
K10 – Sault Pyreneeën (Frankrijk) 
zondag 11 juli t/m zondag 25 juli 2010 

  



 

KAMPLIED 
 
Lied op de wijs van: “Dat is uit 
het leven gegrepen” (Farce 
Majeure) 
 

1 In ’t mooie Camurac 
Hoog in de Pyreneeën 
Werd vlakbij onze tent 
De Tour de France gereeën 
 
Een vierentwintigtal 
Van ons is toen gaan kijken 
Al was de Col wel ver 
En moeilijk te bereiken 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
De KNNV dat is leven 
De KNNV ja dat leeft 
Een kwestie van nemen en geven 
Wat is dat voor vlieg die daar 
zweeft 
 

2 Excursies elke dag 
Het zal je maar gebeuren 
Een huttentuttentocht 
Je sokken zullen geuren 
 
De hele tijd omhoog 
En ook weer naar beneden 
Maar na een lange dag 
Was iedereen tevreden 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 2 
Ja dat was toch prima geregeld 
Door Ronald, Louis en Leo 
De douche was volledig betegeld 
Dat vonden we allemaal zo! 
 

3 En Marc rijdt een Renault 
Milieudelict op wielen 
Maar toch is het een kar 
Voor zijn soort Francofielen 
 
Als hij de berg op gaat 
Ontstaat spontaan bewolking 
Tot groot genoegen van 
Dit kamp en zijn bevolking 
 
Jaaaa …. 
Refrein no. 1 
 

 
4 Dit kamp in Camurac 

Telt vele biologen 
Die zien ontzettend veel 
Met al die paren ogen 
 
Een plant die blijft mooi staan 
Maar vlinders die bewegen 
En vogels vliegen weg 
Ik kan er niet meer tegen 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
 

5 En Bert die is de baas 
Dat zie je aan zijn kleren 
De vouwen in zijn broek 
Daar kunnen wij van leren 
 
Toen Bert de berg op ging 
Is hij zijn pet verloren 
Een ander zag het wel 
Maar vond het maar een gore 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
 

6 Leo en Ruben zijn 
Zweefvliegdeterministen 
Al was de vlieg ook klein 
Geen één die zij er misten 
 
Leo heeft ook veel werk 
Om alles goed te runnen 
Dat doet hij reuze sterk 
Dat moet je maar net kunnen 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
 

7 Louis dat zie je zo 
Weet jeugdigen te temmen 
Dan roept hij heel luid ho! 
Om ze wat af te remmen 
 
Als Admin gaat hij nu 
De reünie beginnen 
Ik hoop heel erg dat dat 
Niet buiten is maar binnen 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
 
 

8 Van 12 tot 17 
Werkte eendrachtig samen 
Waarbij zij ons vooral 
Erg in de maling namen 
 
Een speurtocht maakten zij 
En drie van ons verdwaalden 
Nog steeds zijn zij niet terug 
Waardoor het bier verschaalde 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
 

9 Het lijkt ons passend om 
De kampstaf te bedanken 
Met een flink geldbedrag 
Maar er zijn hier geen banken 
 
Louis, Ronald en Bert 
Niet te vergeten Leo 
Doen alles hier voor ons 
En ook nog een pro deo 
 
Jaaaa…. 
Refrein no. 1 
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 (foto Eric de Vroome) 
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 (foto Claudia de Vroome) 
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De KNNV en de Pyreneeën (door Marc Schmitz)

Een meer dan 100 jarige vereniging, een 25 jarige auto 
(als tijdelijke vervanger voor een 10 jarige maar verder 
minstens zo traditionele), de oudste KNNV-kampganger 
(nl. al meer dan 35 jaar) en .... geboren in 1912, niet 
volgens mijn paspoort maar wel, althans zo nu en dan, 
volgens mijn wederhelft, dat schept verplichtingen. 

De KNNV heeft een lange historie in de Pyreneeën.  Toen in 1981 de "eerste" twee kampen in de 
Pyreneeën - in Andorra - gehouden werden kwam in het voorbereidingstraject naar boven dat er veel 
eerder eens een bus-kampeerreis naar de Pyreneeën gehouden is.  Het fijne weet ik niet meer precies 
maar ik herinner me plaatjes met een 50-er jaren uitstraling, en een reis naar de Pyreneeën was toen 
echt een hele onderneming - wie nu een reis naar Nepal boekt die doet dat waarschijnlijk 
lichtvoetiger.  Vrijwel zeker is dus die bus-kampeerreis het echte startpunt voor de KNNV in de 
Pyreneeën.  Daarna echter is er een erg lange stilte, de KNNV-kampen die in de 60-er jaren van de 
grond komen zijn "verzorgde" kampen, met een keukenstaf, een kampbestuur met o.a, een 
fouragemeester, en dus ook naast Konvo-tent ook een keukentent.  Een en ander vroeg nogal wat 
organisatie en ook omdat de (leger) tenten, de hele keukenuitrusting etc. op de kamp-bestemming 
moest kunnen komen waren de verzorgde kampen toentertijd beperkt wat betreft de afstand tot 
Nederland.  Veel kampen waren zelf in Nederland: Terschelling, Winterswijk, Zuid-Limburg, en de 
buitenlandse bestemmingen waren beperkt tot de afstand die met een vrachtauto nog redelijk 
bereisbaar was, dus de Eifel, Z-België en als verste bestemmingen de noord-rand van het bekken van 
Parijs (Laon) en de omgeving van Boulogne (Cap Gris-Nez).  Voor de deelnemers aan deze kampen, en 
ook voor de keukenstaf (niet zelden de eerste zelfstandige kamp-ervaring van "KNNV-kinderen") 
reed er een bus – de laatste reed in 1985. 
In de 70-er jaren ontstaat er een vernieuwingsbeweging: de auto wordt meer gemeengoed net als 
"verre" reizen, en daarbij wordt ook het lichtere kampeermateriaal toegankelijker voor "de gewone 
man" (natuurlijk bestond er al veel langer "licht" materiaal - in onze ogen nog best gewichtig, een 
minimaal 2 persoonstentje van 3,5 kilo bijvoorbeeld - maar dat was toch meer weggelegd voor 
"expedities").  In 1973 is er het eerste? zelfverzorgingszomerkamp ver weg, in Schotland, in 1974 is 
Bretagne aan de beurt, 1975 Noorwegen, 1976 weet ik niet meer (ik was toen zelf op de fiets naar 
Normandië en Bretagne), 1977 het Engadin en Wales, 1978 Massif des Ecrins, 1979 opnieuw Wales, 
1980 opnieuw Bretagne .... heel snel zijn er meer zelfverzorgingskampen (mijn opsomming is ook niet 
volledig) en ook verschillende korte voorjaarskampen.  Vanwege de licht anarchistische vernieuwing en 

ook vanwege gewoon de logistiek braken de zelfverzorgingskampen ook met 
de choc, dwz met de centraal in grote gamellen toebereide bruine drank.  
Wel was er een "choc" maar meestal wat losser naar gelang de mogelijk-
heden van de lichtgewichtkampeeruitrusting, en .... ik herinner me ook het 
kampvuur (bijv in Bretagne).  Wat weer wel van de verzorgde kampen wordt 
overgenomen: het kamperen "bij de boer" of anderszins op minder 
"reglementaire" terreinen (voor grote verzorgde kampen was en is het 
vinden van een camping schier onmogelijk, en bovendien: bij de boer is 
meestal goedkoper en de locatie-keuze is veel ruimer (maar het is natuurlijk 
wel even gedoe om een en ander goed te regelen)**. 
 

 (foto Claudia de Vroome) 

 (foto Marc Schmitz) 
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In ieder geval is er in de zelfverzorgingskampen al snel vraag naar nog "exotischer" bestemmingen 
zoals de Pyreneeën en in 1981 is er - of eigenlijk zijn er - de eerste Pyreneeën-kampen, in Andorra, op 
1850 m hoogte.  Fameuze kampen want berucht of beroemd omdat in beide kampen er een nacht was 
met sneeuw (en gebroken tentstokken).  Andorra, een belastingvrijstaat, als bestemming mag 
misschien op het eerste gezicht vreemd lijken, het is evenwel niet zo vreemd als het lijkt.  Heel lang 
al hadden de Pyreneëen iets heiligs voor de vogelaar, een soort Mekka waar je minstens eens geweest 
moest zijn ... als je evenwel navraag deed bleek het niet eenvoudig: de beste plekken lagen eigenlijk in 
Spanje aan de voet van de echte Pyreneëen in de omgeving van Jaca (het oude Aragon), en daar moest 
je eigenlijk beter niet hartje-zomer zijn, want soms erg heet en bovendien voor vogels niet direct het 
beste moment.  Voor de planten moest je "overal" zijn, dat wil zeggen: verspreid waren er echte 
hoogtepunten, en ... als je maar hoog genoeg zat is het zelfs hartje-zomer nog een soort bloeirijk 
voorjaar.  Door een toevallige ontmoeting met een fanatieke KNNVster - die niet naar de kampen ging 
vanwege een hond - kwamen mijn ouders op het spoor van een hooggelegen "plant-hunting-region" 
(zoals dat in de Polunin voor ZW-Europa heette) in Andorra, en ook al waren campings te vermijden 
oorden, in Andorra bleek er een camping midden in een "plant-hunting-region" te liggen, en camping 
die je alleen met volhardendheid kon vinden (zelfs in zo'n klein landje kon dat).  Twee jaar later was 
de KNNV er dus ook met twee kampen, en door het toevallige feit dat ik toen net 3 maanden in 
Spanje onderzoek had gedaan kwam het zo uit dat ik de twee kampen hebt meegemaakt (en zelfs met 
ruime voorkennis bleek dat je na 4 weken nog niet was uitgekeken).  Ik ben er later nog een paar maal 
teruggeweest, de laatste maal dus met een mini-excursie vanuit Camurac en .... eigenlijk moet je niet 
terug gaan in je herinnering ... de camping was er niet meer, de oude soms modderige keienweg was 
geasfalteerd ... maar de plantenrijkdom, die was er nog steeds. 
 
Na Andorra volgde er meer Pyreneeën-kampen, jammergenoeg geen herhalingen van Andorra, wel 
verschillende in Heas (westelijker in de hoogste delen van de centrale Pyreneeën), en verschillende 
kampen lager in de oostelijke Pyreneeën (waaronder ook één bij Arques die officieel niet doorging 
maar officieus wel), en hier worden ook de Pyreneëen "bedwongen" met een bestemming in NO-
Spanje.   Een soms vergeten maar zeer florerende zijtak van de KNNV: de BLWG (de 
mossen&korstmossen-mensen) hielden in 1992 een mossen-kamp in de westelijke Pyreneeën (zie voor 
een verslag http://www.blwg.nl/mossen/buxbaumiella/pdf/bux34.pdf). 
Precies 10 jaar geleden was er een voorzomerkamp in Ascou-La Forge - dus net één dal zuidelijker als 
het Plateau de Sault (het is dus ook niet gek dat er een bescheiden excursieterrein-overlap was), en 
nu dus het Plateau de Sault.  Niet helemaal toevallig was ik 10 jaar geleden er daar ook bij – ik heb wel 
wat met de Pyreneeën – ik was daar zelfs een van de twee excursieregelaars: de Pic de Tarbesou 
stond toen een paar keer op het programma, en ipv een locale boswachter hadden we toen een 
regionale “expat” die een lezing gaf over geologie en landschap, en die later ook nog een botanische 
excursie begeleidde. 
Opvallend is overigens dat volgend jaar Ascou weer op het programma staat voor een voorzomerkamp.  
Gezien de ervaringen in de beide gebieden zou ik zelf niet direct kiezen voor Ascou (de camping is qua 
voorzieningen wel iets luxer, maar qua ligging duidelijk minder).  Als ik de twee bestemmingen 
vergelijk dan valt op dat we vanuit Ascou meer en verder op pad gingen voor de excursies (o.a. naar 
het Plateau de Sault) terwijl we vanuit Camurac heel veel in de directe nabijheid voorhanden hadden 
en alleen voor een paar toppers (letterlijk de Pic de Tarbesou en figuurlijk de Tour de France) naar de 
vallei van Ascou wilden. 
 
 
** Hier liggen ook de wortels van het voor- en na-kamp-verbod: allerlei losse kampeerders verstoren maar wat gemakkelijk de 
afspraken met de boer (die toch al 2x2 weken met een zootje ongeregeld op zijn terrein zit).   
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         Kamplocatie: 

         Camping Les Sapins 
         11340 Camurac, Frankrijk 
            http://www.lessapins-camurac.com 

Camping “Les Sapins” (schilderij Frans van Bussel) 
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datum: 12 juli 2010 
excursiegebied: Montaillou 
aantal deelnemers: 15 
excursieduur: 3/4 dag 
excursieleider: Leo Winter 
geschreven door: Leo Winter 

Om 9:00 uur vertrokken met zo’n 15 man richting 
Montaillou. We hadden nog geen paar meter 
gelopen of er werd al druk gedetimineerd. Er 
waren ook zoveel mooie planten te zien en ook de 
vlinders niet te vergeten. Het eerste stuk van de 
route verliep dan ook echt als in een 
kruipexcursie heel erg traag. Er was een kleine 
kopgroep maar de meerderheid genoot van het 
opzoeken en preciezere determineren van de 
planten want je wil toch wel echt zeker weten of 
het de juiste naam is hier in de pyreneeën. Ook 
zag je veelvuldig prikkebenen rondzwaaien met een vlindernet en even later op de grond zitten met 
een vlinderboek, om het zoveelste blauwtje, erebia of parelmoer vlinder te determineren. 

