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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Terugkijkend op het kamp in Quercy herinner ik mij van alles: een enthousiaste Lucas en Erica Blom, prachtige 
natuur, bloemen en planten, vlinders, en nog veel meer, leuke excursies met Franse gidsen en bovenal ook leuke 
enthousiaste deelnemers met heel veel kennis op allerlei gebied. Ook waren er twee interessante lezingen 
georganiseerd over truffels en pigeonniers, waar ik heel veel van opgestoken heb. Er waren ook minder leuke 
dingen, zoals een deelneemster die een enkel brak en terug moest naar Nederland, een deelneemster die een 
scheurtje opliep in haar pols, douches die dan ijskoud, en dan weer gloeiend heet waren. Ook het weer was van 
alles wat: frisjes, bloedheet, tot veel regen en een enorme onweersbui. Ondanks alles vond ik het een geweldig 
kamp en heb ik ervan genoten. Dat is mede te danken aan mijn medebestuursleden, de overige kampdeelnemers 
en Lucas en Erica Blom.  
 
Annette Bos, voorzitter 
 
 
 
 
 

 
                                Lucas Blom                     Damien Villate 
 
 
 
Avec remerciements spéciaux à Lucas et Erica Blom, les guides de Vincent Heaulmé, Armand David. 
Daniel Pareuil, Marc Esslinger, Wilfred Ratel et Damien Villate. Par le biais de tous leurs efforts 
qu'ils nous ont une fantastique et instructif séjour en Quercy livrés. 
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Deelnemers: 
 

- Rob Bakker en Anja de Kruijf 
- Gerard en Adri Harteveld 
- Thijs Krösschell 
- Mike Lodewijks en Yvon van de Velden 
- Piet en Leni Muilwijk 
- Wilfred Ouwerkerk en Annette Bos 
- Dieuwke Bos 
- Huib en Guda Poot 
- Andries van Renssen en Els Zwanenburg 
- Sake en Anneke Roodbergen 
- Herman en Hennie Roode 
- Peter en Ria Rooij 
- Marc Schmitz 
- Rudolf en Tineke Schwab 
- Bert en Martha Tolsma 
- Jaap en Leni Uittien 
- Jaap Rieder en Elly Vader 
- Bernard Wanders 
- Rob van de Weg 
- Annemiek van der Wijngaart 

 

 
 
Bijdragen aan het verslag: 

- Vogellijst:    Anja de Kruijf en Mike Lodewijks  
- Plantenlijst:    Sake Roodbergen, Annette Bos en Yvon van de Velden 
- Vlinderlijst en overige insecten: Peter Rooij, Hennie Roode 
- Slakkenlijst:   Herman Roode 
- Reptielen- en amfibieënlijst: Rob van de Weg 
- Eindverslag:   Yvon van de Velden 
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Excursies 

 
Datum nr Excursie leider Excursie omschrijving 
22-05-11 1 Marc Schmitz Omgeving Lalbenque (linksom) (PRauPdL, nr.9) 
  2 Wilfred Ouwekerk Omgeving Lalbenque (rechtsom) (PRauPdL, nr.9) 
23-05-11 3 Lucas Blom Diverse plaatsen onder leiding van Lucas Blom 
24-05-11 4 Bert Tolsma Flaujac-Poujols 

  5 Vincent Heaulmé 
Excursie onder leiding van Vincent Heaulmé naar de 
Gorges d'Alzou bij Rocamadour 

 25-05-11 6 Bernard Wanders Mas de Ver 
 7 Dieuwke Bos Autovogelen ten zuiden van Lalbenque 
26-05-11 8 Tineke Schwab Floressas 
 9 Piet Muilwijk Saint-Cirq-Lapopie 
27-05-11 10 Bernard en Rob Vallée du Vers 
29-05-11 11 Ria Rooij Lalbenque, Oranje-gele route vanaf de camping 
 12 Huib Poot Lalbenque, Le diamant noir au pays de Lalbenque 

 13 
Marc Schmitz en 
Mike Lodewijks Avondexcursie Grielen 

30-05-11 14 Els Zwanenburg L’Hospitalet, vallei du Landou en Pern (Saint-Barthelemy) 
 15 Bert Tolsma Saillac, Chemin de la perte du Cross 
31-05-11 16 Annette Bos Vallée de la Masse, Les Arques 
01-06-11 17 Yvon van de Velden Grotte ornée et Musée de préhistoire Pech Merle 
 18 Yvon van de Velden Marcilhac-sur-Célé 
02-06-11 19  Belfort de Quercy 
 20  Saillac, de verborgen rivier 
03-06-11 21  Phosphatiere du Cloup d’Aurial in Bach 
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Sfeerverslagen van de excursies 
 

Zondag 22 mei 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excursie 1    Excursie 2 
 
 
1.  Omgeving Lalbenque (linksom) 
 
Route: 
Route 9 Circuit des Chateaux, Lalbenque, halve circuit ofwel linksom van Lalbenque naar punt 3 (Bras de  
l’ Homme) en 2 en dan via de route tegendraads terug met uitstapje naar de salamander-bron. 
 
Sfeerverslag: 
Wat is linksom dat was de kwestie. Volgens de ene excursieregelaar was linksom anti-clockwise, dus steeds 
linksaf. Volgens de andere juist steeds rechtsaf dus clockwise. 
Het werd clockwise, want de andere excursie ging volgens het boekje lopen, althans dat was de bedoeling. 
Tegelijkertijd was het weer niet “clockwise”, want de wandeling begon met een eerste linksaf om verder rechts te 
kunnen (Engelsen hebben het makkelijker: die kunnen kiezen uit “left”, “right” & “wrong”). Ook verder, ook al gingen 
we steeds “right” en nergens “wrong” was het toch eigenlijk weer niet clockwise, want het was noch contre-le-
montre, noch op tijd, ofwel bij ongeveer alles stonden we wel weer even stil. 
Uiteindelijk bleek de anti-clockwise tegenvoeterexcursie niet left en niet right maar wrong te zijn gelopen en was 
deze excursie de grote afwezige. We hadden gehoopt ze halverwege tegen te komen. 
 
Mark Schmitz 
 
 
2. Omgeving Lalbenque (rechtsom) 
 
Route: 
Direct vanaf de camping/piscine circuit 9 vanuit Lalbenque. Lengte 7 km, merktekens oranje. LET OP: er starten 
meerdere oranje routes in Lalbenque. 
Begin route: D6 links naar het Noorden, op rotonde buiten het dorp de D10 nemen. 1e weg links, pad volgen tot 
klein meertje. Voor het meertje linksaf en steeds het pad volgen tot wat huizen (Mercadier) en honden. Daar de 
weg weer volgen richting zuiden tot de D6 bij Les Ouradous, dan richting Lalbenque. Weg terug zonder oranje 
aanwijzingen. 
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Sfeerverslag: 
Prima wandeling langs weides en door het bos. Afwisselend vooral voor plantenliefhebbers. Onderweg Dolmen en 
een klein meertje. Het meertje is het keerpunt. Dan is het een beetje zoeken terug, maar het kan eigenlijk niet 
verkeerd gaan. Of het gezellig was en wat voor weer het was, is niet relevant voor de volgende groep. Rob van de 
weg vond nog calcietkristallen in holtes van kalksteen. 
 
Wilfred Ouwerkerk 
 

Maandag 23 mei 2011 
 

 
3a) Pelouse, 
 

 
3b) Veldje met tongorchissen 
 
3. Diverse plaatsen onder leiding van Lucas Blom  
 
Erica en Lucas kwamen ons in de vroege ochtend ophalen om op pad te gaan naar een aantal unieke biotopen. De 
eerste stop (3a) was op een parkeerplaats tegenover een prachtige kalkhelling waar Leni en Piet gelijk met hun 
hamer verdwenen op zoek naar fossielen en gesteente, Herman ging op jacht naar slakjes en de rest van de groep 
klom over de omheining en ging de Pelouse op.  
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Daar splitste de groep zich al gauw in een klein groepje vogelaars, plantelaars en vlinderaars de met hun 
vangnetjes over de pelouse trokken. Er was voor iedereen veel te zien en te horen. Aan de rand van de Pelouse 
liepen we terug richting de auto’s langs een eiken-plantage, waarbij tussen de rijen de grond was gefreesd om 
concurrerende planten tegen te gaan en de truffels beter toegankelijk te houden. 
We werden aangesproken door de eigenaar die zich afvroeg wat wij daar allemaal deden. Nadat hij overtuigd was 
wat wij deden en het duidelijk was dat wij niet op zijn truffels uit waren, liepen we naar de auto’s. 
Via een ander stukje pelouse gingen we verder naar een veldje met tongorchissen en later een veldje met 
reuzenorchissen. Zo veel prachtige planten. 
Het werd langzaam tijd om verder te gaan naar het huis van Erica en Lucas, waar ons een heerlijke lunch werd 
voorgeschoteld. We hadden zelf borden, bekers en bestek meegenomen en Erica had een heerlijke salade en 
lekkere hapjes voor ons gemaakt. Wat hebben we allemaal lekker zitten smullen. Sommigen kregen nog een 
rondleiding langs de vele mooie schilderijen in het huis, waarvan Erica een groot deel zelf had gemaakt. 
Na de lunch begon de groep zich op te maken voor een korte wandeling in de buurt waar ook interessante planten 
zouden zijn. De groep was net op weg toen het noodlot toesloeg. De laatste mensen die op pad gingen begonnen 
de veranda naar het grindpad af te lopen toen één van hen, Elly Vader uitgleed en daarbij zo ongelukkig terecht 
kwam dat ze haar enkel brak. Er werd direct een ambulance gebeld en de groep die al vooruit was werd 
teruggeroepen. Binnen 15 minuten kwam de ambulance en werd ze naar het ziekenhuis in Cahor gebracht waar ze 
dezelfde avond nog aan haar enkel is geopereerd. 
Vanaf dat moment hadden Erica en Lucas en de gezusters Bos het enorm druk met al het geregel rondom de 
repatriëring van zowel Elly en Jaap als de auto van Jaap. Vooral Dieuwke was de verbindingsofficier tussen de 
ANWB alarmcentrale, het ziekenhuis en het medische thuisfront. Petje af voor alles wat ze voor Elly en Jaap 
hebben gedaan! 
 
Toen een paar dagen later Elly en Jaap op weg waren met het vliegtuig naar huis, heeft Dieuwke nog even een 
nieuwe rage geïntroduceerd, namelijk “Planking”, wat achteraf door het Nederlandse publiek als nieuwe woord van 
2011 is gekozen. Planking houdt in dat je op een zo vreemd mogelijke plek als een plank gaat liggen, een foto 
maakt en deze foto online zet of sms’t naar vrienden of familie. De kinderen van Dieuwke en haar nieuwe vriend 
vonden het wel heel komisch en daarom wilde ik jullie de foto ook niet onthouden. De planking vond plaats op één 
van drie Jeeps die naast elkaar stonden voor een foto, voordat de Jeep van Jaap opgehaald zou worden. 
 
 
 

 
Planking, starring Dieuwke Bos. 
 
Elly en Jaap hebben nog een hele lieve brief geschreven naar de deelnemers van het kamp om hen te bedanken 
voor alle goede zorgen en het vele regelwerk. Deze brief is gescand en op de volgende pagina ingevoegd in het 
verslag. 
 
Yvon van de Velden 
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Dinsdag 24 mei 2011 

 
4. Flaujac-Poujols 
 
Route:  
Vanuit Lalbenque via Laburgade naar Flaujac-Poujols. 
 
We vertrokken om 9 uur in 3 auto’s met 11 deelnemers naar Flaujac-Poujols. De wandeling begon bij de Mairie en 
het tempo lag gelijk behoorlijk laag. Vooral insecten trokken de aandacht (Hennie en Lenie krijgen het woord). 
Na ongeveer 1 km hield de verharding op en kwamen we weer op een goed begaanbaar karrenpad, daar namen 
we om 11 uur onze eerste pauze. Er ontstond spoedig enige verwarring maar ook hilariteit toen Lenie –geheel 
onschuldig- in een gesprek over zaadvorming niet goed begrepen werd en er een link werd gelegd met 
zaaddonatie. Thijs luisterde ondertussen naar vogels (Thijs vertelt). 
We liepen verder en passeerden de D22, de toegangsweg naar het dorp. Iets verderop onze 2e stop. Liggend in de 
berm nam de gemoedelijkheid toe; alleen Hennie liep vaak zwaaiend rond. Eén van de gesprekken ging over 
vertrouwen (Jaap vertrouwt zijn Lenie zodanig dat hij haar alleen achterlaat op de camping). 
Nog een km te gaan en we stoppen bij een snippenorchis die werkelijk prachtig staat te bloeien in een voor het 
overige schrale berm. (Jaap vertelt over de planten). 
We lopen nu over een deel van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella en er daalt toch iets geestigs over 
de aanwezigen neer. Bij een Buvette-halte voor pelgrims, kopen we iets te drinken. Over een stenig pad bereiken 
we het eind = beginpunt, het is 15.30 uur. 
 
NB: De toezegging van de excursieleider dat hij Adrie een week zou vrijhouden als ze zonder net een vlinder ving 
–en dat is haar gelukt!- is hij niet nagekomen, schande excursieleider! 
 
Bert Tolsma 
 
 
5. Excursie onder leiding van Vincent Heaulmé naar de Gorges d'Alzou bij Rocamadour 
 

 
 
Route: 
Vanuit de camping via de D19 naar de A20 richting La Bastide Murat. Bij afslag 56 via de D32 naar Rocamadour, 
bij Rocamadour de brug over een rechts parkeren aan het riviertje. 
 
Een prachtige wandeling over de kalksteenplateaus die vanaf de parkeerplaats aan de rivier bij Rocamadour 
begon. Onze gids Vincent Heaulmé wist veel te vertellen over de specifieke flora van het gebied en aan het eind 
van de wandeling werden we nog verrast door de aanblik van een aantal roofvogels die er eigenlijk niet hoorden te 
vliegen. We kwamen aan het eind van de wandeling uit aan de rand van een grote vallei waar ons een Vale gier, 
Monniksgier, Aasgier, Golden Eagle en een Amerikaanse arend tegemoet kwamen vliegen. Na de eerste 
verbazing, hebben we heerlijk genoten van deze bijzondere aanblik die ons werd gegund door een roofvogelshow 
die aan de overzijde bij Rocamadout werd gehouden. Wij zagen alle vogels heel dichtbij op de thermiek door de 
vallei cirkelen richting showplaats. Wij zaten voor minder dan een dubbeltje op de eerste rij zaten. We waren zo 
verrast en vol bewondering dat we alleen maar konden kijken en er niet eens aan hebben gedacht foto’s te maken. 
 
Yvon van de Velden 
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Woensdag 25 mei 2011 

 

 Mas de Vers – Poudally 
 
6. Mas de Ver 
 
Route: 
Van Lalbenque via de D26 naar Mas de Ver. 
 
We vertrokken om 09.15 uur met 6 auto’s en 12 deelnemers richting Mas de Ver. Een klein ritje van ongeveer 10 
minuten. Daar aangekomen was er zoals gewoonlijk al weer verwarring over de goede weg. We stonden, bleek  
5 minuten later, op de oprit van een huis en moesten dus rechtsomkeert een weg terug. Zo gezegd, zo gedaan, 
chauffeurs met de auto en de rest lopend. Yvon was al eerder onderweg uitgestapt om naar de 
smaragdhagedissen te gaan kijken. Zij vond ons halverwege weer terug. Halverwege de eerste weg stopten we om 
op een prachtig stukje terrein te kijken naar insecten en planten. Droog, kalkrijk en natuurlijk veel bomen. We 
kwamen nu bloeiende liguster en roos tegen waar heerlijk werd gesmuld door verschillende insecten. Om 11.00 
uur koffie- en theepauze naast de bremrapen en al snel vingen we daar de zuidelijke luzerne vlinder. Er vlogen 
veel groot geaderde witjes, achter elkaar aan jagend, voorbij. Voor het eerst in dit kamp zagen we 
spikkeldikkopjes, 2 soorten. Na de koffiepauze links om over een kleine kale heuvel met veel prachtige planten en 
kleine struikjes. Dan tussen de akkers door en kwamen we weer op de asfaltweg, die ons na 20 minuten lopen 
weer bij de auto’s bracht. Een korte maar mooie wandeling. Misschien voor herhaling vatbaar maar dan met wat 
meer tijd om bijvoorbeeld vlinders en planten wat langer te kunnen bekijken. 
Om 12.45 uur terug op de camping. 
 
Hennie Roode 
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7. Autovogelen ten zuiden van Lalbenque 
 
Route: 
Van Lalbenque naar het zuiden via Caussade en Montrioux naar Bruniquel aan de Aveyron. Vandaar door de 
gorge de l’Aveyron via de D115 naar Penne, vandaar over de rivier via de D173 en de D958 naar St. Antonin-
Noble-Val. Vandaar naar het zuiden over de rivier omhoog naar een uitkijkpunt. Daarna weer terug naar de 
camping. 
 
