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Het Bestuur.  
 
Het bestuur van de kampeerreis bestond uit twee dames en twee heren.  
Marli Fortuin , voorzitter 
Janny Habermehl, admin 
Andri Binsbergen en Willem Wielemaker, excursieregelaars 
Michel Zwarts ondersteunde de excursieleiders bij het uitwerken van de transecten.  
 
 
 
HET BESTUUR..  
 
 

 
foto Toine 
 
 
Op zaterdagavond 29 mei heeft Guda Poot, namens alle deelnemers, Marli, Janny, Andri en 
Willem bedankt voor hun taken die ze zo goed hebben uitgevoerd tijdens het kampje. Guda 
tekende met woorden een treffend beeld van onze bestuurders en een klein presentje 
begeleidde haar woorden.  
Aan de gezichten op de foto is te zien dat deze mensen het met plezier hebben gedaan en er 
niet al te zeer onder hebben geleden.  
Natuurlijk wil ik ook Michel Zwarts en Ad Wielemaker bedanken voor hun bijdragen aan het 
verslag. Michel verzorgt het verslag van de transecten en Ad heeft alle sfeerverslagen in de 
computer gezet, waardoor het maken van dit verslag vele malen gemakkelijker ging.  
De foto’s zijn van Huib, Astrid, Adri, Toine, Herman Roode, Herman ten G, Andri, Marli, 
Anneloes en Ruud, waarvoor dank. 
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Van de Voorzitter: 
 
Toen wij op vrijdag 14 mei 2010 aankwamen in Meyreuis, na een koude tocht over het 
Centraal Plateau, en maar eens een kijkje gingen nemen op camping La Cascade, waar van 17 
tot 31 mei het kamp K5 Causses/Cevennen  van de AKC zou plaatsvinden, woei daar een 
ijzige poolwind die op de Causse Mejean een aanloop nam en bij Meyreuis de bocht om ging 
om vervolgens het dal van de Jonte in te duiken. Wat moest dit gaan worden? Bij de ingang 
van de camping bloeide het speenkruid nog. 
Gelukkig arriveerden al spoedig enkele andere as. kampgenoten ter voorbereiding van het 
kamp, en daardoor gesterkt hebben we de tent opgezet, en zagen achter de tent de 
leverbloempjes bloeien,en de eerste orchideeën, en werden we vanzelf alweer warm. Marie- 
Helen en Erick, de eigenaars van de camping, ontvingen ons alleraardigst en hartelijk, en 
dachten mee over de beste plaatsen voor de tenten,qua wind en uitzicht, en waren 
optimistisch, de wind zou zeker nog een keer draaien. De eerste nacht dachten we dat we aan 
een verkeersader terecht waren gekomen, maar het was maar de wind in de bomen op de 
helling die de volle laag voor ons opvingen. 
En inderdaad,na een paar dagen draaide de wind, en kwamen de kampgenoten, en werd het 
een heel zonnig en gezellig kamp. Iedere morgen stonden we ons te verdringen bij het 
vertrekpunt voor de excursies, het aantal deelnemers per excursie moest zelfs enigszins aan 
banden worden gelegd. 
Ook het project om een verband te onderzoeken tussen de bodem en flora en fauna was een 
succes,velen keken daardoor met veel plezier breder dan alleen naar hun eigen specifieke 
interessegebied. Omdat het gebied gelegen was op de grens van kalksteen, schist en graniet 
was er niet alleen qua flora, maar ook wat de bodem betreft veel te beleven. Dit gevoegd bij 
het vroege jaargetijde waardoor steeds weer nieuwe planten hun bloei lieten zien, de vlinders  
die ook begonnen fladderen, de gieren en slangenarenden  die we vanaf het kamp vaak 
konden waarnemen, de vogelzang van o.a. de Europese kanarie bij het ontbijt, de 
smaragdhagedissen die zich op hun mooist toonden,het plezier om ook eens naar slakjes te 
kijken,het afwisselende vaak zeer indrukwekkende landschap, maakte het een  feest om in 
deze tijd met een groep mede-natuurgenieters/onderzoekers  in dit gebied te mogen zijn.    
 
Marli Fortuin 
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Excursies.  
 
Er zijn in totaal 29 “gewone”excursies georganiseerd door onze excursieregelaars, daarnaast 
zijn er 5 transecten uitgezet. Transect 1 was op 1 plek uitgezet, de transecten 2 t/m5 zijn 
steeds op 2 plekken uitgezet, Transecten 2.1,2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 en 5.2 . De plekken 
bevonden zich wel binnen dezelfde excursie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursies K5 Causses. 
1. Transects : T1- La Cascade – Vayres , 18/5 
                      T2- Pourcarès, mines de plomb. 21/5 
                      T3- Sentier de la forêt de l’Aigoual. 21/5 
                      T4- N de Salvinsac, côte d’Aures. 19/5 
                      T5- Drigas-Le Buffre. 25/5 
Exc.2- Sentier du château de Roquedolls. 18/5 
Exc.3- Sentier de la côte d’Aures. 18/5 
Exc.4- Chaos de Nîmes-le-Vieux. 19/5 
Exc.5- Gorge du Tarn. 19/5 
Exc.6- Sentier du Roc Saint-Gervais. 20/5 
Exc.7- Meyrueis – Château Roquedolls  20/5 
Exc.8- Villaret 21/5 
Exc.9- Sentier des trois hameaux du Méjean. 22/5 
Exc.10- t.o. camping meteen links naar boven, o.a. 
fossielen. 22/5 
Exc.11- Causse Méjean. 22/5 
Exc.12- Plo du Four, Mt.Aigoual. 24/5 
Exc.13- Chaos de Nîmes-le-Vieux. (herh) 24/5 
Exc.14- Sentier du Ravin de la Vinade. 24/5 
Exc.15- Tekenexc. Hures (morgen), Determineren 
planten middag. Naar later 
Exc.16a- Causse de Blandas. 25/5 
Exc.16b- Cernon Vallei. 25/5 
Exc.17- Bramabiau (grotten) en korte wandeling. 
26/5 
Exc.18- Pad langs de Tarn. 26/5 
Exc.19- Arcs de St. Pierre 26/5 

Avond : slakkenlezing     Kampeerterrein 
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Exc.20- Arcs de St.Pierre. 27/5 
Exc.21- Vallee Francaise 27/5 te weinig belangstelling 
Exc.22- Sentier du ravin de la Vinade (herh.) 27/5 
Avond : presentatie transecten 
Exc.23- Ermitage de St. Pons 28/5 
Exc.24- Pad langs de Tarn (herh). 28/5 
Exc.25- Nîmes-le-Vieux + tekenen. 28/5 ging niet door 
Exc.26- Sentier du Ravin de la Castèle. 29/5 
Exc.27- Sentier de Dargilan (Causse Noir). 29/5 
Exc.28- Corniches Causse Méjean. 29/5 
Exc.29- Sentier de Raffègues vanuit Meyrueis. 30/5 
Exc.30- Vanaf camping links omhoog. 30/5 
 
 
 
 
 
    
    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het bestuderen van de bodem in een transect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

Sfeerverslagen van de excursies.  
 
T1. 
De excursie is niet alleen de eerste excursie van het kamp., maar ook het eerste transect. Het 
is de bedoeling om op het kamp systematisch de relatie tussen bodem en levensvormen na te 
gaan. Langs een transect van ongeveer 200 meter worden alle planten, vogels, vlinders en 
slakken geïnventariseerd. Verder wordt de landschapsvorm, het landgebruik en de bodem 
onderzocht. Aan het eind van het kamp moet dan blijken of verschillen in bodem en 
landschap ook leiden tot verschil in vegetatie en voorkomen van verschillende diergroepen. 
Bij de eerste choc. peilde Willem de belangstelling. Het was best spannend, want de vraag 
was of voldoende deelnemers zich zouden melden en of voldoende specialisten mee wilden 
doen. Dat bleek geen enkel probleem: de excursie was overtekend en alle specialismen waren 
vertegenwoordigd. 
De excursie begon onder een goed gesternte. Na een reeks koude en gure dagen liet de zon 
zich zien en liep de temperatuur op tot boven de 10 graden. De excursie begon vlak achter de 
camping en het transect was een breed pad door een dennenbos. Het aantal soorten was niet 
overweldigend, maar dat maakte het inventariseren alleen maar gemakkelijker. Het 
hoogtepunt was het bodemonderzoek onder leiding van Willem. In het talud werd een sleuf 
gegraven en nagegaan hoeveel strooisel er lag, hoe diep de bodem en wat daarvan de 
structuur. Dat alles werd uitvoerig op een formulier vastgelegd. 
Na afloop van het transect mochten we nog een eindje doorlopen. Tot onze verrassing 
kwamen we van een kalkgebied in de schist. De stenen in de wegberm bestonden uit dunne 
laagjes die gemakkelijk verbrokkelden. Het landschap was nu ook meer afgerond met minder 
steile hellingen. Op de weitjes langs de weg troffen we nu veel orchideeën aan, waaronder 
mannetjesorchis, purperorchis,poppenorchis en welriekende nachtorchis. Een waardige 
afsluiting van een boeiende “werk”excursie. 
Michel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op de eerste excursie al een Koninginnepage. 
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T2 
Het is weer gelukt om om 9 uur te vertrekken, dat gaat goed in dit kamp. Vanmorgen mooi 
weer met weinig wind. Ong. 5 km met de auto en daarna eerst een stukje langs een breed pad 
gelopen. Het schoot natuurlijk niet erg op want we zagen weer zoveel moois. Uiteindelijk 
kwamen we aan de rand van het bos, een gemengd bos met leuke weitjes en een glooiende 
helling rechts, naar links een diep dal. 
Vooral aan de plantengroei was het goed te zien wanneer de ondergrond veranderde. 
Verrassend was de enorme hoeveelheid bosbessen die soms ophield en een poosje daarna 
weer begon.Op de bloemenweitjes waanden we ons in Nederland door de bekende soorten 
bloemen. 
Na de lunch klommen we langs een smal pad hogerop richting de mijn. Het pad werd steeds 
smaller en steiler, vooral het laatste stuk was een griezelig steile klim, maar we kwamen 
allemaal heelhuids boven. Gelukkig werd ons een steile afdaling bespaard. Er liep een goed te 
belopen paadje terug met als laatste stuk een breed pad naar de auto’s, waar we met een zeer 
voldaan gevoel aankwamen. 
Dini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              “Mijnwerkers” 
T3 
Rustig wandelend naar de plaats waar het transect was. Snel ging het toch wat omhoog en 
moest er geklommen worden. Het weer was heerlijk. Tijdens de koffiepauze gingen voor het 
eerst in dit kamp de pijpen van de broeken af.  Er werd genoten van het uitzicht. Het terrein 
werd iets vlakker en op 1400m. hebben wij het eerste transect gedaan. Na het grondonderzoek 
werd er geïnventariseerd en ondertussen geluncht. Doorgelopen naar het volgende transect 
waar alles zich herhaalde. Om 2 uur zijn wij doorgelopen naar de Mont Aigoual. Dit ging 
redelijk snel omdat er weinig te inventariseren was. Alles moest nog uitlopen, er lag zelfs hier 
en daar nog wat sneeuw. De uitzichten waren fantastisch. Om kwart over drie waren wij op de 
Mount Aigoual, voldaan.De 
belangrijkste vondst was het 
longenmos. 
Corrie 
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T4. 
Met 17 deelnemers gingen we op pad. Gepland stonden 2 transecten. Vooraf was afgesproken 
dat we in elk geval door zouden lopen tot het eerste transect. Dit verliep redelijk, het weer 
werkte nog mee. Maar al gauw kwam er een koude wind opzetten, waardoor het lastiger en 
minder aangenaam  werd om te bedenken hoe de ecotoop en de bodem eruit zagen. Toch 
kwamen we, het formulier volgend, er goed uit. De gegevens van 1 t/m 7 kwamen overeen 
met gisteren, echter nu was de helling zuid gesitueerd en de begroeiing (weide) met struiken 
en kruiden was minder met een bedekking van 50-60%. 
De bodem had geen strooisellaag, A+B in totaal 30cm met schepje en boor uitgediept. Verder 
klopte het weer met gisteren. Daarna werd er 120m  geïnventariseerd naar planten en vlinders, 
daarvan specifiek verslag. En toen was er in een luw dalletje koffie. 
Na de koffie weer op pad naar het tweede transect, We klommen zo’n 75 m over een lengte 
van ruim 1 km. Opnieuw werden gegevens ingevuld en werd er geboord tot een diepte van 90 
cm. Nu bleek dat, hoewel de humuslaag 10 cm was, er nog 80cm grond te boren viel. Deze 
grond was niet homogeen van samenstelling en Willem legde uit dat deze grond vaster was en 
meer water bevatte (grijs met roestvlekken). Ook bleef het water staan en bevatte de bodem 
veel meer klei. De bovenste laag wordt daarentegen wel steeds vervangen. Oorzaak: erosie. 
In dit deel veel meer orchideeën, wat opviel was ook de vele Hauwklaver. Verder hebben de 
plantenopschrijvers notities gemaakt. 
Daarna lunchten we weer in de luwte. De vraag was nu wie de wandeling af wilden maken. Er 
bleek een meerderheid voor en 13 deelnemers trokken verder het plateau op. Bovenop 
veranderde de vegetatie enorm. Ineens kwamen de Vliergeurorchissen en verder 
Knolsteenbreek, Akkerhoornbloem, Hoenderbeet, Veldsalie.. We kwamen door het gehucht 
Aures en bekeken een oude boerderij met daarachter een nieuwe woning. Verderop in de 
weilanden stond volop Voorjaarsadonis, een plant die alleen in de Causses en de Alsace 
Coxique voorkomt op rotsachtige plateaus op kalk. 
Tot slot vond Erik een prachtige Smaragdhagedis en zagen we nog vele, vele orchideeën. 
Klaske 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorjaarsadonis 
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T5. 
Met 3 auto’s vertrekken we om 9 uur naar Drigas waar we om half tien te voet verder gaan. 
Al meteen zien we rotsmussen. Na ong. 1 km besluiten we een transect te leggen in sterk 
geërodeerd landschap met overigens heel veel vliegen- en spinnenorchissen. De bodem is 
ondiep maar wel kalkrijk. We vervolgen onze weg; onderweg zien we veel tapuiten. De 2e 
transect leggen we in een landschap met typische karstverwering. De rode bodem is ontkalkt 
en hier groeien heel andere planten. Voor Leni is de rode bodem aantrekkelijk materiaal voor 
haar pottenbakken. 
Na de lunch oefenen we o.l.v. Erik in het determineren van een aantal planten, waaraan 13 
personen meedoen. 
Willem 

 
Vlierorchissen in geel en rood 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Vliegenorchis 

 
 
 
 
 

Spinnenorchis   
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Excursie 2. Sentier du château de Roquedolls. 
Wat een fijne wandeling was dit. Heel 
afwisselend, bos, stenig, groene hellingen en 
soms vochtige rotswanden. Een excursie van 
een halve dag, maar dat liep natuurlijk uit. We 
waren om half drie weer terug op ’t kamp. 
Vannacht heeft het gevroren en vanmorgen 
was het nog behoorlijk koud, maar de zon 
kwam door en het werd steeds warmer. 
Tijdens de excursie gingen verschillende 
laagjes kleding uit. 
We hebben genoten van de grote hoeveelheid 
plantjes en bloemen en toen het warmer werd 
kwamen ook de vlinders tevoorschijn., 
Dini.  
 