De tocht was gelukkig niet voortdurend in de zon, 
want het was ’n hele warme dag. Hier en daar liepen 
we tussen de bomen en ook de eerste koffiepauze 
was gelukkig in de schaduw, vlak bij een waterig 
stukje waar nogal wat libellen vlogen. De tweede 
lunchpauze was gelukkig ook in de schaduw al was er 
ook een gek die in de bloedhete zon een tekening van 
het dorpje Montaillou zat te maken ( we noemen 
geen namen Frans). Daarna trokken we op naar 
Montaillou, een klein Kataren plaatsje waar nu nog 
maar 26 mensen wonen. Hier een lekker ijsje 
gegeten en toen de klim gemaakt naar de ruïne van 
het chateau. Enkele van ons gingen echter terug naar 

de camping. Op de heuvel van het chateau (was een prachtig uitzicht) vonden we weer nieuwe planten. 
En toen gingen we terug maar de groep viel uiteen in 2 
groepjes. Zelf was ik bij het l aatste groepje die via een 
andere lagere weg door de weilanden teruggingen en hier 
hoorden en zagen we ook meer vogels groepjes kneutjes, 
tapuiten, veldleeuwerik en zelfs een dwergarend. Via een 
klein steil modderig paadje klommen we op naar de 
camping. Voldaan en nog vol van de vele nieuwe 
plantensoorten die we gezien hadden. Het was heel 
gezellig en heel leerzaam een ontspannen tocht niet 
moeilijk met heel veel ervaringen. 

Zicht op Montaillou (tekening Frans van Bussel) 

 Chateau de Montaillou (foto Wendy de Vroome) 

 (foto Wendy de Vroome) 

9 



datum: 12 juli 2010 
excursiegebied: Boit de Cortalpic 
aantal deelnemers: 5 
excursieduur: 3/4 dag 
excursieleider: Mieke Schrijver 
geschreven door: Mieke Schrijver 

Tot onze verbazing sloot onze excursieleider zich 
bij een vertrekkende groep aan.  
We keken elkaar eens in de ogen en vertrokken met 
zijn vijven, waarvan 4 tieners, het steile bospad 
achter de camping op. 
Jasper en Bas hielden wel van kaartlezen. 
We hebben de vele soorten beloofde orchideeën 
gezien, maar bij gebrek aan kenners en boeken 
alleen waargenomen/gefotografeerd. 
De bermen waren vol felle kleuren, zachte geuren 
en lekkere bos aardbeitjes. 
Daartussen in was een slang, spannend, want we 
wilden hem graag van dichtbij zien, maar vooral niet 
boos maken.... het was een vrije blije wandeling met veel koeien in een ski dorpje boven op de berg. 

datum: 13 juli 2010 
excursiegebied: Col de Marmare 
aantal deelnemers: 7 
excursieduur: 1/1 dag 
excursieleider: Leo Winter 
geschreven door:   

Nadat de grootste groep vertrokken was bleven er vijf mensen achter voor een wandeling vanuit 
Prades over de beide cols en weer terug. In Prades aangekomen sloten er nog 2 excursieleden aan die 
per fiets vanaf de camping naar Prades waren gereisd. 
Het eerste deel was licht stijgend, uitermate 
bloemrijk en de temperatuur aangenaam. Nadat we 
ongeveer 1 uur verkeerd gelopen waren begonnen 
we om 13.30 uur aan de klim van de Gardie. De klim 
was heet en lang maar het uitzicht bijzonder mooi. 
Herm-Jan Roep en Anna Simmelink ontpopten zich 
als ware “klimgeiten”. 
De afdaling was steil, over een soort “koepad”. 
Allereerst over de bergweide en later beschut 
door het bos. Beneden aangekomen konden we onze 
dorst lessen bij de openbare kraan. Een mooie maar 
zware dag. 16.30 uur waren we in Prades terug.  

l k k d b d b
 (foto Anna Simmelink) 

 (foto Leo Winter) 
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datum: 13 juli 2010 
excursiegebied: Gorge de la Frau 
aantal deelnemers: 6 (kruipgroep) 
excursieduur: 1\1 dag 
excursieleider: Aart Noordam 
geschreven door:   

Bijna het hele kamp ging mee met de excursie door de Gorges de la 
Frau bij Comus. Vanwege de grootte van de groep werd deze 
gesplitst in 3 groepen:  

- Snelle 
- Matig snelle 
- Langzame ( de zogehete kruipers) 

Deze laatste  “kruipgroep” bleef 
om de paar meter bij een nieuw 
plantje stilstaan. Vol valeriana 
pyrenaica, een opvallend klokje 
met erg grote licht blauwe 
bloemen, die ook met een foto 
het voorlichtingsbord voor de 
Gorges de la Frau stond:. 
Campanula Speciosa. 
Ieder heeft het extreem rustig tempo met aandacht voor al die 
plantjes zeer gewaarderd. Marianne schreef alle soorten op en 
trotseerde het kleinerende commentaar van Marc op het gebruik 
van de Nederlandse namen als “geitenbaard” (Spiraea aduncus) 
afkomstig uit de onvolprezen bergflora. 
De groep viel uiteindelijk nog meer uitéén. 
Mooi weer, beetje warm maar schitterende kloof. 

datum: 14 juli 2010 
excursiegebied: Col de Pailhères 
aantal deelnemers: 2 soms 3 
excursieduur: 1\1 dag 

excursieleider: Leo en Ruben 
Winter 

geschreven door: Leo Winter 

Met zijn alle naar de Col de Pailheres en al gauw diverse 
splitsingen. Bij een prachtig hoogveen ven onder een steile 
helling op ruim 2000 meter hoogte bleven vader en zoon 
Winter ‘ongemerkt’ alleen achter gefascineerd door dit 
prachtige veentje. We vonden drie soorten libellen 
waarvoor de pyreneën een geïsoleerd habitat vormen. 
Planten en dieren klopt allemaal typisch heide, hoogveen 
biotoop erg bijzonder.  
Toch maar verder geklommen naar Comeille de l’orens 

 (foto Eric de Vroome) 

 (foto Renate Sprokkereef) 

 (foto Eric de Vroome) 
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waar Knnv-ers zich weer verzamelen . Daar na rijp beraad toch afgedaald naar “etang noir”. Ondanks 
het ontbreken van een werkende camera toch zeer fotogeniek. O ja dit laatste deden we samen met 
Jan-Paul leuk gesprek gehad over ‘hill topping‘ van koninginnepages op 2360 m met windkracht 6/7 .  
Bij de terugtocht 2 kruisbekken en een typische pyreneeën hommel!!!! 
Zoektocht, zeer ecologisch. 

datum: 14 juli 2010 
excursiegebied: Col de Pailhères 
aantal deelnemers: 20 
excursieduur: 1\1 dag 
excursieleider: Marc Schmitz 
geschreven door: Janneke Ambagts 

Het is quartorze juillet dus feest in Frankrijk, maar daar zouden wij niet veel van merken op deze 
dag. 
Vanaf de parkeerplaats liepen we vrij steil naar boven richting de top van de Pic de Tarbesou en al 
meteen riep Marc de excursieleider tot de orde want er kon een gemakkelijke route en een 
zwaardere route genomen worden. Een deel van de groep ging de langere route lopen. En daarmee 
werd de eerste groepssplitsing een feit en stelde Marc zich verbaal en fysiek op als groepsleider nr2. 
Bij de eerste sneeuwplek werd er luid "koffie" geroepen want de ademhalingen waren niet geluidloos. 
We moesten pauzeren om die te laten normaliseren. 
Na de koffie verder naar boven geklauterd. Marc wees ons op de grootste Europesche talkgroeve. 
Mijn telefoon liet zich een aantal keren horen. De SMSjes meldden me dat ik door de providers 
welkom geheten werd in Frankrijk en Andorra! 112 is gratis, sympathiek om dat even te laten weten. 
Om 12uur bereikten we de Pic de Tarbésou en wel wat vroeg begonnen we aan de lunch. Zodoende 
konden we van de mooie uitzichten en de drie meertjes,diep onder ons, genieten. 
Een heel nest harige insecten bezocht onze kleding en na een korte bestudering waren we het er over 
eens dat het geen wilde bijen waren maar zweefvliegen. De vlinders dansten om ons heen.  
Na de lunch moesten we een tweede groepssplitsing accepteren want een deel wilde over de crête 
verder en een deel wilde aan de afdaling beginnen. En zo werd Maria onze nieuwe excursieleider.  
De afdaling begon stenig en hobbelig en soms 
waren er grote stappen neerwaarts te nemen. 
Later passeerden we mooie drassige stukjes 
met o.a. wollegras en vetblad. 
Thuisgekomen ontdekte Anton op de kaart 
dat we op de waterscheiding van de 
Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan 
hadden gelopen. 
Het was een dag met een vrij zware klim, 
fraaie uitzichten, mooie pauzeplekken, soms 
met keiharde wind. Vale gieren die zich al 
glijdend en wiekelend op de termiek aan ons 
lieten zien. 
Een fantastische dag om op terug te kijken. 

 

 (foto Maria Lauran) 
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datum: 14 juli 2010 
excursiegebied: Col de Pailhères 
aantal deelnemers: 20 
excursieduur: 1\1 dag 
excursieleider: Ronald Sprokkereef 
geschreven door:   

Op een mooie ruime parkeerplaats, vlak onder het 
hoogste punt van de weg zijn wij met een grote 
groep gestart.  
Opvallend was het aantal campers op de 
parkeerplaats boven. Deze hadden zich hier nu al 
opgesteld omdat de Tour de France aanstaande 
zondag over deze col  “port de Pailheres”van de 
buitencategorie zal gaan… 
Al snel, bij de eerste driesprong, ontstond een 
discussie, aangezwengeld door “dissonant” Marc. Dit leidde tot een splitsing. Eén groep ging de 
wandeling linksom lopen en de andere groep, onder leiding van Marc, rechtsom. Marc gaf aan dat je 
volgens zijn route eerst de top met prachtige uitzichten via een breed pad zou beklimmen, en dan kon 

beslissen of je de hele ronde wilde maken, of dat je de 
korte route terug zou lopen of dat je dezelfde weg 
terug zou afleggen. 
Halverwege was een mooi moment om ervaringen uit te 
wisselen. En zo kwam onze “wandelrups” in beweging. De 
snelle voorhoede van de jeugd en een middenmoot en 
achterhoede van de zogenoemde “oudjes”. Hoewel die 
laatste groep nog flink vooruit kwam. De rups werkte 
prima: jeugd vooruit, stopte, oudjes haalden bij en daar 
vertrok de jeugd weer om wel weer gezamenlijk wat te 
eten en/of te drinken.  
De wandeling was pittig en erg mooi. Van 1965 meter 

naar 2165 meter met uitzicht op de hoge Pyreneeëntoppen (tot in Andorra). Op de kam pauzeerden 
we om van het mooie uitzicht te genieten. Daarna 
weer 200 meter steil naar beneden over een stenig 
pad, met harde wind waardoor het zand je in de ogen 
waaide. om prachtig langs meertjes te open. 
Vervolgens weer omhoog naar 2170 waar een 
prachtige “kamwandeling” startte. Heel comfortabel, 
zonder enige afgronden aan beide zijden. Hier werd 
ook nog een sneeuwveldje aangedaan en werden 
ervaringen met enkele “rechtsomgangers” 
uitgewisseld. 
Daarna volgde nog een steile korte klim tot 2365 
meter waar wij als groep nog gezellig genoten van het 
prachtige uitzicht, verschillende vale gieren en 
dartelende Koninginnepages. Na de klim volgde een stoffige, maar makkelijke afdaling naar de grote 
parkeerplaats waar plotseling zeer dichte mist tevoorschijn kwam. Iedereen kwam vrolijk en met een 
voldaan gevoel aan bij de auto’s. Hoewel het voor sommige deelnemers toch wel pittig was.  

 (foto Marc Schmitz) 

 (foto Renate Sprokkereef) 

 (foto Ronald Sprokkereef) 
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datum: 14 juli 2010 
excursiegebied: Col de Pailhères 
aantal deelnemers: 20 
excursieduur: 1\1 dag 
excursieleider: Marc Schmitz 
geschreven door: Friso van Gent 

Op de ochtend van woensdag de 14e juli om 09.00 
vertrokken we met bijna de hele KNNV-groep naar 
een parkeerplaats, dat nabij en hoger dan Ax-Les-
Thermes lag, We reden eerst verkeerd, want we 
stopten op een kampeer/parkeerplaats met mensen 
die al op de voorbijkoming van de Tour de France 
wachtten. Mensen (waaronder ik) die geen reispilletje 
hadden genomen,werden op slag lichtelijk chagerijnig 
van het idee dat ze nog een stukje moesten rijden. 
Maar na een paar honderd meter bereikten we onze 
parkeerplaats, later zou ik heel gelukkig zijn met Marc, die zijn auto dichterbij de ingang van het 
natuurpark had gezet, waardoor ik bij terugkomst minder ver hoefde te lopen. Dus we liepen verder 
over een ietwat stijl bergpad naar een driesplitsing, o.a. Aart, Miriam, en Bert bleven rond de 
driesplitsing lopen. (tenminste dat was het plan) Ik persoonlijk had al wat moeite met deze eerste 

stijging, en toen ik bij de driesplitsing aankwam, nam 
ik uitgebreid de tijd om te rusten, terwijl Marc en 
Ronald zich in een kort maar krachtige discussie 
vestigden, Marc kwam met het zeer gewaardeerde 
idee om rechts af te slaan, waardoor de groep sneller 
op de top zou belanden, en dus eerder de kans zou 
krijgen om te beslissen of ze kort langs de 
meertjes/moerasjes terug zouden gaan of dat ze de 
lange route over de bergrug/kam/enz. zouden nemen. 
Het overgrote deel liep met Ronald mee rechtdoor, 
En de rest liep met Marc rechts af, (waaronder ik) .  