Het was een enerverende dag, letterlijk van het begin tot het eind. We gingen met z’n dertienen op stap, we 
hadden het dus kunnen weten. Leerpunt één: verbanddozen zijn nutteloos, hele grote verbanddozen helemaal. 
Allereerst gingen we naar Bruniquel, een prachtig plaatsje met een kasteel hoog op de rots met een prachtige tuin. 
Eerst leken de vogels tegen te vallen, maar uiteindelijk toch een paar leuke soorten gezien. Vandaar naar Penne, 
nog zo’n leuk plaatsje. Daar koffie gedronken op een picknickplaats waarnaast matrassen en tafels en stoelen 
werden verkocht vanuit een vrachtwagen. Daar vielen Gerda en Huib af. Vandaar met elf personen naar  
St. Antonin, daar aan het water gepicknickt. Succesvol voor de vogelaars. Toen naar een uitkijkpunt ten zuiden van 
St. Antonin, prachtig maar erg heet. Daarna weer terug richting de camping. Onderweg stopten we nog voor een 
dode slang, waarnaar we door het oog van de naald kropen. Toen we net weer goed en wel op snelheid waren, 
sprong er plotseling een reebok voor de auto. Mike ging volop in de remmen en kon nog net op tijd voor het hert tot 
stilstand komen. De reebok sprong zo dichtbij over de motorkap dat zijn klokkenspel in vol ornaat voor de voorruit 
te zien was. Een close encounter wat heel veel indruk maakte. 
Leerpunt twee: Geloof nooit plantelaars als ze zeggen dat ze geen planten gaan kijken. 
Overigens was het ook erg gezellig. 
 
Dieuwke Bos 
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Donderdag 26 mei 2011 

 
8. Floressas 
 
Route: 
Van Lalbenque via de D19 en de D55 naar Pern, vandaar via de D7 en D4 naar Montcuq en dan via de D28 naar 
Floressas. 
 
Met 11 personen die vroeg op waren zijn we om 07.15 uur vertrokken naar Floressas. Bij een enorme wijngaard, 
linksaf stonden Lucas en Erica ons al op te wachten. Zwaar bewolkt met zelfs 3 druppels regen. Onderweg kwam 
de zon er ook weer even door, toch was het grotendeels bewolkt met zelfs een moment van miezeregen zo rond 
het middaguur. Om 08.20 uur bij Floressas ontmoeten we onze 2 Franse gidsen, Armand zeer welluidend 
bespraakt en Daniel die rustig en langzaam Frans sprak, wat de verstaanbaarheid zeer ten goede kwam. 
Een vogelexcursie, dus oponthoud dan wel gepraat over plantjes is eigenlijk taboe. Maar bij het lange wachten of 
de rotsmuts zich wel of niet nog zou laten zien, werd er door de vogelaars op gewezen dat er nu wel naar planten 
gekeken kon worden, en ja, dan is het hek van de dam. 
Ook omdat Armand uitlegde dat dat weitje niet eens zo droog was, door water dat door karstverschijnselen daar 
nog aangevoerd werd. Een bokkenorchis weitje. 
De rotsmuts hield zich schuil, wij liepen het dorp uit, tussen de druivenakkers, waarvan één net aangelegd op wat 
vorig jaar nog een mooi droog kalk graslandje was. 
De vlinders en insecten mensen hadden een wat saai en rustige dag. Er vloog niets op een bruin zandoogje na. 
Voor de pietjes moest het soms echt stil zijn en kletsten die plantenlui te veel, dan weer was er een luidruchtige 
discussie over wel of niet een zwarte roodstaart, terwijl de franse gids juist de geologie van het gebied uitlegde. 
Toch groeide de groep naar elkaar toe, zag de plantenman/vrouw als eerste de hop en de vogelaar de 
snippenorchis. 
Om 15.00 uur waren we terug in het dorp en toen besloten om nog een rondje “echt” alleen voor de vogels aan de 
andere kant van het dorp te houden. Het wordt dan toch wat later dan de afgesproken 16.30 uur, maar om 17.45 
uur was iedereen voldaan terug op de camping. 
Tijdens de 1e wandeling drie poepwaarnemingen, 1e van een marter, 2e typisch van een vos, groter op een steen 
en als laatste van een das, keurig in een kuiltje gepoept. Bij alle drie zaten er kersenpitten in. Je moet eten wat de 
pot schaft! 
 
Tineke Schwab 
 

 
Wandeling bij Saint-Cirq-Lapopie 
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9. Saint-Cirq-Lapopie 
 
Route: 
Saint-Cirq-Lapopie is vanaf de 1e rotonde bij Lalbenque aangegeven. De gereden route loopt via Laburgade, 
Aujols, Champ de Babut, Lapopie. Korter is via de D26 naar Cremps en verder tot Concots, dan de D42 naar 
Saint-Cirq-Lapopie. 
 
Met zijn zeventienen op pad met enige vertraging omdat al veel hoofden zich boven de kaart van Piet hadden 
verzameld om de route te bestuderen. Maar het kwam beslist goed, omdat Huib zijn tom-tom opdracht had 
gegeven naar Saint-Cirq-Lapopie te rijden. Huib naast Piet voorin en ojee…, daar gebeurde het al: de tom-tom zei 
iets anders dan Piet in zijn hoofd had. Niet makkelijk voor iemand die de leiding heeft. Via een landschappelijk heel 
mooie, maar sterk kronkelende route bereikten we het rotsdorp Saint-Cirque-Lapopie. De juiste parkeerplaats 
vinden bleek niet zo eenvoudig. Vele leiders stonden op en wisten precies hoe het zat. Arme Piet. We vonden de 
goede plek, maar nergens de markering van onze wandelroute. Maar toen dat ook gelukt was gingen we een 
prachtige dag tegemoet. Een klein stukje over de verharde weg, maar daarna echte KNNV-paden en…… steeds 
geleidelijk afdalen (!) naar de Lot. Ieder had zo z’n eigen bedoeninkje. Sake maakte zo’n 200 foto’s van de oranje 
breedschoenjuffer, een zeldzaamheid in ons land, maar hier werden we er zo ongeveer door achtervolgd. Piet 
probeerde diverse muurtjes en rotswandjes om te halen en vond en passant veel slakken voor Herman en een 
prachtige zwart knikkertje, dat een opgerolde pissebed bleek te zijn. Herman had een topdag, allemaal nieuwe 
soorten. Maar ondanks de vele druivenranken langs de weg, nog steeds geen wijngaardslak! Hennie had het 
aanvankelijk niet zo druk ( te bewolkt en nog wat fris) maar toen de zon zich weer liet zien waren de koningspages, 
de braamparelmoervlinder, de gehakkelde aurelia en het zwartsprietdikkopje voldoende om haar blij te maken. 
Annemiek hield poëtische beschouwingen bij diverse planten. Jaap was “in gesprek” en af en toe te vangen voor 
enige informatie over planten. Lenie dacht na over de lange afdaling en het onvermijdelijke gevolg daarvan. Gerard 
aanvaardde in dank een vergeeld blad van een orchidee, maar wel met heel mooie vlekken. En zo arriveerden we 
om 13.00 uur aan de oever van de Lot. Ria zat helemaal klaar om als eerste de waterspreeuw te zien, maar 
helaas, de vogeltelling stokte bij 1 blauwe reiger, 1 wilde eend, veel rotszwaluwen en een grote gele kwikstaart. 
Tussen akkers door opnieuw het bos in. En toen kwam de verwachtte zeer pittige stijging over slechts 200 meter. 
Maar niemand haalde het in één ruk. Saint-Cirque-Lapopie is een romantisch dorpje met prachtige daken, 
bijzondere goten, geestige uithangborden en nogal wat toeristen. Hier besloot Piet, dat ieder zijns weegs mocht 
gaan. Het schitterende uitzicht over de Lot vanaf het hoogste punt van het dorp en de sobere kerk met zijn 
bijzondere akoestiek vormde een mooie afsluiting. Teruglopend naar de auto poseerde een roomvlek schitterend 
voor Huib’s lens. Ons kampverslag wordt vast 3-dubbeldik. 
 
Piet Muilwijk 
 

Vrijdag 27 mei 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10a) Omgeving Labastide-Murat met Marc Esslinger,  10b) Weitje langs de Vers 
 
10a. Valleé du Vers 
 
Route: 
Per auto via diverse routes naar Labastide-Murat waar we om 14.00 uur afgesproken hebben met Lucas en Erica 
Blom. Ook Marc Esslinger kwam daar. Hij is medewerker van het Parc en zou ons begeleiden. 
 
Marc Esslinger gaf een prima inleiding op de bodemkunde-geologie van het gebied. Er is een bepaalde zonering 
van minerale ondergrond tot kalkrijk vanaf het Centraal Massief/Auvergne naar de Dordogne. Ook is er in het park 
sprake van jonge kalk in het westelijk deel en oudere kalk in het Oostelijk-Noordelijk deel van het park. Dit is ook 
merkbaar in de plantengroei. 
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Na de uitleg begon de excursie in de Valleé de Vers. 
De Vers is een klein, vaak ondergronds riviertje. Het eerste gebied kende van laag naar hoog een zonering van 
vochtig grasland via droog grasland naar de echte “pelouse”, op sommige plaatsen ook eikenbos. Veel aandacht 
van Marc was er voor vlinders, later ook planten en slakken. 
Nadat we Marc bedankt hadden zijn we vlak bij het stadje Vers nog naar een prachtig hooiland langs de Vers 
gegaan o.l.v. Lucas en Erica. Een weelderig, bloemrijk hooiland met vele vlinders. Ook de rivier was goed te zien. 
Prachtig helder kalkrijk water met enkele leuke libellen. 
 
Bernard en Rob 
 
 
10b. Oranje wandelroute 11 kilometer vanaf de camping 
 
We waren vandaag echte “soulmaids” we wilden lekker stappen en daarnaast van de natuur genieten. Vier 
vrouwen en één man. Die man kwam uiteindelijk van pas. 
De eerste stop werden er geen plantjes gedetermineerd maar werden allerlei handigheidjes van de diverse 
rugzakken doorgenomen. Ook de inhoud was interessant; knijptang, kabelbinders (tyraps), kurkentrekker en wat al 
niet meer. Nadat we allemaal onze bergschoenen hadden voorzien van een “Ron “knoop konden we weer op weg. 
Het zonnetje scheen en het was warm. Op een beemdkroon zaten wel 6 vlinders. Voor het verschil tussen 
beemdkroon en duifkruid werd ter plekke een ezelsbruggetje bedacht. Eén vlinder hebben we gevangen, we 
hadden al verschillende luzerne vlinders gezien en de zuidelijke citroenvlinder maar dit bleek een “gewone” 
citroenvlinder” te zijn en die stond nog niet op het lijstje. 
Omdat we lekker de stap erin hadden zongen we mee met de wielewaal en de koekoek. Ik had het idee dat de 
man in ons gezelschap zich op dat moment wat afzijdig hield.  
Slechts een keer hebben we de verrekijker geheven om met één blik zowel de zwarte als rode wouw te kunnen 
noteren. Voor de hop, de zomertortel en kwartel hoefden we alleen onze oren te gebruiken. 
Van de planten is deze dag vooral de geur van de Spaanse bezembrem en koriander bijgebleven. Doordat we al 
kwebbelend te ver liepen zagen we uiteindelijk 8 verschillende orchideeën terwijl ons op deze tocht 6 beloofd 
waren. Gezien de warmte (30 graden) zagen we veel vlinders maar ook nachtvlinders zoals de roodbandbeer, 
kolibrievlinder en st. jacobsvlinder. 
De warmte en de lengte van de tocht ( 16 kilometer) werd ons uiteindelijk wel wat veel. Gelukkig kon toen de man 
in ons gezelschap in actie komen en hield ons met zijn druivensuiker op de been. 
 
Anja de Kruijf 
 
 

Zaterdag 28 mei 2011: vrije dag 
 
Veel mensen hebben de plaatselijke warenmarkt bezocht en vers fruit, groenten, worst, kaasjes en heerlijke wijnen 
ingeslagen. 
 

Zondag 29 mei 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandeling no. 8 ten ZO van Lalbenque 
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11. Oranje-gele route vanaf de camping in Lalbenque 
 
Route: 
De truffelroute (Diamant Noir) 
 
Met een groep van negen mensen op pad gegaan. Er wordt alleen gekeken naar vogels, vlinders en ander 
zwemmend of kruipend gespuis. Vanaf de camping langs een kerk waar we in het portaal van de kerk bovenin een 
drie-eenheid van zwaluwnesten zagen. Zo nu en dan kwam er een kopje uitkijken. Ook nog even in de kerk 
geweest. Verder nog even geshopt bij de winkels want vanmiddag is alles dicht en dan gaan we uiteindelijk op 
weg. 
Langs een pad waar vorige week zondag nog mooie orchideeën stonden en bremrapen, maar die waren inmiddels 
weggemaaid. Maar we zouden ook niet naar planten kijken….  Langs een klein poeltje gelopen en koffie 
gedronken bij een paar bosjes waar vogeltjes vlogen.  
Verder langs leuke paadjes waar vlinders vlogen en zo nu en dan een paar vogels. Het is voor ons heet en ook 
voor de vogels en vlinders, dus ze houden hun gemak. Op een bosrijk pad in de schaduw geluncht. Daarna weer 
verder. We hebben de hele route gelopen en dat is uitzonderlijk! 11,4 km bij een temperatuur van 30 C. 
 
PS. Mark heeft nog in een Dolmen gelegen en van honden zijn we ook niet bang. Het was een gezellige dag. 
 
Ria Rooij 
 
 
12. Le Diamant noir au pays du Lalbenque 
 
Met elf deelnemers op pad met het vaste voornemen elf kilometer te lopen. De pas zat er goed in, ten minste 200 
meter. Maar ja, toen waren er mooie orchideeën, geel stalkruid en een show van een witbandzandoog bij een 
bloedende boom en we willen toch ook wat zien. Telkens waren er anderen die bij een bijzonder plantje of 
vlindertje bleven staan. De temperatuur liep al aardig op en het tempo werd steeds trager. Er waren opvallend veel 
dambordjes en natuurlijk allerlei blauwtjes. Op één plek vonden we een hele zwerm bastaardlibellen. Bernard en 
Hennie zwiepten om het hardst met hun netten, maar zonder resultaat. Met de verrekijker kreeg Hennie er één 
goed in beeld en kon die later als “libeloides cocajus” worden ingeboekt. 
Om half elf vond Sake een uitstekend “koffieplekje”in de schaduw. Omstreeks twaalf uur belanden we op een 
asfaltweg die ons naar Pechpeyroux zou leiden. Hier hadden we ongeveer 10 minuten nodig om te besluiten dat er 
beemdkroon in de berm stond en geen duifkruid. We waren toen ongeveer twee en een halve kilometer gevorderd. 
We besloten daarom bij Pechpeyroux links af te slaan en zo de route te bekorten. Een paar honderd meter verder 
op dit karrenpad hielden we lunchpauze in de schaduw van wat bosjes. Tijdens de lunch zagen we op de 
telefoondraden een “verhipvogel” die afwisselend als gors, mogelijk cirlgors en ortholaan werd benoemd. Bernard 
is naderhand wat dichterbij gaan kijken en kwam tot de een pieper, mogelijk boompieper. Op het laatste stuk langs 
de D6 vonden we inderdaad de beloofde tien orchideeën. Hierna wist Bernhard nog een extra “afsteek”pad dat 
gelukkig goed beschaduwd was. Het was door de hoge temperatuur een vermoeiende tocht ook al hebben we 
uiteindelijk maar ongeveer 6,5 km gelopen. Maar we hebben wel veel moois gezien en iedereen was tevreden. 
 
Huib Poot 
 
 
13. Grielenexcursie (avond) (29 en 30 mei) 
 
Route: 
Vanaf de camping in Lalbenque richting zuiden naar rotonde en via de Chemin des Grezes de D55 op en 1 km 
richting Nouelle. Aan je linkerhand krijg je een open ruigte en aan je rechterzijde een bossage. Dit is de plek waar 
je rond schemer de Grielen kunt horen en soms zien. 
 
Op de 29e is het eerste groepje vol verwachting naar het Grielenveldje vertrokken. Heel stilletjes stond de groep te 
luisteren en hun geduld werd aardig op de proef gesteld. Toen het al helemaal donker was werd de Griel 
uiteindelijk heel duidelijk gehoord, evenals de nachtzwaluw. Iedereen weer blij terug naar de camping, behalve 
Yvon, want die was niet meegegaan. Maar niet getreurd, Mike ging de volgende avond met haar naar het 
Grielenveldje en nam zijn laptop mee om de Grielen te lokken met een Grielenroep. En wel ja hoor, de laptop 
kreeg antwoord van een aantal Grielen. Zowel op de open ruigte als vanuit de bossage en even later vloog er 
warempel een Griel vlak over ons hoofd richting ruigte. Zo dichtbij en duidelijk en al roepend, ge-rieeeeeel ge-
rieeeeel. Yvon was helemaal in de wolken en heeft de hele nacht nog van Grielen gedroomd.  
 
Yvon van de Velden 
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Maandag 30 mei 2011 
 

  c) bij Pern - Saint-Barthélémy 
 
 
 
 
 

a) l’Hospitalet en b) Vallée du Landou 
 
14. L’Hospitalet, vallei du Landou en Pern (Saint-Barthelemy) 
 
Route:  
15 km via binnenwegen. 
 
Stipt om 09.00 uur reden 5 auto’s met 15 personen weg naar L’Hospitalet, waar we Lucas en Erica Blom en gids 
Wilfried zouden ontmoeten. De groep bestond uit 4 vogelaars en verder plantelaars en vlinderaars. De 28-jarige 
gids was vooral een botanicus, die echter heel nieuwsgierig was naar alle andere natuurverschijnselen. Want, zei 
hij, ik ben nog jong en kan nog veel leren. 
Hij bracht ons naar een pelouche sèche, die heel erg mediterraans aandeed: er groeide bijvoorbeeld rozemarijn 
(heerlijk met aardappeltjes of om een kippetje mee te vullen, volgens Erica). Na dat mediterraanse veld werden we 
door hem naar een wat lager gelegen, wat nattere wei geleid: en onderweg vonden we de vogelaars weer terug, 
die op zoek waren naar de “ortholaan”. En na de lunch werd die uiteindelijk gespot! De hele middag was daardoor 
voor de vogelaars een groot succes. Ook de vlinderaars konden hun gang gaan bij atalantaveldjes. In één haal 
zaten er zo drie vlinders in het net! 
Maar de andere botanisten kwamen er wat bekaaid vanaf: piepkleine plantjes op de droge grond waren niet echt 
uitnodigend. En zelfs de natte wei was vooral aantrekkelijk doordat wat al uitgebloeid was: de kievitsbloem en de 
narcissus poeticus. 
’s Morgens kondigde de castellanus en cirruswolken al een weersomslag aan en ’s middags, gelukkig na 
terugkeer, rond vier uur, vond die ook plaats: een fiks onweer recht boven ons hoofd! Misschien hebben we de 
Salle des fetes (aangeboden door de burgemeester van Lalbenque) echt nodig! Samengevat: Een wat landerige 
dag met een wat uitgebluste groep, met uitzondering van de vogelaars! 
 
