Grote weerschijnvlinder, Grote vos, Kleine ijsvogelvlinder, Atalanta en Rouwmantel 
zien: zoek naar pas gesnoeide bomen, beschadigde bomen of net gezaagde bomen. Dit 
fenomeen hebben we diverse malen kunnen zien bij  Es, Meidoorn en Spar. Grote voordeel is 
verder dat de vlinders zo verknocht zijn aan de wondsappen, dat ze nauwelijks de moeite doen 
weg te vliegen. 

• Prachtige waarneming was verder Titania’s parelmoervlinder. Een soort die wij nog niet 
eerder hadden gezien.  1x gezien (en meegenomen) door Aart in de buurt van het voetbalveld 
ten westen van onze camping. De 2e keer op de route van het station van Lioran naar de 
Telepherique du Plomb du Cantal. 

• De Kleine Saterzandoog is gezien op de rotsen bij Chastel sur Murat en bij Chateau d’Alleuze. 
• De Karpatenbergerebia bij de Cirque de la Chamaliere. Bijzondere van deze vangst is dat de 

gevonden ondersoort liorana  volgens Tirion alleen voorkomt bij Puy Marie, le Lioran, Plomb 
du Cantal, de O-Isere en de M-Savoie. Bij Puy Marie hebben we hem overigens niet gezien 
(wel veel bergerebia’s), de hellingen bij Le Lioran hebben we niet belopen. Bij de Plomb du 
Cantal hebben we hem ook niet waargenomen (überhaupt vallen de hellingen van de Plomb 
erg tegen voor wat betreft vlinders)  

 



 
Vergelijking Cantal 2001-2006 
Met een scheef oog hebben we verder nog gekeken naar de vlinderlijst van het kamp in 2001, dat in 
vrijwel dezelfde periode heeft plaatsgevonden. Dat was dus een aardige referentie. In onderstaande 
tabel de soorten, die slechts in een van beide kampen gevonden zijn.  Wat nog uit het verslag van 2001 
te halen is is dat de Zilveren maan gevonden bij is bij Lac de Sauvages. Daar zijn wij nu niet geweest. 
Het vinden van grote, respectievelijk Kleine boswachter is discutabel (ondanks dat wij na lang kijken 
en vergelijken er van overtuigd waren dat ons exemplaar een Kleine B was), omdat Tirion aangeeft dat 
betrouwbare determinatie waarschijnlijk alleen mogelijk is met behulp van de genitaliënonderzoek.   
 
Familie Waarnemingen in 2001 en niet in 

2006 
Waarnemingen in 2006 en niet in 
2001 

Papiliondae  Koningspage (2 varianten) 
   

Pieridae  Gele luzernevlinder 
   

Licaenidae  Sleedoornpage 
  Kleine sleedoornpage 
  Bruine vuurvlinder 
 Pimpernelblauwtje Boomblauwtje 
 Gentiaanblauwtje Bleekblauwtje 
  Esparcetteblauwtje 
  Bruinblauwtje 
  Adonisblauwtje 
   

Nymphalidae  Rouwmantel 
 Zilveren maan Akkerparelmoervlinder 
  Titania’s parelmoervlinder 
   

Satyrinae Grote boswachter Kleine boswachter 
  Kleine saterzandoog 
 Grote erebia Karpatenbergerebia 
  geelvlekbergerebia 
  Bont zandoogje 
   

Hesperiidae Bont dikkopje Groot spikkeldikkopje 
  Westelijk spikkeldikkopje 
   

 
 
Waargenomen soorten (de volgorde in Tirion is aangehouden) 

  
Papilionidae 
 

1. koninginnepage *  Papilio machaon  
2. koningspage *   Iphiclides podalirius 
3. koningspage *   Iphiclides podalirius feisthameli 

 
 
Pieridae 
 

4. groot koolwitje    Pieris brassicae 
5. groot geaderd witje   Aporia crataegi 
6. klein koolwitje    Pieris rapae 
7. oranje luzernevlinder   Colias croceus  
8. gele luzernevlinder *  Colias hyale  



9. klein geaderd witje  Pieris napi 
10. citroenvlinder    Gonepteryx rhamni  
11. boswitje    Leptidea sinapis  

 
Lycaenidae 
 

12. sleedoornpage *   Thecla betulae 
13. kleine sleedoornpage *  Satyrium acaciae 
14. iepepage *   Satyrium w-album 