De weg die Marc ons wees begon al meteen heftig stijgend, ik 
liep samen met Heleen naar boven, en probeerde op mijn eigen 
tempo te lopen, onderweg kwamen we nog een Frans echtpaar 
tegen, die met Marc begonnen te praten over de werkelijk 
prachtige omgeving waar in we ons bevonden.. We liepen over 
een steenachtig, met prachtige bloemen bedekte weg naar 
boven, onderweg hadden we menig plekjes waar we even 
moesten bijkomen, de mooiste was toch wel in een soort 
roodkleurig heideveld, met sneeuw op de helling, daar hielden 
wij onze eerste eetpauze.. We keken naar rechts, naar de weg 
die door ons nog onbewandeld was, en zagen de hoogste top in 
de wijde omgeving waar wij heen zouden gaan lopen, die weg 
was stijl, maar mooi. Op de top aangekomen waaide het van tijd 
tot tijd, ook hier hielden we een lunchpauze, dit nadat Marc 
uitgebreid had verteld over de mogelijkheden die er waren bij 
het verderlopen of teruglopen.. Op de top landde er  

 (foto Eric de Vroome) 

 (foto Eric de Vroome) 

 (foto Marja Bakker) 
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verscheidene hommeltjes/zweefvliegen op onze hoeden en 
andere kledingstukken, zo had ik er een met oranje/gele 
ringen op zijn rug. Na de lunchpauze liep een deel dezelfde 
weg terug naar de auto's, en een deel liep langs de 
meertjes/moerasjes terug, en een klein deel (waaronder ik) 
liep bijna doodeng stijl naar beneden.. Ondertussen had 
onze kampvoorzitter Bert ons met een drafje ingehaald. Hij 
leek nog al ongerust over zijn pet, die hij (zo bleek later) 
was verloren terwijl hij ons inhaalde. Jenny was zo aardig 
om hem haar pet te lenen, en later besloten Marc, Ik, 
Jenny, Hans, en Bert om de steile weg te nemen, later bleek dat de geheel tegenovergestelde weg te 
zijn die Ronald ging doen met zijn groep. Na de steile afdaling liepen we over de kam, die trouwens 
prachtig bloemrijk was, en ontzettende uitzichten bezat, naar een drietal hoog gelegen bergen  
(ergjes vergeleken met de top die ik net beschreef) . 

 
Daar was het waar wij de groep van Ronald tegen het lijf liepen, 
en na wat succes wensingen liepen we door en daalde we ca. 1 km 
af, en liepen we langs wat meren, die heel mooi helder waren, en 
langs een beekje met prachtige dotterbloemen eromheen, Bert 
liep verassend snel vooruit, en zat al een tijdje 'zijn water te 
koelen' zo als hij het zo mooi omschreef. Jenny vond daar wat 
later een schedel van een (gems ?) , en Marc ratelde (in positieve 
zin) maar door over soorten planten, enz. Wat ik wel grappig vond 
was dat er talloze vergeet-mij-nietjes stonden, die heb ik zelf 
ook in bossen in mijn tuin, dus die herken ik uit honderden. 
Langs beekjes, en drassige weggetjes liepen we naar de laatste 
echte zware stijging, een krommend pad naar boven, dat eindigde 
bij een pas dat men 'het zadel' noemde. Bert werd door ons 
verdacht van doping ofzo want hij rende bijna letterlijk de berg 

op, alsof hij opgelost was, (later bleek dat die afdaling hem ook wel zwaar viel, en dat hij meeging om 
te kijken of hij meekon met de huttentocht.) Om ca. 19.00 arriveerde ook ik eindelijk als laatste 
boven op de pas, Marc en Jenny wachtte daar op me, samen liepen we naar Marc zijn auto, onderweg 
daar naartoe liep ik in een wolk en zag ik paarden 
met koebellen, ik was erg moe, maar ook heel blij 
dat ik de wandeling uitgelopen had. Ik was ook heel 
erg blij met Jenny, Hans, Bert en Marc omdat ze 
me hun water gaven, en omdat ze op me wachtte, 
en me soms ook bemoedigend toespraken. De rit 
terug naar de camping was comfortabel, Bert en 
Hans waren doorgelopen om de anderen te 
vertellen dat ook wij heelhuids op weg naar de auto 
waren. Marc, Ik, en Jenny waren de enige die nog 
niet op de camping waren, en na een plezierige, 
rustige rit bereikten we de camping. (onderweg 
reed Marc wel bíjna tegen een landgenoot aan) Maar dat was niet Marc zijn schuld. 
Ik persoonlijk kijk terug op een prachtige wandeling, met mooie geziene dingen, en geweldig aardige 
mensen.. 

 

 (foto Renate Sprokkereef) 

 (foto Eric de Vroome) 

 (foto Wendy de Vroome) 
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datum: 15 juli 2010 
excursiegebied: Montaillou 
aantal deelnemers: 15 
excursieduur: 3/4 dag 

excursieleider: Anton van 
Weelderen 

geschreven door: Mieke Schrijver  

Met Jasper als goede gids vertrokken we in alle rust. 
De grassen, de spinnenwebben, alles hing vol 
betoverende dauwdruppels. Het licht was helder in 
een verstilde sfeer, waar later op de dag een felle 
zon uit geboren werd. Marja schreef de hele dag door 
alle be- en onbekende planten op, waardoor de 100 
soorten ruim gepasseerd werden. 
We hoorden de geelgors tot Montaillou constant en 
ook de kwartel liet zich goed horen (maar niet zien).  
Op het kerkhof waren de graven met prachtige 
kralen-kunstwerkjes versierd. Met foto,s, keramiek-
bloemen en teksten op plaatjes. 
In Montaillou mochten we zien hoe de koster de 
klokken luidde. Hij had in iedere hand een touw,luidde 
enige tijd en luisterde dan zolang tot de galm in het 
landschap verdwenen was, waarna hij opnieuw begon. 
Hier kan de klank het landschap nog vormen! 
Er waren veel waterbakken, potable, soms met 
dikkopjes. Waarschijnlijk hebben ze er nog niet zo 
lang waterleiding. Bij vorst worden de dieren daar, bij 
het stromende water gedrenkt. 

Na de kerkbezichtiging ging de jeugd zelfstandig terug, de rest 
door naar de ruïne. (met een koker papier die Frans de vorige 
dag bij zijn schildersactiviteiten had laten liggen.) 
Bij de ruïne zagen we een boktor en de bokkenorchis, die 
enigszins naar paardenhoef rook. Achter de ruïne en bij de 
ruïne was duidelijk te zien hoe de mensen in vroeger dagen 
muurtjes hadden gestapeld om vlakke terrassen te creëren. We 
snoepten van aromatische bosaardbeitjes, snoven zoete 
anjergeuren op en wandelden ontspannen keuvelend over 
landbouwweggetjes terug. Janneke plukte een prachtige bos 
van de zeldzaamste bloemen, Anton zag nog steeds geen 
kwartels en we probeerden middels tactische benaderingen 
help-mijzelf-adviezen aan Marc te ontlokken. 
Marion vertelde over het zuinig snijden van peterselie maar 
nam geen gratis oregano mee, Volkert en Anton probeerden het 
raadsel van de “spaanse mus” te ontcijferen.  Klokkenluider (foto Marja Bakker) 

Kerk van Montaillou (tekening Frans van Bussel) 
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datum: 15 juli 2010 
excursiegebied: meertje Camurac 
aantal deelnemers: 10 
excursieduur: 1/2 dag 
excursieleider: Leo Winter 
geschreven door: Herm Jan Roep 

Wandelend vanaf het kampeerterrein gewapend met kijkers, 
vis en vlindernetten gaan we op zoek naar het meertje dat 
hemelsbreed 300 meter van het tentenveld ligt. Ondertussen 
zoeken we oude en nieuwe planten waarbij we nu eens letten op 
klierharen, kleur gegaffelde haren en verschillende kelkstippen 
enz. Heerlijk om je niet te hoeven haasten en goed met een 

boek in de hand op 
verschillende kenmerken 
te kunnen letten. De voorste groep heeft al staafwantsen en 
andere waterdiertjes onderzocht als wij de zilverdistel de rug 
toe keren. De wolken zijn verdwenen en de zon is weer gaan 
schijnen, maar met de lagere temperatuur ten opzichte van de 
vorige dagen is het heerlijk vakantie weer. Na ruim een halve dag 
gaan we terug met het hoofd en de aantekeningen vol libellen, 
vlinders, planten, spinnen, slakken, insecten en vogels. 
 

datum: 16 juli 2010 
excursiegebied: Comus 
aantal deelnemers: 12 
excursieduur: 1/4 dag 
excursieleider: Lex Burgel 
geschreven door:   

Onder leiding van Jean Pierre Frances, daartoe 
uitgenodigd door Aart, maakten wij een Mooie wandeling 
richting de Parc de l’ Ours achter Comus. Jean Pierre 
vertelde heel veel over de uitgezette beren in de streek. 
De beren zijn afkomstig uit Slovenië en hier uitgezet en 
van zenders voorzien, zodat ze enige tijd – tot de 
batterijen leeg waren – konden worden gevolgd. Om de 
beren verder nog te kunnen volgen zijn op sommige 
plaatsen lokstoffen geplaatst. Deze zijn met een lage 
prikkeldraad omgeven, zodat er haar van de beren aan 
blijft hangen. Op een andere plaats worden beren met terpentijn gelokt. Ze schuren dan tegen de 
boom waar deze stof op is aangebracht. Ook dan blijven er op een stuk gaas haren achter. Aan de 
hand van DAN onderzoek kunnen de beren  dan worden geïdentificeerd. Jean Pierre vertelde verder 
over de samenhang tussen bijvoeren (en toename) van wilde zwijnen en het verdwijnen van het 
auerhoen in deze omgeving. Onderweg prachtige vergezichten. De wandeling duurde flink wat langer 
dan gepland, mede omdat Jean Pierre net zo enthousiast was als wij allemaal. 
 

 (foto Anna Simmelink) 

 (foto Anna Simmelink) 

 (foto Aart Noordam) 
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datum: 16 juli 2010 
excursiegebied: Comus / Pla du Boum 
aantal deelnemers: 11 
excursieduur: 3/4 dag 
excursieleider:   
geschreven door: Maria Lauran 

Met z'n elven vertrokken we rond half 10 vanaf de 
parkeerplaats aan de noordrand van het dorp Comus, vlakbij de 
Gîte d'étappe, voor een mooie en relaxte wandeling. 
Al gauw bleek dat we beslist geen snelheidsrecord zouden 
breken, want elke onbekende plant werd met boek erbij op 
naam gebracht. Maar niet getreurd, ook de vlinderaars hadden 
hun handen vol aan de vele soorten die er rondfladderden en 
de vogelaars namen een extra lusje, die hen bij de bosrand 
bracht waar ook veel soorten te horen en te zien waren.  
Al vrij snel kwamen we een blauwe bremraap tegen en ook 
wemelde het in de weilanden van orchideeën die we 
determineerde als de gevlekte orchis en de hondswortel.  
Onder de koffie zagen de verrekijkerbezitters ineens een 
roofvogel in de boom zitten. In eerste instantie werd die voor 
een buizerd versleten, maar na bestudering van de vogelgids 
was het beest onder de choc gepromoveerd tot een juveniele slangenarend (volgens de boswachter 
bleek er zich een nest in die buurt te bevinden). Ook werden een aantal vale gieren gespot. 
Al verder wandelend werd ondermeer een koningspage gevangen en had onze jeugdige deelnemer plots 
een salamander op zijn t-shirt zitten (foto). Aan het einde van de wandeling kwamen we bij de 
Koninklijke bossen, waar de dennen inderdaad van majesteitelijke omvang bleken te zijn en volop 
behangen met prachtige korstmossen. Rond 2 uur waren we vol van de vele waarnemingen aan het 
einde van een mooie excursie en togen we "huis"waarts.     

datum: 16 juli 2010 
excursiegebied: Merens les Vals 
aantal deelnemers: 10 
excursieduur: 1/1 dag 
excursieleider: Ronald Sprokkereef 
geschreven door: Jennie Schouten 

‘s Morgens tijdens het verzamelen was het al warm. 
We wilden met 11 mensen in drie auto’s vertrekken 
naar Merens les Vals. Op de parkeerplaats bleken we 
echter met 10 personen te zijn en konden we toch in 
twee auto’s vertrekken. 
Na ruim een uur rijden kwamen we uiteindelijk over 
een prachtig bochtig en smal weggetje (eigenlijk een 
breed grindpad) boven op de parkeerplaats aan. Daar 
droop het baardmos van de bomen af. Onder de 
bomen, heerlijk beschaduwd, namen we een pad 
omhoog.   