Els Zwanenburg 
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15. Saillac, Chemin de la perte du Cross 
 

 Wandeling no. 2 bij Saillac 
 
Route:  
Vanaf Lalbenque naar Saillac, een tocht van ongeveer 20 kilometer. 
 
We vertrokken om 09.00 uur vanaf de camping naar de startplaats bij de kerk in Saillac, een tocht van ongeveer  
16 km. Met dertien gemotiveerde deelnemers werd het een aangename wandeling. Het hoogtepunt lag op 
ongeveer 2km bij het gehucht Cros, waar een riviertje het kalkmassief ingaat en ondergronds 2 km verder gaat om 
dan weer tevoorschijn te komen! In dit gebied is bewoning 8500 jaar geleden aangetoond. Die ontdekking in 1935 
heeft een stempel gedrukt op verder onderzoek. In de IJzertijd leefden de bewoners van de jacht, maar later ook 
van de landbouw. Een belangrijke nevenactiviteit voor de mensen in deze streek werd in later tijden keramiek. 
Jammer dat het riviertje volledig droog stond: de regen van deze middag kwam voor ons bezoek te laat.  
 
De wandeling ging over overwegend ongebaande paden en het was daarmee interessant, vooral omdat het 
grotendeels schaduwrijk was. De ”oogst” aan vondsten was niet spectaculair. Om 14.00 uur bereikten we een 
“wasplaats” in Saillac, waar we een half uur lang ons bezighielden met stukjes brood etende karpers. Kleine 
kikkertjes op de rand van het “bassin” en een atalanta op de stenen. Al met al een mooie dag met een nat eind. 
Zeer verfrissend. 
 
Bert Tolsma 
 

Dinsdag 31 mei 2011 
 
16. Vallee de la Masse bij Les Arques o.l.v. Damien Villate. 
 

 
Middag excursie olv. Damien Villate naar Vallee de la Masse bij Arques. 
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Route:  
Het beste is hier om de Tom-Tom in te stellen, want we zijn via heel veel kleine wegen naar Les Arques gereden. 
 
Op de parkeerplaats (waar kersenbomen vol gele en oranje kersen stonden) van het prachtige dorpje Les Arques 
werden we hartelijk ontvangen door onze gids Damien Villate. 
 

 
 
Na een boeiende presentatie over het gebied van de Vallee de la Masse in het informatiecentrum gingen we op 
pad voor een wandeling door een stukje van de Vallei. We daalden af via een bossige helling met veel varens 
en Donseiken. We kwamen uit bij het beekje de Divat, waar grote platte stenen in het water de lokatie van de 
voormalige wasplaats aangaven. De watermolen werd vroeger gebruikt om ijzer te smeden. Resten slak zag je 
nog overal op de grond liggen. De groep liep verder door naar het moerasgebiedje, waar we over plankieren 
doorheen konden lopen. De voornaamste vegetatie van dit moeras was Zegge. Tot in de jaren’ 50 werd de 
Zegge in de hele vallei geëxploiteerd om de aarden vloeren van de huizen mee te bedekken, als strooisel voor 
het vee te dienen en om de stoelmatters van grondstof te voorzien. Er waren zo veel bijzondere planten te zien 
in deze natte vegetatie. Het was een prachtige excursie met een gids die heel veel wist te vertellen over de 
flora. 
 
Yvon van de Velden 
 

Woensdag 1 juni 2011 
 
17. Grotte orneé et Museé de préhistoire Pech Merle 
 
Route:  
Vanaf Lalbenque via de D26 naar Cremps en verder tot Concots, dan de D42 naar Saint-Cirq-Lapopie, vandaar via 
de D8 de rivier (D181) over, linksaf de D662 volgen tot Conduché en dan via de D41 naar Cabrerets en de borden 
Pech Merle volgen. 
 
Met een groep van 20 personen hebben we een rondleiding gehad door de prachtige gangen en zalen van de 
Pech Merle grot. We daalden via een steile trap af in de twee kilometer lange grot. We zagen prehistorische 
rotstekeningen die tot de mooiste van Frankrijk behoren. Ook is het een prachtige druipsteengrot. 
In de grot konden we onder andere tekeningen bewonderen van bizons, paarden, mammoeten, oerossen, 
herten en andere figuren waarvan de betekenis niet helemaal duidelijk is. Er waren ook afdrukken te zien van 
zogenaamde gestencilde handen, waarbij de hand tegen de rots werd gedrukt en vervolgens kleurstof in 
poedervorm overheen werd geblazen. Op deze manier ontstond een afdruk van de hand op de rots. Ook zagen 
we een aantal versteende voetafdrukken van mensen. 
De meest indrukwekkende afbeeldingen waren die van het gestippelde paard (Cheval de Pomelé) en de 
afdrukken van de klauw van een holenbeer. Je zou hem maar tegenkomen, brr…… Ook de negatieve 
handafdruk met de dertien stippen was erg bijzonder. 
Aan het begin van de 20e eeuw was het bestaan van het grottenstelsel al bekend, maar de grot met de 
tekeningen is pas in 1922 ontdekt door twee Franse jongens van 15 en 16. In de nabije omtrek zijn nog een 
tiental andere grotten ontdekt met rotstekeningen, maar alleen Pech Merle is opengesteld voor het publiek. 
Deze openstelling is overigens beperkt, er mogen maar 700 bezoekers per dag de grot in i.v.m. de 
luchtvochtigheid en de temperatuur. 
Het was een indrukwekkende grot en net als in de bekendere grot van Lascaux zijn de tekeningen in de grot 
van Pech Merle zo'n 25.000 - 17.000 jaar geleden gemaakt door de Cro-Magnonmens. 
 
Yvon van de Velden 
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18. Expeditie Marcilhac-sur-Célé 
 
Route: 
Vanaf Cabrerets vertrokken via de D41 naar Marcilhac-sur-Sélé. Daar geparkeerd op het plein voor de Marie. 
 
Het was de bedoeling dat we niet zo heel lang zouden wandelen omdat we ’s avonds een avondprogramma 
hadden. We hadden al snel in het dorp de juiste route langs de school gevonden die ons via een heel stijl pad naar 
grote hoogte bracht, waar we een fantastisch uitzicht hadden op de rivier de Célé. Daar ontstond de eerste 
verwarring. Volgens de kaart moesten we naar links, maar daar stond een bord dat de route was afgesloten. Toen 
maar naar rechts, maar na zo’n 300 meter liepen we vast. Weer terug naar het eerdere punt en ondanks de borden 
dat de route daar was afgesloten toch de route op de kaart naar links gevolgd. De paden werden steeds kleiner en 
kleiner en vanwege allerlei struiken werd het steeds moeilijker begaanbaar. Wat te doen, weer terug of toch maar 
op de kaart vertrouwen en verder. Het werd het laatste, want een KNNVer houdt wel van een beetje avontuur. We 
raakten hoe langer hoe meer de juiste route kwijt, maar liepen wel door een heel leuk gebied. De paden waren aan 
weerszijden begrensd door stapelmuurtjes en op een gegeven moment kwamen we uit bij een soort ruïne met een 
soort inpandig waterreservoir. Even gekeken of we waterbeestjes zagen, maar het was te donker. Na een korte 
pauze weer op pad. We kwamen nog een kudde typische streekschapen tegen, Race de Causses du Lot,  
 

 
 
klommen over afzettingen en begonnen ons af te vragen of we ooit de weg terug zouden vinden. Na beraadslaging 
van een aantal heren met kaart, kompas en GPS werd gekozen voor een richting waar we uiteindelijk weer op een 
weg richting dorp uit zouden moeten komen. Tot grote opluchting van iedereen werd de weg gevonden en waren 
we met een straf kwartiertje terug in het dorp. 
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Avondprogramma: Lezing in het informatiecentrum in Lalbenque over de Pigeonniers in de Quercy en 
aansluitend een presentatie over Le diamant noir du Quercy ofwel de zwarte truffel. 
 

Donderdag 2 juni 2011 
 

 Wandeling no.5 bij Belfort du Quercy0 
 
 
19. Belfort de Quercy ( de route met het lieve hondje) 
 
We reden achter Peter Rooij aan die de weg wist naar een plekje boven op het kalkplateau waar we de auto’s 
konden parkeren. Peter heeft een Jeep, wij niet….... en de dag ervoor hadden we een stevige bui gehad. 
Uiteindelijk de auto’s gestald en konden we op pad. Het begin verliep heel soepel, we daalden af en hoorden veel 
leuke vogeltjes zoals de Nachtegaal, de Orpheusspotvogel en zelfs de Ortholaan.  
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Het was een prachtige wandeling door glooiende velden. We konden een aantal keren 2 prachtige 
Slangenarenden in volle vlucht bewonderen. We liepen langs laagstamappelboomgaarden en velden vol groenten 
naar een meertje waar we zelfs een paar koereigers zagen. Ook prachtige libellen vlogen daar rond. Toen we 
langs een boerderij liepen met 2 jonge honden, kwam 1 van de honden gezellig met ons mee lopen. Wat we ook 
deden, de jonge hond ging niet meer terug. Hij vond ons schijnbaar veel gezelliger ( en wij eigenlijk hem ook wel). 
Toen we na ongeveer een km of 3 een andere weg insloegen richting auto’s maakte het diertje nog steeds geen 
aanstalten om naar huis terug te gaan. Piet deed een poging om met hem terug te lopen naar het punt waar de 
weg naar zijn boerderij begon, maar zodra Piet weer terug liep, ging de hond weer lekker met hem mee. Een 
volwassen hond vindt zijn weg wel terug naar huis, maar een jonge hond, daar hadden we onze twijfels over. Ook 
werd er vrij hard op de kleine weggetjes gereden. We besloten de hond in de auto op de achterbank te zetten 
tussen onze medepassagiers en hebben het diertje keurig thuis afgeleverd. De eigenaresse was heel blij dat ze 
haar hond weer terug had en voor zover we konden zien was de hond ook blij. Eind goed al goed. 
 

  
 
Yvon van de Velden 
 
 
20. Salliac, de verborgen rivier 
 
Nadat Thijs ons enthousiast had gemaakt over de wandeling bij de verborgen rivier vertrokken wij ( 7 man sterk) 
naar Salliac. De lezing van de voorgaande avond over de duiventillen, die in deze omgeving veel staan, sprak 
direct tot de verbeelding. Overal zagen wij de bijzonder gevormde “pigeonniers”. Het plaatsje Salliac was rijk aan 
een mooie pigeonnier-pied-de mulet, welke uitgebreid is gefotografeerd. 
Nadat de taken voor het noteren van de vlinders, planten en vogels waren gedelegeerd konden we op pad. Ik als 
excursieleider met de handen in de zakken. Echter (let wel alle toekomstige excursieleiders) bij iedere stop dient de 
excursieleider alert te zijn dat er geen petje, boekje, rugzak, verrekijker, lippenbalsem of vlindernet achter blijft. Als 
je als excursieleider dit verzaakt loopt dit niet goed af. Na 2 uur en 2,5 kilometer lopen miste Bernhard ineens zijn 
vlindernet. Hij wilde alleen terug en liet ons achter op een uiteindelijk interessante plek. Rob de geoloog liep 
uitgelaten rond en stopte steeds opnieuw stenen in zijn linnentas met daarop de tekst “kennisdrager”. Andries hielp 
ons alle leuke plantjes te determineren, Sake kwam niet los van zijn fototoestel. Tot slot bewonderden we met z’n 
allen de prachtige rups van een koninginnepage. Deze aanstaande koningin gedroeg zich voorbeeldig en liet zich 
van alle kanten fotograferen. En ja, daar was Bernhard alweer maar zonder netje. Goedwillende mensen hadden 
het netje gezien en terug naar het dorp gebracht. Met een auberge in het vooruitzicht wisten we Bernhard weer 
mee te krijgen en het netje maar even te laten waar het was. 
De auberge was helaas dicht. Niet getreurd want de natuur bleef ons verrassen met pyjamawantsen die “het” doen 
met de pyjama aan. Verrassend veel nieuwe plantensoorten waar Rob ( onze geoloog) ‘s avonds met behulp van 
meegenomen gesteente een verklaring voor gaf. Verder ook zoogdieren zoals een dode mol, halsreikende haas en 
een verschrikte ree. Er viel zoveel te beleven dat we de vogels bijna vergaten Toch konden we weer een nieuwe 
vogelsoort toevoegen aan de lijst; de bosuil en zagen we twee paartjes roodborsttapuiten. 
En dat vlindernetje…………..dat stond keurig netjes bij de lantaarnpaal voor de Marie. 
 
Anja de Kruijf 
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Vrijdag 3 juni 2011 

 
 
21. Phosphatiere du Cloup d’Aurial in Bach 
 
Route: 
Vanaf Lalbenque op D19 via Vaylats en naar Bach. 
 
Om 09.30 uur kwamen we aan voor onze rondleiding door de oude fosfaatmijn van Phosphatiere du Cloup 
d’Aurial, waar je alleen onder begeleiding van een gids mag komen. Het werd een heel interessante excursie. 
WE kregen eerst een korte uitleg over het ontstaan van de fosfaatmijn. De ontginning van de fosfaathoudende 
aderen in de rotsen heeft Lalbenque meer dan een eeuw lang geld opgeleverd. De fosforietlagen leverden werk 
op voor zo’n 3000 arbeiders. Aan het begin van de 20e eeuw waren de mijnen leeg en vervolgens werden ze 
door paleontologen bestudeerd. De ontginning in Le Cloup d’Aureal laat goed zien wat het belang was van de in 
de kalksteen uitgeholde spleten en gangen, die opgevuld werden met puin en kadavers van dieren die in de 
kloven gevallen waren. Het ontbindingsproces zette het fosfor van het weefsel om in fosfaat. De fossielen van 
deze dieren zijn momentopnamen van het verleden, omdat de dodelijke afgronden in een fractie van de 
geologische tijd gedicht werden. Om die reden zijn de fosfaatmijnen uitstekende hulpmiddelen voor 
paleontologen. Zo kunnen ze de verschillende faunasoorten uit het Tertiair bestuderen. 
Onder begeleiding van de gids zijn we ook afgedaald in een oude kloof. Het was een beetje onwerkelijke 
wereld, koud en vochtig met een weelderige plantengroei van veel varens. Het leek alsof je heel lang terug ging 
in de tijd. 
 

 
  
Daarna konden we nog even rond lopen langs een soort tijdpad en plantenroute. We kwamen daar nog een 
bijzondere slak tegen, die Herman op naam heeft kunnen brengen. De ‘Zwarte aardslak’. 
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Inleiding bij de Plantenlijst van het KNNV-kamp in Lalbenque (de Quercy) 
van 21 mei t/m 4 juni 2011 
 
Op de volgende bladzijden is de lijst afgedrukt die door mij is gemaakt op basis van alle ingeleverde/toegezonden 
plantenlijstjes/lijsten van de georganiseerde excursies gedurende dit prachtige KNNV-kamp in de Quercy in het 
departement Lot in Zuid-Frankrijk. Ik maak daarbij enkele opmerkingen.  
 
Ik heb de namen van de lijsten ‘gewoon’ overgenomen. Zoveel mogelijk heb ik -naar beste weten en bij twijfel 
nageslagen- de naamgeving aangehouden van de laatste (23e) druk van de Heukels’ Flora van Nederland (Ruud 
van der Meijden 2005) Regel is dat het eerste woord voor soortnamen voor zowel de Nederlandse als de 
wetenschappelijke namen met een hoofdletter zijn geschreven. Waar dat niet is gebeurd werd geen Nederlandse 
naam gevonden; daar gebruikte ik kleine letters voor soort-, geslachts-, of familienaam, en voor korte 
omschrijvingen. Een enkele maal heb ik een aanduiding tussen aanhalingstekens weer ‘gewoon’ van lijsten 
overgenomen. Een heel enkele keer heb ik een soort toegevoegd die ik op de lijsten niet tegenkwam, bijvoorbeeld 
de fraai gekleurde Wilde weit, Melampyrum arvense, die Anneke en ik vonden op een privé-excursie bij het dorpje 
Vayrats, vlakbij Lalbenque.  
 
In dat eenvoudig overnemen van de namen schuilen vele gevaren. In de allereerste plaats vanwege de 
determinatie. In dit overgangsgebied van Noordwest-Europa naar de mediterrane zone komen veel meer dan 
tweeduizend wilde planten voor; juiste determinatie is dan geen eenvoudige opgave voor goedwillende en 
goedbedoelende leken. Daarbij reken ik ook mijzelf, en ik onderschat daarnaast niet dat er onder de KNNV-
kampdeelnemers ook buitengewoon goed ingevoerde deskundigen zijn! In de tweede plaats gebruiken sommige 
‘ouderen onder ons’, een categorie waartoe ik zelf óók weer behoor, namen die niet meer door de huidige 
generatie plantendeskundigen worden gebruikt. Erger nog: ook die verschillen onderling in het gebruik van namen. 
Kom ik in Eddy Weeda’s onovertroffen vijfdelige standaardwerk Oecologische Flora van Nederland (rond 1995) de 
naam Grootbloemige muur tegen, waar in de Heukels’Flora Groet muur luidt voor Stellaria holostea. En waar 
Weeda nog spreekt van Echte kruisdistel, is deze naam in de nieuwste 23e druk van de Heukels’ Flora (van 2005) 
Erynchium campestre genoemd als Kruisdistel, zonder adjectief. En dan is dáár de wetenscháppelijke naam nog 
gelijk. Dat is niet meer het geval bij de Breedbladige Ereprijs die tegenwoordig Brede ereprijs heet maar waar 
bovendien de wetenschappelijke naam mee-geëvolueerd is van Veronica teucrium naar Veronica austriaca ssp. 
teucrium. Daarbij vergeleken is de wijziging van leeuwebek naar leeuwenbek en heggewikke naar heggenwikke –
overigens: dit niet door botanici- maar gering (maar, pas op: kaardebol is kaardebol gebleven ..). Verandering troef, 
dus, controle kan niet genoeg gedaan worden. 
 