Excursie 3. Sentier de la côte d’Aures. 
Een makkelijke excursie voor de eerste dag. Eenvoudige route, eerst geleidelijk bergopwaarts, 
dan een paar kilometers op de Causse Méjean over een asfaltweg en tenslotte een niet zo 
makkelijke afdaling terug naar de camping. Afstand ong. 5 km. Gezellig, niet te groot 
gezelschap en deelnemers die niet door al te veel deskundigheid gehinderd werden. Vooral 
vele soorten orchideeën maakten indruk en werden door 3 deelnemers gefotografeerd.Het 
weer werkte ook in hoge mate mee: voor het eerst een dag met overwegend zon en niet al te 
harde wind.  
Een excursie die voor herhaling vatbaar is. Voor vogelaars die de rode rotslijster, rotszwaluw 
en alpenkraai willen zien is het aan te raden aan het eind van de middag gewapend met 
telescoop het pad langs de hoge rotsen tegenover de camping op te gaan. 
Andri 
 
Excursie 4. Sentier de Nîmes le Vieux 
Eerst ging de weg langs open velden, vooral gras, met allerlei bloemen, vooral de witte narcis 
en de blauwe druifjes vielen op. Veldleeuweriken zongen hoog in de lucht, nog hoger zagen 
we enkele vale gieren en slangenarenden. Bij het volgende gehucht: Le Veygalier, zagen we 
al de typische rotsformaties waar de wandeling om bekend stond. Er was daar ook een klein 
terrasje en informatiecentrum, maar dat hebben we rechts laten liggen. Tegen elven vonden 
we een beschut plekje voor een koffiestop. Dat ‘beschut’ was nodig, het waaide hard en de 
wind was koud. Na het volgende gehucht, l’Hom, zagen we de ruïne-achtige rotsen. Ons pad 
slingerde erdoor, af en toe konden we op informatieborden lezen hoe een en ander was 
ontstaan en wat er te zien was. We genoten en verbaasden ons over de vormen van de rotsen. 
Twee keer ontdekten we een smaragdhagedis die wel wilde poseren. Een luw plekje voor de 
lunch was lastiger, maar het lukte in kleine groepjes.  
Weer terug over het open terrein in de harde wind. De uitzichten waren prachtig. Veel 
interessante bloemen ook, groepjes van wildemanskruid, sleutelbloemen, leverbloempjes, 
vlierorchissen (2 kleuren), mannetjesorchissen en op de weide heel veel Carlinedistels 
(stengelloze zilverdistel). 
Langs een stenige weg zigzagden we naar beneden, en toen kwamen we weer uit op de weg 
naar de col de Perjuret. Het was een prachtige wandeling. 
Adri H. 
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Excursie 5. Gorges de Tarn. 
De route was vrij pittig en lastig, daardoor hebben we wat minder kunnen genieten. Tijdens 
het fotograferen van oude (grot)huisjes tegen de rotsen vloog er een vale gier vlak langs ons 
heen, waardoor we deze niet konden vastleggen. Redelijk veel planten gezien en weinig 
vogels. 
Frits 
 
 
 
 
Excursie 6. Sentier du Roc de Saint Gervais. 
We gingen met ongeveer twintig deelnemers op pad. Het lukte me niet het aantal precies vast 
te stellen, maar daar heb ik me maar niet druk over gemaakt. Het maximum aantal voor een 
excursie was gesteld op vijftien dus waren er een stuk of vijf “boventallig” en kon ik me enig 
verlies veroorloven. (bij de choc ’s avonds werd er overigens geen vermissing gemeld). 
Verder was het overigens ook een makkie als excursieleider want al het schrijfwerk heb ik 
gedelegeerd Paul en Frits de vogels, Ad de vlinders en Guda de planten. De route was een 
stukje van het Sentier du Roc de St. Gervais lopen. Een “heen en weer pad” dus zonder 
afslagen zodat daarmee niet veel mis kon gaan. Alleen had ik natuurlijk het sfeerverslag ook 
nog moeten delegeren, maar ja je moet toch ook nog wat te doen hebben.  
De omgeving was prachtig en het weer prima, alleen was er in het begin wat veel wind zodat 
er weinig vlinders te zien waren, maar de flora was weer erg rijk. Na ongeveer drie kwartier 
hielden we een koffiestop. Volgens het metertje van Erik waren we toen negenhonderd en 
tweeëndertig meter gevorderd! Geen snelheidsrecord, maar ik heb het nog wel eens erger 
meegemaakt. Na de koffie kwamen we wat meer in de luwte dus was er voor de vlinderaars 
ook wat meer te beleven. Wel leek er nog even een routeprobleem: een driesprong! Gelukkig 
bleek het geen zijweg maar de ingang naar een weitje. Er werd hier druk “gevlinderd.” Het 
blauwtje dat werd gevangen werd snel als Icarusblauwtje uitgeboekt, maar na nog eens goed 
kijken zei Corrie: “Het klopt niet.” Terwijl wij vast verder gingen heeft ze nog een kwartiertje 
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zitten turen met als eindconclusie nog steeds: “Het klopt niet.” Maar ze kwam er ook niet uit 
wat het wel was. Bij de lunch waren we tweeëntwintighonderd meter gevorderd. Ruud en Erik 
hadden gepland de “Sentier” te lopen en Frits en Nelly voegden zich bij hen. De rest ging 
terug. Bij ons uitgangspunt wachtten Jaap en Elly, die al eerder terug waren gegaan, ons op. 
Zij stelden voor nog even naar een plekje met prachtige orchideeën  hier ‘vlakbij’ te rijden. 
Het was wat verder dan we dachten maar was inderdaad erg mooi. Alleen was het op het 
kalkplateau ten noordoosten van onze camping dus hoe konden daar zoveel vliergeur-
orchissen bloeien? Volgens de deskundigen zouden die alleen op kalkarme grond voorkomen. 
Een klein boorproefje en een testje met zoutzuur wees uit dat het bovenste laagje inderdaad 
geen kalk bevatte. Deze was kennelijk uitgespoeld, iets dieper was wel een “bruis”-reactie 
met zoutzuur: gelukkig de theorie klopte weer. 
In totaal hebben we 100 planten, 12 vlinders en 27 vogels “gescoord’. 
Huib  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar St. Gervais 
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Excursie 7. Château Roquedolls 
De tweede groep (13 pers) die de tocht naar het kasteel onderneemt heeft genoten van de 
planten, vogels en insecten onderweg, maar vooral van het oude kasteel. De groep waaierde 
uit over de tuin van het landgoed. Bij het riviertje keken we tevergeefs of er een waterspreeuw 
bezig was met foerageren. De geurende seringenstruiken trokken ons naar zich toe. En dat 
gold ook voor de vele insecten. Met name de zwarte houtbij, de konings- en koninginnepages 
deden ons besluiten om hier uitgebreid te lunchen. 
De terugtocht van het kasteel naar Meyrueis liepen we aan de andere kant van de rivier. Met 6 
van de 13 deelnemers hebben we in het centrum wat gedronken op een terras aan het water. 
Tot de supermarkt weer openging liepen we door de straatjes van het oude plaatsje: “daar 
waar drie stroompjes bij elkaar komen” , in de lokale taal volgens de schilderes die ons haar 
werk liet zien in haar boetiek. 
Josephine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursie 8. Villaret 
Het beekdal wordt gevolgd, soms is het pad de beek, soms is de beek het pad. Het beekdal 
bevindt zich aan de schaduwkant van de heuvel, meest beukenbos met aanvankelijk nog een 
paar weitjes met muurtjes gestapeld. Bodem: schist. Via beukenhellingbos naar boven naar 
een bosweg, vrij horizontaal, mooi uitzicht. Veel mos, onder en op de beuken, grillige oude 
beuken, bemost, ondergrond: veel bosbes. 
Naar beneden weer een beschaduwd dal, beukenbos, uiteindelijk kwamen we op een 
zuidhelling, vrijwel alleen maar bezembrem, boomloze helling . Op het pad allemaal 
vogelmelk. Niet zoveel vogels gezien en gehoord, misschien niet gehoord door het geluid van 
het water. Overal sporen van zwijnen, afgeschaafde bomen. 
Tieke 
 
Excursie 9. Sentier des Trois Hameaux du Méjean. 
De wandeling langs de drie dorpjes wordt beschreven vanuit 2 dorpjes, maar eigenwijze 
KNNV’ers als wij zijn, zijn we vanuit het 3e dorpje vertrokken. zodat we de zon in onze rug 
hadden. Het grootste deel van de tocht ging door open kruidig grasland met veel 
stapelmuurtjes. We hebben koffie gedronken na het 2e dorp (Drigas) waar tijdens de stop nog 
door sommigen is gevogeld. Hier zagen we ook de 1e schaapskudde met herder en honden. Na 
deze pauze kwamen we al gauw bij een veldje met orchideeën: eerst dachten we de 
aangebrande en de kleine spinnenorchis, maar bij vergelijking met de foto in de Crossbilllgids 
bleek een gedeelte de hier endemische Causses vliegenorchis (Ophrys Aymonii) te zijn. 
Op het hoogste punt hoorden we achter de top een rommelend geluid, wij dachten aan een 
landbouwvoertuig o.i.d., maar het bleken woest bewegende struiken te zijn in een klein 
windhoosje dat overtrok. 
Hierna daalde het pad af door een bos naar het 3e dorp (Le Buffre), gelegen in een “polje”. Bij 
Le Buffre kwamen we onze 2e kudde tegen en een mooie Lavagne (waar de schapen dronken) 
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met o.a. donderpadjes. Nu was het stijgen geblazen, weer door bos, waarna we weer in het 
open gebied kwamen met een welkom briesje. 
Het was een mooie, afwisselende vrij makkelijke wandeling; de gids meldde 8,5 km, volgens 
de GPS was het 10,3 km. Bij terugkomst van “onze” auto moesten we bij de camping achter 
een 3e schaapskudde blijven hangen. 
Anneloes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursie 10. Tegenover camping, meteen links naar boven. 
Een heerlijke kruipexcursie, fossielen, ook fijn voor vlinders en hogerop vogels. 
Marli 
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Excursie11. Causse Mejean 
Genoeglijk met z’n drieën op stap en op ons gemak een groot deel van route 2 uit de Crossbill 
Guide gereden. Geregeld gestopt om te luisteren en te kijken naar vogels. Vrij lang in Hures 
geweest, waar we met uitkijk op de auto’s van de wandelexcursie naar de “Feathergrass 
steppes” (route 14 Crossbill) koffie hebben gedronken en uitgebreid hebben rondgekeken en 
gefotografeerd. Dat leverde o.a. een spreeuw (NB de eerste van de excursieleider tijdens dit 
kamp) op en verder een paar rotsmussen, draaihals en een blonde tapuit. In een bloeiende 
sering kropen talloze grote knalgroene kevers (Gouden Tor -Cetonis aurata) rond in 
gezelschap van een koningspage. Het vervolg van de tocht was minder lonend en met de 
toenemende middaghitte was dat aanleiding vroeg in de middag terug te keren naar het kamp. 
Al met al toch een aardige tocht met leuke vogels. 
Andri 
 
Excursie 12. Plo du Four – Mt. Aigoual 
Begin van de wandeling : Er was een klein koeienpaadje langs de weg en een brede bosweg. 
Die laatste was zo prachtig met planten, maar ook leek het net een gemaakte wandelweg. Hij 
voerde echter naar beneden, diep het bos in. We zagen de Tau vlinder en een ree. Maar het 
pad werd smaller, kruiste een beek en liep toen dood. Pas toen daagde het dat we de smalle 
weg omhoog langs de weg hadden moeten hebben. Om 12.15u waren we weer terug op het 
uitgangspunt en welgemoed begon iedereen aan de tocht omhoog (150m stijgen). Er waren 
leuke plantjes toen we 2 beekjes kruisten en we vonden een half uit de pop gekomen 
nachtpauwoog. Klaske vertelde dat het een vrouwtje was. Ze hoeven niet te eten en worden 
gevonden door het mannetje. Ze hoeven dus ook niet te vliegen. Dus het was goed mogelijk 
dat deze vlinder toch eitjes had gelegd. 
Het uitzicht op de Mt. Aigoual was niet meer heel erg verrassend nadat we al een week in de 
Cevennen hadden rondgewandeld. Wel was goed te zien dat het gebied hoog boven de 
omgeving uitsteekt en vrij steile wanden heeft aan de uiteinden. Daar doen zich soms ook 
overstromingen voor bij hevige regenval. 
Op de terugweg zagen we een grote brand in het westen. Tja, je kunt niks doen want je weet 
niet eens waar die precies is. Verder waren we op een redelijke tijd thuis. Gelukkig vonden 
sommige deelnemers dat de bosexcursie in het begin echt wat had toegevoegd. 
Tieke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sneeuw op de Mont Aigoual 
 
Excursie 13. Nîmes le Vieux 
Verslag excursie naar Nîmes le Vieux, 24-05-2010 (3/4 dag). 
 