 (foto Maria Lauran) 

Merens les Vals (tekening Frans van Bussel) 
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Al gauw kwamen we bij de beek aan: KOFFIE!! Deze plek was te mooi om voorbij te lopen, ook al waren 
we nog maar net begonnen. En daar kwamen 2 biddende slangenarenden  (een juveniel en een adult) en 

een waterspreeuw voorbij. De dag kon al niet meer 
stuk.  
Na de koffie zwoegden we verder omhoog, soms dicht 
langs de beek en soms wat verderaf, maar steeds 
heerlijk onder de bomen. De muggen vonden Linda wel 
lekker… Na een uurtje kwamen we bij een meertje en 
een brede, natte grasvlakte. Dit was weer zo’n plek 
waar je even moest gaan zitten. Lunchpauze dus. Zes 
van ons zijn hier gebleven om te lezen, vlinders en 
libellen te vangen en planten (waaronder Parnassia) te 
bekijken. Vier gingen verder naar boven, naar het 
volgende meertje. Het was ondertussen  het heetst 

van de dag en liepen in de brandende zon. Het tweede meertje (Etang Compte) leverde wel een leuke 
waarneming op: de Gele Pyreneeënlelie.. 
De vier doorlopers waren al weer veel te snel terug voor het gevoel van de achterblijvers. Maar ja, 
het was toch al 15.15 uur en tijd om naar de auto’s terug te gaan.  
Dit pad is óók, net als gisteren (zeer) druk belopen, ondanks de krakkemikkige weg er naar toe. Toch 
was het geen filelopen. 
Terug in de auto vielen 3 van de vier bijrijders in slaap. Gelukkig de chauffeur niet. 

datum: 16 juli 2010 
excursiegebied: Merens les Vals 
aantal deelnemers: 10 
excursieduur: 1/1 dag 
excursieleider: Ronald Sprokkereef 
geschreven door: Leo Winter 

De rit vanaf Merens-les-Vals omhoog is niet 
voor watjes. Mij stond in elk geval het zweet in 
de handen en ik reed niet eens. De wandeling is 
prima te doen af en toe steil en dan weer min 
of meer vlak. De eerst pauze was op een open 
plek bij een beek: orchideën! In alle kleuren en 
kikkertjes “vale gier!” Schouderophalende ging 
ik verder met fotograveren “pap heb je het 
gehoord” 
“jahoor”. “hé hij bidt, kan geen vale gier zijn”. 
En inderdaad uiteindelijk kunnen we 2 
slangenarenden bewonderen. Één seinde met 
zijn witte onderkant alsof het een spiegel was. We kunnen weer verder naar het eerste meertje. 
Weer een prachtige plek . Veel “klein”spul zonnedauw, veenmos, parnassia en waarschijnlijk sterzegge. 
verder vlinders, zweefvliegen gewone bronlibel, verschillende juffers en de waterspreeuw. Een deel 
van de groep klom naar het volgend meertje: zeer fotogeniek. 
Kortom weer een hoogtepunt van dit kamp.  

Merens les Vals (tekening Frans van Bussel) 

 (foto Leo Winter) 
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datum: 18 juli 2010 
excursiegebied: Pradel / Tour de France 
aantal deelnemers: 15  
excursieduur: 1/1 dag 
excursieleider: Louis Veldhuis  
geschreven door: Eric de Vroome 

Vandaag een heel speciale excursie op het programma. De 
route van de Tour de France kwam hemelsbreed op 20 
kilometer van de camping voorbij met een interessante 
bergetappe. De aankomst was bergop van Ax le Therme 
naar Ax 3 Domaine. Maar de verwachting was dat het daar 
zeer druk zou zijn en je voor 10 uur op de berg moest zijn 
en er pas ver na 18 uur weer af zou kunnen komen. Louis 
Veldhuis heeft uitgezocht dat het beter was om eerst 
naar de Col de Pradel te rijden en van daaruit lopend naar 
Col de Pailheres te gaan. Dat was de voorlaatste klim in de 

etappe en een van de buiten categorie. 
Dat bleek achteraf een goede keuze. Met ongeveer 15 
Tour liefhebbers reden we naar Col de Pradel, waar we 
de auto’s op een kleine parkeerplaats kwijt konden. We 
waren overigens niet de enige die op dat idee kwamen. 
De wandeling was echt schitterend met mooie 
vergezichten. De dag ervoor was het regenachtig en 
mistig, maar nu was het zon overgoten. 
Al snel viel de groep uit elkaar. Op de Col de Pailheres 
zocht iedereen een goede stek om de Tour te kunnen 
zien. Om de gadgets van de reclame karavaan te 
pakken te krijgen moest je een plekje vlak naast het 

parcours zien te vinden. We stonden er echter niet alleen. Zo’n bergetappe trekt enorm veel 
toeschouwers. Vele komen al dagen van te voren met een camper en staan op de tijdelijke camping 
bovenop de berg om zo de beste plekken in te kunnen nemen. 
Omdat we er al vroeg waren duurde het behoorlijk lang voordat de eerste reclamewagen de berg op 
kwam. Het lijkt net een carnavalsoptocht. Het is vechten om de uit de wagens geworpen gadgets. De 

een had wat meer geluk dan de ander, 
maar de meeste van ons hadden wel 
iets opgevangen. Leuk voor het 
thuisfront. 
Dan eindelijk de renners. Hoewel de 
weg behoorlijk steil is gaan ze toch 
best nog wel snel. Je moest heel goed 
kijken om bekende renners te zien. 
Nadat de “bus” voorbij geweest was 
liepen we weer naar de auto terug. 
Een erg bijzondere dag die je een 
keer meegemaakt moet hebben. Zo’n 
circus zie je maar zelden. 
  

 Col de Pailheres (foto Marja Bakker) 

Col de Pradel  (foto Leo Winter) 

 (foto Eric de Vroome)  (foto Eric de Vroome) 
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datum: 19 juli 2010 
excursiegebied: Orlu 
aantal deelnemers: 18 
excursieduur: 1/1 dag 
excursieleider: Leo Winter 
geschreven door: Anton van Weelderen 

Met bijna de gehele groep met vele auto's naar Orlu. Bij 
de eerste parkeerplaats de helft van de auto's voor de 
huttentochtgroep (die hier morgen het eind van hun 
wandeling hebben) achtergelaten. Met wat proppen, 
drukken, passen en meten reden de h.t. groepsleden met 
de dagwandelaars naar de bovenste parkeerplaats. De 
auto van Marc produceerde veel uitlaatgassen. 
Net voorbij de detonerende electriciteitscentrale 
betaald parkeren. Van huttentochtgroep afscheid 
genomen. Zij gingen snel op weg. De 18 achterblijvers startten in alle rust de wandeling over het kar 
brede pad. Tamelijk comfortabel stijgend. Allereerst door bos met heerlijk dikke beuken en essen 
langs de weg. Naast ons een ruige watervoerende beek over en tussen grote rotsblokken door. 3 van 
de excursiegangers studeerden langer op de aanwezige schoonheden in de natuur dan anderen. Oh ja 
Jenny zette bij het begin van de wandeling er een spurt in omhoog om haar dochter Linda (één van de 
huttentochtgangers) vergeten batterijen voor haar fotocamera na te brengen. In ons gezelschap 
vielen de twee carrefourpetten met rode bolletjes en een FDJ-shirt op. Vangsten van bij de Tour de 
France de vorige dag uitgestrooide voorwerpen. Na een korte koffiestop werd snel besloten de 

koffie- en lunchpauze op een hoger gelegen plek meer 
moerassig en veel ruimer te laten plaatsvinden. In de 
schaduw van een wilg, gezeten op grijze rotsen werd veel 
tijd doorgebracht. 2 marmotten lieten zich zien. Zij lagen 
oud te worden op een rotsblok in de zon. Leuke gevarieerde 
vegetatie. Beenbreek, korstmossen, noorse streepvaren en 
veel meer. Ruben was aan het libellen en Bas deed aan 
vlinders. Het bleek gewoon een "fotogenante plek ", zo 
mooi! Er vertoonden zich dusdanig weinig vogels en de wens 
om ze wel te zien was zo groot, dat op een bepaald moment 
zelfs gedacht werd dat een tak zich als vogel had vermomd. 

De 2 telescopen bleven met hun eigenaren achter en de overigen besloten tot 14 u verder te lopen via 
de rustig stijgende weg, waarbij het uitzicht op de bergen door het wijkende bos verrukkelijk werd. 2 
van ons zagen een waterspreeuw over de diep gelegen beek vliegen. Er waren meerdere wandelaars, 
waaronder gezinnen met kleine meisjes schattig op de gehuurde ezel gezeten. 
Met uitzicht op een lager gelegen moerasje, waarvan een deel een uniform donkergroene vegetatie 
bevatte, genoten we van de vertes. De vegetatie bleek uit paardestaarten  (Equisetum) te bestaan. 
Marc had enige planten opgehaald. 
Wij zagen marmotten en hoorden hen fluiten. Gemzen zagen wij niet. Wellicht wel een alpenkraai. Om 
15 voor 3 aanvaardden wij de terugtocht, die gemakkelijk ging. Om 15.30u waren we bij de auto's en 
reden we via supermarkt Ed bij Ax-les-Thermes terug naar de camping alwaar enigen zich in het 
zwembad verkoelden. Het was een stralende dag met 33grC met een wandeling door een pracht 
landschap. Gewoon een must.    

Orlu  (tekening Frans van Bussel) 

(foto Marja Bakker) 
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datum: 19 en 20 juli 2010 
excursiegebied: huttentocht Orlu 
aantal deelnemers: 16 
excursieduur: 2 dagen 
excursieleider: Ronald Sprokkereef 
geschreven door:   

Met 16 enthousiaste wandelaars zijn we maandag met 
prachtig zonnig weer vertrokken vanaf de  
“bovenste” parkeerplaats in het natuurpark Orlu. 
Doordat er ook een “normale” excursie naar toe was 

georganiseerd, konden de 
hutgangers hun drie 
auto’s op de laagste 
parkeerplaats parkeren 
en meerijden met de 
“dagjesmensen” naar de 
bovenste parkeerplaats.  
Het tempo van met  name de jeugd zat er al vroeg in. Het eerste 
geleidelijk stijgende deel  (eerst door bos en later door een breed dal) 
langs de L’Oriege beek werd snel afgewikkeld. Enige tijd volgden wij de 
GR7 die ons via een bruggetje linksaf steil door een mooi bos omhoog 
leidde. De hoogtemeters werden nu snel genomen. Onderweg lieten enkele 
alpenmarmotten zich prachtig zien. Tijdens de koffiepauze kon één van 
ons zijn shirt uitwringen en 

laten drogen in de zon. Tegen 14.00 uur bereikten wij de 
prachtig gelegen Refuge d’En Beys op 1970 meter (bijna 
800 meter hoger dan ons vertrekpunt).  Vervolgens ging 
menigeen nog even, zonder rugzak, de omgeving verkennen.  
Iedereen was enthousiast over de hut: vriendelijke 
beheerders, ruime slaapplaatsen, met zijn allen in 1 
slaapkamer met 2 verdiepingen, uitgebreid diner (soort 
goulashsoep en hachee (Boeuf mode) met rijst, kaasplateau 
(met stinkende maar wel lekkere kaas) en zelfgebakken 
appel/perentaart als toetje). 
‘s Avonds werden vanaf het terras maar liefst 20 gemzen waargenomen (onder andere door de 
telescoop van de hutbeheerder). In de hut moesten de bergschoenen uit en kon iedereen crocs (!) 
aantrekken. Om 22.00 uur ging het  licht uit. In de slaapkamer was ook daarvoor geen licht. 

Dinsdagochtend was iedereen, na een rustige nacht 
zonder muggen, tegen 7.00 uur weer paraat. De 
rugzakken werden snel weer ingepakt. Wij schoven aan 
bij het eenvoudige ontbijt. Vrolijk keuvelend nuttigden 
wij de ontbijtkoek, crackers en zuurdesembrood, evt. 
besmeerd met boter, abrikozen- of aardbeienjam. Als 
drank konden (chocolade)melk, thee en koffie genuttigd 
worden: de vertrouwde warme drank die wij KNNV-ers ‘s 
avonds gewend zijn te nuttigen, kon dus met enige 
vertraging ‘s morgens gedronken worden. 

g g

Refuge d’En Beys (foto Ronald Sprokkereef) 

(foto Eric de Vroome) 

(foto Anna Simmelink) 

(foto Ronald Sprokkereef)

22 



Tegen 8.30 uur, na de slechts 32 euro pp betaald te hebben voor 
het halfpension in de hut, vertrok de groep voor de steile klim 
van deze dag: 410 meter omhoog naar 2380 meter. Hier hadden 
wij, mede door het prachtig zonnige weer een geweldig uitzicht 
over verschillende meertjes en werden interessante vogelsoorten 
zoals watersnip, rotskruiper en rode rotslijster waargenomen.  
Na de steile klim 
verwerkt te hebben 
zijn we begonnen 
met de daling van 
1500 hoogtemeters. 
Het pad was 
prachtig: langs 
meren, beekjes en 
later door een 
vlinder- en 
bloemenrijk bos. 

Onderweg werd nog uitgebreid (door de jeugd) gepauzeerd bij een koud beekje. Hier was van alles te 
zien en te doen en konden de voeten aan een verfrissend bad blootgesteld worden. 
Tegen 15.45, toen we nog 550 hoogtemeters dalen voor de boeg hadden, begon het ineens te regenen 
en te onweren. Daardoor verliep dit laatste stuk, ondanks de natte stenen, erg vlot. Tegen 16.45 uur 
was iedereen veilig en wel op de inmiddels weer zonnige parkeerplaats. Enigszins moe, maar wel met 
een voldaan gevoel vertrokken de 16 bergwandelaars nog steeds enthousiast met 3 auto’s naar de 
camping te Camurac terug. 