 
15. kleine vuurvlinder   Lycaena phlaeas  
16. violette vuurvlinder  Lycaena alciphron 
17. morgenrood    Lycaena virgaureae  
18. bruine vuurvlinder  *  Lycaena tityrus  

 
19. boomblauwtje *   Celastrina argiolus 
20. bleekblauwtje   Polyommatus coridon 
21. dwergblauwtje    Cupido minimus 
22. klein tijmblauwtje*  Pseudophilotes baton 
23. heideblauwtje    Plebeius argus  
24. vals heideblauwtje   Plebeius idas 
25. esparcetteblauwtje *  Polyommatus thersites 
26. bruin blauwtje    Aricia agestis  
27. adonisblauwtje   Polyommatus bellargus 
28. icarusblauwtje    Polyommatus icarus 

 
 
Nymphalidae 
 

29. grote weerschijnvlinder   Apatura iris  
30. kleine ijsvogelvlinder  Limenitis camilla 
31. landkaartje (2e gen) *  Araschnia levana 
32. rouwmantel *   Nymphalis antiopa 
33. atalanta     Vanessa atalanta  
34. kleine vos     Aglais urticae 
35. dagpauwoog    Inachis io 
36. grote vos *    Nymphalis polychloros 
37. distelvlinder *   Vanessa cardui  
38. gehakkelde aurelia   Polygonia c-album  
39. keizersmantel    Argynnis paphia 
40. grote parelmoervlinder   Argynnis aglaja 
41. adippevlinder   Argynnis adippe 
42. duinparelmoervlinder  Argynnis niobe 
43. braamparelmoervlinder  Brenthis daphne 
44. purperstreepparelmoervlinder  Brenthis ino  
45. kleine parelmoervlinder   Issoria lathonia 
46. akkerparelmoervlinder  Boloria dia 
47. Titania’s parelmoervlinder * Boloria titania 
48. knoopkruidparelmoervlinder Melitaea phoebe 
49. tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma  
50. steppeparelmoervlinder  Melitaea aurelia 
51. woudparelmoervlinder   Melitaea diamina 
52. bosparelmoervlinder   Melitaea athalia 
53. westelijke parelmoervlinder Melitaea parthenoides 

 
 



Satyrinae (Nymhalidae) 
 

54. dambordje    Melanargia galathea 
55. kleine boswachter   Hipparchia alcyone  
56. kleine saterzandoog*  Satyrus actaea 
57. witbandzandoog   Brintesia circe 
58. bergerebia   Erebia epiphron 
59. zomererebia   Erebia aethiops 
60. Karpatenbergerebia *  Erebia sudetica liorana 
61. geelvlekbergerebia*  Erebia Manto 
62. boserebia   Erebia ligea 
63. bruin zandoogje    Maniola jurtina  
64. koevinkje    Aphantopus hyperantus 
65. oranje zandoogje   Pyronia tithonus  
66. hooibeestje    Coenonympha pamphilus 
67. tweekleurig hooibeestje   Coenonympha arcania 
68. bont zandoogje *   Pararge aegeria aegeria 
69. rotsvlinder    Lasiommata maera 
70. argusvlinder    Lasiommata megera  

 
 Hesperiidae 
 

71. groot spikkeldikkopje  Pyrgus alveus  
72. bretons spikkeldikkopje *  Pyrgus armoricanus 
73. westelijk spikkeldikkopje * Pyrgus carlinae 
74. dwergdikkopje   Thymelicus acteon 
75. zwartsprietdikkopje   Thymelicus lineola  
76. geelsprietdikkopje   Thymelicus sylvestris  
77. kommavlinder   Hesperia comma  
78. groot dikkopje   Ochlodes faunus ` 
79. kaasjeskruiddikkopje  Carcharodus alceae  

 
  
 



Insecten Cantal (Aart) 
 
  Er is weinig gericht naar insecten gekeken in het kamp, natuurlijk op de dagvlinders na van de 
familie Remerie. Als de overige insecten even uitputtend bekeken zouden zijn als de dagvlinders, dan 
zou hier een lijst van 10.000 soorten moeten volgen. Eigenlijk alleen naar sprinkhanen is wat 
uitgebreider gekeken. Die lenen zich er ook meer voor om in een algemeen wandeltempo waar te 
nemen, door bijv. hun geluid.  