Met 15 personen via de Col de Perjuret gereden naar l’Hom, centraal in het gebied. Vanuit de 
auto zien we onderweg  een koekkoek, een grauwe klauwier en tapuiten. In het dorpje van 
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enkele huizen/boerderijen  zien we rotsmussen. Bij een stralend blauwe lucht en aangenaam 
warm weer hebben we gedurende zes uren het gemarkeerde pad gevolgd, dat westwaarts 
lusvomig vice versa  dorpje Gally gaat. Dit verloopt héén hoog op de helling, terug laag op 
deze helling, door het “chaos”gebied van ruïneachtige rotspartijen en met uitzicht op een 
doline. Het pad is niet meer dan 2 ½ km, hemelsbreed ruim 1 km, zodat het duidelijk  is dat de 
planten alle aandacht hebben gekregen. Noord en zuidkant van de rotsen verschilden in 
begroeiing. Michel raakte verrukt van het rotsviooltje en het hongerbloempje. Lager op de 
helling was er tussen de rotsen hier en daar op kleine schaal een bosmilieu,  met bosaardbei, 
bingelkruid, helleborus etc. en nog lager waren er wat meer bomen en we hoorden diverse 
gewone bosvogels. Van de typische vogels van het open gebied zagen we de rotsmus en  de 
geelgors en hoorden we lange tijd de hop, verder nog de boomleeuwerik. Een 30-tal 
alpenkraaien hokten samen op de heuveltop. Tijdens de lunch verscheen de rode wouw en 
begon vóór ons te jagen en een tijdje paalzittend uit te kijken. Ook een slangenarend en een 
vrouwtje sperwer hebben zich goed laten zien. Inmiddels had Paul, die de kriebels kreeg van 
het lage tempo, een spurt naar een dennenbosje gemaakt en heeft als enige de hop ook gezíen.  
Wim en Rieke vonden deze entourage dé plek voor een poseerfoto voor de kerstwenskaart. De 
foto was zeker geslaagd.  
Voor de vlinderaars was er pas s’middags iets te beleven, met nogal wat 
moerasparelmoervlinders en een kalkgrasdikkopje en het klein avondrood. 
Veel muurhagedisen kruisten ons pad en enkele forse smaragdhagedissen poseerden voor de 
camera’s alvorens weg te kruipen.  
Bij dit ideale weer, het landschap en de vele planten en dieren waren we uiterst tevreden en 
verzadigd na deze excursie. 
(Ruud Kuipers) 
 
Excursie 14. Sentier de ravin de la Vinade       Geel vlas 
 
Met z’n zevenen begonnen we op het 
pleintje in Meyrueis aan de klim naar 
boven. Al heel snel ging de weg over 
in een smal paadje langs de 
oosthelling. Wat groeide en bloeide er 
veel! Gestaag steeg het goed 
begaanbare pad tot 1000m. Tijdens de 
koffiepauze werden we verrast door 
zo’n 7 zwevende vale gieren en 1 
monniksgier, prachtig!. 
Na het hoogste punt daalde de weg af 
via een ander dal. Hier een bebost, 
maar goed pad. Een wandeling met 
veel waarnemingen, erg mooi! We vierden dat tot slot met een lekker sapje op een terrasje in 
Meyrueis. 
Ad 
 
Excursie 16a. Causse de Blandas 
Hoe warm het was en hoe ver!!. De Crossbillguide noemt de Causse de Blandas het beste 
vogelgebied van de streek. Een goede reden om er met de vogelaars naar toe te gaan. Het 
bleek echter over de gekozen route via de Mt. Aigoual en Le Vigan een lange reis, vooral 
vanwege de slingerende bergwegen die hard rijden niet mogelijk maakten, mede i.v.m. de 
gevoeligheid voor wagenziekte van enkele excursionisten. 
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Onze koffiestop aan de rivier de Arre, tussen Le Vigan en Alzon, leverde wel meteen grote 
gele kwikstaarten en een flits van een waterspreeuw op.. Op de Causse zelf bleken de vogels 
dun gezaaid. We genoten echter van het landschap, met name bij de Cirque de Navacelles (en 
van een ijsje), van de velden Asfodillen en Vedergras. Het was warm, de mussen vielen van 
het dak en andere vogels hielden zich stil. Pas later in de middag kwam de vogelwereld weer 
tot leven met o.a. een mannetje roodkopklauwier en een idem grauwe klauwier, die echter 
alleen door de inzittenden van de auto die eerder vertrok werden gezien. Toch een mooi 
gebied, maar wat ver (hoewel we er terug 1uur en 20 min. over deden langs een andere route). 

Een uur vroeger vertrekken 
en langs de snellere 
westelijke route zal 
waarschijnlijk ook beter 
zijn. 
Andri 
 
 
 
 
 
 
 
Cirque de Navacelles 
 

 
Excursie 16c Causse de Blandas  (prive-verkenning) 
Vergeleken met Causse de Mejean is Causse de Blandas veel groener. Naar mijn idee ook met 
veel meer bloemen en vogelsoorten. Er zaten praktisch overal Nachtegalen te zingen. Ik 
hoorde hier voor het eerst de Wielewaal. Een Patrijs met een duidelijke witte oogstreep vloog 
vanaf de weg een weiland in. De Grauwe Gors bracht op geringe afstand zijn “rammelend 
sleutelbos” liedje ten gehore. Ook de Boomleeuwerik liet zich goed horen. Goed dat de ramen 
van de auto open stonden, daardoor was het “kwik me dit, kwik me dat” van de Kwartel goed 
te horen. In de blauwe lucht cirkelde een Zwarte Wouw. Net buiten de Blandas stond 
Bilzekruid prachtig in bloei. Voor de Paarse Morgenster kwam ik toch ook maar even de auto 
uit. Op een bepaalde plaats stonden duizenden Witte Affodils in bloei. Dan weer zagen de 
bermen blauw van de Bieslelie. Een vlassoort op lange stengel en de Kuifvleugeltjesbloem 
maakten het geheel nog blauwer. Er stonden zulke massa’s Tijm dat je voor de geur niet eens 
uit de auto hoefde te komen. Er vlogen veel vlinders. Ik zag hier vrijwel alleen Gele 
Oranjetipjes. 
Van het dorpje Blandas even doorgereden naar het uitzichtpunt over Cirque de Navacelles. 
Het was er druk en een café deed daar goede zaken. Als je dan weer Causse de Blandas 
opgaat, waar in feite veel meer is te beleven, dan zie je plotseling niemand meer. Je hoort 
alleen nog de rust en de stilte die nog wordt geaccentueerd door het gezang van de vogels en 
het gezoem van de insecten. Merkwaardig dat het spectaculaire in flora en fauna op de meeste 
mensen minder impact heeft dan een spectaculair uitzicht. We mogen ons als KNNV’ers best 
gelukkig prijzen dat we van zoveel dingen in de natuur kunnen genieten. Goed beschouwd 
was ik gelukkiger met die rondzwevende Zwarte Wouw dan met het uitzicht over Gorge de la 
Vis. Toine 
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Excursie naar de Cernonvallei. 16b 
De afstand naar de vallei ten zuiden van Millau was 60 km. We reden door Cavalerie en toen 
nog ongeveer 6 km. In het dorpje Lapanouse-de-Cernon moesten we richting oud station. 
Daar reed nog een toeristentrein en kon je met een soort treinfiets over de rails fietsen. Wij 
gingen wandelen. Eerst namen we na het wildrooster het rechtse pad, dit bleek heuvel op te 
lopen. We zagen wel prachtige orchideeën, o.a. Aspergeorchis en  Welriekende nachtorchis. 
En ook endemische soorten, maar ook de gewone Vliegenorchis. Verder viel het prachtige 
Blauw parelzaad op en later de Scheefbloem. Hierop komt het Marmerwitje voor, maar dat 
hebben we helaas niet gezien. Wel zagen we enorm veel vlinders, weliswaar niet allemaal 
nieuwe soorten voor het kamp, maar wel heel veel. Veel Veldparelmoervlinders, 
Moerasparelmoervlinders in 2 ondersoorten en veel Bastaardlibellen. De nieuwe soorten 
waren: Zuidelijke luzernevlinder, Bruin blauwtje, Verborgen boswitje, Sleutelbloemvlinder, 
Moerasparelmoervlinder (beckeri), Tweekleurig hooibeestje en de Dagpauwoog. Verder 
zagen we nog een vrouwtje Bosbeekjuffer en een Schorpioenvlieg. Het was een prachtige 
wandeling, vooral toen we eindelijk het goede pad vonden en langs de Cernon liepen. In de 
plasjes van de beek waren heel veel blauwtjes, Parelmoervlinders, Aardbeivlinders en 
Hooibeestjes langs de rand. Erg mooi.  
Op de terugweg zijn we via een andere weg 
gereden en hebben we een spectaculaire weg 
genomen om binnendoor naar Meyrueis te 
rijden. Het bleek echter een langere route, 
maar wel heel mooi. Om half 7 waren we 
weer op de camping, een lange dag.  Klaske 
 
                         Moerasparelmoervlinder 
 
Excursie 17. Bramabiau 
De gids in de grot was een jonge Fransman die gelukkig ook een beetje Engels sprak zodat ik 
er toch nog wat wijs uit kon worden. Het fossiele netwerk werd ontdekt door een plaatselijke 
speleoloog, Felix Mazaurac. Deze grot is interessant omdat er een onderaardse rivier door 
stroomt. Eens in de 10 jaar zijn er hoge waterstanden zodat het water dan 6 meter hoger staat. 
Buiten de grot kun je eenvoudig wel 2 uur doorbrengen in de prachtige omgeving, veel 
interessante planten. 
Frits 
 
Excursie 18. Wandeling langs de Tarn 
Langs een smalle weg met veel haarspeldbochten naar Le Marlene. Een leuk dorp tegen de 
rotsen gebouwd aan de Tarn. Nu nog rustig maar in ’t seizoen wel druk denk ik met o.a. 
kanoverhuur. De excursie ging langs 
een gemakkelijk pad boven langs de 
rivier. Veel planten en ook veel 
vlinders. Koffiepauze onder een 
walnotenboom op doorgezaagde 
boomstammen, ieder had zijn eigen 
stoel en Andri en Ruud hadden zelfs 
een tafel gemaakt. Een ideale plek dus 
met een concert van de zwartkop op de 
achtergrond. Een rustige rivier met 
kiezelstrandjes en 
stroomversnellingen. 
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Voor de lunch had ik een plekje aan de rivier beloofd, het was even zoeken maar we vonden 
toch een smal paadje naar beneden. Daar ontdekte Andri aan de overkant een kwak. Na de 
lunch nog even doorgelopen en op 3,5km zijn we weer terug gegaan. Toen we langs ons 
koffieplekje kwamen, waren onze “tafels en stoelen” gekloofd. Het was een geweldige 
wandeling, voor herhaling vatbaar. 
Dini 
 
 
Excursie 19. Arc de St.Pierre 
Bij het uitstappen was men al meteen zeer opgetogen over al het moois dat er te zien was. 
Aangezien La Viale hemelsbreed 1km van Le Truez ligt (met zijn maison de Voutours) was er 
een wolk gieren die bezig was om uit te zoeken wat er deze dag te doen was. 2 Duitse dames 
haalden ons in, zij liepen met een kleine ezel. Zij waren zeer tevreden over de reis, 8 dagen 
trekken, 15km per dag. Verder heeft deze excursie 2 gezichten: a) flora en fauna en b) de 
Bronstijd. 
 Een rondwandeling langs 6 aandachtspunten: 
1.La Grande Place, een bosplein met een grote zuil in het midden, 
2. Grotte la Baumelle, deze werd gebruikt door jagers en er speelt een sage: Katingak 
3. Grotte de l’Homme Mort ontdekt in 1867 met 50 menselijke skeletten van mensen van 
2200-1800 v.Chr. Er zijn operaties uitgevoerd met vuursteen. 
4. Ancien Village. geeft een beeld van de bewoning in de Bronstijd. 
5.Een rots, voorstellende een broedende kip. 
6. Eindpunt: de 3 Arcs. 
Al met al een geslaagde excursie. 
Wim. 
 
Excursie 20. Arc de St. Pierre 
De specialiteit van deze wandeling zijn de prehistorische grotten, de overblijfselen van een 
dorpje uit de 1e eeuw van onze jaartelling en fantastische rotsformaties. Maar ook qua planten 
heeft het veel te bieden, door het 
meer bos- en mosachtige 
karakter dan wat we hier meestal 
tegenkomen. De folder geeft een 
hoogteverschil van maar 8m., de 
GPS gaf aan dat we meer dan 
200m hebben gestegen, wat een 
stuk beter klopt met ons gevoel. 
Af en toe was het een beetje 
klauterwerk (vooral naar de 
Grotte de la Baumelle), maar het 
geheel was een ontspannen 
wandeling met heerlijk weer. 
Anneloes 
 
 
 
Excursie 22. Sentier du ravin de la Vinade 
Op de reguliere tijd vertrokken we met 4 auto’s naar Meyrueis om de Sentier de Découverte 
te lopen. Direct achter het hotel d’Europe omhoog en gelijk tussen de bloemen en planten. Dat 
er veel te zien en te beleven was blijkt wel uit de voortgang, na 2 ½ uur waren we ongeveer 
2,5km gevorderd en 300m gestegen. Inmiddels begonnen de vlinders ook te vliegen dus weer 
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een aandachtspunt erbij. Na het bereiken van het verste punt op de route daalden we weer af 
naar Meyrueis door een prachtig bos. Om drie uur waren we weer terug bij de auto’s en 
konden we terug zien op weer een alleszins geslaagde excursie. 
Herman 
 