(foto Ronald Sprokkereef) (foto Eric de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) 
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datum: 20 juli 2010 
excursiegebied: Montségur 
aantal deelnemers: 15 
excursieduur: 1/1 dag 
excursieleider: Bert Folbert 
geschreven door: Friso van Gent 

Om ca. 09.00 zoals meestal vertrokken we met een 
flinke groep, ( huttentochtgangers en 
moerasexcursie valt af). We liepen naar de auto's 
en we spraken de bijrijders af. 
Ca. 40 km was de route vanaf de camping naar het 
chateau. 
Door Camurac (rechts vanaf L'Edelweiss) door 
Belcaire, Belesta, langs die berg 'frau' ofzo. En 
dan een grote berg op met fikse haarspeldbochten. 
We parkeerden de auto met 17 graden boven ons 
wat later die dag zou oplopen tot ca. 24 graden. Een ondersteboven boom trok onze aandacht. Naast 
onze parkeerplaats was een camping. We liepen over de autoweg naar het gelijknamige dorpje 
Montségur, door prachtige straatjes met o.a. een kleine gootgracht met daarbovenop een plantenbak 

met daarin gegraveerde paardjes, en prachtig felle 
bloemen. Het museum bleek nog dicht te zijn, en zou 
daar pas om 14.00 verandering in brengen. Dus besloten 
we om al naar het chateau te gaan. Een hoge berg lag 
voor ons, door een veld met schapen liepen we naar 
boven, en daarna door een dichtbeboste omgeving 
verder naar boven, veel merci's voor het voor laten 
gaan later bereikte we een loket waar we de intree 
betaalde, en we een foldertje kregen. Onderweg 
kwamen we nog een Catharen kruis tegen met een soort 
persoonlijke mening over dit geloof. Met dank aan 
Marion van Hees begrepen we het een beetje. Ook 

kwamen we een soort brandstapel tegen, waar Hanneke nog een verhaal over vertelde. Later kwamen 
we eindelijk op de top, en liepen we verspreid 
over het kasteel. Op de binnenplaats vertelde een 
gids over het kasteel. En Frans begon meteen te 
tekenen. Al gauw had ik het wel gezien en liep ik 
naar beneden, waar Hanneke op ons wachtte. 
Samen bezochten we het souvenirwinkeltje en 
daarna gingen we op een terrasje zitten. 
Langzaam kwamen Anton, Janneke, Jan Paul, 
Frans, en Marion bij ons zitten, en dronken we 
wat, Frans begon weer te tekenen. Daarna 
bezochten we het dorpsmuseum, en bekeken we 
de archeologische vondsten uit de buurt. Daarna 
een relaxte rit terug, en we kijken terug op een 
redelijk interessante dag en mooie uitzichten. 

 

Montségur (tekening Frans van Bussel) 

(foto Marja Bakker) 

(foto Marja Bakker) 
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datum: 21 juli 2010 
excursiegebied: Niort 
aantal deelnemers: 8 
excursieduur: 1/2 dag 
excursieleider: Anton van Weelderen 
geschreven door: Folkert Bakker 

Rondwandeling bij Niort . Eerst geleidelijk aan naar 
boven ( 250m) en daarna weer naar beneden. Het weer 
zag er in het begin wel goed uit: licht bewolkt, dus 
welgemoed aan de wandeling begonnen. Al snel bleek dat 
de mannen en de vrouwen elkaar opzochten; logisch 
vanuit de interesses : vogels vs planten. Koffie 
gedronken op een mooi plekje. Daarna weer verder 
bergopwaarts. Na een kwartiertje ontdekten we dat we 
een behoorlijk stuk verkeerd waren gelopen.  
Een van de deelnemers zag wel een mogelijkheid om een 

korte doorsteek te maken naar het goede pad. De overige 
deelnemers besloten gewoon een half uur terug te lopen om 
daar weer het goed pad op te pakken. Achteraf bleek die 
doorsteek toch nog niet zo eenvoudig als het op de kaart 
leek, maar gelukkig vonden we elkaar na de lunch en zijn we 
gezamenlijk terug naar Niort gewandeld. Ondertussen was 
het helemaal bewolkt geworden maar het bleef droog. 
Niort zelf was een heel schilderachtig dorpje met een 
bezienswaardig kerkhofje.  
 
 

datum: 21 juli 2010 
excursiegebied: Roquefeil 
aantal deelnemers: 8  
excursieduur: 3/4 dag 
excursieleider: Aart Noordam  
geschreven door: HermJan Roep 

OP ZOEK NAAR DE GRIJZE GORS of later de Kazachstaanse mus. 
We parkeren weer bij het postkantoor naast de groene terreinwagen, die er een paar dagen geleden 
ook al stond. Terwijl we nieuwe en oude plantensoorten met elkaar bespreken klimmen we het 
halfverharde weggetje omhoog. Ook vlinders, andere insekten, spinnen en vogels worden genoteerd. 
Na een klein uurtje pauzeren we net als de vorige keer naast de Gouden gamander, waar Frans 
ondertussen het mannetje van het Witbandzandoogje heeft gevangen. Na de koffie klimmen we via 
het steenslagpad naar de plek waar we de vorige keer de Grijze gors hebben gehoord. We gaan daar 
zitten en wachten terwijl Aart met kijker en telescoop door de bosjes struint, maar………… nog geen 
piepje van de Grijze gors. Wel blijkt hier het mannetje van de Grote boswachter te vliegen, hij wordt 
gevangen evenals de Zwarte roofvlieg. Op de terugweg lijkt het of er dorre blaadjes voor ons uit 
dwarrelen, dit blijken na nader onderzoek Blauwvleugelsprinkhanen te zijn. Terug op de plaats van de 
Gouden gamander richten we de onderzoeksplekken in voor het boomschudproject. Een doorzichtig 

(foto Marja Bakker) 

(foto Marja Bakker) 
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stuk plastik en de witte lakenzak van Tamin wordt met stenen vastgelegd onder een overhangende 
dennentak. We schudden gedrieën zo hard als we kunnen en een regen van uitgebloeide mannelijke 
katjes valt op het laken, het plastic en op onze hoofden. Anna, Jan Paul en Frans zuigen elk met een 
exhaustor de kleine diertjes op die zich uit de bruine massa losmaken. In het potje zit een beetje 
alcohol (70%) dit percentage mag niet lager zijn want dan kan de materie rotten en mag niet hoger 
zijn omdat dan de materie te bros wordt. Aart roept de namen van de diertjes en Hanneke staat op 
een afstandje te kijken, want ze heeft het niet zo op die 
kriebelbeestjes en ik tuur met de vlinderkijker en geniet op 
mijn manier net als de anderen. Op de boomtak wordt een papier 
met KNNV, plaats en datum bevestigd en het geheel wordt door 
Aart gefotografeerd. We zijn nu met de derde boomtak bezig, 
steeds een Grove den, maar van verschillende bomen. 
Per ongeluk heeft Aart de zuigslang aan het potje alcohol 
bevestigd, zodat Jan Paul als hij er aan zuigt een flinke slok van 
het goedje naar binnen krijgt. Proestend wordt het met water 
geblust en als hij op één been moet gaan staan om te laten zien 
dat hij niet onder invloed is, valt hij spontaan om. Terwijl Aart 
de etiketten op de verschillende buisjes plakt, voel ik de eerste 
regendruppels. Toch wordt de vierde boom, een eik, en later 
zelfs nog een vijfde, gereedgemaakt. De onderzoekers zijn niet 
meer te stuiten. 

Verslag boomschudden (door Aart Noordam) 
Het kwam voort uit oude herinneringen. Jan Paul en Aart kenden elkaar voor dit kamp niet, maar 
bleken jaren terug allebei betrokken geweest te zijn bij het onderzoek van boomkruinen in 
Wageningen. Onderzoek rond de Dennenspanner (Bupalus pinarius) eind jaren zestig van de vorige 
eeuw. Levendige verhalen van Jan Paul over meneer Teerink die op de Hoge Veluwe als een aap een 
Dennenboom in klom, om in de hoogte een groot aantal takken te monsteren. Jan Paul moest met een 
paar anderen hierna alle insecten en spinnen van deze dennentakken verzamelen, voor latere 
identificatie. Aart verzorgde in dit onderzoek een paar maanden lang een spinnenkweek voor een 
promovendus. 
  Dus was het idee al gauw geboren. Nog een keer de insecten- en spinnenpopulatie van een paar 
boomkruinen bemonsteren, en onder de binoculair later uitzoeken. Woensdag 21 juli een boomschud-
excursie ten zuiden van Roquefeuil. HermJan, Anna en Frans voegden zich enthousiast bij het 

groepje. Vijf maal werd een boom uitgekozen: drie 
maal een den en twee maal een Donzige eik 
(Quercus pubescens). Boom en omgeving werden 
gefotografeerd, groot plastic er onder, en de 
takken er boven krachtig heen en weer geschud. 
Alle op het plastic vallende beesten werden met 
een exhaustor opgezogen, en bewaard in gelabelde 
buisjes met 70% alcohol. Grotere beesten die 
herkend werden, werden opgeschreven en weer vrij 
gelaten, zoals meerdere exemplaren Zuidelijke 
boomsprinkhaan (Meconema meridionalis), en de 
parende snuitkevers (zie foto: Eikelboorder – 
Curculio villosus). 

(foto Anna Simmelink) 

(foto Aart Noordam) 
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Thuis in Nederland werden de overige beesten onder de binoculair allemaal tot op familie geturfd, 
en vaak tot op soort gedetermineerd – helaas noodgedwongen was dit een solo-actie (Aart). Veel 
blindwantsen (Miridae), grotesk gevormde jonge randwantsen (Coreidae) van meerdere soorten, en 
adult de aparte randwants Gyromastes rhombea. Vijf soorten lieveheersbeestjes (Neomysia 
oblongopunctata, Myrrha octodecimpunctata etc.). Twee dominante mierensoorten: de kleinere 
gewoon onze gewone Wegmier Lasius niger; 
de grotere er uitziend als onze Glanzende 
houtmier, vrij fors en glimmend zwart, maar 
dit bleek een vreemde soort: Camponotus 
piceus, met een heel karakteristieke 
achterkant van het borststuk. In het oude 
Franse mierenboek van Francis Bernard uit 
1968 heet hij nog C. merula, oftewel de 
“Merelmier”. Grappige naam die helaas geen 
stand heeft gehouden: hij heet nu C. piceus. 
Op de foto een door de binoculair genomen 
werkster van deze soort met in haar kaken 
een wespje van de familie Scelionidae, een 
parasiet van insecteneieren. Deze mieren zullen dan o.a. honingdauw gemolken hebben bij de grote 
takluizen Lachnus, die zowel op de dennen als de eiken talrijk aanwezig waren. De mieren zullen op hun 
beurt weer ten prooi gevallen zijn aan de paar Gemarmerde galgspinnen (Dipoena melanogaster), die 
op hen gespecialiseerd zijn. Alle spinnen zijn gedetermineerd. Van de webspinnen bijv. het kleine 
Dennenkaardertje (Lathys humilis), dat in dennen eigenlijk nooit ontbreekt, naast diverse kogel- en 
wielwebspinnen. Van de jachtspinnen die geen web maken waren de Renspinnen (Philodromus sp.) 
talrijk, maar minder dan in de dennenkronen van het oude Wageningse onderzoek, waar het de 
talrijkste predatoren in het hele onderzoek waren.  

datum: 24 juli 2010 
excursiegebied: jongerenexcursie 
aantal deelnemers: 4 (groep 3) 
excursieduur: 1/2 dag dag 
excursieleider:   
geschreven door:   

Groep 3: Anton, Maria, Marijke, Renate 
Onze groep stortte zich buiten het campingterrein al direct serieus 
op (vraag met) de planten. Hierdoor werden we al snel ingehaald 
door andere groep(en).  
De tocht ging over allerlei leuke paadjes in en in de buurt van 
Camurac, waar we nog niet eerder geweest waren. De 
routetechnieken waren helder uitgelegd: we zijn geen enkele keer 
verkeerd gelopen. 
De opdrachten waren origineel en lachwekkend; 
Bij de eerste opdracht dachten we de langste lijn te kunnen leggen, 
mede door het naaigarnituur (met klosjes naaigaren) van Marijke en 
een rol wc-papier. Helaas bleek de lijn uiteindelijk toch niet lang 
genoeg.  

(foto Aart Noordam) 

(foto Maria Lauran)
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De tweede opdracht, het voelen van letters op een 
grafsteen, bleek erg moeilijk. Met enig gokwerk bleek 
de voornaam toch goed te zijn. 
De derde opdracht, water dragen en een emmer vullen, 
bleek met een (gedeeltelijk opgerold) plastic 
boterhamzakje toch sneller te gaan dan met halve 
waterflesjes (maar ten opzichte van de pet van Marc 
niet snel genoeg). 
De vierde 
opdracht, het 
seinen van een 

zin met behulp van een (bekende) zaklantaarn, was leuk om te 
doen. 
Bij de vijfde opdracht, zoveel mogelijk spreuken en gezegden 
opschrijven waarin dieren voorkomen, bleek de tijd te krap en 
in het begin de spreuken te lang om met de zege naar huis te 
gaan. 
Het resultaat voor ons was een derde plaats. De prijs werd 
eerlijk gedeeld en snel verorberd. 
Tot slot willen we de jeugd bedanken voor het organiseren en 
begeleiden van de geslaagde “kinderdag”: de lengte van de 
wandeling was prima, de opdrachten origineel, de 
routetechnieken waren apart en leerzaam (voor ons als niet-
scouts), de groep was gezellig en het weer was perfect: zonnig, 
droog en niet te heet.  

Voorbereidingen op de bonte avond. 
 
 
 

(foto Maria Lauran) 

(foto Renate Sprokkereef) 

Eten maken o.l.v. Marion van Hees (foto Eric de Vroome) Eten maken (foto Maria Lauran) 
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Recepten van Marion van Hees

Salade van andijvie met nectarine en oude geitenkaas 
Benodigdheden voor 4 personen: 
1 krop andijvie 
1 teen knoflook 
2 sjalotjes 
1 dl olijfolie 
4 eetlepels azijn of citroensap 
2 rijpe nectarines 
75 gr pijnboompitten of pompoenpitten 
Zout, peper 
150 gr oude geitenkaas in blokjes 
Maak de dressing door olijfolie en citroensap/azijn goed door elkaar te roeren. 
Fruit in een beetje (extra) olie de knoflook en de sjalotjes tot ze zacht zijn. 
Snijd de andijvie in reepjes van circa 2 cm en was ze goed. 
Slinger/maak de andijvie droog.  
Snijd de nectarines in blokjes. 
Rooster de pitten 
Meng de sla met de dressing. Strooi de nectarines, pitjes en geitenkaas erover. 