 
Ook zijn ze soms zo groot dat ze eerder tot fotograferen uitnodigen – zo zijn Els en Ruud op video 
opgenomen terwijl ze op de Plomb du Cantal een Wrattenbijter fotografeerden. Ook inspireerden de 
grote dikke vleugelloze Polysarcus  Jelle en Tamin om er een paar als huisdier te houden, in grote 
plastic bakken, waarvan er nog een enkele werd bijgekocht in de supermarkt bij Murat. Ze maakten er 
een hele studie van: ze schreven op wat ze aten, wat ze het lekkerst vonden (kersen, paardebloemblad). 
Een volgende keer vond Jelle boven de boomgrens de mannetjes Polysarcus aan hun karakteristieke 
geluid, een lange ratel met af en toe op het eind een paar harde tikken. Redelijk wat mensen in het 
kamp hebben nog gezien hoe het enige vrouwtje Polysarcus eieren begon te leggen: in een acrobatisch 
gekrulde houding schoof ze telkens haar legboor diep de grond in op de bodem van de bak 
  Uit de weinige insecten-waarnemingen valt wel direct op te maken wat voor relatief onbedorven 
gebied dit was. Zoals op dagvlindergebied het wemelde van soorten die in Nederland vrijwel 
uitgestorven zijn (een wei aan de bosrand met vele tientallen Keizersmantels, een bloedende meidoorn 
met op een gegeven moment zeker vijf Grote weerschijnvlinders), zo zou ook bijvoorbeeld het 
kampterrein zelf, als het in Nederland gelegen zou zijn, vanwege zijn sprinkhanenfauna gelijk 
natuurreservaat geworden zijn. Hier bevonden zich rond de tenten naast bij ons schaarse soorten als 
Moerassprinkhaan, Gouden sprinkhaan en Schavertje, ook Rosse sprinkhaan, die in Nederland maar 
op 1 locatie in Zuid-Limburg voorkomt. Een aparte soort als de Wrattenbijter die in Nederland nog 
maar van een doodenkele plaats bekend is, kwam op de hoger gelegen weides vaak in grote dichtheid 
voor. Het kwam voor dat je er wel vier tegelijk zag, blijkbaar niet gehinderd door de soms vrij 
intensieve begrazing, op de foto tussen de heerlijk geurende Meum. Het felste groen op deze hoge 
weides was van de ongevleugelde Groene bergsprinkhaan (Miramella), die daar overal aanwezig was, 
vaak in copula, en bij verstoring dan meest vastgehecht blijvend met zijn tweeën wegspringend. 
Overal was ’s avonds de Grote groene sabelsprinkhaan te horen, ook op het kampterrein; zijn broertje 
de Kleine groene sabelsprinkhaan, die in Nederland maar van een enkele plek bekend is (Rijssen), was 
lokaler, maar dan vaak wel massaal aanwezig. Zo waren ze bij de afdaling van de Puy Mary, waar 
vrijwel het hele kamp aan meedeed, in het dal richting La Gravière continu te horen, vanaf het moment 
dat de eerste struiken en bomen verschenen: een continu zoemen, een paar kilometer lang, hier nog in 
close-up op video opgenomen. Veldkrekels zijn dan minder zeldzaam, maar een mannetje bij de 



ingang van zijn hol bij de Anciennes Tourbières ten Noorden van Murat was wel in staat om Jan (F.) 
minuten lang geboeid te laten kijken en luisteren met verslag ervan in de avondkring. 
  Bij het toilet gebouw zaten mooie nachtvlinders op de muren, zoals soms een Rood weeskind. Maar 
ook hier is niet systematisch naar gekeken; dit moet een volgend kamp met vlinderenthousiasten nog 
maar eens over doen. Een enkele mooie rups werd gezien, zoals van de Lindepijlstaart en de 
Olifantsrups. De eerste dag vond de excursie o.l.v. Marc de opvallende rupsen van de 
Helmkruidvlinder op Helmkruid langs de weg even ten Zuiden van het beekje de Rau. De opvallende 
kleuren zijn waarschuwingssignalen voor de opgeslagen gifstoffen, maar ook hier heeft ieder voordeel 
zijn nadeel. De rupsen worden dan vrijwel niet gegeten door vogels, maar ze schijnen wel opvallend 
vaak geparasiteerd te zijn door wespjes of sluipvliegen.  
  Op schermbloemen zaten ook op het kampterrein grote aantallen Blinde bijen (diverse soorten 
Eristalis, zweefvliegsoort), weekschildkevers (Cantharis), diverse soorten boktorren van de genera 
Leptura en Strangalia, de roodzwarte Bijenwolven (de kever Trichodes apiarius; de larven parasiteren 
in bijennesten), een Gouden tor (Cetonia), Penseelkevertjes (Trichius), en Kameleonspinnen 
(Misumena vatia). Van de laatste haar kleur aan de bloem aanpassende rover werden zowel vrouwtje 
als het veel kleinere mannetje op het kampterrein gezien. 
  Guda en Huib vertelden enthousiast in de avondkring dat ze een doodgraver op naam gebracht 
hadden, die hun beider achternaam droeg: de KromPoot-Doodgraver (Necrophorus vespillo); een 
beetje luguber. 
  Door velen opgemerkt waren de Bosbeekjuffers, overal langs de beekjes, de mannetjes metalig met 
geheel zwarte vleugels, de vrouwtjes met  oranje-bruine vleugels.  
 