Excursie 23. Sentier Ermitage de St. Pons 
Wandeling naar de hermitage Saint Pons en naar een plek waar je de Jonte in de Tarn kunt 
zien stromen. In “Les Cassagnes” op een hoogte van 860m. zijn we met 16 deelnemers de 
wandeling begonnen. Direct werden we onthaald op een groot aantal wijngaardslakken die 
met hun tempo gelijk de toon zetten voor onze ontdekkingstocht tussen prachtige plantjes en 
groots oprijzende rotsen van harde kalk en dolomiet. Klein als wij waren in dit landschap. 
daalden wij een bergachtig pad af. Toen wij ons afvroegen of wij onze doelen zouden halen 
ontmoetten wij een groep 
Fransen + 1 Nederlander. Wim 
op zijn uitzonderlijk 
Frans ging het gesprek aan 
met de leider der Fransen 
en kreeg zinnige 
informatie. Plotseling 
ontpopte de Nederlander zich 
als Nederlander. Hij 
had Wim heerlijk in het 
Frans laten praten om hem te 
kans te gunnen zijn Frans 
te oefenen. Na een roerend 
afscheid verkozen wij het 
brede pad. Na enige tijd kregen wij prachtig uitzicht op de Tarn met gieren erboven, waarop 
Dini verzuchtte: “Oh, wat heerlijk om zo te zweven”. Inderdaad met enkele vleugelslagen 
zweefden zij door het dal of boven ons. 
Na enige tijd bereikten wij het punt waar je om de rotspartijen draait en in de richting van de 
Jonte draait. Ook daar hebben we uitgebreid naar de gieren gekeken. Aangezien de totale 
rondwandeling te ver werd zijn we op dit punt gekeerd en teruggegaan over hetzelfde pad. Op 
zeker moment is een groepje afgeslagen richting hermitage. Ook dit werd te ver. Op het punt 
van terugkeer hebben we prachtig kunnen zien hoe een paar slechtvalken hun jong de 
kneepjes van het vliegen leerden, zoals stijgen, draaien en zelfs tijdens de vlucht iets aan 
elkaar doorgeven. Tenslotte zijn we samen met de anderen die boven op ons gewacht hadden, 
voldaan weer naar les Cassagnes gegaan, het vertrek-, tevens eindpunt. Al met al een 

wonderschone wandeling! 
Leni 
 
Excursie 24. Pad langs de 
Tarn, start La Malene, 
stroomafwaarts. 
Het te bewandelen pad is aan de 
overzijde van de brug, dus de 
zuidoever in W. richting. Het is 
breed en vlak zodat je het 
landschap in al zijn rijkdom 
kunt bewonderen. Het begon al 
met een bloeiende geurende 
Robinia, het ravijn, de Tarn, 
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veel bloemen, rijk bloeiend, veel vlinders, zelfs zonder net werden veel soorten 
gedetermineerd, kikkergekwaak, smaragdhagedis. Het is op een paar plaatsen mogelijk af te 
dalen naar de rivier, na ong. 3 km is er een paadje naar beneden en met wat klauteren kon je 
aan de oever komen en de jonge forelletjes zien zwemmen. Helaas zagen we niet de beloofde 
kwak maar wel alle stukken hout waarop je zo goed kon koffiedrinken en lunchen. 
Omdat het maar 1 pad is dat je net zover kunt volgen als je wilt was het mogelijk dat alle 
deelnemers konden kiezen: snel of langzaam, we spraken af hoe laat we weer bij de auto’s 
zouden zijn en dat werkte prima. Onderweg of in het dorp kwamen we elkaar allemaal weer 
tegen in opperbeste stemming over de genoten excursie: kort of lang of tussenin, en besloten 
met een ijsje. 
Janny 
 
Excursie 26. Sentier du Ravin de la Castèle 
De sfeer was opperbest, het tempo voor iedereen ideaal, als de achterste weer bij de voorste 
(Erik) was had die juist alle gepasseerde plantjes al weer gedetermineerd (indien nodig). En 
het weer was puik. Vanuit het dorpje liepen we aanvankelijk door extensief beweide of 
verlaten weitjes en akkertjes, tussen bemoste 
muurtjes , zeer bloemrijk, veel soorten orchideeën 
in hoge aantallen, licht dalend. Allengs gingen we 
sneller dalen, via de Oost helling, kijkend op een 
zijravijn van de Jonte en daarna in het ravijn van de 
Jonte zelf. Hierboven zagen we een grauwe 
kiekendief bakkeleien met een sperwer. De 
akkertjes / weitjes gingen steeds meer in bos over, 
eerst buxus, steeds meer dennen en beuken. 
Daarmee veranderde ook steeds de vegetatie. Het 
pad werd smaller en daalde verder via een 
noordhelling, steil, bosweg naar de Jonte. Daar is 
een bruggetje (passerelle) naar de andere kant, het 
was heel gemakkelijk over te steken. Piet ging op 
zoek naar de résurgence van de Jonte, maar dat was 
toch te ver weg. Verder was het lunchen en evt. 
pootje baden. Vervolgens weer omhoog in W. 
richting, smal, stijgend, van noordhelling naar 
westhelling, kijkend eerst op de Jonte, daarna op het 
Ravin de la Castèle. Daar streek een monniksgier 
neer op een boomkruin! 
Na een heel steil stukje veranderde het bos weer geleidelijk in verlaten weitjes en akkers die 
ook aan het verbossen zijn. Zo kwamen we weer in eenzelfde landschap terug als waarin we 
begonnen. We benaderden het dorp vanuit westelijke richting en zagen zo dat er inderdaad 
een tot een soort kasteel versterkt huis stond. 
De paden waarlangs we liepen waren de vroegere ezelpaden naar de watermolen. Daar werd 
de rogge gemalen. De ezels liepen zelfstandig, zonder begeleider. Ieder dorp had een eigen 
claim op een stukje Jonte voor hun eigen waterkracht installatie. Het was een prachtige tocht 
vonden wij allen éénstemmig. 
Marli 
 
Excursie 27. Sentier de Dargilan 
 Bij het aantrekken van mijn bergpantoffels kwam er een pimpelmees op mijn schoen zitten 
en wat rondslingerende broodkruimeltjes opeten. 
Is dit het teken voor een bijzondere dag ? 
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Bij vertrek besloten we als eerste naar de “grotte de Dargilan”te gaan en vervolgens te gaan 
lopen. 
Onderweg zagen we een grauwe klauwier ,een buizerd die net zijn prooi geslagen had en 
vervolgens nog een goudvink. 
Aangezien de grot nog niet open was hebben we maar eerst de koffie opgedronken en 
ondertussen genieten van het prachtige uitzicht. 
Onze gids sprak vloeiend Frans (wat fijner voor haar was dan voor ons) zodat een vertaling op zijn 
plaats was. 
Ze liep echter sneller door de grot dan wij de summiere vertaling konden lezen zodat we voor 
11.30 uur alweer buiten stonden. 
De grot  met zijn natuurgeweld liet bij ons een bijzondere indruk achter. 
Bovendien viel mij de diverse ongeaarde driewegstekkers langs de vochtige wand op die 
volledig volgens Frans gebruik waren aangelegd. 
Vervolgens liepen we naar een Aven waar Yvonne de bekerzwam tegenkwam in bijzonder 
mooie staat. 
Doorgereden naar Serigas waar we de auto neerzetten en langs de Jonte liepen over de GR 
62a en een fantastische hoeveelheid vlinders en haften zagen o.a de koningspage. 
Na de lunch zag ik nog een knapuiltje maar toen vielen net ff mijn ogen dicht in het zonnetje. 
Daarna ging de route naar beneden die we later weer omhoog liepen en de verkorte versie 
weer terug naar Serigas. 
Onderweg zag (en hoorde) ik de koekoek die naar het volgende bosje vloog en zich niet liet 
fotograferen ook nog een buizerd. 
Diverse malen lag ik op mijn buik om bloemen te fotograferen wat volgens Yvonne net zo 
bijzonder was als het zien van een knobbelzwaan in deze omgeving. 
Kortom we hebben een fantastische dag gehad waarvan ik echt niet alles bij naam kan 
noemen maar soms kan je het genieten wel uitdrukken met woorden en aangezien ik graag 
met woorden speel heb ik ooit het volgende gedichtje gemaakt over de merel. 
De merel. 
 De merel fluit een wijsje  
Wat zijn vader ook al floot 
Steeds opzoek naar een nieuw meisje  
Van het dak of uit de goot. 
  
Het is het deuntje van die mannen 
Dat als je luistert je wordt verwend 
Je wordt helemaal ontspannen, 
Voor hen een fluitje van een cent.  
Paul 
  
  
Excursie 28. St. Pierre Cassagnes 
We zijn vanaf Cassagnes rechtsom 
gelopen, richting Jonte. Het was een 
mooie route. Vooral het zicht op de rotsen die verweerd waren en we hebben mooie planten 
gezien. Het pad was af en toe best pittig met steile afdalingen en flink klimmen. Het uitzicht 
was ‘formidable’ en ook het pad met af en toe een doorgang onder een steen door. Een smal 
pad naar beneden. Al met al een mooie wandeling  
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Excursie 29 
Vanuit Meyrueis naar de Raffeques 
 
Op deze zondag regent het. Daarom gaan 
we eerst foto’s kijken in de 
gemeenschapsruimte. Dat blijkt een 
leuke tijdsbesteding. Om 12 uur 
besluiten we toch een wandeling te 
maken, het is nog niet droog, maar het is 
lekker om even buiten te lopen.  
Het is alweer een mooie wandeling met 
veel informatie over gesteente, stenen en 
planten. Helaas vliegen er geen vlinders.  
De wandeling is ongeveer 4 km lang en 
daarna gaan we even wat drinken bij ons 
restaurant. Ook dat is gezellig en de 
middag vliegt voorbij.  
Als we weer op de camping komen, is 
het inmiddels 4 uur en gaan we de 
voortent opruimen. Gelukkig is de convo 
gisteravond al opgeruimd en ligt droog in 
de auto. En zowaar, de voortent komt 
ook droog in de caravan, want het is een 
half uurtje droog. Daarna ruimen we de 
caravan op en betalen we de camping. 
Nu kunnen we morgenochtend vlot 
vertrekken. Zo komt er een einde aan een 
leuke vakantie.  

 
Avondactiviteiten.  
 
Natuurlijk was er iedere avond “choc” en werden de excursies besproken. Ook het 
programma van de volgende dag werd voorgelegd en konden we een keuze maken uit vaak 3 
excursies.  
Vaak zijn we in de tent bijeen geweest, soms konden we heerlijk buiten zitten.  
 
Op woensdag avond, tijdens een toch 
wel heftige regenbui, heeft Herman 
Roode een presentatie gehouden over 
Slakken. De titel: De Slakkenvanger.  
Herman heeft inderdaad tijdens het 
kamp zoveel mogelijk slakken bekeken 
en op naam gebracht.  

 
 
 
 
 
 
 
Slakkervanger 
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Op donderdagavond was de presentatie van de transecten. Willem en Michel presenteerden 
hun bevindingen van geologie, bodem, planten en Klaske van de vlinders. Het gaf een goed 
beeld van de omgeving en heeft zeker toegevoegde waarde aan de studie tijdens het kamp 
gegeven.  
Aan de presentatie is heel wat werk vooraf gegaan. In de eerste plaats aal materialen die nodig 
zijn, moeten worden meegenomen. 
Dan zijn er kaarten van het gebied 
nodig, Willem had zelfs een 
prachtige geologische kaart. 
Vervolgens moeten er plekken voor 
de transecten worden gezocht die 
een goed beeld geven van de 
verschillen in de omgeving. En 
tijdens de uitvoering is determineren 
van planten en vlinders belangrijk. 
Maar gelukkig konden de 
organisatoren rekenen op hulp en 
belangstelling en werden ze 
gewaardeerd om hun initiatief en             transect 1 
 uitwerking.  
 
Op vrijdagavond hadden we een diner in Meyrueis, georganiseerd door Janny met hulp van 
haar Adrie. Het was tot in de puntjes verzorgd en iedereen heeft genoten van de heerlijke 
maaltijd naar eigen keuze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     De goed georganiseerde maaltijd.  
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Op zaterdagavond kreeg Piet de gelegenheid iets te vertellen over zijn grote belangstelling 
voor stenen en fossielen. Piet heeft er een klein stukje over geschreven, zodat iedereen het kan 
lezen. En heeft Guda namens iedereen met een luchtig woordje het bestuur bedankt. 
 
“Wil jij een stukje schrijven voor het verslag over stenen?” Je wilt dat best doen en thuis blijkt 
dat je bladzijden vol zou kunnen schrijven. Ik heb 2 onderwerpen gekozen: fossielen en een 
droge, opgevulde rivierbedding hoog in het dal. 
 
Volgens de Groene Gids van 
Michelin zijn de Causses  ontstaan 
door afzetting van mergel en 
kalksteen  in een binnenzee. Als je 
vanaf de camping naar boven liep 
zag je dat er in een bepaalde periode 
ook klei is afgezet. Na de afzetting 
van de klei is er zeker nog een paar 
honderd meter dikke laag kalksteen 
afgezet want ondanks de erosie van 
het plateau was het nog een hele 
klim van de fossielenplek naar 
boven. Die dikke laag kalksteen 
heeft de klei behoorlijk onder druk gezet maar gelukkig voor de fossielenzoekers was de klei 
toch niet erg versteend. In tegendeel, ze verweert makkelijk; na een zware regenbui is de 
modder weggespoeld en de fossielen liggen voor het oprapen. 
Er blijft natuurlijk wat te wensen. Over het algemeen waren de fossielen erg klein; wat moet 
je nu met een gaaf ammonietje van krap 3 mm ? Als de kleilaag zo’n 50 miljoen jaar later was 
gevormd zouden de vondsten beslist indrukwekkender zijn geweest. 
Wanneer je een geologische tabel raadpleegt zie je: Trias  225 tot 190, Jura  190 tot 136, Krijt  
136 tot 65 miljoen jaar geleden enz. De laatste keer dat gletsjers ons land bedekten was  
200 000 jaar terug en dat is al onvoorstelbaar lang geleden.  De vorming van de Causses 
duurde een duizend maal langer. In die lange tijd dat de Causses gevormd werden 
veranderden de omstandigheden zoals het klimaat. Daarom vind je in de éne laag meer 
fossielen dan in een andere laag. 
 Ook was er een ontwikkeling van levensvormen. De bloeiperiode van de ammonieten was in 
de Juraperiode. Toen werden de bovenste lagen van de Causses afgezet. Marie-Hélène, onze 
gastvrouw op de camping, vertelde dat bij graafwerk voor een watertoren op het plateau 
mooie fossielen zijn gevonden. In de tijd van “onze” kleilaag bestonden die nog niet. 
Aan de franse kust, bij Cap Griz Nez  of in Normandie bij Villers-sur-Mer is het makkelijker 
om grote ammonieten te vinden. 
 