Sperziebonensalade 
Hier staat niet bij voor hoeveel personen, ik schat in voor circa 15 personen 
2 kg sperziebonen gekookt 
5 tenen knoflook 
5 eetlepels grove mosterd 
2 dl olijfolie 
2 bossen peterselie 
4 rode uien in dunne ringen gesneden 
1 dl citroensap 
Gedroogde tomaten op olie (goed uitgelekt!) 
Zout, peper 
Paar verse tomaten, in partjes gesneden 
Eventueel rivierkreeftjes of zalm uit blik 
Maak een dressing van de olie, citroensap, knoflook, gedroogde tomaten, peterselie en mosterd. 
Breng op smaak met zout en peper. 
Meng alles goed door elkaar.  
Doe er daarna de gesneden tomaten bij en eventueel 
rivierkreeftjes of zalm uit blik. 

Oregano-citroenboter  (bij vis) 
1 pakje boter 
geraspte schil van 1 citroen 
3 eetlepels oreganoblaadjes 
Snufje zout 
Meng alle goed door elkaar. 

(foto Marja Bakker) 
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Peterselie-Notenboter
1 pakje boter 
1 bosje fijngesneden peterselie 
1 handje geroosterde en gehakte hazelnoten 
Snufje zout 
Meng alle goed door elkaar. 

Gazpacho (koude tomatensoep) 
Hier staat niet bij voor hoeveel personen, ik schat in voor circa 15 personen 
5 liter tomatensap 
4 komkommers, kleingesneden 
6 rode paprika’s, eveneens kleingesneden 
1 kg vleestomaten, kleingesneden (LET OP: ZÓNDER VEL EN PITJES!!!) 
10 knoflookteentjes 
Zout, peper 
Tabasco of rode peper 
Balsamico-azijn 
Meng alle ingrediënten door elkaar en pureer met de staafmixer of de keukenmachine. 
Breng op smaak met zout, peper, tabasco en een paar lepels balsamico-azijn. 

Bonte avond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(foto Eric de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) (foto Maria Lauran) 

(foto Maria Lauran) 
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(foto Eric de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) (foto Maria Lauran) 

(foto Maria Lauran) (foto Maria Lauran) (foto Maria Lauran) 
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WAARNEMINGEN KAMP SAULT, 11 JULI tot 25 JULI 2010 
 
Plantenlijst is samengesteld door:  
Marianne Folbert, Ronald Sprokkereef, Heleen van der Klift, Aart Noordam en Marc Schmitz 
 
Vlinderlijst is samengesteld door: Eric de Vroome 
 
Vogellijst is samengesteld door: Lex Burgel 
 
Libellenlijst is samengesteld: door Ruben Winter 
 
Zweefvliegen en andere beesten is samengesteld door: Leo Winter 
 
 
De waarnemingen zelf zijn door iedereen uit het kamp gedaan.  

Overzicht excursies (nrs. achter waarnemingen planten en vlinders vermeld) 

nr. datum excursie 
1 12 en 15 juli Montaillou 
2 11 en 12 juli Sarrat de Picaucel 
3 12 juli Pla de Boum-Comus 
4 13 juli Comus, Gorges de la Frau 
5 13 juli Prades, Col de la Gardie, Forêt de Prades 
6 13 juli Prades, Col de Marmare, Col de la Gardie 
7 14 juli Col de Pailheres 
8 14 juli Mijanes 
9 14 juli Col de Pailheres; Statin de Mejanes 
10 15 juli Meertje bij camping 
11 15 en 19 juli Natuurpark d'Orlu 
12 16 juli Comus, Col de Lancise 
13 16 juli Merens, Les Vals 
14 16 juli Boswachter, Comus 
15 17 juli Roquefeuil, Pic du Midi 
16 17 juli Pic de Sarrasis 
17 21 juli Meertje Belcair 
18 21 juli Niort-de Sault 
19 21 juli Ax-les-Thermes 
20 20 juli Montsegur 
21 20 juli "hoogveen"met Marc, opgesplitst in 3 biotopen: 
21a hooiweide (aan de rand nat) 
21b nat bos 
21c droog bos 
22 19 en 20 juli huttentocht  Refuge d'En Beys, Orlu . 

geen nr. 18 juli Tour de France, Port de Pailhères 
geen nr. 22 juli Grottes de Niaux 
geen nr. 23 juli Andorra  
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Plantenlijst  
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam (Excursie) 
EQUISETAE     
Equisetum fluviatile Holpijp (11) 
Equisetum palustre Lidrus (11) 
ADIANTHACEAE     
Cryptogramma crispa Gekroesde rolvaren (?) 
THELYPTERIDACEAE     
Phegopteris connectilis? Beukvaren (11) 
ASPLENIACEAE     
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel (4)  
Asplenium ruta-muraria Muurvaren (4) 
Asplenium septentrionale Streepvaren (11) 
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren (1, 4, 11, 18) 
Phyllitis scolopendrium Tongvaren (4) 
ATHYRIACEAE     
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren (21c) 
DRYOPTERACEAE     
Dryopteris affine   (21c) 
Dryopteris expanse Tere stekelvaren (21c) 
Polystichum setiferum Zachte naaldvaren (4) 
BLECHNACEAE     
Blechnum spicant Dubbelloof (11, ?) 
POLYPODIACEAE     
Polypodium vulgare Eikvaren (4, 11, 12, 18) 
CUPRESSACEAE     
Juniperus spec. Jeneverbes (15, 18) 
SALICACEAE     
Salix pyrenaica Pyreneese wilg (15) 
BETULACEAE     
Alnus spec. Els (21b) 
Corylus avellana Hazelaar (18) 
URTICACEAE     
Urtica dioica Grote brandnetel (15) 
SANTALACEAE     
Thesium spec. Bergvlas (15) 
POLYGONACEAE     
Polygonum bistorta Adderwortel (1) 
Rumex acetosa Veldzuring (1) 
Rumex acetosella Schapenzuring (7) 
CARYOPHYLLACEAE     
Cucubalus baccifer Besanjelier (18) 
Dianthus barbatus Duizendschoon (11)  
Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer (1) 
Dianthus deltoides Steenanjer (10, 11, 12) 
Dianthus furcatus Mantelanjer (1) 
Dianthus monspessulanus Montpellier-anjer (6, 12, 15) 
Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem (1, 21a) 
Petrorhagia saxifraga Kleine mantelanjer (15) 
Saponaria ocymoides Rotszeepkruid (4) 
Saponaria officinalis Zeepkruid (18) 
Silene acaulis Stengelloze silene (20) 
Silene dioica Dagkoekoeksbloem (4, 18) 
Silene latifolia Avondkoekoeksbloem (1, 18) 
Silene nutans Nachtsilene (20) 
Silene otites Oorsilene (15) 
Silene rupestris Rotssilene (7) 

(foto Wendy de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) 
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Silene vulgaris Blaassilene (1, 6, 11, 18) 
Stellaria graminea Grasmuur (11) 
RANUNCULACEAE     
Aconitum lycoctonum Gele monnikskap (4) 
Caltha palustris Gewone dotterbloem (18) 
Clematis vitalis Bosrank (18) 
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid (4, 6, 12, 15, 18) 
Hepatica nobilis Leverbloempje (4, 6, 11, 12, 15, 18) 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem (11, 12, 21a) 
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem (11) 
Ranunculus pyrenaeus Pyreneese boterbloem (7) 
Thalictrum aquilegifolium Akeleiruit (4, 6) 
Trollius europaeus Europese trollius (1, 21a) 
PAPAVERACEAE     
Chelidonium majus Stinkende gouwe (12) 
Meconopsis cambria Gele papaver (4, 6, 11) 
CRUCIFERAE     
Alliaria petiolata Look-zonder-look (18) 
Alyssum spec.   (15) 
Biscutella laevigata Glad brilkruid (15) 
Biscutella scaposa Brilkruid (4) 
Bunias orientalis Bunias (1, 4, 6, 12) 
Capsella bursa-pastoris Herderstasje (7, 18) 
Hesperis matronalis Damastbloem (4) 
Lapsana communis Akkerkool (6, 12) 
Lunaria rediviva Wilde judaspenning (4) 
Thlaspi arvense Witte krodde (?) 
RESEDACEAE     
Reseda luteola Wouw (10) 
DROSERACEAE     
Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw (7)  
CRASSULACEAE     
Sedum acre Muurpeper (1, 12, 18) 
Sedum album Wit vetkruid (12) 
Sedum reflexum Tripmadam (15, 18) 
Sedum rubens Rood vetkruid (1) 
Sedum telephium Hemelsleutel (12, 18) 
Sempervivum montanum Berghuislook (?) 
PARNASSIACEAE     
Parnassia palustris Parnassia (13) 
SAXIFRAGACEAE     
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil (11) 
Saxifraga azoides Gele bergsteenbreek (11) 
Saxifraga rotundifolia Rondbladis steenbreek (11) 
Saxifraga stellaris Stersteenbreek (11) 
ROSACEAE     
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie (1, 12, 15, 18, 20)  
Alchemilla alpina   (7) 
Alchemilla basaltica   (7) 
Aruncus dioicus Geitenbaard (4) 
Crataegus spec. Meidoorn (18, 21a) 
Filipendula ulmaria Moerasspirea (1, 6, 18, 21a) 
Fragaria vesca Bosaardbei (1, 5, 11, 12, 15, 18) 
Geum urbanum Geel nagelkruid (4, 11, 12, 18) 
Potentilla anserina Zilverschoon (21a) 
Potentilla erecta Tormentil (7)
Potentilla palustris Wateraardbei (7) 
Potentilla pyrenaica Pyreneese ganzerik (11) 
Potentilla reptans Vijfvingerkruid (1, 10, 12) 

(foto Ronald Sprokkereef) 

(foto Leo Winter) 
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Prunus spinosa Sleedoorn (21a) 
Rosa spec. Wilde roos (18) 
Rubus fructosa Gewone braam (1, 11, 18) 
Sanguisorba minor Kleine pimpernel (1, 12, 15) 
Sanguisorba officinalis Grote pimpernel (1, 10, 12, 21a) 
FABACEAE     
Anthyllis vulneraria Wondklaver (1, 12) 
Astragalus austriacus Oostenrijkse tragant (1) 
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul (4, 6, 12, 15, 18) 
Chamaespartium sagittale Pijlbrem (1, 12) 
Cytisus purgens Pyreneese brem (20, ?) 
Genista tinctoria Verfbrem (21a) 
Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver (15, 20) 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus (15, 20) 
Lathyrus sylvestris Boslathyrus (21c) 
Lotus corniculatus Gewone rolklaver (1, 12, 21a)  
Melilotus alba Witte honingklaver (1) 
Melilotus officinalis Gele honingklaver (1, 6) 
Onobrychis viciifolia Bergesparcette (1, 6, 12) 
Ononis repens Kruipend stalkruid (1, 12, 15, 18) 
Trifolium alpinum Alpenklaver (7) 
Trifolium arvense Hazenpootje (18) 
Trifolium campestre Liggende klaver (10) 
Trifolium montanum Rode klaver (1, 11, 12, 18) 
Trifolium repens Witte klaver (1, 12, 18) 
Vicia cracca Vogelwikke (1, 5, 20)  
Vicia hirsuta Ringelwikke (10) 
Vicia sepium Heggenwikke (1, 6) 
OXALIDACEAE     
Oxalis acetosella Witte klaverzuring (11) 
GERANIACEAE     
Geranium endressi Roze ooievaarsbek (12) 
Geranium molle Zachte ooievaarsbek (12) 
Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek (21b) 
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek (4) 
Geranium robertianum Robertskruid (11, 12, 18) 
LINACEAE     
Linum catharticum Geelhartje (1) 
EUPHORBIACEAE     
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk (21c) 
Euphorbia hyberna Ierse wolfsmelk (6, 7) 
Mercurialis perennis Bosbingelkruid (11, 12, 21b) 
POLYGALACEAE     
Polygala alpestris Alpenvleugeltjesbloem (7) 
AQUIFOLIACEAE     
Ilex aquifolium Hulst (11, 18) 
BUXACEAE     
Buxus sempervivens Palmboompje (4) 
RHAMNACEAE     
Rhamnus frangula Sporkehout (4, 21b) 
MALVACEAE     
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid (?) 
Malva moschata Muskuskaasjeskruid (6) 
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid (20) 
THYMELAEACEAE     
Daphne spec. Peperboompje (6, 12, 15, 18)
HYPERICACEAE     
Hypericum perforatum Sint-Janskruid (12, 18) 
VIOLACEAE     

(foto Wendy de Vroome) 

(foto Wendy de Vroome) 
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Viola arvensis Akkerviooltje (?) 
Viola cornuta Hoornviooltje (1, 10) 
CISTACEAE     
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje (1, 12, 15, 20) 
CUCURBITACEAE     
Bryonia dioica Heggenrank (15, 18) 
ONAGRACEAE     
Circaea spec. Heksenkruid (21b) 
Epilobium alsinifolium   (11) 
CORNACEAE     
Cornus spec. Kornoelje (20, 21b, ?)  
UMBELLIFERAE     
Angelica razulii   (21b) 
Angelica sylvestris Engelwortel (6, 12) 
Astrantia major Zeeuws knoopje (5, 6, 12) 
Astrantia minor Klein sterrenscherm (1) 
Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm (1, 12) 
Daucus carota Wilde peen (1, 10, 18, 20, 21a) 
Dethawia tenuifolia   (11) 
Endressia pyrenaica   (7, 12)  
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw (1, 4, 6) 
Laserpitium latifolium  Breedbladig laserkruid (4) 
Laserpitium siler Berglaserkruid (4) 
Meum athamanticum Bergvenkel (?) 
Myrrhis odorata Roomse kervel (4) 
Pimpinella major Grote bevernel (?) 
PYROLACEAE     
Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen (in bos bij camping) 
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen (13) 
MONOTROPACEAE     
Monotropa hypopithys Stofzaad (14, bij de camping) 
ERICACEAE     
Calluna vulgaris Struikheide (7, 11) 
Rhododendron hirsutum Borstelig alpenroosje (7, 10, 11)  
Vaccinium uliginosum Rijsbes (7) 
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes (7) 
PRIMULACEAE     
Anagallis spec. Guichelheil (21a) 
Cuscuta europea Groot warkruid (6) 
Lysimachia nemorum Boswederik (?) 
Lysimachia nummularia Penningkruid (11) 
Primula spec. Sleutelbloem (12, 15, 17, 21b) 
OLEACEAE     
Fraxinus excelsior Es (15) 
Ligustrum spec. Liguster (21a)  
GENTIANACEAE     
Blackstonia perfoliata Bitterling (15) 
Centaurium spec. Duizendguldenkruid (21a) 
Gentiana burseri   (wandeling naar de Tour) 
Gentiana cruciata Kruisblad gentiaan (12) 
Gentiana lutea Gele gentiaan (1, 10, 11) 
Gentiana pyrenaica Pyreneese gentiaan (7) 
Gentiana verna Voorjaars gentiaan (7) 
Swertia perennis Poelgentiaan (Andorra) 
 