K bij onderstaande lijst: ook aanwezig op het Kampterrein 
   
Sprinkhanen en Krekels: 
“Langsprieten” (Sabelsprinkhanen en krekels – meest omnivoor) 
Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia viridissima) – veel, overal K 
Kleine groene sabelsprinkhaan (Tettigonia cantans) – plaatselijk veel 
Bramesprinkhaan (Pholidoptera griseoaptera) – vrij veel K 
Boomsprinkhaan (Meconema thalassinum) – veel K 
Polysarcus (Polysarcus denticauda) – veel op hogere weides 
Wrattenbijter (Decticus verrucivorus) – veel op hogere weides, elders minder 
Zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger) – niet zo veel, vooral laag 
Veldkrekel (Gryllus campestris) – vrij veel 
Wijnkrekel of Boomkrekel (Oecanthus pellucens) – een enkele, alleen laag 
Boskrekeltje (Nemobius sylvestris) – hier en daar 
 
“Kortsprieten” Doornsprinkhanen en Veldsprinkhanen – herbivoor, vnl. graseters 
Doornsprinkhanen (Tetrix sp.) – redelijk veel, niet gedetermineerd 
Blauwvleugelsprinkhaan (Oedipoda coerulescens) – veel K 
Roodvleugelsprinkhaan (Oedipoda germanica) – op kalere plekken soms veel 
Groene bergsprinkhaan (Miramella alpina) – zeer veel op hogere weides 
Rosse sprinkhaan (Gomphocerippus rufus) – niet zo veel K 
Gouden sprinkhaan (Chrysochraon dispar) – vrij veel K 
Moerassprinkhaan (Stetophyma grossum) – niet veel (mogelijk over het hoofd gezien) K 
Zoemertje (Stenobothrus lineatus) – veel op begraasde hogere weides, elders weinig K 
Wekkertje (Omocestus viridulus) – veel K 
Snortikker (Chorthippus mollis) – zeer veel K 
Bruine sprinkhaan (Chorthippus brunneus) – zeer veel K 
Ratelaar (Chorthippus biguttulus) – vrij veel K 
Krasser (Chorthippus parallelus) – veel K 
Zompsprinkhaan (Chorthippus montanus) – niet veel 
Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus) – vrij veel 
 



Enkele andere beesten: 
 
Kevers: 
Bijenwolf (Trichodes apiarius) – een aantal op schermbloemen K 
Muskusbok (Aromia moschata) – een aantal op stammen bij het K 
Redelijk aantal soorten boktorren van de genera Leptura en Strangalia op schermbloemen 
Gouden tor (Cetonia aurata) – een enkele op schermbloemen K 
Penseelkever (Trichius sp.) – vrij veel op schermbloemen K 
Hoplia caerulea gefotografeerd door Huib & Guda 
 