Bewijs genoeg geleverd dat we ons met plantennamen gemakkelijk op drijfzand begeven. Dat maakt het voor een 
in planten geïnteresseerde KNNV-kampganger niet eenvoudig en misschien zelfs wel onaardiger. Mijn allereerste 
hartstochtelijke oproep is derhalve: “Heren Botanici: weet wat U teweeg brengt als u plantennamen verandert!” 
Bewijs genoeg geleverd bovendien om aan te tonen hoe boeiend, maar vooral ook vol voetangels en klemmen de 
zelfgekozen opdracht is voor iemand die ‘wel even’ de planten zal doen, als antwoord op de –ultimatieve- oproep 
van de kampvoorzitter al op de avond van ons kamp, bij de eerste de beste sjok/choc! Had ik me maar opgegeven 
voor de Libellen! 
 
Het moet mij ook van het hart dat die probleempjes sterk vergroot worden door de kwaliteit van de aangeleverde 
lijstjes met namen van waargenomen planten. Wat is de waarde van de geslachtsnaam Potentilla .. op zo’n briefje, 
laat staan de aanduiding Umbellifeer.. , die zelfs een gehele omvangrijke familie omarmt? 
Dan een enkele opmerking over de vorm van mijn verslaglegging. Iedere vorm is gebaseerd op keuzes. Ik heb 
gekozen voor een eenvoudige opzet die mij het minste werk oplevert - het was zo al werk genoeg!- , overzichtelijk 
en bovenal ‘leuk’ is. Met leuk bedoel ik dat er ruimte is gemaakt voor het invoegen van een foto hier en daar. Foto’s 
van zoveel mogelijk de specifieke soorten zoals die in het speciale gebied, met name de schrale gebieden, de 
bijzondere ‘causses’, voorkomen en zoals wij die hebben beleefd. De gekozen vorm houdt in dat geslachten bij 
elkaar gebracht, maar dat families uiteengerukt worden. Het eerste is natuurlijk heel aardig, maar het tweede 
aanzienlijk minder aangenaam! De gekozen strategie levert ook op dat bijvoorbeeld Akkerleeuwenbek en 
Muurleeuwenbek ver van elkaar gescheiden worden! En wat te denken van de orchideeën!  
De individuele excursielijstjes/lijsten zijn bij mij opvraagbaar voor degene die per excursiegebied de flora wil 
bestuderen! 
 
Tenslotte, ik heb geprobeerd er een zo goed mogelijk geheel van te maken, maar het zou buitengewoon 
aanmatigend zijn om hier de boodschap uit te dragen dat jullie op de volgende pagina’s een geheel 
wetenschappelijk verantwoorde, foutloze inventarisatie opgedist krijgen. Het allerbelangrijkste van een dergelijke 
KNNV-kamp blijft naar mijn smaak het genot van de beleving, de gezelligheid en de leuke contacten, en –wie weet- 
toch nog, in de marge, een kleine bijdrage aan de wetenschap. Ik hoop dat de foto’s én de herinneringen die ze 
oproepen veel vergoeden van de genoemde beperkingen.  
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Ik bedank allen voor de aangeleverde gegevens. Ik bedank ook Google/Wikipedia voor zijn/haar geweldige hulp bij 
het vinden van de juiste Nederlandse of wetenschappelijke namen, en tenslotte bedank ik Annette in het bijzonder 
voor het aan mij uitlenen van haar prachtige boeken met specifieke lering over de planten van de streek en het 
landschap.De namen zijn: 

• Fleurs et paysages des Causses (Christian Bernard) Rouergue 2009 ISBN 978 2 8126 0024 1 (sterk 
aanbevolen,SPR!) 

• Guide des plantes protégées de Midi-Pyrénées Biotope 2009 ISBN 978 2 914817 39 4   

Sake P. Roodbergen, Akkrum 7 augustus 2011 
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Nederlandse namen volgens Heukels’ Flora,   
23e druk, 2005   
 
Klasse 1: Wolfsklauwen, biesvarens en 
paardenstaarten 
Equisetum arvense - Heermoes 
Equisetum fluviatile – Holpijp 
Equisetum telmateia - Reuzenpaardenstaart 
 
 
Klasse 2: Varenachtigen 
Asplenium adiantum-nigrum – Zwartsteel 
Asplenium ceterach - Schubvaren 
Asplenium scolopendrium – Tongvaren 
Asplenium trichomanes – Steenbreekvaren 
Dryopteris filix-mas - Manntjesvaren 
Ophioglossum vulgatum - Addertong 
Polypodium vulgare – Eikvaren 
Polystichum aculeatum – Stijve naaldvaren  
 
 
Klasse 3: Zaadplanten 
Acer campestre – Spaanse aak of Veldesdoorn 
Acer monspessulanum – Montpellier-esdoorn 
Aceras (Orchis) anthropophorum - Poppenorchis 
Achilea millefolium – Duizendblad 
Aegilops ovata – grassoort met scherpe kafnaalden, 
lijkt op Kruipertje 
Aegopodium podagraria – Zevenblad  
Agrimonia eupatoria – Gewone agrimonie 
Ajuga chamaepitys - Akkerzenegroen 
Ajuga reptans – Zenegroen 
 
Alepocurus myosuroides - Duist 
Alisma plantago-aquatilis – Grote waterweegbree 
Alliaria petiolata – Look zonder look  
Allium montana - Berglook 
Allium vineale - Kraailook 
Anacamptis pyramidalis - Hondskruid 
Anagallis arvensis /foemina – Rood/blauw guichelheil 
Angelica sylvestris – Grote engelwortel 
Anisantha sterilis – IJle dravik 
Anthericum liliago – Graslelie 
Anthyllis alpestris – Oranje wondklaver 
Anthyllis montana - Bergwondklaver 
Anthyllis vulneraria - Wondklaver 
Aquilegia vulgaris – Akelei  
Arabis glabra – Torenkruid  
Arctium lappa – Grote klit 
Arctium minus – Kleine klit 
Argyrolobium zanonii – rolklaversoort 
Artemisia alba – Witte alsem 
Artemisia campestris ssp.cCampestris – Wilde 
averuit 
Artemisia vulgaris - Bijvoet 
Arum italica – Italiaanse aronskelk 
Ballota nigra – Stinkende ballote 
Barbarea stricta – Stijf barbarakruid 
Barbarea vlgaris – Gewoon barbarakruid 
Bellis perennis – Madeliefje 
Berula erecta – Kleine watereppe 
Betonica officinalis – Betonie 
Bifora radians - Holzaad 

Biscutella laevigata - Brilkruid 
Blackstonia perfoliata s.l. - Zomerbitterling  
Bombycylaena erecta - Schijnviltkruid 
Brachypodium distychyum – “Kleine kortsteel” 
Brachypodium pinnatum – Gevinde kortsteel 
Brassica nigra – Zwarte mosterd 
Briza media – Bevertjes 
Bromopsis erecta – Bergdravik 
Bromus madritensis – Spaanse dravik  
Bryonia dioica – Heggenrank 
Bupleurum tenuissimum – Fijn goudscherm 
Bupleurum waldense – Wallis’ goudscherm 
Buxus sempervirens – Buxus 
Calamintha nepeta – Bergsteentijm 
Caltha palustris - Dotterbloem 
Campanula persicifiolia – Prachtklokje 
Campanula rapunculus – Rapunzelklokje 
Campanula rotundifolia - Grasklokje 
Campanula trachelium - Ruig klokje 
Capsella bursa-pastoris – Herderstasje  
Cardamine impatiens – Springzaadveldkers 
Cardamine parviflora – kleinbloemige veldkers 
Cardamine pratensis - Pinksterbloem 
Carduncellus mitissimus – stengelloze “zachte distel” 
Carex acutiformis – Moeraszegge 
Carex arenaria - Zandzegge 
Carex divulsa – Groene bermzegge 
Carex echinata - Sterzegge 
Carex hirta – Ruige zegge 
Carex humilis - Aardzegge 
Carex otrubae – Valse voszegge 
Carex panicea – Blauwe zegge 
Carex paniculata – Pluimzegge 
Carex pendula -  Hangende zegge 
Carex remota – IJle zegge 
Carex riparia - Oeverzegge 
Carex spicata – Gewone bermzegge 
Carlina vulgaris – Driedistel 
Carpinus betulus - Haagbeuk 
Catananche coerulea – lila korenbloemachtige 
Catapodium rigidum – Stijf hardgras 
Caucalis platycarpos – Caucalis 
Centaurea jacea – Knoopkruid  
Centaurea maculosa – Gevlekte centaurie 
Centaurea triumfettii – “Pseudo-Bergcenteuarie” 
Cephalantera longifolia – Wit bosvogeltje 
Cephalantera damasonium – Bleek bosvogeltje 
Cephalantera rubra – Rood bosvogeltje 
Cephalaria leucantha – witte beemdkroon-achtige 
Cercis siliquastrum - Judasboom 
Chaenorhinum minus - Kleine leeuwenbek 
Cirsium acaule - Aarddistel 
Cirsium arvense - Akkerdistel 
Cirsium palustre – Kale jonker 
Cirsium tenuifolia – Tengere distel 
Cirsium tuberisum - Knoldistel 
Cirsium vulgare – Speerdistel  
Chaerophyllum temulum – Dolle kervel 
Chara spec. - Kranswiersoort 
Chelidonium majus -  Stinkende gouwe 
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Chenopodium bonus-henricus – Brave Hendrik 
Cirsium eriophorum – Wollige distel 
Clematis vitalba - Bosrank 
Colchicum autumnale - Herfsttijloos 
Conopodium majus – Franse aardkastanje 
Consolida regalis – Wilde ridderspoor 
Convallaria majalis – Lelietje-der-dalen 
Convulvulus arvensis – Akkerwinde  
Convulvulus cantabrica – Cantabrische windesoort 
Coriaria myrtifolia – halfheester met smalle blade, 
groenige bloem en giftige vrucht  
Corinilla mimima – kleine rolklaversoort 
Coronilla scorpioides – gele wikke-achtige 
Cornus sanguinea – Rode kornoelje 
Cornus xylosteum – kornoelje-soort 
Coronopus didymus – Kleine varkenskers 
Corynephorus canescens – Buntgras  
Crataegus monogyna – Eenstijlige meidoorn 
Crepis biennis – Tweejarig streepzaad 
Crepis pulchra – Fraai streepzaad 
Crepis vesicaria ssp taraxacifolia– 
Paardenbloemstreepzaad 
Cruciata laevipes – Kruisbladwalstro 
Cydonia oblonga - Kweepeer 
Cymbalaria muralis – Muurleeuwenbek 
Cynoglossum officinale - Veldhondstong 
Dactylorhiza  elata subsp. sesquipedalis – (zeer 
grote) Rietorchis  
Dactylus glomerata - Kropaar 
Daphne aureola – Zwart peperboompje 
Daucus carota – Peen 
Delphinium ajacis – Eenjarige ridderspoor 
Deschampsia cespitosa – Ruwe smele 
Dianthus carthusianorum – Kartuizer anjer 
Digitalis lutea – Geel vingerhoedskruid 
Digitalis purpurea – Vingerhoedskruid 
Diplotaxis tenuifolia – Gewone zandkool 
Dipsacus fullonum – Grote kaardebol 
Echium vulgare – Slangenkruid 
Egelantier - Rosa rubiginosa  
Eleocharis palustris – Gewone waterbies 
Elymus caninus – Hondstarwegras 
Epipactis helleborine – Brede wespenorchis 
Epipactis leptochila – Smallippige wespenorchis 
Epipactis microphylla – Kleine wespenorchis 
Erigeron karvinsianus – Muurfijnstraal 
Erodium cicutarium -  
Eryngium campestre – Kruisdistel  
Euonymus europaeus  - Kardinaalsmuts 
Eupatorium cannabinum – Koninginnekruid 
(Leverkruid) 
Euphorbia amygdaloides - Amandelwolfsmelk 
Euphorbia cyparissias – Cipreswolfsmelk 
Euphorbis exigua – Kleine wolfsmelk 
Euphorbia  seguieriana – Zandwolfsmelk 
Fagus sylvatica - Gewone beuk 
Fallopia convolvulus - Zwaluwtong 
Ficus – Vijg 
Filipendula ulmaria - Moerasspirea  
Filipendula vulgaris – Knolspirea 
Foeniculum vulgare – Venkel 
Fragaria vesca - Bosaardbei 
Fraxibus excelsior – Es 
Fritillaria meleagris – Kievitsbloem 

Fumaria capreolata – Rankende duivenkervel 
Fumaria officinalis - Gewone duivenkervel 
Fumaria  procumbens – Dwergzonneroosje  
Galium aparine - Kleefkruid 
Galium mollugo ssp. mollugo – Glad walstro 
Galium tymeroyi i - srt. Walstro 
Galium verum – Geel walstro 
Genista cinerea – lage, witachtig bloeiende, grijzige  
bremsoort; in deze brem zat  ‘mijn’ 
Smaragdhagedis; zie foto) 
Genista hispanica – Spaanse brem 
Genista pilosa – Kruipbrem  
Genista tinctoria – Verfbrem 
Geranium columbinum – Fijne ooievaarsbek 
Geranium dissectum – Slipbladige ooievaarsbek 
Geranium lucidum – Glanzige ooievaarsbek 
Geranium molle – Zachte ooievaarsbek 
Geranium pratense – Beemdooievaarsbek 
Geranium pratense X sylvatica – kruising Bos- en 
Beemdooiveaarsbek 
Geranium robertianum – Robertskruid 
Geranium rotundifolia – Rondbladige ooievaarsbek 
Geranium sylvaticum - Bosooievaarsbek 
Geum urbanum – Geel nagelkruid 
Gladiolus italicus – Italiaanse gladiool 
Globularia punctata - Bergkogelbloem 
Groenlandia densa – Paarbladig fonteinkruid 
Gymnodenea conopsea – Grote muggenorchis 
Hedera helix - Klimop 
Helianthemum apenninum – Appenijns zonneroosje 
Helianthemum nummularia – Zonneroosje  
Helichrysum stoechas – srt strobloem 
Helleborus foelidus - Stinkend nieskruid 
Heracleum sphondyllum – Gewone berenklauw 
Herniaria glabra – Kaal breukkruid 
Hieracium caespitosum - Weidehavikskruid 
Hieracium murorum - Muurhavikskruid 
Hieracium pilosella – Muizenoor 
Hieracium umbellatum - Schermhavikskruid 
Himantoglossum  hircinum - Bokkenorchis 
Hippocrepis comosa – Paardenhoefklaver 
Humulus lupulus – Hop 
Hypericum hyssopifolia – “Hyssopbladhertshooi” 
Hypericum montana - Berghertshooi 
Hypericum tetrapterum – Gevleugeld hertshooi 
Hyssopus officinalis - Hyssop 
Iberis amara – Scheefkelk 
Ilex europaeus – Gaspeldoorn  
Inula montana – Bergalant 
Inula salicina - Wilgenbladalant 
Iris foetidus – blauwbloeiende lis met kleine bloemen 
en fel- oranje zaden in de openspringende vruchten 
(wij hebben ze in de tuin en ze zijn het mooist in de 
herfst, vanwege die zaden) 
Iris pseudacorus – Gele lis 
Juglans regia – Walnoot 
Juncus foliosus – Gestreepte greppelrus 
Juniperus communis - Jeneverbes 
Knautia arvensis – Beemdkroon 
Koeleria macrantha – Smal fakkelgras 
Koeleria vallesiana – Fakkelgras-soort 
Lactuca perennis -  Blauwe sla 
Lactuca seeriola – Kompas- of Wilde sla 
Lactuca virosa - Gifsla 
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Lamium maculatum – Gevlekte dovenetel 
Laserpitium gallica – Laserpitium-soort 
Lathyrus aphaca – Naakte lathyrus 
Lathyrus linifolius - Knolathyrus 
Lathyrus pratensis – Veldlathyrus  
Lathyrus tuberosus – Brede lathyrus 
Leucanthemum graminifolium – margrietsoort met 
grasachtige bladen 
Legousia hybrida – Klein spiegelklokje 
Legousia speculum-veneris – Groot spiegelklokje 
Lepidum spec. – Veldkruidkerssoort 
Leucanthemum vulgare – Gewone margriet 
Leuzea conifera – coniferenkegelachtige distelsoort 
Leymus arenarius - Zandhaver 
Ligustrum vulgare - Liguster 
Limodorum abortivum – Asperge-orchis 
Linum catharticum - Geelhartje 
Linum collinum - Heuvelvlas 
Linum leonii  - grootbloemige, donkerblauwe 
vlassoort  
Linum suffruticosum ssp.salsoides – roze-witte 
vlassoort 
Linum trichinum – kleine, gele vlassoort 
Listera (Neottia) ovata – Grote keverorchis 
Lithospermum officinale – Glad parelzaad 
Lithospermum purpurocaeruleum - Blauw Parelzaad  
Lonicera  etrusca – kamperfoeliesoort 
Lotus corniculatus ssp. corniculatus – Gewone 
rolklaver 
Lysimachia nummularia - Penningkruid 
Lysimachia vulgaris – Grote wederik 
Malva alcea 
Malva hirsuta – klein srt Kaasjeskruid 
Malva neglecta - Klein kaasjeskruid 
Malva sylvestris – Groot Kaasjeskruid 
Medicago arabica – Gevlekte rupsklaver 
Medicago lupulina – Hopklaver 
Medicago sativa – Luzerne 
Melampyrum arvense - Wilde weit 
Melampyrum pretense - Hengel 
Melica uniflora – Eenbloemig parelgras 
Melilotus altissima – Gele hongklaver 
Melittis melissophyllum – Bijenblad 
Mentha aquatica - Watermunt 
Mentha X rotundifolia – Wollige munt 
Mentha suveolens – Witte munt  
Mercurialis perennis – Bosbingelkruid  
Meum athamanticum - Bergvenkel 
Misopates orontium – Akkerleeuwenbek 
Moehringia trinerva – Drienerfmuur 
Molinia coerulea – Pijpenstrootje 
Morus nigra – Zwarte moerbei  
Muscari botryoides – Blauwe druifjes 
Muscari comosum _ Kuifhyacint 
Myosotis arvensis – Akkervergeet-mij-nietje 
Myosotis ramosissima – Ruw vergeet-mij-nietje 
Myriophyllum vertillata – Kransvederkruid 
Narcissus poeticus - Dichtersnarcis 
Nigella damascena – Juffertje in ‘t groen 
Nuphar lutea – Gele Plomp 
Odontitis lutea – Gele ogentroost 
Odontites verna – Rode ogentroost 
Oenanthe peucedanifolia - Varkenskerveltorkruid 
Onobrychis viciifolia – Esparcette 