RUBIACEAE     

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro (12, 15) 
Galium aparine Kleefkruid (18) 
Galium mollugo Glad walstro (1) 

)

(foto Leo Winter) 

(foto Maria Lauran) 

)
(foto Anna Simmelink) 

(foto Aart Noordam) 
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Galium parisiense Frans walstro (1) 
Galium pumilum Kalkwalstro (1, 15, 18) 
Galium verum Geel walstro (1, 5, 11, 12, 18) 
CONVOLVULACEAE     
Calystegia sepium Haagwinde (18) 
Convolvulus arvensis Akkerwinde (1, 12, 18) 
BORAGINACEAE     
Anchusa arvensis Kromhals (1) 
Echium vulgare Slangekruid (1, 11, 12, 20) 
Lithospermum officinale Glad parelzaad (15) 
Myosotis laxa Zompvergeet-mij-nietje (1) 
Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid (4, 11, 12, 18) 
Symphytum officinale Smeerwortel (1) 
VERBENACEAE     
Verbena officinalis IJzerhard (15) 
LABIATAE     
Acinos alpina Alpensteentijm (?) 
Ajuga spec. Zenegroen (18) 
Clinopodium calamintha Kleine steentijm (12) 
Clinopodium vulgare Borstelkrans (1, 6, 11, 15, 18) 
Galeopsis spec. Hennepnetel (15) 
Mentha longifolia Hertsmunt (10, 15) 
Origanum vulgare Wilde marjolein (12, 15, 18, 20) 
Prunella grandiflora Grote brunel (1, 11, 18) 
Prunella laciniata Witte brunel (12) 
Prunella vulgaris Gewone brunel (1, 11, 15) 
Scutellaria spec. Glidkruid (6) 
Stachys alpina Alpenandoorn (1) 
Stachys officinalis Betonie (1, 20, 21a) 
Stachys recta Bergandoorn (1, 4) 
Stachys sylvatica Bosandoorn (1, 4) 
Teucrium aureum Gouden gamander (15, 18) 
Teucrium chamaedrys Echte gamander (15) 
Teucrium pyrenaicum Pyreneese gamander (6, 12, 20) 
Thymus  serpyllum Wilde tijm (1, 5, 11, 18, 20, 21a) 
SCROPHULARIACEAE     
? Witte leeuwenbek (6) 
? Paarse leeuwenbek (6) 
Bartsia alpina Alpenhelm (Col de Pailhères, 18 juli) 
Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid (4, 6, 12, 15, 18) 

Digitalis purpurea Gewoon 
vingerhoedskruid 

(11) 

Euphrasia hirtella Beklierde ogentroost (11)  
Euphrasia stricta Stijve ogentroost (10) 
Lathraea clandestina Paarse schubwortel (14) 
Linaria repens Gestreepte leeuwenbek (1, 10, 11, 18) 
Melampyrum pratense Hengel (6, 7) 
Pedicularis asparagoides   (18) 
Pedicularis mixta   (Andorra) 
Pedicularis pyrenaica Pyrenees kartelblad (7) 
Rhinantus angustifolius Grote ratelaar (?) 
Rinanthus spec.   (15, 21a) 
Scrophularia spec.   (18, 21c) 
Verbascum nigrum Zwarte toorts (1) 
Verbascum thapsus Koningskaars (1) 
OROBANCHACEAE     
Orobanche alba Walstrobremraap (1)  
Orobanche gracilis Rode bremraap (12) 
Orobanche purpurea Blauwe bremraap (6, 12) 

(foto Aart Noordam) 

(foto Wendy de Vroome) 
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Orobanche reticulata Distelbremraap (10) 
LENTIBULARIACEAE     
Pinguicula grandiflora Grootbloemig vetblad (7, 11) 
PLANTAGINACEAE     
Plantago lanceolata Smalle weegbree (11, 21a) 
Plantago major Grote weegbree (11, 18) 
Plantago media Ruige weegbree (1, 11, 12, 15) 
CAPRIFOLIACEAE     
Lonicera spec. kamperfoelie (15) 
Sambucus ebulus Kruidvlier (1, 15) 
Sambucus nigra Gewone vlier (1, 18) 
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal (15) 
VALERIANACEAE     
Valeriana officinalis Echte valeriaan (1, 4, 6, 10) 
Valeriana pyrenaica Pyreneese valeriaan (4) 
DIOPSACACEAE     
Dipsacus fullonum Wilde kaardebol (18) 
Dipsacus pilosus Kleine kaardebol (18) 
Knautia arvensis Beemdkroon (1, 4, 6, 11, 12, 20) 
Scabiosa columbaria Duifkruid (15) 
Succisa pratensis Blauwe knoop (21a) 
CAMPANULACEAE     
Campanula glomerata Kluwenklokje (1, 6, 11, 12, 15, 18, 20, 21a) 
Campanula latifolia Breed klokje (11) 
Campanula persicifolia Prachtklokje (1)  
Campanula rapunculoides Akkerklokje (15) 
Campanula rotundifolia Grasklokje (15) 
Campanula speciosa Pyrenees klokje (4) 
Campanula trachelium Ruig klokje (12, 15) 
Jasione crispa Dwergzandblauwtje (7) 
Jasione montana Zandblauwtje (7, 11) 
Phyteuma orbiculare Bolrapunzel (1, 4, 12, 18, 20) 
Phyteuma spec. Rapunzel (15) 
Phyteuma spicatum Witte rapunzel (4, 6, 11, 12) 
COMPOSITAE     
Achillea millefolium Gewoon duizendblad (1, 11, 12, 15, 20) 
Adenostyles alliariae Alpenhoefblad (11) 
Antennaria dioica Rozenkransje (?) 
Arctium lappa Grote klis (18) 
Artemisia vulgaris Bijvoet (1) 
Aster pyrenaeus Pyreneese aster (6) 
Bellis perennis Madeliefje (11) 
Carduus carlinoides   (Andorra) 
Carduus nutans Knikkende distel (1, 6, 10) 
Centaurea jacea Knoopkruid (11, 15, 18)  
Centaurea montana Bergcentaurie (10, 12) 
Centaurea spec. Centaurie (18, 21a) 
Chamomilla spec. Kamille (18) 
Cicerbita alpina Alpensla (Andorra) 
Cicerbita plumieri   (1, 5, 6, 11) 
Cirsium arvense Akkerdistel (18, 21a) 
Cirsium eriophorum Wollige distel (1, 6, 10, 11, 12, 18) 
Cirsium rivulare Oeverdistel (1, 6) 
Cirsium vulgare Speerdistel (1, 12, 18) 
Echinops spec. Kogeldistel (18) 
Erigeron spec. Fijnstraal (18) 
Eupatorium cannabinum Koninginnekruid (18, 20, 21a) 
Gnaphalium sylvaticum Bosdroogbloem (7) 
Hieracium murorum Muurhavikskruid (6, 12, 15) 

(foto Ronald Sprokkereef) 

(foto Eric de Vroome) 

(foto Eric de Vroome) 
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Hieracium pilosella Muizeoor (11, 12) 
Hieracium vulgatum (cf) Dicht havikskruid (12, 15) 
Hypochaeris spec. Biggenkruid (18) 
Lactuca serriola Kompassla (1) 
Leontodon hispidus Ruige leeuwentand (10) 
Leucanthemum vulgare Margriet (1, 12, 18) 
Matricaria discoidea Schijfkamille (12) 
Mycelis muralis Muursla (15, 21c) 
Petasites albus Wit hoefblad (11, 12) 
Picris hieracioides Bitterkruid (6, 10, 15) 
Prenanthes purpurea Rode bergsla (11, ?) 
Scorzonera hispanica Schorseneer (21a) 
Senecio adonidifolius   (10) 
Senecio jacobaea Jacobskruiskruid (15) 
Sonchus spec. Melkdistel (18) 
Tanacetum parthenium Moederkruid (1) 
Tragopogon pratensis Gele morgenster (18) 
LILIACEAE     
Allium spec.   (18) 
Colchicum autumnale Herfsttijloos (21a) 
Fritillaria pyrenaica Pyreneese kievitsbloem (18) 
Lilium martagon Turkse lelie (1) 
Narthecium ossifragum Beenbreek (11) 
Paris quadrifolia Eenbes (5, 21b) 
Polygonatum odoratum Salomonszegel 1(12, ?) 
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel (21c) 
Tofieldia calyculata   (11) 
DIOSCOREACEAE     
Tamus communis Spekwortel (18, 21b) 
JUNCACEAE     
Luzula luzuloides Witte veldbies (7, 11) 
Luzula nutans Veldbies (7) 
POACEAE     
Agrostis capillaris Gewoon struisgras (21a) 
Arrhenatherum elatius Frans raaigras (1, 12) 
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel (1, 12) 
Briza media Bevertjes (1, 5, 12, 15, 18, 20, 21a) 
Bromus lepidus Sierlijke dravik (12) 
Cynosurus cristatus Kamgras (1, 11) 
Dactylis glomerata Kropaar (1, 12, 21a) 
Elytrigia repens Kweek (1, 12) 
Lolium perenne Engels raaigras (1) 
Melica uniflora Eenbloemig parelgras (12) 
Nardus stricta Borstelgras (7) 
Phleum pratense Timotheegras (12, 20) 
SPARGANIACEAE     
Sparganium erectum Grote egelskop (21a) 
CYPERACEAE     
Carex echinata Sterzegge (11) 
Carex lepidocarpa Schubzegge (7, 11) 
Carex ovalis Hazezegge (7) 
Carex rostrata Snavelzegge (7) 
Eriophorum angustifolium Veenpluis (7) 
Eriophorum vaginatum Eenarig wollegras (7) 
ORCHIDACEAE     
Anacamptis pyramidalis Hondskruid (1, 6, 12, 15)
Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje (2, 15 (uitgebloeid)) 
Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje (18) 
Dacthylorhiza majalis alpestris Brede orchis (7, 11, 13, 22) 

Hondskruid (foto Ronald Sprokkereef) 

(foto Ronald Sprokkereef) 

(foto Leo Winter) 
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Dacthylorhiza savogiensis Variant gevlekte orchis (7, 11, 22) 
Dacthylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis (7) 
Dactylorhiza fuchsii Bosorchis (2, 3, 10) 
Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis (1, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 21c, 22) 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis (4) 
Epipactis muelleri Muelleri wespenorchis (2) 
Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis (4) 
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis (2, 7, 11, 13) 
Gymnadenia austriaca var. 
Iberica Vanille orchis (22) 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis (1, 3) 
Listera ovata Grote keverorchis (2, 4, 6, 11) 
Neottia nidus-avis Vogelnestje (11) 
Neotinea ustulata Aangebrande orchis (2) 
Ophrys insectifera Vliegenorchis (4) 
Orchis mascula Mannetjesorchis (3 (uitgebloeide)) 
Orchis anthropophora Poppenorchis (2, 3, 4) 
Platanthera chlorantha Bergnachtorchis (1, 2) 
Pseudorchis albida Witte muggenorchis (7, 22, en op 18 juli) 

 

Bosorchis (foto Ronald) 

Aangebrande orchis (foto Ronald) Gevlekte orchis (foto Ronald) Grote muggenorchis (foto Ronald) 