Spinnen  
Gewone muisspin (Drassodes cupreus) - een enkele 
Graskampoot (Zelotes apricorum) – een enkele K 
Groene jachtspin (Micrommata virescens) – een enkele 
Kameleonspin (Misumena vatia) een enkele vnl. op schermbloemen K 
Kochs krabspin (Xysticus kochi) een enkele K 
Tuinwolfspin (Pardosa amentata) veel K 
Graswolfspin (Pardosa nigriceps) – vrij veel 
Zwarthandboswolfspin (Pardosa saltans) – plaatselijk veel, bos in de buurt 
Gewone wolfspin (Pardosa pullata) veel K 
Geelarmpje (Pardosa hortensis) - regelmatig 
Veldwolfspin (Pardosa proxima) vrij veel K 
Bosrandwolfspin (Xerolycosa nemoralis) vrij veel K 
Kraamwebspin (Pisaura mirabilis) vrij veel 
Bostrechterspin (Coelotes terrestris) veel in strooisel van bos in de omgeving 
Viervlekwielwebspin (Araneus quadratus) – meest geziene wielwebspin op de hoge weides K 
Komkommerspin (Araniella cucurbitina) – veel in de loofbomen K 
Tijgerspin (Argiope bruennichi) – een enkele 
 



Achtergrondliteratuur, flora's en andere werken nuttig in Cantal 
 

ANONIEM   De groene GUIDE MICHELIN voor Auvergne - eventueel (ook) een oudere zwart-wit uitgave 
met de donkerder groene kaft.  Pneu Michelin : Paris. ….. 
Onvolprezen en zeer informatief n.m. de introductie - de oudere uitgaven zijn iets minder "populair" 
geschreven, ze geven daardoor iets meer achtergrond informatie, de nieuwste is natuurlijk het nuttigst 
voor de allerlaatste toeristische details en up-dates. 
 

RUDOLF BAKKER  1999.  ALTIJD WEER FRANKRIJK, en andere Gallische hartenkreten.  De Arbeiderspers 
: Amsterdam/ Antwerpen. ISBN 90 295 0349 1. 
Soms wel erg gallig, zeker als het om "ecologen" gaat. 
 

MARC CHAVANNES 2000.   FRANKRIJK ACHTER DE SCHERMEN.  Prometheus/NRCHandelsblad : 
Amsterdam/Rotterdam.  ISBN 90 5333 956 6. 
Een aardige schets van het franse doen en laten; echter veel meer vanuit een elitair en Parijs’ 
journalisten-perspectief als het boek van Rudolf Bakker, en daardoor soms nogal stereotiep. 
 

GASTON BONNIER & GEORGES DE LAYENS  1977 / 1987 (herdrukken).   FLORE COMPLETE PORTATIVE 
de la France de la Suisse et de la Belgique.  Librairie Générale de l'Enseignement (1977) / Belin 
(1987) : Paris.  
"Flore complète": handzaam, eenvoudig,  en dwars - een beetje a-la de Eggelte-flora - wel wat 
verouderd en beslist niet echt" compleet" - nog steeds in "nieuwe" facsimilé herdrukken verkrijgbaar 
 

H. COSTE  1937 (1900-1903).   FLORE DESCRIPTIVE ET ILLUSTREE DE LA FRANCE, de la Corse et des 
contrées limitrophes. 2e édition. (3 tomes).  Librairie des Sciences et des Arts.  +  P. Jovet & R. de 
Vilmorin  1972, 1974, 1975, 1977, 1979, 1985, 1990.  Suppléments 
Eén van de Franse standaard-flora's, niet up-to-date, ook niet echt handzaam, maar wel de 
degelijkste. 
 

PHILLIPE DANTON & MICHEL BAFFRAY  1995   INVENTAIRE DES PLANTES PROTEGEES EN FRANCE.  
Éditions Nathan : Paris / Ass. française pour la conservation des espèces végétales (A.C.C.E.V.) : 
Mulhouse.  ISBN 2 09 2360677 8.  Alle "RODE LIJST SOORTEN" met korte beschrijving, verspreiding en 
een foto - geeft een indruk van al die zeldzaamheden die je meestal alleen in de flora tegenkomt.  NB 
rond ISBN-nr enige onduidelijkheid (26/36) 
 

J.E. DELANGHE ET AL.  1988   FLORA VAN BELGIË, et Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en 
de aangrenzende gebieden (Pteridofyten en Spermatofyten). (2e druk)  Het Patrimonium van de 
Nationale Plantentuin van België : Meise.  ISBN 90 72619 01 3.     
Dé standaard- flora voor Nederland, België en het nabije buitenland - deze flora is vaak makkelijker 
dan de "Heukels" en geeft door zijn wetenschappelijke en  tweetalige achtergrond een goede steun bij 
het gebruik van andere "vreemde" flora's - er is inmiddels een 3e druk -   de laatste franse versie is op 
het moment de modernste! 
 