Ononis natrix – Geel stalkruid 
Ononis repens – Kruipend stalkruid 
Ophrys insectifera – Vliegenorchis  
Ophrys apifera – Bijenorchis 
Ophrys scolopax – Snippenorchis (let op 
meeldraadklompjes/-draadjes voor verschil met O. 
apifera - Bijenorchis) 
Orchis purpurea - Purperorchis 
Ornithogalum pyrenaicum – Bosvogelmelk (Pyrenese  
v.) 
Orobanche amethystea -  witgele bremraapsoort 
Orobanche hederae – Klimopbremraap (paars) 
Orobanche minor – Klavervreter 
Orobanche teucrii - Gamanderbremraao 
Origanum vulgare – Wilde marjolein 
Oxalis corniculatus – Gehoornde klaverzuring 
Papaver rhoeas – Gewone klaproos 
Parietaria judaica – Klein glaskruid 
Pastinaca sativa ssp. sativa - Pastinaak 
Persicaria bistorta – Adderwortel 
Petrorhagia prolifera – Slanke mantelanjer 
Petrorhagia saxifrage – Kleine mantelanjer 
Phalaris arundivacea - Rietgras 
Phyteuma orbiculare – Bolrapunzel 
Phytolacca americana – Westerse karmozijnbes 
Pimpinella major – Grote pimpernel 
Pioris echoides - Dubbelkelk 
Pistacia atlantica – Terebint 
Plantago lanceolata – Smalle weegbree 
Plantago media – Ruige weegbree 
Plantago sempervirens – altijdgroene weegbree 
Platanthera bifolia – Welriekende nachtorchis 
Platanthera montana – Bergnachtorchis 
Poa nemoralis – Schaduw- of Bosbeemdgras 
Polygala vulgaris – Gewone vleugeltjesbloem 
Polygonatum multiflorum – Veelbloemige 
salomonszegel 
Polygonatum odoratum – Welriekende 
salomonszegel 
Populus nigra – Zwarte populier 
Potentilla norvegica – Noorse ganzerik 
Potentilla reptans – Vijfvingerkruid  
Potentilla tabernaemontanum - Voorjaarsganzerik 
Primula veris – Gulden sleutelbloem 
Primul vulgaris – Stengelloze sleutelbloem 
Prunella grandiflora – Grote brunel 
Prunella laapiata – Witte brunel 
Prunus mahaleb – ‘Weichselbaum’; ‘Rock cherry’; 
inheemse kersensoort 
Prunus spinosa - Sleedoorn 
Pseudotsuga menziesii - Douglasspar 
Psoralea lietuminosa – vlinderbloemige; lijkt wat op 
Rolkalver, maar dan met  lilapaarse bloemen  
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes 
Pulmonaria angusti-/llongifolia  – Smalbladig 
longkruid 
Ranunculus acris – Scherpe boterbloem 
Ranunculus bulbosus - Knolboterbloem 
Ranunculus ficaria – Speenkruid 
Ranunculus gramineus – boterbloem (met gele 
Krabspin; foto) 
Ranunculus repens – Kruipende boterbloem 
Reseda alba – Witte reseda 
Reseda lutea – Wilde reseda 
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Reseda luteola - Wouw  
Rhamnus alatermes – srt. 
wegedoorn/vuilboom/sporkehout 
Rhamnus alpina – Alpenvuilboom 
Rhinanthus minor – Kleine ratelaar 
Rosmarinus officinalis - Rozemarijn 
Rubia peregrina – Walstrosoort (Meekrap-soort?) 
Rorippa amphibia – Gele waterkers 
Rorippa austriaca – Oostenrijkse kers 
Rorippa sylvestris - Akkerkers 
Rubus fructicosa – Braam 
Rumex conglomeratus – Kluwenzuring 
Rumex crispus - Krulzuring 
Ruscus aculeatus – Muizedoorn (eenzaadlobbige uit 
Aspergefamilie) 
Quercus humilis – Donzige eik 
Quercus ilex – Steeneik 
Quercus pubescens – Donzige eik 
Reseda lutea – Wilde reseda 
Reseda luteola - Wouw 
Rosa arvensis - Bosroos 
Rosa gallica – Franse roos 
Rubia peregrina – meekrapsoort 
Rubus caesius 
Sagina nodosa – Sierlijke vetmuur 
Salix caprea - Boswilg 
Salix purpurea – Bittere wilg 
Salix viminalis - Katwilg 
Salvia pratensis – Echte salie(=officinalis)  
Sambucus ebulus – Kruidvlier 
Sambucus Niger - Vlier 
Sanguisorba minor – Kleine pimpernel 
Saponaria officinalis – Zeepkruid 
Sedum dasyphyllum – Dik vetkruid 
Scabiosa columbaria - Duifkruid 
Scandix pecten-veneris – Naaldenkervel 
Scorzonera hirsuta - ‘ruige schorseneer’ 
Scrophularia aviculata – Geoord Helmkruid 
Scrophularia canina  sbsp. juratensis - 
Hondshelmkruid  
Scutellaria galericulata – Blauw glidkruid 
Sedum acre – Muurpeper 
Sedum album – Wit vetkruid 
Sedum ochroleucum – geelwitte vetkruidsrt 
Sedum reflexum – srt. Muurpeper 
Sedum rupestre - Tripmadam 
Sedum telephium - Hemelsleutel 
Senecio erucifolius – Viltig kruiskruid 
Senecio jacobaea - Jakobskruiskruid 
Serapias lingua – Tongorchis 
Seseli (=Libanotis) montana – 
Bergseselie/Hertswortel 
Sherardia arvensis – Blauw walstro 
Silene latifolia ssp. alba -  Avondkoekoeksbloem 
Silene dioica - Dagkoekoeksbloem 
Silene nutans – Nachtsilene  
Silene vulgaris ssp glarosa – srt. Blaassilene 
Solanum dulcamara - Bitterzoet  
Sonchus arvensis - Akkermelkdistel 
Sonchus oleraceus – Gewone melkdistel  
Sorbus aria – Gewone meelbes 
Sorbus torminalis - Elsbes 
Sparganium emersum – Kleine egelskop 
Sparganium erectum- Grote egelskop 

Spartium junceum – Portugese brem; Bezemstruik 
(heel hoog: 200 cm) 
Spirea hypericifolia obovata - spireasoort 
Stachys palustris - Moerasandoorn 
Stachys recta – Bergandoorn 
Stachys sylvatica - Bosandoorn 
Stellaria holosteum – Grote muur 
Stellaria nemorum - Bosmuur 
Stipa pennatus – Vedergras 
Symphytum officinale – Smeerwortel  
Tamus communis – Spekwortel  
Tanacetum(=Chrysanthemum) corymbosum – 
Wormkruid 
Taraxacum officinale – Paardenbloem 
Teucrim botrys - Trosgamander 
Teucrium chamaedrys – Echte gamander 
Teucrium scorodonia – Valse salie 
Thalictrum minus – Kleine ruit 
Thymus serpyllum – Wilde tijm 
Thymus vulgaris – Echte tijm 
Torilis arvensis – Akkerdoornzaad 
Torilis nodosa – Knopig doornzaad 
Tragopogon crocifolius – Bruine morgenster 
Tragopogon porrifolius – Paarse morgenster  
Tragopogon pratensis ssp. minor – Gele morgenster 
Tragopogon pratensis ssp. pratensis– Gele 
morgenster 
Tribus spec. - Bamboe 
Trifolium pratense – Rode klaver  
Trifolium repens - Witte klaver 
Trifolium rubens – Purperen klaver 
Trinia glauca – lage, blauwgroene schermbloem 
Trisetum flavescens - Goudhaver 
Ulmus minor- Gladde iep of Veldiep 
Umbilicus rupestris - Muurnavel 
Urtica dioica – Grote brandnetel 
Valeriana officinalis – Echte valeriaan  
Valeriana tuberosa - valeriaansoort  
Valerinella eriocarpa – Scheve veldsla 
Valerianella locusta - Gewone veldsla 
Valerianella pumila - Dwergveldsla 
Verbasum lychnitis – Melige toorts  
Verbascum pulverulentum - Vlokkige Toorts  
Verbena vulgaris (=officinalis?) -  Ijzerhard 
Veronica austrica ssp teucrium (vroeger: V. teucrium 
– Brede (vroeger Breedbladige) ereprijs  
Veronica catenata – Rode waterereprijs 
Veronica chamaedrys – Gewone ereprijs 
Vibrunum lantana – Wollige sneeuwbal 
Vicia cracca – Vogelwikke  
Vicia hirsuta – Ringelwikke 
Vicia sativa – Voederwikke 
Vicia sepium - Heggenwikke 
Vicia vilosa – Bonte wikke  
Viburnum opulus – Gelderse roos 
Vinca minor - Kleine maagdenpalm 
Vinca major - Grote maagdenpalm  
Vincetoxicum hirundinaria – Witte engbloem 
Vincetoxicum nigra – Zwarte engbloem 
Viola hirta – Ruig viooltje 
Vitis vinefera – wilde wijndruif 
Vulpia bromoides - Eekhoorngras 
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Na het mooie inleidende verhaal van Sake en zijn totaallijst, heb ik de lijst verder uitgewerkt. Ik heb een splitsing aangebracht tussen Latijnse en Nederlandse 
benaming en de Franse benaming toegevoegd. Tot slot heb ik alle plantenwaarnemingen van de excursieformulieren per excursiegebied aangegeven.  
Toen bleven er nog een aantal namen over die niet op de excursieformulieren voorkwamen en die heb ik aangegeven als NBV (niet bekende vindplaats). 
 
Yvon van de Velden. 
 

Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 

Klasse 1: Wolfsklauwen, 
biesvarens en paardenstaarten Nederlandse naam Franse naam (bij benadering)                                       

Equisetum arvense  Heermoes La prêle des champs                    x             x     
Equisetum fluviatile Holpijp La prêle des rivières                               x       
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart Grande prêle                                 x     
Klasse 2: Varenachtigen                                           

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel 
appelée Doradille noire, 
Capillaire noire ou Asplénium 
noir 

x       x                x     x       

Asplenium ceterach Schubvaren Le Cétérach officinal         x                      x   x   
Asplenium scolopendrium Tongvaren La Scolopendre        x                      x   x   

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 
Doradille capillaire, doradille 
chevelue, capillaire des murailles 
ou doradille polytric 

     x x                      x   x   

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Fougère mâle                               x       

Ophioglossum vulgatum Addertongvaren 

Ophioglosse commun, 
Ophioglosse vulgaire, Langue de 
serpent, Ophioglosse des Alpes 
ou Herbe sans couture 

   x                      x           

Polypodium vulgare Eikvaren Le polypode commun                         x     x       

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren Polystic à aiguillons ou aspidie à 
soies raides                                     x 

Klasse 3: Zaadplanten                                           
Acer campestre Spaanse aak of Veldesdoorn Erable champetre x       x                      x   x   
Acer monspessulanum Montpellieresdoorn Erable de Montpellier x               x              x   x   
Aceras (Orchis) anthropophorum Poppenorchis Homme pendu-pelouses seches x x x                  x               

Achilea millefolium Duizendblad Achillee millefeuille (Herbe de St. 
Jean)  x                                    

Aegilops ovata, Egilops ovata Geiteoog, grassoort met scherpe 
kafnaalden, lijkt op een Kruipertje Aegilops ovale      x                                

Aegopodium podagraria Zevenblad L'égopode podagraire                    x                   
Aesculus hippocastanum Paardekastanje Marronnier x                                      
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie L'Aigremoine eupatoire    x                  x x     x x     
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Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 
Agrostemma githago Bolderik La nielle des blés x                                      
Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen Bugle petit-pin                  x                    

Ajuga genevensis Heidezenegroen, harig zenegroen Bugle de Genève                     x                 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen Bugle rampante        x                              
Alepocurus myosuroides Duist Vulpin des Champs                           x           
Alisma plantago-aquatilis Grote waterweegbree Le plantain d'eau                             x         
Alliaria petiolata Look zonder look L'alliaire officinale        x           x         x x x     
Allium montana Berglook Ail des montagnes                       x               
Allium vineale Kraailook Ail des vignes  x                          x     x   
Anacamptis pyramidalis Hondskruid Orchis pyramidal x x x x x         x  x x     x x x x   
Anagallis arvensis /foemina Rood/blauw guichelhuil Mouron des Champs x x                    x               

Angelica sylvestris Grote engelwortel L'Angélique des bois ou 
Angélique sauvage                    x           x       

Anisantha sterilis/Bromus sterilis IJle dravik Brôme stéril                                   x   
Anthericum liliago Graslelie Phalangere a fleurs de lis x x x   x                x             
Anthriscus cerefolium Kervel Garance des teinturiers  x                                    
Anthriscus sylvestris Fluitekruid Cerfeuil des bois                             x         
Anthyllis alpestris Oranje wondklaver Anthyllide alpestre        x                              
Anthyllis montana Bergwondklaver Anthyllide des montagnes  x x                                  
Anthyllis vulneraria Wondklaver Anthyllide vulneraire x x x x                                
Aquilegia vulgaris Akelei Ancolie commune      x              x                 

Arabis glabra Torenkruid L’Arabette glabre, Tourette 
glabre ou Tourelle        x                              

Arctium lappa Grote klit La grande bardane                             x         
Arctium minus Kleine klit La petite bardane                               x       
Argyrolobium zanonii Rolklaversoort Argyrolobe de Zanon x                        x             
Artemisia alba Witte alsem L'armoise herbe blanche        x                              
Artemisia campestris 
ssp.cCampestris Wilde averuit Armoise des champs                                     x 

Artemisia vulgaris Bijvoet Armoise vulgaire                    x                   
Arum italicum Italiaanse aronskelk L'arum d'Italie      x x                      x   x   
Arum maculatum Gevlekte aronskelk Gouet tacheté      x                      x         
Ballota nigra Stinkende ballote La ballote                                     x 
Barbarea stricta Stijf barbarakruid Barbarée stricte  x                                    
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid Barbarée commune                                   x   
Bellis perennis Madeliefje La pâquerette                    x                   
Berula erecta Kleine watereppe Berle dressée        x                      x       
Betonica officinalis Betonie Épiaire officinale        x                              
Bifora radians Holzaad Le Bifora rayonnant                         x             
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Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 
Biscutella laevigata Brilkruid Biscutelle commune x x x                                  
Bituminaria bituminosa Bitumenklaver Psoralée à odeur de bitume                      x                 
Blackstonia acuminata Bitterling Blackstonie acuminée                  x                    
Blackstonia perfoliata s.l. Zomerbitterling Centaurée perfoliée                  x      x             
Bombycilaena erecta Schijnviltkruid Micrope dressé                          x             
Brachypodium distychyum “Kleine kortsteel”  Petit pied?                         x             
Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel Brachypode penné    x                          x       
Brachypodium sylvaticum Boskortsteel Brachypode des forêts                                   x   

Brassica nigra Zwarte mosterd La moutarde noire ou sénevé 
noir  x                                    

Briza media Bevertjes Brize x x x                  x     x     x   
Bromopsis erecta Bergdravik Brize Intermediair, Amourette                  x  x             x   
Bromus hordeaceus Zachte dravik Brome fausse avoine   x                                    
Bromus madritensis Spaanse dravik Brôme de Madrid          x                            
Bryonia dioica Heggenrank La Bryone dioïque x                   x         x     x   

Bupleurum tenuissimum Fijn goudscherm Buplèvre très grêle, buplèvre 
menu, percefeuille très grêle                                     x 