Bij de wandeling op de laatste zondagmiddag toen het net even droog was zagen we in een 
verticale wand langs de weg, de D 57 van Rafègues naar Meyrueis, een oude rivierbedding. In 
de schist met horizontale lagen was een bedding uitgesleten. Bovenaan zo’n 8 m breed en 3 à 
4 m diep. Ooit was dat het laagste punt van het dal. Nu stromen de riviertjes zeker 100 m 
lager! De aanhouder wint maar hoeveel tijd heeft het gekost om al dat materiaal af te voeren?  
De bedding is opgevuld met materiaal dat het water van hogere plaatsen heeft meegevoerd. 
Naast zand en grint ook granieten keien van voetbalformaat en groter die zó verweerd zijn dat 
je ze met de hand kan verpulveren. Grijs graniet dat je in de richting van de Mt Aigoual 
tegenkomt.Rotsen zijn niet voor eeuwig maar de veranderingen gaan wat langzaam. Het was 
een verrassing om aan die droge bedding op grote hoogte de veranderingen zo duidelijk te 
zien.    Piet. 
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Tot slot hebben we op zondagmorgen een selectie uit de foto’s bekeken. Er zijn veel mooie, 
grappige, typerende foto’s gemaakt tijdens het kamp, in het verslag heb ik gekozen uit de 
toegestuurde foto’s van Adri H. Toine, Huib, Marli en natuurlijk uit de serie waaraan Huib, 
Herman en Astrid hadden bijgedragen. Met veel dank daarvoor.  
Guda heeft een mooi stukje geschreven over de indrukken die zij op het kamp heeft opgedaan 
en eigenlijk vind ik dit een geweldige samenvatting van een prachtig kamp. De moeite van het 
herhalen waard.  
 
Evaluatie van het KNNV-kamp in de Causses. 
 
Nu de regen op de laatste kampdag zich eindelijk meldt en het excursieprogramma voor 
vandaag voorlopig is opgeschort, is dit een mooi moment voor een 
zondagochtendoverdenking over “hoe het was”. Het was geweldig. En dat is niet alleen van 
toepassing op de indrukwekkende omgeving met zijn rijke flora, zijn vlinders, vogels, 
(korst)mossen en andere aspecten van de veldbiologie. Het slaat ook op de camping met zijn 
prima voorzieningen en zijn attente beheerdersechtpaar. Zij haalden ’s morgens vroeg voor 
ons vers brood uit Meyureis en stelden zelfs hun eigen beveiligde inlogcode ter beschikking 
zodat enkele kampdeelnemers van internet gebruik konden maken. Maar het slaat natuurlijk 
ook op de kampdeelnemers, waarbij het kampbestuur voorop staat. Want zeg nu zelf: hoe 
vaak heb je een doortastende voorzitter, die ook nog heel erg aardig is? En onze admin. Janny, 
die alles tot in de puntjes had voorbereid, een gezellig etentje regelde in een knus restaurant in 
Meyureis én er ook nog voor zorgde, dat we koekjes meekregen als we op excursie gingen 
(voor het geval je wat krap zat met je brood bijv.). En dan onze excursieregelaars, Andri en 
Willem. Andri koos voor de Causses omdat er in de Crossbillguide zulke mooie dingen over 
werden gezegd. Hij wist iedere avond de indruk te wekken, dat hij net op tijd een paar 
excursies had bedacht om ons aan te bieden. Maar geloof maar, dat hij het ook terdege 
voorbereidde! En hoe je van een dag, die slecht begint omdat je je rugzak buiten op een tafel 
bij de receptie laat staan, toch een grote verwendag kunt maken heeft hij ook aangetoond. 
Heerlijk relaxed wandelen zonder enige andere ballast dan je kijker en dan door de andere 
excursiedeelnemers voorzien worden van broodjes Emmenthaler, kopjes koffie en een lekker 
appeltje! Voor herhaling vatbaar lijkt me zo. Willem leek de tegenhanger van Andri. Hij koos 

voor de Causses vanwege de interessante 
geomorfologie en de zichtbaarheid van de relatie 
tussen bodemgesteldheid en vegetatie. Toen 
Michel zich ook als kampdeelnemer meldde was 
het plan snel getrokken: als er voldoende 
geïnteresseerde kampdeelnemers waren zouden 
we, gewapend met grondboor, schepje en pH-
meetapparatuur, enkele transecten gaan bekijken. 
Het werd een groot succes mede door de 
deskundige inbreng van velen én door het 
aanstekelijke enthousiasme van Willem. Dat hij 

(Willem) ’s avonds bij de choc ook als sandwichman zou fungeren, had hij vast van tevoren 
niet kunnen bedenken, maar de getekende kaart van de omgeving kreeg er een fraai reliëf 
door. Tja, en dan die andere kampdeelnemers. Piet ging voor de gesteenten en vertelde ons er 
van alles over. En passant was hij ook bereid steentjes om te keren om op die manier 
Herman(de slakkenpakker) van materiaal te voorzien. Lenie keek met argusogen naar de 
opbrengst van de grondboringen om te “oogsten” als het geschikt leek voor haar passie, 
pottenbakken. Josephine stortte zich volledig op de excursies, hier en daar wat verliezend, 
maar altijd haar spulletjes via andere kampdeelnemers weer terugkrijgend. Tieke, die naast 
haar belangstelling voor de veldbiologie ook een lange-afstands-wandelaar is, kwam tijdens 
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een excursie onder haar leiding tot de conclusie, dat wij ook konden lopen! Erik heb ik alleen 
maar met een flora in zijn hand bezig gezien met determineren zowel in het veld als bij de 
tent, alhoewel, één keer roerde hij in een pannetje met eten toen ik langskwam. Anne rende 
heen en weer met de koffiepot en las ongelooflijk dikke boeken. Renee schreef historie (en 
bezorgde ons het schaamrood op de kaken) doordat we hem kwijtgeraakt waren tijdens een 
excursie. Onze torteltjes Frits en Nelly hadden de grootste 
moeite met het verdelen van de tijd tussen de veldbiologie en 
elkaar. Michel verzette bergen werk waardoor we aan het einde 
van het kamp al de eerste resultaten van onze “opnames” in de 
transecten te zien kregen. Corrie schaarde zich bij de groep 
deskundige vlinderaars en leefde zich uit, net als Klaske, 
Herman en Hennie, met het vlindernet. Toine was onze 
hoffotograaf; hij zag allerlei moois, dat de anderen bijna over 
het hoofd zagen. Jaap voorzag ons bijna ieder avond van 
kritische commentaren, had moeite met het “lichtknopje” bij de 
toiletten, maar zag toch ook kans om in hun 4wheeldrive die 
prachtige haarspeldbochten in de weg naar La Malène te 
nemen  samen met zijn Elly. Ruud maakte indruk met zijn 
brede kennis; Anneloes genoot van alle korstmossen en was 
opgetogen over het longmos; Astrid liet ons genieten van haar 
bijzondere humor en bepaalde haar eigen tempo, ook als ze 
volgauto was achter Herman. Ad bezocht dagelijks een groot aantal kampdeelnemers om op 
die manier tijdig alle groene briefjes in te zamelen. Rieke en Wim namen voor de 95ste keer 
deel aan een kamp. Ze hopen volgend jaar de 100 te halen! Daar steekt die eerste keer van 
Paul en Yvonne schril bij af, maar als ze het niet gezegd hadden zou niemand hebben gedacht 
dat ze voor het eerst aan een kamp deelnamen. En dankzij Yvonne zijn de haringen van de 
convo in een sopje gegaan alvorens ze weer werden ingepakt!! Adri en Gerard hebben 
halsbrekende toeren uitgehaald om eindelijk het venusschoentje volop te zien bloeien. Door 
hun fraaie foto’s konden wij er ook een beetje van genieten. Adrie (van Janny) bleek 
uitstekend te kunnen relativeren, was de rust zelve en zorgde er tijdens het etentje voor, dat 
iedereen kreeg wat hij/zij besteld had. En tenslotte Diny: ik geloof te hebben begrepen 
waarom zij een nieuwe heup nodig had. Ze probeert al heel veel jaren Andri bij te benen en 
dat slijt! 
Zo, dan is nu het wachten op weer een kamp in de Causses. Ik zal me zeker aanmelden! 
Guda 

 
En maar zoeken ….welke is het?                                   Erg vermoeiend!       



VLINDERS EN INSECTEN VAN DE CAUSSES. 17 t/m 31 mei 2010.  
 
Dagvlinders Nachtvlinders Overige insecten 
Koningspage Boterbloempje Cicindela campestris 
Koninginnepage Bruine daguil Bastaardlibel 
Boswitje Tauvlinder Franse veldwesp 
Oranjetipje Metaalvlinder  Veldkrekel 
Gele oranjetip Klein avondrood Goudwesp 
Groot koolwitje  Heideringelrups Gaasvlieg 
Klein koolwitje Kolibrievlinder Lygaeus equestris (wants) 
Klein geaderd witje Klaverspanner Coreus marginatus (wants) 
Boswitje Muntvlindertje Zwartspriet soldaatje 
Citroenvlinder Glasvleugelpijlstaart Wolzwever 
Cleopatra citroenvlinder Rups Grauwe borstel Tuinhommel 
Gele luzernevlinder Witvleksileneuil Alpenboktor 
Zuidelijke luzernevlinder Berkenspanner Zwarte houtbij 
Groentje  Rode bosmier 
Sleutelbloemvlinder  Bosbeekjuffer 
Kleine vuurvlinder  Vijfstippelig lieveheersbeestje 
Bruine vuurvlinder  Gemarmerde eikenbok 
Violette vuurvlinder  Groene zandloopkever 
Dwergblauwtje  Canthophorus dubius (wants) 
Zuidelijk dwergblauwtje  Polomena prasina (wants) 
Icarusblauwtje  Steenhommel 
Bloemenblauwtje  Bijenwolf 
Adonisblauwtje  Schorpioenvlieg 
Klein tijmblauwtje  Bastaardzandloopkever 
Bruin blauwtje  Dolycoris bacarum (wants) 
Bruin dikkopje  Vuurwants 
Aardbeivlinder  Aardhommel 
Kalkgraslanddikkopje  Gouden tor 
Rouwmantel (3 roofwants) Rinocoris erythropus (3) 
Atalanta  Oothecae van Bidsprinkhaan 
Grote vos (4 pillendraaier) Scarabaeus latioolis (4) 
Gehakkelde aurelia  Enoplops scapha (wants) 
Distelvlinder  Rivierrombout 
Dagpauwoog  Ridderwants 
Veldparelmoervlinder   
Paarse parelmoervlinder   
Kleine parelmoervlinder   
Keizersmantel   
Moerasparelmoervlinder (1) (1 debilis)  
Moerasparelmoervlinder (2) (2 beckeri)  
Zilvervlek   
Bosparelmoervlinder   
Hooibeestje   
Tweekleurig hooibeestje   
Argusvlinder Violette  
Bont zandoogje vuurvlinder  
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Vogels 
Het voorjaar van 2010 was niet alleen in Nederland, maar ook in Frankrijk 
uitzonderlijk koud. De winter hield lang aan en daarna bleef er nog lange tijd 
een koude wind uit het noorden waaien. Waarschijnlijk ligt het daaraan dat veel 
trekvogels laat aankwamen in hun broedgebieden in West-Europa. Dat geldt 
voornamelijk zangvogels zoals tapuiten, maar ook soorten als kwartel, koekoek 
en zomertortel.  
Tijdens het kamp hebben we 93 vogelsoorten waargenomen. Dat is voor een 
doorgewinterde vogelaar wellicht weinig, maar Causses kun je wat aantal 
soorten niet vergelijken met Nederland. Je mist er uiteraard de vele watervogels 
en steltlopers die je in ons land kunt zien. Daar staan echter soorten tegenover 
die je bij ons nooit of slechts zelden ziet: rode rotslijster, gieren, ortolaan, hop, 
slangenarend bijvoorbeeld.  
De volgende lijst bevat de soorten die genoteerd zijn tijdens de excursies, maar 
ook enkele die buiten de excursies om gezien zijn, of vanaf de camping zijn 
waargenomen. Bij soorten die slechts een of enkele keren zijn waargenomen zijn 
de nummers van de excursies tijdens welke zij zijn gezien, vermeld (zie 
excursie-overzicht).  
 