GERARD DUHAMEL  1998   FLORE ET CARTOGRAPHIE DES CAREX DE FRANCE.  2e Édition.  Éditions 
Bourbée : Paris.  ISBN 2 85004 094 0.   
Er is inmiddels een 3e editie die nog weer verder is bijgewerkt, vooral wat betreft de 
verspreidingskaartjes. 
 

PIERRE DUPONT  1990   ATLAS PARTIEL DE LA FLORE DE FRANCE. <Collection Patrimoines naturels - 
Vol n°3  Série Patrimoine Génétique.> Muséum National d'Histoire Naturelle : Paris.  
ISBN 2 86515 062 3.   
Verspreidingskaartjes van "geselecteerde" soorten, heel leuk bij de studie van de verspreiding van 
verschillende soorten, en het waarom van een bezoek aan Auvergne.  
 



MARC DUQUET (red.)  1992/1995   INVENTAIRE DE LA FAUNE DE FRANCE.  Éditions Nathan : Paris / 
Muséum National d'Histoire Naturelle : Paris.  ISBN 2 09 260404 X.   
Van alle "hogere" diersoorten" een korte beschrijving, verspreiding en afbeelding, echter de "lagere" 
diersoorten alleen globaal en per groep. 
 

PAUL FOURNIER  1977   LES QUATRES FLORES DE LA FRANCE, Corse comprise (Générale, Alpine, 
Méditerranéenne, Litorale). <2e tweedelige editie>  Editions Lechevalier : Paris.  ISBN 2 7205 0493 9.  
Dé oude standaard flora -  er is  een nieuwe nu weer eendelige  heruitgave, wel verouderd, en prijzig. 
 

NOËL GRAVELINE (Photo's FRANCIS DEBAISIEUX)   2000.  FLEURS familières & méconnues du MASSIF 
CENTRAL [FLORE AUVERGNE VELEY BOURBONNAIS].  Éditions Debaisieux : Beaumont. ISBN 2 
913381 05 7. 
Een "vrolijk"plaatjesboek, goede foto's, indeling op standplaats en daarna op kleur: daardoor moet je 
soms wat moeizaam zoeken - bijv. de twee Cicerbita's staan op heel verschillende plaatsen in het 
boek.. 
 

E. GRENIER   1992.  FLORE D’AUVERGNE.  Société linnéenne de Lyon : ???. 
Mij onbekend. 
 

CHRISTOPHER GREY-WILSON & MARJORIE BLAMEYE  1996 (1984).   GUIDE DES FLEURS DE 
MONTAGNE. Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura, Massif Central.  Delachaux et Niestlé : Lausanne.   
Hiervan bestaat inmiddels ook een Nederlandse vertaling (inmiddels ook al in de ramsj).  
Oospronkelijk “Collins Pocket Guide to Alpine Flowers of Britain and Europe” – let op het weinig 
subtiele verschil in de titel.  Een goed plaatjesboek, voorzover een plaatjesboek goed kan zijn. 
 

MARCEL GUINOCHET & ROGER DE VILMORIN  1973, 1975, 1978, 1982 & 1984.   FLORE DE FRANCE; 
Fascicule 1, 2, 3, 4 & 5.  Éditions du C.N.R.S : Paris.   
Een "eigentijdse" maar soms nog steeds eigenwijze (typisch Franse) flora.  Met beknopte planten-
sociologische informatie.  Wel een standaard-flora maar jammer genoeg niet dé standaard-flora. 
 

PATRICK GARINOT  2001.   LE TRIANGLE DU CANTAL - I  Bort-les-Orgues – Neussargues.  Presses & 
Éditions Ferroviaires : Grenoble.  ISBN 2 905447 16 8. 

MARIANO FLORES & PATRICK GARINOT  2003.   LE TRIANGLE DU CANTAL - II  Figeac – Aurillac – 
Neussargues – Arvant.  Presses & Éditions Ferroviaires : Grenoble.  ISBN 2 905447 19 2. 