Bupleurum baldense Goudscherm Buplèvre du Mont Baldo                         x             
Buxus sempervirens Buxus le buis commun  x             x    x                 
Calamintha nepeta Bergsteentijm Petit calament   x     x                              
Caltha palustris Dotterbloem Caltha des marais                                     x 
Campanula patula Weideklokje campanule étalée                    x                   
Campanula persicifiolia Prachtklokje Campanule à feuilles de pêcher                                     x 
Campanula rapunculus Rapunzelklokje Campanule raiponce                                   x   
Campanula rotundifolia Grasklokje Campanule à feuilles rondes                             x         
Campanula trachelium Ruig klokje Campanule gantelée                               x   x   
Capsella bursa-pastoris Herderstasje Bourse à pasteur x       x                              
Cardamine impatiens Springzaadveldkers Cardamine impatiente                     x             x   
Cardamine parviflora Kleinbloemige veldkers Cardamine à petites fleurs                                   x   
Cardamine pratensis Pinksterbloem Cardamine des prés                                     x 

Carduncellus mitissimus Stengelloze “zachte distel’  La cardoncelle ou petit chardon 
sans épines x x x   x              x x             

Carex acutiformis Moeraszegge Laiche des marais                               x       
Carex arenaria Zandzegge Laiche des sables                  x                    
Carex distans Zilte zegge Laiche à épis distants                         x             
Carex divulsa Groene bermzegge Laiche divergente                               x       
Carex echinata Sterzegge Laiche hérisson    x                                  
Carex hirta Ruige zegge Laiche hérissée x                 x  x                 
Carex humilis Aardzegge Laiche naîne    x                                  
Carex otrubae Valse voszegge Laiche d'Otruba                                   x   
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Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 
Carex panicea Blauwe zegge Laiche faux Panic                         x             
Carex paniculata Pluimzegge Laiche paniculée                               x       
Carex pendula Hangende zegge Laiche a epis pendant                                 x     
Carex remota IJle zegge Laiche à épis espacés                               x   x   
Carex riparia Oeverzegge Laiche des renards                               x       
Carex spicata Gewone bermzegge Carex des rives                               x   x   
Carlina vulgaris Driedistel Carline commune x   x             x    x               

Carpinus betulus Haagbeuk Charme commun ou Faux 
bouleau.        x                      x       

Catananche coerulea  Lila korenbloemachtige catananche bleue                                     x 
Catapodium rigidum Stijf hardgras la Desmazerie rigide          x            x               
Caucalis platycarpos Caucalis Caucalis fausse-carotte                           x           
Centaurea jacea Knoopkruid Centaurée jacée                                   x   
Centaurea maculosa Gevlekte centaurie Centaurée tachetée                         x             
Centaurea triumfettii “Pseudo bergcentaurie” Squarrose centaurée                       x x             
Cephalantera longifolia Wit bosvogeltje Céphalanthère à feuilles étroites  x                                    

Cephalantera damasonium Bleek bosvogeltje Céphalanthère à grandes fleurs 
ou Céphalanthère blanche    x                                  

Cephalantera rubra Rood bosvogeltje Céphalanthère rouge x x x   x              x       x x     
Cephalaria leucantha Witte beemdkroon achtige Céphalaire à fleurs blanches x   x                  x               

Cercis siliquastrum Judasboom Arbre de Judée ou Arbre du 
Judas x                                      

Chaenorhinum minus Kleine leeuwenbek Petite Linaire                         x             
Cirsium acaule Aarddistel Cirse acaule                                   x   
Cirsium arvense Akkerdistel Cirse des champs  x                                    
Cirsium palustre Kale jonker cirse des marais                               x       
Cirsium tenuifolia/Carduus tenuiflorus Tengere distel Chardon à petits capitules                                 x     
Cirsium tuberosum Knoldistel Cirse tubéreux                           x           
Cirsium vulgare Speerdistel Cirse commun  x                                    
Chaerophyllum temulum Dolle Kervel Cerfeuil penché      x             x           x x x   
Chara spec. Kranswiersoort Algue….                                       
Chelidonium majus Stinkende gouwe Grande Chélidoine        x           x           x       
Chenopodium bonus-henricus Brave Hendrik Chénopode bon-henri                       x               
Cirsium eriophorum Wollige distel Le chardon laineux                       x       x       
Clematis vitalba Bosrank La clématite des haies                                   x   
Colchicum autumnale Herfststijlloos Colchique d'automne                  x  x   x             
Conopodium majus Franse aardkastanje Conopode dénudé        x            x                 
Consolida regalis Wilde ridderspoor Pied d'alouette                         x             
Convallaria majalis Lelietje-der-dalen Le muguet ou muguet de mai        x                              
Convolvulus arvensis Akkerwinde Liseron des champs  x                  x                 
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Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 
Convolvulus cantabrica Cantabrische windesoort Liseron des monts cantabres    x   x                x             
Coriandrum sativum Koriander Coriandre ou Coriandre cultivée x                                      

Coriaria myrtifolia Halfheester met smalle bladen, 
groenige bloemen en giftige vrucht Corroyère à feuilles de myrte                  x              x     

Coronilla mimima Kleine rolklaversoort Petite coronille                                     x 
Coronilla scorpioides Gele wikke achtige Queue de scorpion                  x                    
Cornus sanguinea Rode kornoelje Cornouiller sanguin x   x   x                              
Cornus xylosteum/Lonicera 
xylosteum? Kornoeljesoort Camérisier à balais         x                      x       

Coronopus didymus Kleine varkenskers Herbe cressonette   x                                    

Corynephorus canescens Buntgras Corynéphore argenté, 
Corynéphore blanchâtre                        x               

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Aubépine monogyne, aubépine à 
un style                                   x   

Crepis biennis Tweejarig streepzaad Crépide bisannuelle ou crépis 
bisannuel        x                              

Crepis pulchra Fraai streepzaad Crépide élégante                       x               
Crepis vesicaria ssp taraxacifolia Paardenbloemstreepzaad Crépide à feuilles de Pissenlit        x         x                    
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro Gaillet croisette                       x     x     x   
Cydonia oblonga Kweepeer Cognassier                                 x     
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek Cymbalaire des murs  x                 x                   

Cynoglossum officinale Veldhondstong Cynoglosse officinale ou langue 
de chien            x                          

Dactylorhiza elatas Grote rietorchis                       x     x           
Dactylorhiza elata subsp. 
Sesquipedalis  (zeer grote) Rietorchis Dactyle, agglomere, Dactyle 

pelotonne, Pied de poule    x                                  

Dactylus glomerata Kropaar Dactyle pelotonné, dactyle 
aggloméré x       x                      x       

Daphne laureola Zwart peperboompje Le Daphné lauréole                     x                 
Daucus carota Peen Carotte                                     x 
Delphinium ajacis Eenjarige ridderspoor Dauphinelle des jardins                                     x 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele Herbe sèche-herbe ou houppes 
tufté                       x               

Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer Oeillet des Chartreux                                     x 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid Digitale jaune, Digitale à petites 
fleurs ou Petite Digitale x       x                              

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Digitale pourpre ou Grande 
Digitale                                   x   

Diplotaxis tenuifolia Gewone zandkool Diplotaxis à feuilles étroites ou 
roquette jaune  x                                    

Dipsacus fullonum Grote kaardebol Cardère sauvage                       x         x x   
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Echium vulgaris Slangenkruid Vipérine commune  x x   x                    x   x x   
Rosa rubiginosa Egelantier Le rosier rubigineux                                    x   
Eleocharis palustris Gewone waterbies Scirpe des marais    x                                  
Elymus caninus Hondstarwegras Chiendent canin        x                              

Epipactis helleborine Brede/breedbladige wespenorchis Epipactis à larges feuilles x x x x x           x   x       x       

Epipactis leptochila Smallippige wespenorchis Epipactis à labelle étroit                                     x 
Epipactis microphylla Kleine wespenorchis Epipactis à petites feuilles x x x                                  
Erigeron karvinsianus Muurfijnstraal ???          x                    x       
Erodium cicutarium Reigersbek Bec-de-grue à feuilles de ciguë  x                                    

Eryngium campestre Kruisdistel Le panicaut champêtre, érynge 
ou éryngion blanc x x     x                          x   

Euonymus europaeus Kardinaalsmuts Fusain ou Fusain d'Europe x                              x   x   

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid (Leverkruid) Eupatoire à feuilles de chanvre 
ou Eupatoire chanvrine      x                                

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk Euphorbe à feuilles d'amandier, 
Euphorbe des bois  x                  x       x         

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk Euphorbe faux cyprès ou 
Euphorbe petit-cyprès x x x x x            x x       x   x   

Euphorbia dulcis Zoete wolfsmelk Euphorbe douce        x                              
Euphorbia exigua Kleine wolfsmelk Euphorbe fluette                  x                    
Euphorbia lathyris Kruisbladwolfsmelk Épurge                                   x   
Euphorbia seguieriana Zandwolfsmelk Euphorbe de Séguier  x x   x                              
Euphorbia verrucosa ss. flavicoma Wolfsmelksoort Euphorbe verruqueuse                     x                 
Fagus sylvatica Gewone beuk Hêtre commun        x                              
Fallopia convolvulus Zwaluwtong Renouée liseron                       x               
Ficus Vijg          x                              
Filipendula ulmaria Moerasspirea Reine-des-prés                                     x 
Filipendula vulgaris Knolspirea Spirée filipendule  x                        x       x x   
Foeniculum vulgare Venkel Fenouil commun        x                              
Fragaria vesca Bosaardbei Fraisier des bois    x x                                
Fraxinus excelsior Es Frêne élevé ou Frêne commun                               x       

Fritillaria meleagris Kievitsbloem Fritillaire pintade ou œuf de 
pintade, ou gogane                           x           

Fumana procumbens Dwerg zonneroosje Fumana couché    x                                  
Fumaria capreolata Rankende duivenkervel Fumeterre grimpante          x                            
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel Fumeterre officinale x                      x               
Fumaria procumbens Dwergzonneroosje Fumeterre couché x                                      
Galium aparine Kleefkruid Gaillet gratteron                             x         
Galium mollugo ssp. Mollugo Glad walstro Gaillet mollugine x x   x             x x       x x x     
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Galium timeroyi i Soort walstro Gaillet de Timéroy, Gaillet de 
Jordan        x                              

Galium verum Geel walstro Gaillet jaune  x     x         x  x x       x   x   

Genista cinerea 
Lage, witachtig bloeiende, grijzige 
bremsoort; in deze brem zat ‘mijn’ 
Smaraghagedis; zie foto 

Genêt cendré x                        x             

Genista hispanica Spaanse brem Petit genêt d'Espagne    x                  x         x     
Genista pilosa Kruipbrem Genêt poilu x                 x  x           x     
Genista tinctoria Verfbrem Genêt des teinturiers  x               x              x     
Geranium columbinum Fijne ooievaarsbek Géranium columbin                       x x         x   
Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek Géranium à feuilles découpées  x                                    
Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek Géranium luisant        x                          x   
Geranium molle Zachte ooievaarsbek Géranium à feuilles molles  x                                    
Geranium pratense Beemdooievaarsbek Géranium des prés          x                            

Geranium pratense X sylvatica Kruising Bos- en Beemdooievaarsbek            x                            

Geranium Purpureum Klein robertskruid Géranium pourpre  x     x              x               
Geranium pyrenaicum Pyrenese ooievaarsbek Géranium des Pyrénées                       x               
Geranium robertianum Robertskruid Géranium herbe à Robert  x   x x                    x x       

Geranium rotundifolium Rondbladige ooievaarsbek 
Géranium à feuilles rondes, 
mauvin, mauvette, pied de 
pigeon 

 x                                    

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek Géranium des bois        x x              x             

Geum urbanum Geel nagelkruid Benoîte commune ou benoite 
commune  x     x                    x x       

Gladiolus italicus Italiaanse gladiool Glaïeul des moissons x   x                                  
Globuraria vulgaris Kogelbloem Globulaire commune    x   x                              
Globularia punctata Bergkogelbloem Globularia punctata x                    x                 
Glyceria maxima/Glyceria aquatica Liesgras Glycerie aquatique                                   x   
Groenlandia densa Paarbladig fonteinkruid Potamot dense                               x       

Gymnadenea conopsea Grote muggenorchis 
Orchis moucheron ou Orchis 
moustique ou Gymnadénie 
moucheron 

   x                      x           

Hedera helix Klimop Lierre                               x       
Helianthemum apenninum Appenijns zonneroosje Hélianthème des Apennins x   x                    x             
Helianthemum nummularia Zonneroosje Hélianthème Jaune  x                                    
Helianthus tuberosus Aardpeer Topinambour              x                        

Helichrysum stoechas Soort strobloem Immortelle commune ou 
immortelle des dunes                  x    x         x     

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid Hellébore fétide, Ellébore fétide 
ou Pied-de-griffon x x x x x            x x           x   
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Heracleum sphondyllum Gewone berenklauw Berce sphondyle ou Berce 
commune                    x                   

Herniaria glabra Kaal breukkruid Herniaire glabre        x                              

Hieracium caespitosum Weidehavikskruid Épervière des prairies, Piloselle 
gazonnante                       x               

Hieracium murorum Muurhavikskruid Epervière des murs    x                                  
Hieracium pilosella Muizenoor Piloselle x x                  x                 
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Epervière en ombelle                                       
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis Orchis bouc x x x x x         x  x x     x x x x   

Hippocrepis comosa Paardenhoefklaver Fer à cheval, Hippocrépide 
chevelu  x x   x            x x               

Hordeum murinum Kruipertje Orge des rats                                   x   
Humulus lupulus Hop Houblon                                     x 
Hypericum hyssopifolium “Hyssopbladhertshooi” Millepertuis à feuilles d'Hysope                  x                    
Hypericum montana Berghertshooi Millepertuis des montagnes        x                x             
Hypericum tetrapterum Gevleugeld hertshooi Millepertuis à tiges ailées    x                          x       
Hyssopus officinalis Hyssop Hysope                         x             
Iberis amara Scheefkelk Ibéris amer        x                              
Ulex europaeus Gaspeldoorn Ajonc d'Europe ou Grand Ajonc                                     x 
Impatiens glandulifera Grote springbalsemien Balsamine glanduleuse                    x                   
Inula montana Bergalant Inule des montagnes    x   x              x         x     
Inula salicina Wilgenbladalant Inule à feuilles de saule                       x x       x     

Iris foetidus 

Blauwbloeiende lis met kleine 
bloemen en fel- oranje zaden in de 
openspringende vruchten (wij hebben 
ze in de tuin en ze zijn het mooist in 
de herfst, vanwege die zaden) 

Iris gigot                                     x 

Iris pseudacorus Gele lis Iris des marais, iris faux acore ou 
iris jaune                     x x       x       

Juglans regia Walnoot Noyer commun, noyer royal        x                      x       
Juncus foliosus Gestreepte greppelrus Jonc feuillé     x                                  
Juniperus communis Jeneverbes Genièvre ou Genévrier commun                x                      
Knautia arvensis Beemdkroon Knautie des champs x                 x  x       x   x     
Koeleria macrantha Saml fakkelgras Koelérie à crête                                     x 
Koeleria vallesiana Fakkelgrassoort Koelerie du Valais    x   x                              

Lactuca perennis Blauwe sla 
Laitue vivace ou Laitue de 
bruyère ou Lâche ou Salade-de-
lièvre 

x   x x x              x x     x       

Lactuca serriola Kompas- of Wilde sla Laitue scariole                                   x   
Lactuca virosa Gifsla La laitue vireuse                  x                x   
Lamium maculatum Gevlekte dovenetel Lamier à feuilles maculées                                   x   
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Laserpitium gallicum Laserpitiumsoort Laser de France x       x                              
Laserpitium spec. Laserpitiumsoort                           x             

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus La gesse aphaca ou gesse sans 
feuilles                       x               

Lathyrus hirsutus Ruige lathyrus Gesse hirsute                       x           x   
Lathyrus linifolius Knollathyrus Gesse des montagnes                     x                 
Lathyrus nissolia Graslathyrus Gesse de Nissole        x                              
Lathyrus pratensis Veldlathyrus Gesse des prés        x              x       x   x   
Lathyrus tuberosus Brede lathyrus Gesse tubéreuse      x                      x   x     
Lavendula spec. Lavendel Lavande                       x x             

Leucanthemum graminifolium Margrietsoort met grasachtige bladen 
Leucanthème à feuilles de 
graminées ou Marguerite à 
feuilles de graminée 

x                        x             

Legousia hybrida Klein spiegelklokje Petite spéculaire x x                              x     

Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje Grande spéculaire, Miroir de 
Vénus                       x           x   

Lepidium spec. Veldkruidkerssoort Maca spec.  x                                    
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Marguerite commune  x   x             x                   
Leuzea conifera Coniferenkegelachtige distelsoort Leuzée conifère    x             x              x     

Leymus arenarius Zandhaver Seigle de mer ou Elyme des 
sables                       x               

Ligustrum vulgare Liguster Troène commun                x    x         x       
Limodorum abortivum Asperge-orchis Limodore à feuilles avortées x x x                  x               
Linum catharticum Geelhartje Lin purgatif                      x                 
Linum collinum Heuvelvlas Lin des collines                         x             

Linum leonii Grootbloemige, donkerblauwe 
vlassoort Lin de Léo x   x                                  

Linum suffruticosum ssp.salmoides Roze/witte vlassoort Lin à feuilles de Salsola x   x   x              x x             
Linum trigynum Kleine, gele vlassoort Lin à trois styles                         x             
Listera (Neottia) ovata Grote keverorchis Grande listère    x                                  
Lithospermum officinale Glad parelzaad Grémil officinal                  x                    
Lithospermum purpurocaeruleum Blauw parelzaad Grémil pourpre-bleu                       x               
Lonicera etrusca Kamperfoeliesoort Chèvrefeuille Etrusque  x x                        x     x   
Lonicera  Kamperfoelie  Chèvrefeuille                               x       
Lotus corniculatus ssp. Corniculatus Gewone rolklaver Lotier corniculé spp……… x                   x   x     x     x   
Lysimachia nummularia Penningkruid Lysimaque nummulaire                    x                   
Lysimachia vulgaris Grote wederik Lysimaque commune                                     x 
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Mauve Alcée              x        x               
Malva hirsuta Klein soort kaasjeskruid Mauve hirsute  x                                    
Malva neglecta Klein kaasjeskruid Mauve à feuilles rondes        x                      x       
Malva spec. Kaasjeskruid Mauve spec.                    x                   
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Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Grande mauve, Mauve sylvestre, 
Mauve des bois        x              x     x     x   