Kwak (Nyctycorax nyctycorax) – Op 26 mei (exc. 18) werd aan de oever van de Tarn 
bij Malène een volwassen mannetje kwak gezien, die zich langdurig liet bewonderen. 
Blauwe Reiger (Ardea cinerea) – Op een avond vloog een exemplaar over de camping, 
de enige die tijdens het kamp werd waargenomen.  
Wilde Eend (Anas platyrhynchos) – Er zwommen wat wilde eenden in de Jonte waar 
die door Meyrueis stroomt.  
Wespendief (Pernis apivorus) – Enkele keren gezien (exc. 22 en 16) 
Zwarte Wouw (Milvus migrans) – Slechts 2x gezien (exc. 9 en 16) 
Rode Wouw (Milvus milvus) – 3x gezien (exc. 6, 13 en 28) 
Vale Gier (Gyps fulvus) – Er werden dagelijks vale gieren gezien, soms in groepen tot 40 
exx cirkelend boven de Causse Méjean. Volgens informatie van het “fokstation” tussen 
Meyrueis en Le Rozier leven er nu zo’n 1000 in het gebied.  
Monniksgier (Gyps monachus) –  Een paar maal tussen vale gieren gezien (exc. 14, 19, 
23 en 26). Er vliegen er ca. 100 rond.  
Slangenarend (Circaetus gallicus) – Regelmatig in kleine aantallen gezien, met name 
op de Causse Méjean.  
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) – Slechts een keer gezien (exc. 13).  
Grauwe Kiekendief  (Circus pygargus) – Slechts een keer gezien (exc. 26). 
Havik (Accipiter gentilis) – Gezien op 24 mei, vliegend over de camping. 
Sperwer (Accipiter nisus) – Twee keer gezien (exc. 13 en 26) 
Buizerd (Buteo buteo) – Slechts eenmaal genoteerd (exc.16), maar waarsch. vaker 
onderweg naar excursiedoel gezien, maar vergeten te noteren.  
Torenvalk (Falco tinnunculus) – Drie keer genoteerd (exc. 4, 11 en 16), maar 
waarschijnlijk zelfde “probleem” als buizerd. 
Slechtvalk (Falco peregrinus) – Op 28 mei (exc. 23) oude met jongen Gorge du Tarn 
Houtduif (Columba palumbus) – Alleen op 29 mei (exc. 26) gezien.  
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Turkse Tortel (Streptopelia decaocto)- Algemeen, in dorpen vooral.  
Zomertortel (Streptopelia turtur) – Slechts een keer gezien/gehoord: exc. 16. 
Koekoek (Cuculus canorus)- Vrijwel elke dag gehoord, vaak vanaf camping.  
Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)- Tijdens de laatste nachten van het kamp is 
door enkele deelnemers het gesnor van een nachtzwaluw gehoord. 
Gierzwaluw (Apus apus)- Vrijwel elke dag gezien. 
Alpengierzwaluw (Apus melba)- Gezien op 27 mei (exc. 22) 
Hop (Upupa epops)- Op 19 mei vanaf de camping gehoord en tijdens excursies 9 en 13.  
Draaihals (Jynx torquilla)- Alleen op 19 mei (exc. 4) gehoord en gezien.  
Groene Specht (Picus viridis)- Vrijwel elke dag vanaf de camping en omgeving te 
horen en op excursieformulieren genoteerd. Onduidelijk hoeveel er buiten het dal van de 
Jonte gezien/gehoord zijn.  
Zwarte Specht Dryocopus martius)- Eenmaal gezien (exc. Nr. 6) 
Grote Bonte Specht (Dendrocopus major)- Eenmaal waargenomen (exc. Nr. 6) 
Boomleeuwerik  (Lulula arborea)- In geschikte biotoop gehoord, soms vrij talrijk. 
Veldleeuwerik (Alauda arvensis) – Met name op causses algemeen.  
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)- dagelijks en overal waargenomen.  
Huiszwaluw (Delichon urbica) – minder algemeen dan boeren-, o.a. in Meyrueis 
Rotszwaluw (Ptyonoprogne  rupestris) – In geschikte biotoop aanwezig, o.a. in 
Meyrueis.  
Duinpieper (Anthus campestris)- Een aantal keren gezien, m.n. Nîmes-le-Vieux 
Graspieper (Anthus pratensis)- Niet algemeen, alleen genoteerd exc. nr. 20 
Boompieper (Anthus trivialis)- Algemeen, ook vaak in vrij kaal terrein.  
Grote Gele Kwikstaart (Motacilla cinerea)- Vrij algemeen, exc. 7, 14, 16 en 18.  
Witte Kwikstaart (Motacilla alba) – Vrij algemeen, dagelijks gezien 
Waterspreeuw (Cinclus cinclus)- Het kostte moeite waterspreeuwen te zien. Zat o.a. bij 
camping, bij Roquedols en in Meyrueis.  
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)- Vrij algemeen.  
Heggenmus (Prunella modularis)- Vrij schaars, maar wel regelmatig gehoord.  
Roodborst (Erithacus rubecula)- Dagelijks waargenomen, o.a. camping.  
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)- Met name in beekdalen, o.a. bij camping, maar 
ook “hogerop” bij Chaos de Nîmes-le-Vieux.  
Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)- Vrij algemeen, o.a. in Meyrueis.  
Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)- Minder dan vorige soort, exc. 
19, 20, 23 en 26.  
Paapje (Saxicola rubetra)- Slechts eenmaal, exc. 9.  
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)- Als vorige soort, ook exc. 9.  
Tapuit (Oenanthe oenanthe)- Vrij algemeen op Causse Méjean, m.n. rond Chaos de 
Nîmes-le-Vieux.  
Westelijke Blonde Tapuit (Oenanthe hispanica)- 23/5 Hures (Nîmes-le-Vieux)   
Rode Rotslijster (Monticola saxatilis)- Een lastige soort; slechts gezien exc. 3 en 28.  
Merel (Turdus merula)- Algemeen 
Zanglijster (Turdus philomelos – Algemeen.  
Grote Lijster (Turdus viscivorus)- Vrij algemeen.  
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Baardgrasmus (Sylvia cantillans)- Exc. 3 1 ex. gezien, aantal keren elders gehoord.  
Braamsluiper (Sylvia curruca)- Allen tijdens exc. 14 gehoord. 
Grasmus (Sylvia communis)- Vrij algemeen. 
Tuinfluiter  (Sylvia borin)- Algemeen.  
Zwartkop (Sylvia atricapilla)- Algemeen. 
Orpheusgrasmus (Sylvia hortensis)- Exc. 4 
Bergfluiter (Phylloscopus bonelli)- Algemeen, waar bos gemengd is met dennen.  
Tjiftjaf (Phyloscopus collybita) – Vrij algemeen 
Goudhaantje (Regulus regulus)- Algemeen, m.n. in naaldbos 
Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)-xc. 20, maar komt waarsch. meer voor 
Staartmees (Aegitholos caudatus)-Exc. 14, 18 en 24.  
Glanskop (Parus palustris)- Exc. 7 
Matkop (Parus montanus)- Exc. 6  
Kuifmees (Parus cristatus)- Exc. 23  
Zwarte Mees (Parus ater) – Exc. 17 en 20 
Pimpelmees (Parus caeruleus)- Algemeen 
Koolmees (Parus major)- Algemeen 
Boomkruiper  (Certhia brachydactyla)- Algemeen 
Grauwe Klauwier  (Lanius collurio)- exc. 3 en 16b 
Roodkopklauwier (Lanius senator)- exc. 16b 
Gaai (Garrulus glandarius)- Algemeen 
Ekster (Pica pica)- Vrij algemeen 
Kauw (Corvus monedula)- Plaatselijk (oa Causse Méjean) algemeen 
Alpenkraai (Pyrrhocorax pyrrhocorax)- Causse Méjean, oa vanaf camping 
Zwarte Kraai (Corvus corone) - Algemeen 
Raaf (Corvus corax)- Vrij algemeen, met name Causse Méjean 
Spreeuw (Sturnus vulgaris)- Opvallend schaars, exc. 9, 11, 14, 18 
Huismus (Passer domesticus)- Algemeen 
Rotsmus (Petronia petronia)- exc. 4, 13 en 17 (m.n. Hures, Nîmes-le-Vieux) 
Vink (Fringilla coelebs) – Algemeen 
Europese Kanarie (Serinus serinus)- Algemeen, o.a. op camping 
Groenling (Chloris chloris)- Vrij algemeen 
Putter (Carduelis carduelis)- Algemeen 
Kneu (Carduelis cannabina)- Vrij algemeen 
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)- Vrij schaars, vanaf camping elke dag te horen 
Geelgors (Emberiza citrinella)- Algemeen, o.a. op camping 
Cirlgors (Emberiza cirlus)- Schaars, alleen exc. 26  
Ortolaan (Emberiza hortulana)- Exc. 25 (2 ex) 
Grauwe Gors (Miliaria calandra)- Vrij schaars, exc. 3, 16 en 18 
Grijze Gors (Emberiza cia)- Exc. 10 en 18.  
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KORSTMOSSEN 

 
 
 
 
Mijn eerste excursie (in het bos achter het kamp) was nogal teleurstellend qua korstmossen, 
maar gelukkig was dit een uitzondering: ik heb vele interessante en/of mooie soorten 
gevonden. 
Een soort waar ik op had gehoopt is het Longenmos, en ja hij stond overdadig in het 
beukenbos bij de Mont Aigoul, samen met een uitbundige begroeiing door het Groot 
boerenkoolmos, dat hier eindelijk zijn naam eens eer aan deed. 
Een leuke vondst vond ik ook de Solorina saccata (sorry, er bestaat geen Nederlandse naam 
van): de in natte vorm felgroene (droog grijsblauwe) flapje sop de grond, met verlaagde 
bruine vlekken in het thallus als apothecien (vruchtlichamen). 
Interessant was verder de vondst van een gemeenschapje van korstmossen dat alleen groeit op 
een dun laagje humus op kalkrotsen: Fulgensia fulgens, Psora decipiesn en Toninia sedifolia 
(geen nederlandse namen); ik vond deze combinatie zowel op Nîmes le vieux als op het 
transect T5-1. 
Grappig was de verwarring over het Landkaartmos; iedereen die iets van korstmossen af weet 
dacht hem te zien, maar hij komt alleen op zure gesteentes voor en op dat moment waren we 
in een kalkgebied. In mijn boeken vond ik een soort die er erg op kan lijken (Verrucaria, 
Stippelkorst) en wel op kalk voorkomt. 
Een mooie soort (esthetisch bedoel ik hier), die we alleen hebben gevonden bij Nîmes le 
vieux is het Wimpermos. 
In het schema staan de afkortingen voor: E=epifytisch, op bomen groeiend, T=terrestrisch, op 
de grond groeiend, S=saxicool, op stenen groeiend. 
Er kwamen vast nog veel meer soorten voor, maar over het algemeen houd ik mij alleen met 
macro-lychenen bezig; op enkele uitzonderingen na zijn de hele platte, echt kortachtige 
soorten mij te moeilijk. 
 
 

 
 

Longenmos
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Korstmos Nederlandse naam Substraat
   
Anaptychia ciliaris Wimpermos E 
Bryoria fuscensens Bruin paardenhaarmos E 
Caloplaca citrina Gewone citroenkorst S 
Catapyrenium rufescens Krijtkorst S 
Cetraria aculeate Kraakloof T 
Cladonia caespiticia Greppelblaadje T 
Cladonia coniocraea Small bekermos E/T 
Cladonia digitata Vertakt bekermos T 
Cladonia fimbriata Kopjes-bekermos T 
Cladonia foliacea Zomersneeuw T 
Cladonia grayi Bruin bekermos T 
Cladonia rangiformis Vals rendiermos T 
Collema cristatum  S 
Collema tenax Dik geleimos S 
Evernia divercata  E 
Evernia prunastri Eikenmos E 
Flavoparmelia caperata Bosschildmos E 
Fulgensia fulgens  T 
Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos E 
Hypogymnia tubulosa Witkopschormos E 
Lecanora muralis Muurschotelkorst S 
Lobaria pulmonaria Longenmos E 
Parmelia pastillifera  E 
Parmelia saxatiles Blauwgrijs steenschildmos S/E 
Parmelia sulcata Gewoon schildmos E 
Parmelina tilliacea Lindeschildmos E 
Peltigera canina Groot leermos T 
Physcia stellaris Groot vingermos E 
Physcia tenella Heksenvingermos E 
Physconia distorta Fors rijpmos E 
Platismata glauca Groot boerenkoolmos E 
Protoblastenia rupestris Rode kalksteenkorst S 
Pseudevernia fufuracea Purper gewimos E 
Psora decipiens  T 
Ramalina farinacea Melig takmos E 
Ramalina fastigiata Trompettakmos E 
Rhizocarpon geographicum Landkaartmos S 
Solorina saccata  T 
Toninia sedifolia  T 
Umbilicara cylindrical  S 
Umbilicara deusta Hunebed-navelmos S 
Usnea hirta Bleek baardmos E 
Verucaria spec. Stippelmos S 
Xanthoria calicola Oranje dooiermos S 
Xanthoria parietina Groot dooiermos S/E 
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Naaktslakken       
Agriolimacidae  Gevlekte akkerslak  Deroceras  reticulatum 
Agriolimacidae  Oostelijke akkerslak  Deroceras  sturanyi 
Agriolimacidae  Witte akkerslak  Deroceras  agreste 
Agriolimacidae  Zuidelijke akkerslak  Deroceras  panormitanum 
Arionidae  (Gewone) Wegslak  Arion  ater 
Arionidae  Bruine wegslak  Arion  subfuscus 
Limacidae  Bos‐aardslak  Lehmannia  marginata 
Limacidae  Grote aardslak / Tijgerslak  Limax  maximus 
Milacidae  Gestippelde kielnaaktslak  Tandonia  rustica 
Milacidae  schildje kielnaaktslak  spec.   

Huisjesslakken land       
Chondrinidae  (grove korenkorrelslak)  Granaria  variabilis 
Chondrinidae  Haverkorrel‐slak  Chondrina  avenacea 
Chondrinidae  Korenkorrel‐slak  Abida  secale 
Clausiliidae  Gladde clausilia  Cochlodina  laminata 
Clausiliidae  Kleine clausilia  Clausilia  rugosa 
Clausiliidae  Schorshoren  Balea  perversa 
Clausiliidae  Vale clausilia  Clausilia  bidentata 
Cochlicopidae  Middelste agaathoren  Cochlicopa  repentina 
Cochlostomatidae   (rotshorentje)  Cochlostoma  septemspirale 
Discidae  Boerenknoopje  Discus  rotundatus 
Enidae  (drietand torenslak)  Chondrula  tridens 
Enidae  (linkse torenslak)  Jaminia  quadridens 
Enidae  (witte torenslak)  Zebrina  detrita 
Enidae  Donkere torenslak  Merdigera  obscura 
Euconulidae  Gladde tolslak  Euconulus  fulvus 
Ferusacciidae  (Gewone) Blindslak  Cecilioides  acicula 
Helicidae   'Gekielde loofslak'  Hygromia  cinctella 
Helicidae  (Gewone) Tuinslak  Cepaea  nemoralis 
Helicidae  (grote loofslak)  Euomphalia  strigella 

Afgevlakte duinslak

Gevlekte akkerslak
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Helicidae  Segrijnslak  Helix  aspersa 
Helicidae  Steenbikker  Helicigona  lapicida 
Helicidae  Wijngaardslak  Helix  pomatia 
Helicidae  Witgerande tuinslak  Cepaea  hortensis 
Hygromiidae  Afgevlakte duinslak  Cernuella  neglecta 
Hygromiidae  Kleine karthuizerslak  Monacha  cartusiana 
Orculidae  (Gewone) Vaatjesslak  Sphyradium  doliolum 
Pomatiasidae   Geruite rondmondhoren  Pomatias  elegans 
Pupillidae  Mostonnetje  Pupilla  muscorum 
Pyramidulidae  (Gewone) Rotstol  Pyramidula  rupestris 
Valloniidae  Fraaie jachthorenslak  Vallonia  pulchella 
Valloniidae  Stekelslak  Acanthinula  aculeata 
Vertiginidae  Cylindrische korfslak  Truncatellina  cylindrica 
Vitrinidae  Grote glasslak  Phenacolimax  major 
Zonitidae  (Gewone) Kristalslak  Vitrea  crystallina 
Zonitidae  (gladde glansslak)  Oxychilus  glaber 
Zonitidae  Ammonshorentje  Nesovitrea  hammonis 
Zonitidae  Grote glansslak  Oxychilus  draparnaudi 
Zonitidae  Kelder‐glansslak  Oxychilus  cellarius 
Zonitidae  Kleine blinkslak  Aegopinella  pura 

Huisjesslakken zoetwater     
Ancylidae   Ronde beekmuts  Ancylus  fluviatilis 
Lymnaeidae   Leverbotslak  Galba  truncatula 

 
 
 

Gladde glansslak

Witgerande tuinslak



VAATPLANTEN 

Op de plantenlijsten bij de excursieverslagen stond het respectabele aantal van 423 soorten, ongeveer 
20 procent van de soorten die in het gebied voorkomen. De lijst had langer kunnen zijn. Maar, veel 
planten waren nog niet in bloei;  op slechts enkele excursies is een poging gedaan om een complete 
lijst te krijgen, en moeilijk te determineren groepen als grassen, gele composieten en kleine witte  
anjerachtigen zijn gelaten voor wat het was.   