Poppenorchis (foto Ronald) Br.rode wespenorchis (foto Ronald) Bokkenorchis (foto Marja Bakker) 
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Vlinderlijst
Nederlandse naam Wetenschappelijk naam (Excursie) 
DIKKOPJES / HESPERIDAE 
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus (1, 4, 13, 17) 
Dwergdikkopje Thymelicus acteon (4) 
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola (1, 10, 13) 
Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris (4, 13) 
Groot spikkeldikkopje Pyrgus alveus (1) 
GROTE PAGES / PAPILIONIDAE 
Koningspage Iphiclides podalirius (12, Niaux) 
Koninginnenpage Papilio machaon (1, 4, 7, 10, 12, 17) 
Apollovlinder Parnassius apollo (4, 22) 
AURELIA'S / NYMPHALIDAE 
Landkaartje Araschnia levana (1, 11) 
Dagpauwoog Inachis io (1, 11) 
Kleine vos Aglais urticae (7, 22) 
Gehakkelde aurelia Polygonia c-album 
Atalanta Vanessa atalanta (1, 4, 10, 11, 13, 17) 
Distelvlinder Vanessa cardui (1) 
Adippevlinder Argynnis adippe (4) 
Grote parelmoervlinder Argynnis aglaja (1, 4, 11, 13) 
Keizersmantel Argynnis paphia (4, 11, 12) 
Akkerparelmoervlinder Boloria dia (17) 
Ringoogparelmoervlinder Boloria eunomia (13) 
Zilveren maan Boloria selene (11, 13) 
Zilvervlek Boloria euphrosyne (1, 13) 
Braamparelmoervlinder Brenthis daphne (17)  
Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino (1, 13) 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia (1, 11, 12) 
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia (4, 10, 13, 15) 
Spaanse parelmoervlinder Melitaea deione (1) 
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia (1) 
Westelijke parelmoervlinder Melitaea parthenoides (10) 
Woudparelmoervlinder Melitaea diamina (1) 
Blauwe ijsvogelvlinder Limenitis reducta (4, 18) 
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla (18) 
ZANDOOGJES / SATYRIDAE 
Hooibeestje Coenonympha pamphilus (1, 4, 13, 17) 
Roodstreephooibeestje Coenonympha glycerion (10, 13)  
Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania (1, 4, 11, 13, 17) 
Koevinkje Aphantopus hyperantus (1, 4, 10, 11, 13, 15, 17) 
Bruin zandoogje Maniola jurtina (1, 4, 11, 13, 15, 17) 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus (17) 
Dambordje Melanargia galathea  (1, 4, 10, 13, 15, 17) 
Argusvlinder Lasiommata megera (4, 11, 12) 
Rotsvlinder Lasiommata maera (4, 11, 13) 
Bontzandoogje Pararge aegeria (4, 10, 11, 13) 
Witbandzandoog Brintesia circe  (4, 13)  
Bergerebia Erebia epiphron (13) 
Bontoogerebia Erebia oeme (1, 13) 
Donkere erebia Erebia meolans (4, 13) 
Grote erebia Erebia euryale (12) 
Boserebia Erebia ligea (12) 
Voorjaarserebia Erebia medusa (1) 
Grote boswachter Hipparchia fagi (4, 17) 
WITJES / PIERIDAE 
Gele luzernevlinder Colias hyale (12) 
Oranje luzernevlinder Colias crocea (1, 13, 18) 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni (4, 13, 22)  

Keizersmantel (foto Maria Lauran) 

Groot spikkeldikkopje (foto Eric de Vroome) 

Blauwe ijsvogelvlinder (foto Eric de Vroome) 

7777))))

Witbandzandoog (foto Eric de Vroome) 

Grote boswachter (foto Eric de Vroome) 
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Cleopatra Gonepteryx cleopatra (12, Niaux) 
Boswitje Leptidea sinapis (1, 4, 11, 13, 15) 
Groot geaderdwitje Aporia crataegi (1, 4, 10, 11, 13, 17) 
Klein geaderdwitje Pieris napi (1, 12) 
Groot koolwitje Pieris brassicae (1, 4, 11, 12) 
Kleinkoolwitje Pieris rapae (1, 4, 11) 
Oranjetipje Anthocharis cardamines (4, 11) 
BLAUWTJES / LYCAENIDAE 
Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus (17) 
Morgenrood Lycaena virgaureae (1, 13) 
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe (13)  
Groentje Callophrys rubi (12) 
Kleine sleedoornpage Satyrium acaciae (17) 
Wegedoornpage Satyrium spini (Niaux) 
Bruinblauwtje Aricia agestis (1) 
Dwergblauwtje Cupido minimus (1, 4) 
Klaverblauwtje Cyaniris semiargus (1, 4) 
Tijmblauwtje Maculinea arion (15) 
Heideblauwtje Plebeius argus (1, 4, 10, 12) 
Adonisblauwtje Polyommatus bellargus (12) 
Icarusblauwtje Polyommatus icarus (1) 
Wikkeblauwtje Polyommatus amandus  (4, 13, 17) 

 

7)))

Boswitje (foto Eric de Vroome) 

Bruine vuurvlinder (foto Eric de Vroome) 

Wikkeblauwtje (foto Eric de Vroome) Tweekleurig hooibeestje (foto Eric de Vroome) 

Adippevlinder (foto Eric de Vroome) 

Purperstreepparelmoer (foto Eric de Vroome) 

Rode vuurvlinder (foto Eric) 

Morgenrood  (foto Eric) 
Bergerebia (foto Eric de Vroome)

Ringoogparelmoervlinder (foto Eric) 
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Vogellijst 
Nederlandse naam Wetenschappelijke 
Blauwe reiger Ardea cinerea 
Wilde eend Anas platyrhynchos 
Vale gier Gyps fulvus 
Aasgier Neophron percnopterus 
Steenarend Aquila chrysaetos 
Slangenarend Circaetus gallicus 
Dwergarend Hieraaetus pennatus 
Rode wouw Milvus milvus 
Zwarte wouw Milvus migrans 
Buizerd Buteo buteo 
Wespendief Pernis apivorus 
Havik Accipiter gentilis 
Torenvalk Falco tinnunculus 
Slechtvalk Falco peregrinus 
Kwartel Coturnix coturnix 
Houtduif Columba palumbus 
Turkse tortel Streptopelia decaocto 
Bosuil Strix aluco 
Ransuil Asio otus 
Gierzwaluw Apus apus 
Alpengierzwaluw Apus melba 
Zwarte specht Dryocopus martius 
Groene specht Picus viridus 
Grijskopspecht Picus canus 
Grote bonte specht Dendrocopos major 
Kleine bonte specht Dendrocopos minor 
Draaihals Jynx torquilla 
Veldleeuwerik Alauda arvensis 
Rotszwaluw Ptynoprogne rupestris 
Boerenzwaluw Hirundo rustica 
Huiszwaluw Delichon urbica 
Duinpieper Anthus campestris 
Waterpieper Anthus spinoletta 
Graspieper Anthus pratensis 
Boompieper Anthus trivialis 
Witte kwikstaart Motacilla alba 
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea 
Winterkoning Troglodytes troglodytes 
Waterspreeuw Cinclus cinclus 
Heggemus Prunella modularis 
Alpenheggemus Prunella collaris 
Roodborst Erithacus rubecula 
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros 
Tapuit Oenanthe oenanthe 
Roodborsttapuit Saxicola torquata 
Paap Saxicola rubetra 
Rode rotslijster Monticola saxatilis 
Zanglijster Turdus philomelos 
Grote lijster Turdus viscivorus 
Merel Turdus merula 
Tuinfluiter Sylvia borin 
Zwartkop Sylvia atricapilla
Grasmus Sylvia communis 
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita 

Bergfluiter Phylloscopus bonelli 
Goudhaan Regulus regulus 
Grauwe vliegenvanger Muscicapa striata 
Koolmees Parus major 
Pimpelmees Parus caerulus 
Zwarte mees Parus ater 
Kuifmees Parus cristatus 
Rouwmees Parus lugubris 
Staartmees Aegitalos caudatus 
Boomklever Sitta europea 
Rotskruiper Tichodroma muraria 
Taigaboomkruiper Certhia familiaris 
Boomkruiper Certhia brachydactyla 
Grauwe klauwier Lanius colluria 
Ekster Pica pica 
Gaai Garrulus glandarius 
Alpenkraai Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Alpenkauw Pyrrhocorax graculus 
Raaf Corvus corax 
Spreeuw Sturnus vulgaris 
Huismus Passer domesticus 
Vink Fringilla coelebs 
Kneu Carduelis cannabina 
Putter Carduelis carduelis 
Groenling Carduelis chloris 
Citroenkanarie Serinus citrinella 
Europese kanarie Serinus serinus 
Goudvink Pyrrhula pyrrhula 
Kruisbek Loxia curvirostra 
Geelgors Emberiza citrinella 
Cirlgors Emberiza circlus 
Grauwe gors Miliaria callandra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vale gier (foto Leo Winter) 

Grauwe klauwier (foto Ronald Sprokkereef) 
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Libellenlijst 
 

Nederlandse naam Wetenschappelijk naam 
Iberische beekjuffer Calopteryx xanthosoma 
Tangpantserjuffer Lestes dryas 
Zwervende pantserjuffer Lestes barbarus 
Lantaarntje Ischnura Ischnura elegans 
Watersnuffel Enallagma cyathigerum 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 
Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 
Speerwaterjuffer Coenagrion hastulatum 
Kanaaljuffer Erythromma lindenii 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 
Oranje breedscheenjuffer Platycnemis acutipennis 
Witte breedscheenjuffer Platycnemis latipes 
Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 
Venglazenmaker Aeshna juncea 
Grote keizerlibel Anax imperator 
Gewone bronlibel Cordugelaster boltonii 
Zuidelijke bronlibel Cordugelaster bidentata 
Metaalglanslibel Somatochlora metallica 
Viervlek Libellula quadrimaculata 
Platbuik Libellula depressa 
Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens 
Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia 
Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 
Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum 
Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 
Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 
Vuurlibel Crocothemis erythraea 
 

Viervlek (foto Ruben Winter) 

Venwitsnuitlibel (foto Wendy de Vroome) 

Bruinrode heidelibel (foto Eric de Vroome) 

Oranje breedscheenjuffer (foto Eric de Vroome) 

Kanaaljuffer (foto Eric de Vroome) 

Gewone bronlibel (foto Eric de Vroome) 

Blauwe breedscheenjuffer (foto Eric de Vroome)
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Zweefvliegen en andere beesten 

Voor het het determineren van zweefvliegen hebben we gebruik gemaakt van de “zweefvliegentabel” van Aat Barendregt, de 
negende druk uit 2001 en de “zweefvliegenveldgids” van Menno Reemer uit 2000. Beide uitgaven zijn verschenen bij de 
Jeugdbondsuitgeverij. De boekjes zijn bedoeld voor Nederland en eigenlijk niet voor de Franse Pyreneeën. Gelieve daar 
rekening mee te houden. Toch denk ik dat de meeste zweefvliegen uit Sault wel degelijk goed op naam te brengen zijn met 
beide gidsen 
Andere insecten zijn op naam gebracht gebracht met de “Nieuwe insektengids”van Michael Chinery (diverse uitgaven).  Deze 
toch heel aardige gids bevat uiteraard lang niet alle soorten insecten die in Europa voorkomen. We hebben de beestjes een 
naam gegeven die goed leken op de illustraties uit deze gids. Of dit de juiste is.... Tenslotte is het enige zekere kenmerk (op 
dna na) van veel insecten de penis en zover zijn we niet gegaan. 

Zweefvliegen 
Chrysotoxum vernale    Streepfopwesp 
Chrysotoxum veralli    Saksische fopwesp 
Syrphus ribesii/vitripennis   Bessen-/ kleine bandzwever 
Scaeva selenitica/dignota   Gele/ zuidelijke halvemaanzwever 
Scaeva pyrastri     Witte halvemaanzwever 
Meligramma triangulifera   Driehoeks-elfje 
Eriozona syrphoides    Bontzweefvlieg 
Episyrphus balteatus    Snorzweefvlieg 
Sphaerophoria scripta    Grote langlijf 
Cheilosia variabilis    Bos-gitje 
Volucella bombylans var. Haemorrhoidalis  Weidehommel-reus 
Volucella zonaria     Stads-reus 
Volucella pellucens    Witte reus (wast..) 
Helophilus pendulus    Gewone pendelvlieg 
Myathropa florea    Doodskopzweefvlieg 
Eristalis pertinax    Kegel-bijvlieg 
Eristalis arbustorum    Kleine bijvlieg 
Eristalis tenax     Blinde bij 
Eristalis horticola    Bos-bijvlieg 
Eristalis intricaria    Hommel-bijvlieg 
Brachypalpoides lentus    Bloedrode bladloper 

(Dagactieve) nachtvlinders 
Abraxas grossulariata    Bonte bessenvlinder 
Euplagia quadripunctaria    Spaanse vlag 
Zygaena filipendulae    St.-Jansvlinder 
Zygaena osterodensis    een St.-Jansvlinder 
Zygaena purpuralis    een St.-Jansvlinder 
Deilphila elpenor     Avondrood 
Macroglossum stellatarum   Meekrapvlinder (kolibrivlinder) 
Anarta myrtilli 

Zweefvlieg (foto Ruben Winter) 

Sint Jansvlinder (foto Marja Bakker) Langlijf (foto Leo Winter) 

d )
Avondrood (foto Eric de Vroome) 

St. Jacobsvlinder (foto Eric) 
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Restjes insecten 
Thyridanthax fenestratus    een wolzwever 
Bombylus major      een wolzwever 
Ceratitis capitata     Citrusboorvlieg 
Cetonia aurata     Gouden tor 
Dytiscus marginalis    Geelgerande waterkever 
Geotrupes stercorarius    Paardenmestkever 
Strangalia maculata    Gevlekte smalbok 
Ranatra linearis     Staafwants 
Piezodorus literatus    een schildwants 
Tettigonia virdissima    Grote groene sprinkhaan 
Decticus verrucivorus    Wrattenbijter 
Gomphocerus sibiricus    een veldsprinkhaan 
Libelloides longicorius    een bastaardlibel 
Dinocras cephalotes    een steenvlieg 
Bombus wurfleini pyrenaicus   een Pyrenese hommel  
Bombus hortorum    Tuinhommel 
Bombus lapidarius    Steenhommel 
Bombus pratorum    Weidehommel 

Overig 
Astacus astacus     Rivierkreeft 
Triturus helveticus    Vinpootslamander  
Rana temporaria     Bruine kikker 
Bufo bufo     gewone pad 
Mustela nevalis     Wezel      

 

Veldwesp (foto Leo Winter) p ( )

Wrattenbijter (foto Ruben Winter) j ( )

Sprinkhaan (foto Leo Winter) 

Boktor (foto Leo Winter) Eikelboorder (foto Aart Noordam) 

Boktor (foto Marja Bakker) 

Gr. groene sabelsprinkhaan (foto Ronald) 

Italiaanse wants (foto Eric de Vroome) 

Gouden tor (foto Eric) 
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Kerkje van Montaillou (schilderij Frans van Bussel) 
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