Medicago arabica Gevlekte rupsklaver Luzerne d'Arabie                                 x x   
Medicago lupulina Hopklaver Luzerne lupuline  x                    x               
Medicago sativa Luzerne Luzerne cultivée  x                                    
Melampyrum arvense Wilde weit Mélampyre des champs                                     x 
Melampyrum pratense Hengel Mélampyre des prés                             x         
Melica uniflora Eenbloemig parelgras Mélique à une fleur        x            x             x   
Melilotus altissima Gele honingklaver Mélilot élevé x x x x                                
Melittis melissophyllum Bijenblad Mélisse des bois    x x x                x     x       
Mentha aquatica Watermunt Menthe aquatique                     x                 
Mentha X rotundifolia Wollige munt Menthe à feuilles rondes                    x           x   x   
Mentha suaveolens Witte munt Mentha suaveolens    x                                  
Mercurialis annua Bingelkruid Mercuriale annuelle        x                              
Mercurialis perennis Bosbingelkruid Mercuriale vivace        x                    x     x   
Meum athamanticum Bergvenkel Cerfeuil des Alpes                                   x   
Misopates orontium Akkerleeuwenbek Muflier des champs  x                                    
Moehringia trinervia Drienerfmuur Sabline à trois nervures                             x     x   
Molinia coerulea Pijpenstrootje Molinie bleue                           x           
Morus nigra Zwarte moerbei Mûrier noir      x                                
Muscari botryoides Blauwe druifjes Muscari botryoide                                     x 
Muscari comosum Kuifhyacint Muscari à toupet x x x x x            x x     x x       

Mycelis muralis Muursla Laitue des murailles ou Laitue 
des murs ou Pendrille x     x                      x         

Myositis alpestris Vergeet-mij-nietje Myosotis des Alpes  x                                    
Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje Myosotis des champs                    x           x       

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis hérissé, rameux, des 
collines                       x               

Myriophyllum verticillatum Kransvederkruid Myriophylle verticillé                                     x 
Narcissus poeticus Dichtersnarcis Narcisse des poètes                         x             
Nigella damascena Juffertje in ’t groen Nigelle de Damas  x                                    
Nuphar lutea Gele plomp Nénufar jaune         x                              
Odontites lutea Gele ogentroost Odontitès jaune                         x             
Odontites verna Rode ogentroost Euphraise rouge, Odontite rouge    x                                  
Oenanthe peucedanifolia Varkenskervel-torkruid Oenanthe à feuilles de peucédan x   x             x  x                 
Oenothera spec. Teunisbloem Onagre spec.                                     x 
Onobrychis viciifolia Esparcette Sainfoin cultivé  x   x                x               

Ononis natrix Geel stalkruid 
Coqsigrue, Ononis jaune ou 
coqsigrue ou encore bugrane 
puante 

 x                    x               

Ononis repens Kruipend stalkruid Bugrane rampante                     x         x   x   
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Ononis spinosa Kattendoorn Arrête-bœuf                                 x     
Ophrys insectifera Vliegenorchis Ophrys mouche x x x                  x               
Ophrys apifera Bijenorchis Ophrys abeille                  x  x x   x     x     

Ophrys scolopax 
Snippenorchis (let op 
meeldraadklompjes/-draadjes voor 
verschil met O. apifera - Bijenorchis) 

Ophrys bécasse  x   x           x                    

Ophrys sphegodes, Ophrys aranifera Spinnenorchis Ophrys araignée    x                                  

Orchis purpurea Purperorchis Orchis pourpre     x                x         x       
Ornithogalum pyrenaicum Bosvogelmelk (Pyrenese v.) Ornithogale des Pyrénées    x   x         x  x   x   x   x     
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Dame d'onze-heure x       x                              
Orobanche alba Tijmbremraap Orobanche du Thym    x                                  
Orobanche amethystea Witgele bremraapsoort Orobanche couleur d'Améthyste x                                      
Orobanche hederae Klimopbremraap (paars) Orobanche du lierre    x     x       x    x               
Orobanche minor Klavervreter Petite Orobanche                       x     x         
Orobanche teucrii Gamanderbremraap Orobanche de la germandrée                       x               
Orobanche spec. Bremraap Orobanche  x     x           x                   
Origanum vulgare Wilde marjolein Origan commun  x     x                              
Oxalis corniculatus Gehoornde klaverzuring Oxalis corniculé                    x               x   
Papaver rhoeas Gewone klaproos Coquelicot x x                                    
Parietaria judaica Klein glaskuid Pariétaire          x                            
Pastinaca sativa ssp. Sativa Pastinaak Panais      x                                
Persicaria bistorta Adderwortel Bistorte                               x       
Petrorhagia prolifera Slanke mantelanjer Tunique prolifère                                   x   
Petrorhagia saxifrage Kleine mantelanjer Tunique saxifrage                                   x   
Phalaris arundivacea Rietgras Baldingère faux-roseau                                     x 
Phyteuma orbiculare Bolrapunzel Raiponce globulaire                     x                 
Phytolacca americana Westerse karmozijnbes Raisin d'Amérique ou Teinturier                               x       
Pimpinella major Grote bevernel Boucage rouge                               x       
Picris echioides Dubbelkelk Picride fausse vipérine  x       x                      x     
Pistacia atlantica Terebint Pistachier de l'Atlas        x                              
Plantago lanceolata Smalle weegbree Plantain lancéolé  x                            x       
Plantago media Ruige weegbree Plantain intermédiaire x x   x                x           x   
Plantago sempervirens Altijdgroene weegbree Plantain toujours vert                         x             
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis Orchis à deux feuilles  x       x                              
Platanthera montana, Platanthera 
chlorantha Bergnachtorchis Orchis verdâtre    x                                  

Poa nemoralis Schaduw- of Bosbeemdgras Paturin des bois        x                              
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem Polygala commun x   x   x            x x               
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Polygonatum multiflorum Veelbloemige salomonszegel Sceau de Salomon multiflore    x                                  
Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel Sceau de Salomon odorant        x                              
Polygonum aviculare Varkensgras Renouée des oiseaux                    x                   
Populus nigra Zwarte populier Peuplier noir                               x       
Potentilla norvegica Noorse ganzerik Potentille de Norvège            x                          
Potentilla reptans Vijfvingerkruid Potentille rampante  x                  x             x   
Potentilla tabernaemontanum, 
Potentilla neumanniana Voorjaarsganzerik Potentille du printemps                       x           x   

Primula veris Gulden sleutelbloem Coucou                             x         
Primul vulgaris Stengelloze sleutelbloem Primevère à grandes fleurs                     x             x   
Prunella grandiflora Grote brunel Brunelle à grandes fleurs                         x       x     
Prunella laciniata Witte brunel Brunelle laciniée                       x           x   

Prunus mahaleb ‘Weichselbaum’; ‘Rock cherry’; 
inheemse kersensoort Bois de Sainte-Lucie x   x                    x     x x     

Prunus spinosa Sleedoorn Prunellier                               x   x   
Pseudotsuga menziesii Douglasspar Sapin de Douglas                               x       
Psoralea bituminosa Pekklaver Psoralée bitumineuse????    x                          x       
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes Pulicaire                  x  x         x       
Pulmonaria angusti-/llongifolia Smalbladig longkruid Pulmonaire à feuilles lancéolées        x         x                    

Quercus humilis, Quercus pubescens Donzige eik Chêne pubescent    x             x            x       

Quercus ilex Steeneik Chêne vert x                                      
Ranunculus acris Scherpe boterbloem Renoncule de Fries  x                                    
Ranunculus arvensis Akkerboterbloem Renoncule des champs                         x             
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Renoncule bulbeuse x                      x               
Ranunculus ficaria Speenkruid Ficaire                                     x 

Ranunculus gramineus Boterbloem (met gele Krabspin; foto) Renoncule à feuilles de 
graminées                                     x 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem Renoncule rampante  x                            x       
Reseda alba Witte reseda Réséda blanc                       x               
Reseda lutea Wilde reseda Réséda jaune  x   x                          x     
Reseda luteola Wouw Réséda des teinturiers x x     x                              

Rhamnus alaternus Wegedoorn/vuilboom/sporkehoutsoort Nerprun alaterne x   x   x                x     x       

Rhamnus alpina Alpenvuilboom Nerprun des Alpes                                     x 
Rhinanthus minor Kleine ratelaar Petit rhinanthe                     x                 
Rorippa amphibia Gele waterkers Roripe amphibie                                   x   

Rorippa austriaca Oostenrijkse waterkers Roripe d’Autriche, Cresson 
d’Autriche              x                        

Rorippa sylvestris Akkerkers Roripe des bois              x                        



 42 

Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 
Rosa arvensis Bosroos Rosier des champs                     x             x   
Rosa gallica Franse roos Rosier de France                                      x 
Rosmarinus officinalis Rozemarijn Romarin officinal                         x             
Rubia peregrina Walstrosoort (Meekrapsoort?) Garance voyageuse  x   x                          x       
Rubia tinctorum Meekrap Garance des teintures  x                                    
Rubus caesius Dauwbraam Ronce Bleuâtre                     x                 
Rubus fructicosus Braam Ronce commune  x                                    
Rumex conglomeratus Kluwenzuring Rumex aggloméré                       x               
Rumex crispus Krulzuring Rumex crépu                       x               

Ruscus aculeatus Muizedoorn (eenzaadlobbige uit 
Aspergefamilie) 

Le Fragon faux houx ou Fragon 
épineux  x x   x                      x       

Ruta graveolens Wijnruit Rue des jardins ou Rue fétide                                     x 
Sagina nodosa Sierlijke vetmuur Sagine noueuse                       x x             
Salix caprea Boswilg Saule des chèvres                                   x   
Salix purpurea Bittere wilg Saule pourpre, Osier rouge        x                              
Salix viminalis Katwilg Saule des vanniers, Osier vert                                    x   
Salvia Nemorosa, (Teucrium 
scorodonia?) Bossalie (Valse salie) Sauge bleu (Germandrée des 

bois?) x                   x                   

Salvia pratensis Echte salie (=officinalis), veld Sauge des prés x x x x x            x       x   x     
Sambucus ebulus Kruidvlier Hièble        x     x     x x   x   x x   x   
Sambucus nigra Vlier Sureau noir                               x       
Sanguisorba minor Kleine pimpernel Pimprenelle x x x                          x   x   

Sanguisorba Officinalis Grote pimpernel Grande pimprenelle, 
Sanguisorbe officinale x                    x                 

Saponaria officinalis Zeepkruid Saponaire officinale        x           x               x   
Scabiosa columbaria Duifkruid Scabieuse colombaire  x               x                    
Scandix pecten-veneris Naaldenkervel Peigne de Vénus                  x    x               
Scorzonera hirsuta ‘Ruige schorseneer’  Scorzonaire hirsute                         x             
Scrophularia auriculata Geoord helmkruid Scrophulaire à oreillette                               x       
Scrophularia canina  sbsp. 
Juratensis Hondhelmkruid Scrofulaire des chiens        x                              

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Scrofulaire des ombrages                    x                   
Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid Scrofulaire des ombrages                  x                    
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid Scutellaire à casque                                     x 
Sedum acre Muurpeper Orpin âcre    x                        x     x   
Sedum album Wit vetkruid Orpin blanc  x   x             x               x   
Sedum campestre        x                                  
Sedum dasyphyllum Dik vetkruid Orpin à feuilles épaisses          x              x             
Sedum ochroleucum Geelwitte vetkruidsoort Orpin de Nice                         x             
Sedum rupestre, Sedum reflexum Tripmadam Orpin rupestre    x   x                              
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Sedum telephium Hemelsleutel Orpin reprise  x                          x         
Senecio erucifolius Viltig kruiskruid Séneçon à feuille de roquette    x                  x       x       
Senecio jacobaea, Senecio Vulgaris Jakobskruiskruid Sénéçon commun                                     x 
Serapias lingua Tongorchis Sérapias en langue                         x       x     
Serapias vomeratia Lang tongarchis Sérapias à labelle allongé    x                                  
Seseli (=Libanotis) montana Bergseselie/Hertswortel Libanotis des montagnes        x                x             
Sherardia arvensis Blauw walstro Shérardie des champs  x                              x     
Silene latifolia ssp. Alba Avondkoekoeksbloem Compagnon blanc x x                    x         x     
Silene dioica Dagkoekoeksbloem Silène dioïque  x                                    
Silene nutans Nachtsilene Silène penché x x     x              x           x   
Silene vulgaris ssp glarosa Blaassilenesoort Silène enflé x   x x x            x                 
Solanum dulcamara Bitterzoet Douce-amère                  x          x     x   
Sonchus arvensis Akkermelkdistel Laiteron des champs  x                                    
Sonchus oleraceus Gewone melkdistel Laiteron maraicher                                     x 
Sorbus aria Gewone meelbes Alisier blanc        x                              
Sorbus torminalis Elsbes Alisier torminal                                   x   
Sparganium emersum Kleine egelskop Rubanier émergé        x                              
Sparganium erectum Grote egelskop Rubanier                               x   x   

Spartium junceum Portugese bezemstruik (heel hoog: 00 
cm) Spartier                       x               

Spiraea hypericifolia obovata Spireasoort Spirée à feuilles de Millepertuis    x                                  
Stachys palustris Moerasandoorn Epiaire des marais                               x   x   
Stachys recta Bergandoorn Epiaire droite x x   x x            x           x x   
Stachys sylvatica Bosandoorn Epiaire des bois                     x       x x   x   
Stellaria holostea Grote muur Stellaire holostée      x             x x         x       
Stellaria nemorum Bosmuur Stellaire des bois                                   x   
Stipa pennata Vedergras Stipe pennée  x x x x              x               
Symphytum officinale Smeerwortel Consoude officinale                    x         x         
Tamus communis Spekwortel Tamier commun  x x   x                    x x x x   
Tanacetum(=Chrysanthemum) 
corymbosum Wormkruid Tanaisie en corymbe        x                              

Taraxacum officinale Paardenbloem Pissenlit                    x             x     
Teucrium botrys Trosgamander Germandrée botryde    x                                  
Teucrium chamaedrys Echte gamander Germandrée petit chêne x   x x x            x             x   
Teucrium montanum Berggamander Germandrée des montagnes                         x             
Teucrium scorodonia Valse salie Germandrée scorodoine                                     x 
Thalictrum minus Kleine ruit Petit pigamon                          x             
Thymus precox Kruipende tijm Serpolet couché        x                              
Thymus serpyllum Wilde tijm Serpolet x                                      
Thymus vulgaris Echte tijm Thym commun                                 x     
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Torilis arvensis Akkerdoornzaad Torilis des champs                  x            x   x   
Torilis nodosa Knopig doornzaad Torilis noueux          x            x               
Tragopogon crocifolius Bruine morgenster Salsifis à feuilles de crocus                         x       x     
Tragopogon porrifolius Paarse morgenster Salsifis de Provence  x                                    
Tragopogon pratensis ssp. Minor Gele morgenster Salsifis des prés                                   x   
Tragopogon pratensis ssp. Pratensis Gele morgenster    x                                    
Tribus spec. Bamboe                      x                   
Trifolium dubium Kleine klaver Trèfle douteux                    x                   
Trifolium pratense Rode klaver Trèfle violet  x                                    
Trifolium repens Witte klaver Trèfle blanc  x                              x     
Trifolium rubens Purperen klaver Trèfle rougeâtre                                     x 

Trinia glauca Lage, blauwgroene schermbloem Trinie glauque    x   x                x             

Trisetum flavescens Goudhaver Avoine jaunâtre                                   x   
Ulmus so. Iep Orme commun x                                      
Ulmus minor Gladde iep of Veldiep Orme champêtre        x              x           x   
Umbilicus rupestris Muurnavel Ombilic des rochers          x         x                   
Urtica dioica Grote brandnetel Grande ortie                                 x     
Valeriana officinalis Echte valeriaan Valériane officinale        x            x         x   x   
Valeriana tuberosa Valeriaansoort Valériane tubéreuse                    x                   
Valerinella eriocarpa Scheve veldsla Valérianelle à fruits velus                     x                 
Valerianella locusta Gewone veldsla Mâche couronnée  x                                    
Valerianella pumila Dwergveldsla Valérianelle naine                         x             
Verbascum lychnitis Melige toorts Molène lychnide                                     x 
Verbascum pulverulentum Vlokkige Toorts Molène pulvérulante                                   x   
Verbascum sp. Toorts Bouillon blanc x x                            x       
Verbena vulgaris (=officinalis?) IJzerhard Verveine officinale        x         x    x               
Veronica austrica ssp teucrium 
(vroeger: V. teucrium Brede (vroeger Breedbladige) ereprijs Véronique germandrée  x                                    

Veronica catenata Rode waterereprijs Veronique en chaîne        x                              
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Véronique petit-chêne                                   x   
Vibrunum lantana Wollige sneeuwbal Viorne lantane    x                              x   
Vicia cracca Vogelwikke Vesce de Cracovie  x                                    
Vicia hirsuta Ringelwikke Vesce hirsute  x                                    
Vicia sativa Voederwikke Vesce cultivée  x                                    
Vicia sepium Heggenwikke Vesce des haies                                   x   
Vicia vilosa Bonte wikke Vesce bigarrée                        x   x           
Viburnum opulus Gelderse roos Viorne obier                                x       
Vinca minor Kleine maagdenpalm Petite pervenche                             x         
Vinca major Grote maagdenpalm Grande pervenche                    x                   
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Excursienummer    1 2 3 4 5 7br 7pe 7ca 7va 8 9 10 12 14A 14B 15 16 19 20 NBV 
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem Dompte-venin  x   x              x x               
Vincetoxicum nigrum Zwarte engbloem Dompte-venin noir        x                              
Viola arvensis Akkerviooltje Pensée des champs x                                      
Viola hirta Ruig viooltje Violette hérissée                       x       x   x   
Vitis vinefera Wilde wijndruif                      x                   
Vulpia bromoides Eekhoorngras Vulpie faux brome        x                              
Xantium Stekelnoot                x                        
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Lijst van waargenomen vlinders & overige insecten per locatie / excursie. 
 