De soortenrijkdom wordt mogelijk gemaakt door de grote variatie in het gebied. De camping ligt op de 
grens van twee gesteenten: kalk en schist. De kalkgebieden worden gekarakteriseerd door vlaktes 
doorsneden door diepe kloofdalen; de schistgebieden vormen een glooiend landschap met brede dalen. 
Naast het moedergesteente en de 
landschapsvorm is ook landgebruik (bosbouw 
en begrazing) een belangrijke factor. Binnen 
deze  hoofdfactoren is er nog verdere variatie: 
zoals de expositie en de beschikbaarheid van 
water. Maar het belangrijkst zijn toch 
gesteente en landgebruik.  

De hele lijst met alle gevonden soorten staat 
aan het eind van dit hoofdstuk, geordend naar 
familie. Een paar dingen vallen op bij het 
doorkijken van de lijst.  
 
 
 

 
− De meeste varens zijn ‘muur’varens. Alleen de Rechte 

driehoeksvaren is een echte bossoort. 
− We hebben 27 orchideeënsoorten gevonden. Een 

respectabel aantal en het hadden er meer kunnen zijn 
als we wat langer hadden kunnen blijven om ook de 
wespenorchissen in bloei te zien. 

− We hebben relatief maar weinig grassen en dan nogal 
vooral grassen die we al uit Nederland kennen.  

− De zeven Boterbloemen en zeven Ooievaarsbekken 
geven aan dat we daar goed naar gekeken hebben, 
maar ook dat we midden in de bloeiperiode van deze 
geslachten zaten. 

− We hebben maar weinig Kruisbloemen. Voor een deel 
komt dat omdat veel kruisbloemen niet zonder meer 
herkend worden en dus gedetermineerd moeten 
worden. Een rol speelt ook dat we voor deze familie in 
een ‘dip’-periode zaten. De voorjaarssoorten zijn al 
uitgebloeid en de zomersoorten moeten nog aan bod 
komen. Hetzelfde geldt voor de Composietenfamilie. 

− We hebben vijf van de zes Pirolasoorten gevonden die 
in Frankrijk voorkomen. De aangeplante 
dennenbossen op kalk met een dik mospakket op de 
bodem heeft daar een belangrijke bijdrage aan 
geleverd. 

Schubvaren (Marli Fortuin) 

Snippenorchis (Willem Wielemaker) 



Van de 25 excursies naar 18 gebieden zijn er plantenlijsten. Daarnaast zijn er ook de waarnemingen 
van  het transectonderzoek. In de volgende tabel zijn die gebieden weergegeven met de nummers van 
de excursies en de transecten. Verder staan in de tabel het aantal soorten dat is waargenomen, het 
aantal soorten dat alleen bij een excursie is gevonden het percentage dat deze unieke vondsten 
uitmaaken van het totaal.  
 

gebied excursie transect
aantal 

soorten
aantal 
uniek 

procent 
uniek

La Cascade - Vayres 1 1 62 11 18
Chateau Roquedolle 2 / 7 88 12 14
Sentier de la Côte d'Aries 3 /10 4 70 8 11
Chaos de Nîmes le Vieux 4 /13 / 25 107 16 15
Sentier de Roce de Saint Gervais 6 88 7 8
Villaret: Sentier des Ruisseu 8 27 2 7
Les trois Hameaux 9 / 15 55 4 7
Auto-excursie Causse de Méjean 11 56 4 7
Mont Agoual vanaf Plo de Four 12 3 37 11 30
Sentier de Ravin de la Vinade 14 / 22 105 14 13
Cernon vallei 16 45 6 13
AbÎme de Bramabiau 17 51 15 29
Pad langs de Tarn 18 / 24 84 20 24
Arcs de St. Pierre 19 / 20 60 7 12
Sentier Ermitage de St. Pol 23 72 9 12
Sentier du Ravin de la Castelle 26 97 17 18
Corniche Causses Méjean 28 10 3 30
Pourcares 2 59 8 14
 
 

 
Het aantal soorten per gebied varieert van tien tot ruim honderd; gemiddeld zo’n zestig. Die variatie 
heeft meer te maken met de tijd, hoe later in het kamp hoe minder geschreven wordt, en met de 
deelnemers aan de excursie, dan met de rijkdom van het excursiegebied. Toch speelt dat laatste ook 
een rol. De ‘Chaos de Nîmes le Vieux’ lag bijvoorbeeld op een vlakte, maar bevatte daarbinnen een 
groot aantal verschillende biotopen. Dat geldt ook voor de twee andere excursies die rond de honderd 
scoren. De ‘Ravin de la Vinade’ en de ‘Ravin de la Castelle’ betroffen kloofdalen, die garant staan 
voor een grote variatie aan biotopen.  
 

Ruwe goudruppel (Herman ten Grotenhuis) Kooltje-vuur (Ruud Kuipers) 



De excursie naar de ‘Corniche Causses de Méjean’ vermeldde maar tien soorten. De excursie koos er 
kennelijk voor  alleen de bijzondere en nieuwe soorten te noteren. Er zijn dan ook drie soorten die in 
geen enkel andere gebied zijn gevonden (Eethionema saxatile, Bolvormige pijpbloem en Bolrapunzel). 
De soorten die uniek zijn voor een gebied zijn dan ook een aardige indicator voor dat gebied. 
 
De ‘Chaos de Nîmes le Vieux’ scoorde met 107 soorten. Daaronder echte rotsplanten op de grillig 
gevormde metershoge kalkrotsen, bijvoorbeeld Immergroene Tragant, Blaasvaren, Globularie 
cordifolia, Potentilla caulescens en Zandviooltje. Tussen de grote kalklompen zijn ook kleine 
bosbiotoopjes ontstaan, zoals blijkt uit de Gewone salomonszegel en de Kranssalomonszegel die voor 
dit gebied zijn genoteerd. 
 
Het ‘Pad langs de Tarn’ leverde 88 soorten op, waarvan maar liefst twintig uniek. Het betreft vooral 

hoge kruiden die in zich in halfschaduw thuis voelen, 
zoals: Grote leeuwenbek, Pijpbloem, Prachtklokje, 
Ruig klokje, Groene bermzegge en Wilde judaspenning. 
 
De ‘Sentier Ermitage de St. Pol’ heeft niet veel 
(unieke) soorten, maar het is wel uniek door zijn 
verzameling Pirola’s. In een mosrijk dennenbos aan het 
begin van de excursie vormden Eenbloemig 
wintergroen, Eénzijdig wintergroen en Groen 
wintergroen als vrijwel enige de kruidlaag. 
 
De  ‘Mont Agoual’ was de enige excursie die ook over 
graniet ging en bovendien op 1400 meter. Het leverde 
maar 37 soorten op, waaronder wel 11 unieke soorten, 
zoals Adenostylus glabra, Muskuskaasjeskruid, 
Vingelhelmbloem, Bosgeelster, Dalkruid en Vroege 
sterhyacint. Dit zijn duidelijk geen kalkliefhebbers. 

 
De  toegang tot de ‘Abime de Bramabiau’ leidde door 
een beukenbos in een smal kloofdal. Aan de basis van de 
waterval, die uit de kloof denderde, liep het water door 
een vlakte met een mooie hoge kruidenvegetatie waarin 
Gewone engelwortel, Damastbloem, Wit hoefblad en 
Witte nieswortel domineerden. 
 
Langs het ‘Sentier du Ravin de la Castèle’ zijn bijna 
honderd soorten gevonden. Het is ook de excursie met 
het hoogste aantal orchideeën: negentien, waaronder de 
kruising tussen de Poppenorchis en de Aapjesorchis. 
 
In de onderstaande lijst staan alle planten die we tijdens 
het kamp hebben herkend. Het determineren gebeurde 
met de Quatre Flores de France, de Flora Helvetica en de 
Flore Forestière Française. In het veld is veel gebruik gemaakt van de Bergflora van Europa. Van alle 
waarnemingen is gecontroleerd of de soort in Frankrijk voorkomt. De wetenschappelijke naam is in 
overeenstemming gebracht met de Heukels’ Flora van Nederland, voor zover het soorten betreft die 
ook in Nederland voorkomen, of met de Index Synonymique Simplifee van Kerguelen. De 
Nederlandse namen zijn ontleend aan Heukels’ Flora van Nederland en aan Bergflora van Europa. De 
lijst is gesorteerd op familie zoals weergegeven in de laatste druk van  Heukels. In vergelijking met 
eerdere drukken is die indeling nogal veranderd. Zo staan de eenzaadlobbigen niet meer achteraan, is 
de Leliefamilie uitgesplitst een aantal families en is de Weegbreefamilie uitgebreid met veel soorten 
uit de Helmkruidfamilie. 

Eénbloemig wintergroen (Toine  Rommers)

Damastbloem (Huib Poot) 



Soortenlijst
Ophioglossaceae Addertongfamilie 
Ophioglossum vulgatum Addertong 
Equisetaceae Paardestaartfamilie 
Equisetum hyemale Schaafstro 
Polypodiaceae Eikvarenfamilie 
Polypodium vulgare Gewone eikvaren 
Aspleniaceae Streepvarenfamilie 
Asplenium ceterach Schubvaren 
Asplenium ruta-muraria Muurvaren 
Asplenium scolopendrium Tongvaren 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
Athyriaceae Wijfjesvarenfamilie 
Cystopteris fragilis Blaasvaren 
Gymnocarpium robertianum Rechte driehoeksvaren 
Pinaceae Dennenfamilie 
Larix decidua Europese lork 
Picea abies Fijnspar 
Pinus nigra Zwarte den 
Pinus sylvestris Grove den 
Cupressaceae Cipresfamilie 
Cupressus sempervirens – 
Juniperus communis Jeneverbes 
Dioscoreaceae 
Tamus communis Spekwortel 
Melantiaceae Eenbesfamilie 
Paris quadrifolia Eenbes 
Liliaceae Leliefamilie 
Aphyllantes monspeliensis Bieslelie 
Asphodelus albus Affodil 
Gagea lutea Bosgeelster 
Lilium mortagon Turkse lelie 
Ruscus aculeatus Stekelige muizendoorn 
Veratrum album Witte nieswortel 
Colchicaceae Herfsttijloosfamilie 
Colchicum autumnale Herfsttijloos 
Orchidaceae Orchideeenfamilie 
Anacamptis morio Harlekijn 
Anacamptis pyramidalis Hondskruid 
Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje 
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje 
Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje 
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii Bosorchis 
Dactylorhiza sambucus Vlierorchis 
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis 
Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis 
Neotinea ustulata Aangebrande orchis 
Neottia cordata Kleine keverorchis 
Neottia nidus-avis Vogelnestje 
Neottia ovata Grote keverorchis 
Ophrys araneola Vroege spinnenorchis 
Ophrys aveyronsis – 
Ophrys aymoninii – 
Ophrys insectifera Vliegenorchis 
Ophrys lutea Gele spiegelorchis 
Ophrys sphegodes Spinnenorchis 
Orchis anthropophora Poppenorchis 
Orchis mascula Mannetjesorchis 
Orchis militaris Soldaatje 
Orchis purpurea Purperorchis 

Orchis simia Aapjesorchis 
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis 
Platanthera montana Bergnachtorchis 
Asparagaceae Aspergefamilie 
Anthericum liliago Grote graslelie 
Maianthemum bifolium Dalkruid 
Muscari botryoides – 
Muscari comosum Kuifhyacint 
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk 
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 
Polygonatum odoratum Welriekende 
salomonszegel 
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel 
Scilla bifolia Vroege sterhyacint 
 

 
Witte Narcis (Michel Zwarts) 

Amaryllydaceae Narcisfamilie 
Narcissus poetices subsp. radiiflorus – 
Narcissus poeticus Witte narcis 
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis 
Alliaceae Lookfamilie 
Allium ursinum Daslook 
Juncaceae Russenfamilie 
Luzula campestris Gewone veldbies 
Luzula luzuloides Witte veldbies 
Luzula pilosa Ruige veldbies 
Cyperaceae Cypergrassenfamilie 
Carex divulsa Groene bermzegge 
Carex flacca Zeegroene zegge 
Carex halleriana – 
Carex tomentosa Viltzegge 
Poaceae Grassenfamilie 
Anisantha sterilis IJle dravik 
Arrhenatherum elatius Gewone glanshaver 
Briza media Bevertjes 
Bromopsis erecta Bergdravik 
Bromus arvensis Akkerdravik 
Bromus horaeceus  Zachte dravik 
Dactylis glomerata Kropaar 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras 
Poa annua Straatgras 
Poa bulbosa Knolbeemdgras 
Poa nemoralis Schaduwgras 
Poa pratensis Veldbeemdgras 



Sesleria albicans Blauwgras 
Stipa pennata Vedergras 
Aristochiaceae Pijpbloemfamilie 
Aristolochia clematitis Pijpbloem 
Aristolochia rotunda – 

Ranunculaceae Ranonkelfamilie 
Aconitum napellus Blauwe monikskap 
Adonis flammea Kooltje-vuur 
Adonis vernalis Voorjaaradonis 
Anemone nemorosa Bosanemoon 
Aquilegia vulgaris Wilde akelei 
Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloem 
Clematis vitalba Bosrank 
Ficaria verna – 
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 
Hepatica nobilis Leverbloempje 
Pulsatilla rubra – 
Ranunculus aconitifolius Monnikskap-boterbloem 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem 
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem 
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 
Ranunculus gramineus – 
Ranunculus repens Kruipende boterbloem 
Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 
Thalictrum flavum Poelruit 
Papaveraceae Papaverfamilie 
Chelidonium majus Stinkende gouwe 
Corydalis cava Holwortel 
Corydalis solida Vingerhelmbloem 
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel 
Papaver dubium Bleke klaproos 
Papaver rhoeas Grote klaproos 
Buxaceae Buxusfamilie 
Buxus sempervirens Buxus 
Plumbaginaceae Strandkruidfamilie 
Armeria alpina – 
Armeria maritima Engels gras 
Polygonaceae Duizendknoopfamilie 
Rumex acetosa Veldzuring 
Rumex scutatus Spaanse zuring 