MARIANO FLORES & PATRICK GARINOT  2006.   LE TRIANGLE DU CANTAL - III  Aurillac – Mauriac – 
Bort-les-Orgues.  Presses & Éditions Ferroviaires : Grenoble.  ISBN 2 905447 22 2. 
Een "trilogie" die de spoorweg-infrastructuur, in brede zin, in "ons" deel van Cantal uitputtend 
beschrijft. 
Met name de onbedoeld meegefotografeerde landschappen op de verschillende historische foto's zijn 
zeer leerzaam bij het begrijpen van het huidige landschap en landgebruik. 
 

M. KERGUELEN  1993   INDEX SYNONIMQUE DE LA FLORE DE FRANCE.  MNHN, Secrétariat de la Faune 
et de la Flore : Paris.  ISBN ….   Idem 1997 "Version Internet étendue, decembre 1997" 
(Ken ik - nog - niet, is wel "le dernier cri" en vast verduiveld handig bij het maken van plantenlijsten .) 
 

REMY PRELLI (avec collaboration de MICHEL BOUDRIE)   2001   LES FOUGERES ET PLANTES ALLIEES 
DE FRANCE et d'Europe occidentale.  Belin : Paris.  ISBN 2 7011 2802 1. 
Niet alleen de varens maar ook alle andere "hogere" sporenplanten, met verspreidingskaartjes op 
departementsniveau.  Een "groene" varen-tegenhanger van het orchidofiele boek. 
 

P. PUYTORAC (red.) M. TORT, J. PETERLONGO, P. BOUTEVILLE, L. GIGAULT, R. VITTE & J. FAIN  
1997   L'AUVERGNE. Les milieu, la flore, la faune.  <Serie: La Bibliotheque du Naturaliste.>  
Delachaux et Niestlé : Paris.  ISBN 2 603 01045 X.  * 
Een deeltje uit een serie met zeer lezenswaardige en informatieve regio-beschrijvingen. 



 
JEAN-CLAUDE RAMEAU, DOMINIQUE MANSION & GERARD DUME  1989  FLORE FORRESTIERE 

FRANÇAISE - guide écologique illustré - Tome 1 Plaines et Collines. IDF : Paris.  ISBN 2 904740 16 3 
JEAN-CLAUDE RAMEAU, DOMINIQUE MANSION & GERARD DUME  1993  FLORE FORRESTIERE 

FRANÇAISE - guide écologique illustré - Tome 2 Montagnes.  IDF : Paris.  ISBN 2 904740 41 4. 
Geen standaard flora, noch qua indeling noch qua inhoud: alleen bosplanten, wel in brede zin, weinig 
sleutels, soorten alfabetisch, maar wel allerlei ecologische en andere informatie en zeer illustratieve 
tekeningen.  Een derde deel met de mediterrane flora laat nog steeds op zich wachten (misschien wel 
heel lang: de hoofdauteur ean-Claude Rameau is eind 2005 onverwacht overleden).. 
 

SOCIETE FRANÇAISE D'ORCHIDOPHILIE / MARCEL BOURNERIAS  1998   LES ORCHIDEES DE FRANCE, 
Belgique et Luxembourg.  Collection Parthénope : Paris.  ISBN 2 9510379 1 0. 
Een degelijk maar tamelijk monomaan werk - met verspreidingsgegevens op 
departements/provincieniveau.  Onlangs is ook hiervan een nieuwe bijgewerkte editie verschenen.  
 

J.J. VOSKUIL  2004  TERLOOPS. Voettochten 1957 - 1973. G.A. van Oorschot : Amsterdam.  ISBN 90 
282 4102 7. 
Door sommigen als onleesbaar afgeschilderde dagboekaantekeningen van tien voettochten in zuidelijk 
Frankrijk,  enkele hiervan in Auvergne, eentje komt zelfs langs Albepierre. 
 

NB  Er is in de Parthénope serie - zie de Orchideeën - ook een even degelijk boek over de vlinders van 
Frankrijk. 
 
*  De Uitgever Delachaux et Niestlé geeft ook enkele boeken over vulcanen/vulcanisme uit. 
 
»»»»» Verslag mossenwerkgroep van het mossenkamp in Albepierre in 1998  ««««« 
 
 
PS  Auvergne (en daarbinnen Cantal in het bijzonder) wordt wel aangeduid als "La France profonde"  
- niet gemakkelijk te vertalen, maar zoiets als "het enige echte Frankrijk".  In tegenspraak hiermee lijkt 
de vrolijke tekst:  "Hier eindigt Frankrijk, Hier begint Auvergne", de boodschap is echter dezelfde.  
 