Caryophyllaceae Anjerfamilie 
Arenaria serpyllifolia Gewone zandmuur 
Cerastium arvense Akkerhoornbloem 
Cerastium fontanum  
subsp. vulgare Gewone hoornbloem 
Cerastium semidecandrum Zandhoornbloem 
Herniaria glabra Kaal breukkruid 
Herniaria hirsuta Behaard breukkruid 
Holosteum umbellatum Heelbeen 
Saponaria ocymoides Muurzeepkruid 
Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem 
Silene conica Kegelsilene 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem 
Silene latifolia subsp. alba Avondkoekoeksbloem 
Silene nutans Nachtsilene 
Silene otites Oorsilene 
Silene vallesia – 
Silene vulgaris Blaassilene 
Stellaria graminea Grasmuur 
Stellaria holostea Grote muur 
Stellaria nemorum Bosmuur 
Stellaria palustris Zeegroene muur 
Amaranthaceae Amarantenfamilie 
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik 
Santalaceae Sandelhoutfamilie 
Viscum album Maretak 
Grossulariaceae Ribesfamilie 
Ribes alpinum Alpenbes 
Ribes rubrum Aalbes 
Ribes uva-crispa Kruisbes 
Saxifragaceae Steenbreekfamilie 
Saxifraga granulata Knolsteenbreek 
Saxifraga tridactylites Kandelaartje 
Crassulaceae Vetplantenfamilie 
Sedum dasyphyllum Dik vetkruid 
Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid 
Vitaceae Wijnstokfamilie 
Vitis vinifera Wijnstok 
Geraniaceae Ooievaarsbekfamilie 
Erodium cicutarium Reigersbek 
Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek 
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek 
Geranium molle Zachte ooievaarsbek 
Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek 
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek 
Geranium robertianum Robertskruid 
Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek 
Onagraceae Teunisbloemfamilie 
Chamerion angustifolium Wilgenroosje 
Celastraceae Kardinaalsmutsfam. 
Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts 
Salicaceae Wilgenfamilie 
Populus balsamifera Ontariopopulier 
Salix caprea Boswilg 
Salix repens Kruipwilg 
Violaceae Viooltjesfamilie 
Viola arvensis Akkerviooltje 
Viola palustris Moerasviooltje 
Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 
Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 
Viola rupestris Zandviooltje 
Viola tricolor Driekleurig viooltje 
Euphorbiaceae Wolfsmelkfamilie 

Voorjaarsadonis (Adri Harteveld) 



Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk 
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 
Euphorbia seguieriana Zandwolfsmelk 
Mercurialis perennis Bosbingelkruid 
Hypericaceae Hersthooifamilie 
Hypericum perforatum Sint-Janskruid 
 

 
Linum campanulatum (Huib Poot) 

Linaceae Vlasfamilie 
Linum campanulatum – 
Linum catharticum Geelhartje 
Linum suffruticosum – 
Oxalidaceae Klaverzuringfamilie 
Oxalis acetosella Witte klaverzuring 
Fabaceae Vlinderbloemenfam. 
Anthyllis montana Bergwondklaver 
Anthyllis vulneraria Wondklaver 
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul 
Astragalus monspessulanus Montpellier hokjespeul 
Astragalus sempervires Immergroene tragant 
Coronilla emerus – 
Cytisus scoparius Brem 
Cytisus sessilifolius – 
Genista anglica Stekelbrem 
Genista hispanica Spaanse brem 
Genista pilosa Kruipbrem 
Genista tinctoria Verfbrem 
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver 
Lathyrus linifolius Knollathyrus 
Lathyrus sphaericus (L. setifolius)  
Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus 
Lotus corniculatus s.s. Gewone rolklaver 
Lupinus angustifolius Blauwe lupine 
Medicago lupulina Hopklaver 
Medicago minima Kleine rupsklaver 
Onobrychis viciifolia Esparcette 
Spartium junceum Bezemstruik 
Tetragonolobus maritimus Hauwklaver 
Trifolium dubium Kleine klaver 
Trifolium incarnatum Inkarnaatklaver 
Trifolium pratense Rode klaver 
Trifolium repens Witte klaver 
Vicia cracca Vogelwikke 
Vicia hirsuta Ringelwikke 
Vicia onobrychioides – 
Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke 
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikke 

Vicia sepium Heggenwikke 
Vicia tenuifolia Stijve wikke 
Polygalaceae Vleugeltjesbloemfam. 
Polygala calcarea Kalkvleugeltjesbloem 
Polygala comosa Kuifvleugeltjesbloem 
Polygala vulgaris Gewone 
vleugeltjesbloem 
Rosaceae Rozenfamilie 
Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel 
Amelanchier lamarckii Amerikaans 
krentenboompje 
Amelanchier spicata – 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 
Fragaria moschata Grote bosaardbei 
Fragaria vesca Bosaardbei 
Geum urbanum Geel nagelkruid 
Potentilla caulescens – 
Potentilla erecta Tormentil 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid 
Potentilla tabernaemontani Voorjaarsganzerik 
Prunus avium Zoete kers 
Prunus mahaleb Weichselboom 
Prunus spinosa Sleedoorn 
Prunus x – 
Rosa rubiginosa Egelantier 
Rubus fruticosus Gewone braam 
Rubus idaeus Framboos 
Sanguisorba minor – 
Sorbus aria Meelbes 
Cannabaceae Hennepfamilie 
Humulus lupulus Hop 
Urticaceae Brandnetelfamilie 
Parietaria judaica Klein glaskruid 
Urtica dioica Grote brandnetel 
Cucurbitaceae Komkommerfamilie 
Bryonia dioica Heggenrank 
Fagaceae Napjesdragersfamilie 
Castanea sativa Tamme kastanje 
Fagus sylvatica Beuk 
Quercus pubescens Donzige eik 
Betulaceae Berkenfamilie 
Alnus glutinosa Zwarte els 
Betula pendula Ruwe berk 
Carpinus betulus Haagbeuk 
Corylus avellana Hazelaar 
Resedaceae Resedafamilie 
Reseda lutea Wilde reseda 
Brassicaceae Kruisbloemenfamilie 
Aethionema saxatilis – 
Alliaria petiolata Look-zonder-look 
Alyssum alyssoides Bleek schildzaad 
Alyssum montanum Bergschildzaad 
Arabis hirsuta – 
Arabis turrita TorenscheefkeIk 
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid 
Biscutella brevifolia – 
Bunias erucago – 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje 
Cardamine heptaphylla – 
Cardamine hirsuta Kleine veldkers 
Cardamine pratensis Pinksterbloem 
Draba aizoides Geel hongerbloempje 
Erophila verna Vroegeling 
Hesperis matronalis Damastbloem 
Iberis amara Bittere scheefbloem 



Lepidium campestre Veldkruidkers 
Lunaria rediviva Wilde judaspenning 
Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid 
Malvaceae Kaasjeskruidfamilie 
Malva neglecta Klein kaasjeskruid 
Cistacaea Zonneroosjesfamilie 
Fumana thymifolia – 
Helianthemum apenninum Wit zonneroosje 
Helianthemum canum – 
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje 
Thymelaeaceae Peperboompjesfam. 
Daphne alpina Alpenpeperboompje 
Daphne cneorum Steenroosje 
Daphne laureola Zwart peperboompje 
Sapindaceae Zeepboomfamilie 
Acer campestre Spaanse aak 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 
Acer saccharinum Witte esdoorn 
Balseminaceae Balsemienfamilie 
Impatiens parviflora Klein springzaad 
Primulaceae Sleutelbloemfamilie 
Lysimachia nummularia Penningkruid 
Primula elatior Slanke sleutelbloem 
Primula veris Gulden sleutelbloem 
 

 
Groen wintergroen (Corrie Zwarts) 

Ericaceae Heidefamilie 
Arctostaphylos uva-ursi Berendruif 
Calluna vulgaris Struikhei 
Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen 
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen 
Pyrola chlorantha Groen wintergroen 
Pyrola minor Klein wintergroen 
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen 
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 

Boraginaceae Ruwbladigenfamilie 
Anchusa arvensis Kromhals 
Echium vulgare Slangenkruid 
Lithospermum arvense Ruw parelzaad 
Lithospermum officinale Glad parelzaad 
Lithospermum purpurocaeruleum Blauw parelzaad 
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje 
Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje 
Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje 
Onosma arenaria Ruwe gouddruppel 
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid 
Rubiaceae Sterbladigenfamilie 
Asperula arvensis Akkerbedstro 
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro 
Galium mollugo Glad walstro 
Galium pumilum Kalkwalstro 
Galium verum Geel walstro 
Rubia peregrina Vreemde rubua 
Rubia tinctorum Meekrap 
Sherardia arvensis Blauw walstro 
Gentianaceae Gentiaanfamilie 
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan 
Gentiana lutea Gele gentiaan 
Apocynaceae Maagdenpalmfamilie 
Vinca minor Kleine maagdenpalm 
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem 
Solanaceae Nachtschadefamilie 
Hyoscyamus niger Bilzekruid 
Oleaceae Olijffamilie 
Fraxinus excelsior Es 
Fraxinus ornus Pluimes 
Jasminum fruticans – 
Ligustrum ovalifolium Haagliguster 
Scrophulariaceae Helmkruidfamilie 
Scrophularia canina Hondshelmkruid 
Lamiaceae Lipbloemfamilie 
Ajuga genevensis – 
Ajuga pyramidalis – 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen 
Clinopodium acinos Kleine steentijm 
Clinopodium calamintha Kleine bergsteentijm 
Glechoma hederacea Hondsdraf 
Lamiastrum galeobdolon subsp. Gele doveneter 
galeobdolon  
Lamium amplexicaule Hoenderbeet 
Lamium purpureum Paarse dovenetel 
Lavandula officinalis Lavendel 
Melittis melissophyllum Bijenblad 
Mentha aquatica Watermunt 
Origanum majorana Echte marjolein 
Prunella vulgaris Gewone brunel 
Salvia officinalis Echte salie 
Salvia pratensis Veldsalie 
Salvia verticillata Kranssalie 
Stachys recta Bergandoorn 
Stachys sylvatica Bosandoorn 
Teucrium chamaedrys Echte gamander 
Teucrium polium – 
Teucrium scorodonia Valse salie 
Thymus praecox Kruiptijm 
Thymus serpyllum Kleine tijm 
Thymus vulgaris Echte tijm 
Orobanchaceae Bremraapfamilie 
Melampyrum pratense Hengel 
Orobanche alba Tijmbremrap 



Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar 
Rhinanthus minor Kleine ratelaar 

Plantaginaceae Weegbreefamilie 
Antirrhinum majus Grote leeuwenbek 
Asarina procumbens Kruipende leeuwenbek 
chaenorhinum origanifolium Marjoleinbekje 
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskr. 
Erinus alpinus Alpenbalsem 
Linaria supina Liggende leeuwenbek 
Plantago arenaria Zandweegbree 
Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Plantago media Ruige weegbree 
Plantago sempervirens – 
Veronica arvensis Veldereprijs 
Veronica austriaca subsp.  Brede ereprijs 
teucrium 
Veronica beccabunga Beekpunge 
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 
Veronica hederifolia Klimopereprijs 
Veronica peregrina Vreemde ereprijs 
Veronica persica Grote ereprijs 
Veronica prostrata Liggende ereprijs 
Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie 
Pinguicula vulgaris Vetblad 
Apiaceae Schermbloemenfam. 
Angelica sylvestris Gewone engelwortel 
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 
Conopodium majus Franse aardkastanje 
Eryngium campestre Echte kruisdistel 
Laserpitium latifolium Breed lazerkruid 
Laserpitium siler – 
Meum athamanticum Bergvenkel 
Peucedanum venetum – 
Trinia glauca – 
Adoxaceae Muskuskruidfamilie 
Adoxa moschatellina Muskuskruid 
Sambucus racemosa Trosvlier 
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal 
Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie 
Dipsacus fullonum Grote kaardebol 
Knautia arvensis Beemdkroon 
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie 
Valeriana dioica Kleine valeriaan 
Valeriana montana Bergvaleriaan 
Valeriana officinalis Echte valeriaan 
Valeriana tripteris Drieblad valeriaan 
Valeriana tuberosa – 
Valerianella locusta Gewone veldsla 
Globulariaceae Kogelbloemfamilie 
Globularia cordifolia – 
Globularia vulgaris Gewone kogelbloem 
Campanulaceae Klokjesfamilie 
Campanula persicifolia Prachtklokje 
Campanula trachelium Ruig klokje 
Phyteuma spicatum subsp.  Witte rapunzel 
spicatum 
Phyteuma orbiculare Bolrapunzel 
Asteraceae Composietenfamilie 
Achillea millefolium Duizendblad 
Adenostylus glabra – 
Artemisia verlotiorum Herfstalsum 
Artemisia vulgaris Bijvoet 
Aster alpinum Alpenaster 
Bellis perennis Madeliefje 
Carlina acanthifolia – 
Carlina acaulis Zilverdistel 

Carlina vulgaris Driedistel 
Cirsium arvense Akkerdistel 
Cirsium eriophorum Wollige distel 
Cirsium vulgare Speerdistel 
Crepis biennis Groot streepzaad 
Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem 
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid 
Hieracium glaucinum – 
Hieracium maculatum – 
Hieracium peleterianum Vals muizenoor 
Hieracium pilosella Muizenoor 
Inula conyzae Donderkruid 
Lactuca perennis Blauwe sla 
Lactuca serriola Kompassla 
Leucanthemum vulgare Gewone margriet 
Mycelis muralis Muursla 
Onopordum acanthium Wegdistel 
Petasites albus Wit hoefblad 
Prenanthes purpurea Rode bergsla 
Scorzonera purpurea – 
Senecio vulgaris Klein kruiskruid 
Taraxacum officinale Paardenbloem 
Tragopogon porrifolius Paarse morgenster 
Tragopogon pratensis subsp. p. Gele morgenster s.s. 
Tussilago farfara Klein hoefblad 

Kruipende leeuwenbek (Andri Binsbergen) 
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