Nummering van de excursies      
         

Camp Exc.nr. 
gehele 
periode         31T 03838-49103 

F 2 22-mei
Via D10-bos-D6  = stukje oranje 
route       

G 3 23-mei Conquefaunes= heuvel bij spoorviaduct  31T 03815-49103 
H 3 23-mei Cueurac       31T 03794-49135 
I 3 23-mei Langs de weg naar Le Montat       
J 3 23-mei Le Montat; huis Lucas Blom.   31T 03791-49151 
K 3 23-mei Bosven       31T 03762-4129 
L   24-mei route P1, 15.00-17.00=3.5 km.       
M 5 24-mei Rocamadour         
N 4 24-mei Flaujac-Poujols         
O 6 25-mei Mas de Vers --> Poudally --> D26--> Mas de Vers     
P 9 26-mei St Cirq Lapopie, rondje GR36-46 via Ganil     
Q 10 27-mei St Martin de Vers; wei, moerasje & helling bij 'le Vers',   
R 11 29-mei Vanaf camp = oranje/gele route       
S 12 29-mei Achter vanaf camp linksom & via ....D6 weer terug     
T 15 30-mei Saillac           
U   31-mei Belfort --> Pech Agude  (was niet echt een excursie)   
V 19 2-jun Belfort --> Pech Agude & de gele route rond terug naar de Pech   
W 21 3-jun Phosphatiere         

 
                       
Voor de dagvlinders is de volgorde aangehouden van 'Dagvlinders van Europa (Tristan Lafranchis, KNNV Uitgeverij;ISBN 9789050113021).              
Bij de nachtvlinders zijn eerst de soorten vermeld die afgebeeld staan in de veldgids 'Nachtvlinders' ( Tirion Natuur, ISBN 90-5210-625-8); voor de overige soorten,         
zowel de macro's als de micro's, is de volgorde volgens 'The lepidoptera of Europe, A distributional Checklist' (Karsholt & Razowski, ISBN 87-88757-01-3)           
                       
x = volwassen exemplaar;    r = rups/larve;    z = zakje;    ic = 
in copula                     
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Koninginnepage, Papilio machaon  Groot geaderd witje, Aporia crataegi 
 

   
Kolibrievlinder, Macroglossum stellatarum      Kolibrievlinder, Macroglossum stellatarum 
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    wetenschappelijkenaam NL-naam 
Excursie 
nummers                                   

          2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Dagvlinders       camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
Lafr.; blz.                                           
23   Spialia sertorius kalkgraslanddikkopje                   x                 
31   Ochlodes sylvanus groot dikkopje x                   x               
31   Thymelicus acteon dwergdikkopje                                 x   
33   Thymelicus lineolus zwartsprietdikkopje x             x     x     x x   x   
33   Thymelicus sylvestris geelsprietdikkopje                             x       
47   Pyrgus armoricanus bretons spikkeldikkopje                   x   x             
54   Papilio machaon (L., 1758) koniginnenpage                     x               
54   Iphiclides podalirius (L., 1758) koningspage          x     x x x x               
60   Gonepteryx rhamni (L., 1758) citroenvlinder          x                           
63   Gonepteryx cleopatra   cleopatra          x     x                     
64   Colias crocea (Fourcroy, 1785) oranje luzernevlinder x                 x             x   
71   Colias hyale  gele luzernevlinder x           ?             ? ?       
71   Colias alfacariensis zuidelijke luzernevlinder x           x   x x   x x x x   x   
75   Aporia crataegi groot geaderd witje x     x x x x x x x x x x   x x       
75   Pieris brassicae (L., 1758) groot koolwitje x   x       x             x x   x   
76   Pieris napi (L., 1758) klein geaderd witje                         x       x   
80   Pieris rapae (L., 1758) klein koolwitje x   x           x   x     x x   x   
95   Leptidea sinapis boswitje                         x       x   
102   Satyrium spini wegedoornpage               x                     
104   Callophrys rubi (L., 1758) groentje     x     x       x                 
105   Satyrium ilicis bruine eikenpage x   x       x   x x x x x x         
106   Heodes phlaeas (L., 1761) kleine vuurvlinder                                     
131   Aricia agestis bruin blauwtje x x                         x   x   
136   Celastrina argiolus boomblauwtje x                                   
141   Cupido minimus dwergblauwtje x               x         x         
162   Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) icarusblauwtje x   x    x     x x x x x x x x   x   
169   Polyommatus dorylas turkooisblauwtje                         x   x       
173   Pseudophilotus baton klein tijmblauwtje                   x                 
175   Lysandra bellargus adonisblauwtje x x x   x x   x x x x     x x   x x   
183   Plebejus argus heideblauwtje                           x         
197   Limenitis reducta blauwe ijsvogelvlinder x   x    x     x x       x x x   x   
199   Polygonia c-album gehakkelde aurelia               x     x               
200   Vanessa atalanta (L., 1758) atalanta         x      x             x       
200   Vanessa cardui (L., 1758) distelvlinder                           x         
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     2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Dagvlinders       camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
202   Inachis io dagpauwoog x                                   
202   Aglais urticae kleine vos                 x                   
209   Argynnis paphia  keizersmantel x                               x   
211   Issoria lathonia kleine parelmoervlinder           x   x           x     x   
213   Argynnis adippe bosrandparelmoervlinder                 ?           x       
213   Argynnis niobe duinparelmoervlinder                 ?     x             
215   Brenthis hecate dubbelstipparelmoervlinder               x                     
215   Brenthis daphne braamparelmoervlinder               x     x x x   x       
221   Boloria dia paarse parelmoervlinder          x               x x x       
227   Meliathea cinxia veldparelmoervlinder               x                     
231   Melitaea didyma tweekleurige parelmoervlinder x   x           x x     x x x       
233   Melitaea diamina woudparelmoervlinder               x       x             
237   Mellicta parthenoides westelijke parelmoervlinder x                                   
239   Mellicta athalia bosparelmoervlinder x             x x x x x x   x       
246   Pararge aegeria (L., 1758 bontzandoogje                 x   x               
250   Lasiommata megera (L., 1767) argusvlinder x         x                     x   
293   Melanargia galathea dambordje x       x        x x     x x x x x x 
301   Brintesia circe witbandzandoog x                       x x         
324   Satyrus ferula grote saterzandoog               x                     
333   Maniola jurtina bruin zandoogje x x x x  x x x x x x x x x x x x x   
338   Coenonympha pamphilus (L., 1758) hooibeestje x   x x  x x x   x x x x x x     x x 
345   Coenonympha arcania tweekleurig hooibeestje x     x  x x x x x x x x   x x       
                                            
                                            
Nachtvlinders                                           
K&R Nvlgids                                         
  48h Cossus cossus (L., 1758) wilgenhoutrups x                                   
  49a Adscita statices (L., 1758) metaalvlinder x x                   x         x   
  49e Zygaena loti (D&S, 1775)   x                     x         x x 
  49g Zygaena filipendulae (L., 758) sint-jansvlinder x x x     x x x       x   x x x     
  50b Apoda limacodes (Hufnagel, 1766) slakrups x                                   
  52d Malacosoma neustria (L., 1758) ringelrups x                                   
  52h Lasiocampa trifolii (D&S., 1775) kleine hageheld                     r               
  123i Comibaena bajularia (D&S, 1775) gevlekte zomervlinder x                                   
  123l Chlorissa viridata (L., 1758) smaragdgroene zomervlinder x                                   
  124h Timandra comae (Schmidt, 1931) lieveling   x x                               
  124i Scopula immorata (L., 1758) donkere prachtstipspanner x   x                               
  124k Scopula ornata (Scopoli, 1763) kantstipspanner                       x             
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      2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Nachtvlinders    camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
  124l  Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767) purperen stipspanner x                                   
  124n Scopula imitaria (Hübner, 1799) ligusterstipspanner x                                   
  125m Idaea seriata (Schrank, 1802) paardenbloemspanner x                           x       
  125o Idaea subsericeata (Haworth, 1809) satijnstipspanner                             x       
  125q Idaea trigeminata (Haworth, 1809) zuidelijke stipspanner     x                               
  125s Idaea aversata (L., 1758) grijze stipspanner x                                   
  126p Sctopteryx luridata (Hufnagel, 1767) late bremspanner x                             x     
  127i Camptogramma bilineata (L., 1758) gestreepte goudspanner x                     x x   x   x   
  128e Cosmorhoe ocellata (L., 1758) blauwbandspanner x                                   
  130h Colostygia pectinataria (Knoch, 1781) kleine groenbandspanner x                                   
  137e Odezia atrata (L., 1758) rouwspanner                       x     x       
  138i Macaria liturata (Clerck, 1759)  gerimpelde spanner x                                   
  139a Chiasmia clathrata (L., 1758) klaverspanner   x                                 
  139i Opisthograptis luteolata (L., 1758) hagedoornvlinder x               x                   
  139l Pseudopanthera macularia (L., 1758) boterbloempje   x     x          x     x           
  144b Pirabotodes rhomboidaria (D&S., 1775) taxusspikkelspanner x                                   
  147b Parectropis similaria (Hufnagel, 1767) witvlekspikkelspanner x                                   
  147d Ematurga atomaria (L., 1758) gewone heispanner                             x   x   
  148g Campaea margaritata (L., 1761) appeltak x                                   
  149c Aspitates gilvaria (D&S,1775) strogele spanner     x     x             x       x   
  149d Aspitates ochrearia (Rossi, 1794) gele kustspanner   x                                 
  209b Hemaris fuciformis (L., 1758) glasvleugelpijlstaart          x               x           
  209c Macroglossum stellatarum (L., 1758 kolibrievlinder x x       x     x       x x x   x   
  210a Hyles euphorbiae (L., 1758) wolfsmelkpijlstaart x                                   
  210e Deilephila porcellus (L., 1758) klein avondrood x                                   
  211k Ptilodon cucullina (D&S., 1775) esdoorntandvlinder x                                   
  211m Pterostoma palpina (Clerck, 1759) snuituil x                                   
  212d Phalera bucephala (L., 1758) wapendrager x                                   
  213h Lymantria didar (L., 1758) plakker               r                     
  214f Cybosia mesomella (L., 1758) vierstipbeertje x                                   
  214i Eilema sororcula (Hufnagel, 1766) geel beertje x                                   
  214l Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847) klein kokerbeertje x                       x           
  214o Eilema lurideola (Zincken, 1817) plat beertje x                                   
  214q Coscinia (Spiris) striata (L., 1758) geel grasbeertje     x                     x         
  214r Coscinia cribraria (L, 1758) grasbeertje x                                   
  215b Arctia caja (L., 1758) grote beer x                                   
  215c Rhyparia purpurata (L., 1758) purperbeer x                                   
  215d Arctia villica (L, 1758) roomvlek x                   x               
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      2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Nachtvlinders    camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
  216a Diacrisia sannio (L., 1758) roodbandbeer x x               x   x x x         
  216b Spilosoma lubricipeda (L., 1758) witte tijger x                                   
  216g Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) spaanse vlag          x                           
  217b Tyria jacobaeae (L., 1758) sint-jacobsvlinder                                 x   
  217e Meganola albula (D&S., 1775) groot visstaartje x                                   
  312b Agrotis exclamationis (L., 1758) gewone worteluil x                     x             
  312f Agrotis puta (Hübner, 1803) puta-uil                                     
  312i Axylia putris (L., 1761) houtspaander x                                   
  313c Noctua pronuba (L., 1758) huismoeder x x                                 
  313d Noctua orbona (Hufnagel, 1766) zwartpuntvolgeling x                                   
  314h Peridroma saucia (Hübner, 1808) blauwvleugeluil x                                   
  315c Xestia c-nigrum (L., 1758) zwarte-c-uil x                                   
  316j Sideridis turbida (Esper, 1790) tandjesuil x                                   
  316p Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766) brede-w-uil x                                   
9935 317k Conisania (Hadena) luteago (D&S., 1775)   x                                   
  317i Hadena compta (D&S., 1775) witband-silene-uil x                                   
  319d Mythimna albipuncta (D&S., 1775) witstipgrasuil x                                   
  319e Mythimna vitellina (Hübner, 1808) zuidelijke grasuil x                                   
  319i Mythimna pallens (L., 1758) bleke grasuil x                                   
  319t Mythimna scirpi (Duponchel, 1836) puntlijngrasuil x                                   
  324i Moma alpium (Osbeck, 1778) gevlekte groenuil x                                   
  324k Acronicta aceris (L., 1758) bont schaapje x                                   
  326e Dypterygia scabriuscula (L., 1758) vogelwiekje x                                   
  326m Chloantha hyperici (D&S., 1775) sint-janskruiduil x                                   
  327c Dicycla oo (L., 1758) nullenuil x                                   
  327j Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766) graswortelvlinder x                                   
  327l Apamea sublustris (Esper, 1788) okergele grasuil x                                   
  328a Apamea crenata (Hufnagel, 1766) variabele grasuil x                                   
  328i Oligia strigilis (L., 1758) gelobd halmuiltje x                                   
  328m Oligia versicolor (Borkhausen, 1792) bont halmuiltje x                                   
  328n Oligia latruncula (D&S., 1775 donker halmuiltje x                                   
  331l Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766) drielijnuil x                                   
  332d Hoplodrina ambigua D&S., 1775) zuidelijke stofuil x                                   
  332q Elaphria venustula (Hübner, 1790) gemarmerd heide-uiltje x                                   
  333o Emmelia trabealis (Scopoli, 1763) panteruiltje x                                   
  334r Autographa gamma (L., 1758) gamma-uil x                                   
  337d Callistege mi (Clerck, 1759) mi-vlinder                       x             
  337e Euclidia glyphica (L., 1758) bruine daguil             x         x     x       
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      2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Nachtvlinders    camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
  337g Tyta luctuosa (D&S< 1775) akkerwindeuil x                                   
  337l Phytometra viridaria (Clerck, 1759) purperuiltje x                                   
  337o Rivula sericealis (Scopoli, 1763) stro-uiltje x                                   
                                            
346   Nemophora metallica (Poda, 1761) gouden langsprietmot                       x             
371   Adela croesella (Scopoli, 1763) gebandeerde langsprietmot           x                 x       
878   Psyche casta (Pallas, 1767) gewone zakjesdrager                 x                   
1011   Sterrhopteryx fusca (Haworth, 1809) grijze heidezakdrager                       z             
1655   Ethmia bipunctella (Fabricius, 1775) grote zwartwitmot x                                   
3979   Agrumenia fausta (L., 1767)   x   x x     x     x     x x         
3996   Zygaena transalpina (Esper, 1780)   x                     x x x x   x   
4166   Dyspessa ulula (Borkhausen, 1790)   x                                   
4580   Pandemis heparana (D&S., 1775) leverkleurige bladroller x                                   
4714   Hedya nubiferana (Haworth, 1811) gewone witvlakbladroller x                                   
5144   Cydia pomonella (L., 1758) fruitmot x                                   
5485   Pterophorus pentadactyla (L., 1758) sneeuwwitte vedermot                       x     x       
5620   Synaphe punctalis (Fabricius, 1775) pinokkio mot x                                   
5740   Pima boisduvaliella (Guenée, 1845) kraslijnmot x                               x   
5751   Oncocera semirubella (Scopoli, 1763) prachtmot   x                                 
5796   Phycita roborella (D&S., 1775) eikenlichtmot x                                   
6601   Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) weegbreemot x                                   
6168   Scoparia ambigualis (Treitschke, 1829) grijze granietmot x                                   
6267   Agriphila straminella D&S, 1775) blauwooggrasmot x                                   
6348   Chrysocrambus craterella (Scopoli, 1763)   x                                   

6350   
Thisanotia chrysonuchella (Scopoli, 
1763) duingrasmot x x     x x         x   x x   x   x   

6364   Pediasia contaminella (Hübner, 1796) oranjebruine grasmot x                               x   
6478   Eurrhypis pollinalis (D&S., 1775) sneeuwvlekje                       x             
6605   Pyrausta purpuralis (L., 1758) purpermot          x                           
6649   Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796) maisboorder                                 x   
6817 blz 371 Marumba quercus (D&S., 1775) eikenpijlstaart x                                   
7758   Peribatodes abstersaria (Boiduval, 1840)   x                                   
7761   Peribatodes umbraria (Hübner, 1809)   x                                   
7984   Chlorissa etruscaria (Zeller, 1849)   x                                   
8098   Idaea antiquaria (Herrich-Schäffer, 1847)     x                                 
8107   Idaea rusticata (D&S, 1775)   x                                   
8110   Idaea filicata (Hübner, 1799)   x                                   
8177   Idaea predotaria (Hartig, 1951)   x                                   
8186   Idaea degeneraria (Hübner, 1799)   x                                   
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      2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Nachtvlinders    camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
8207   Rhodostrophia calabra  (Petagna, 1786)     x x       x     x                 
8224 blz 73 Cataclysme riguata (HÜbner, 1813) kalkbandspanner x                                   
9750 sub   Abromias syriaca (Osthelder, 1933)   x                                   
10523   Dysauxes punctata (Fabricius, 1781) 'la Ménagere', een beervlindertje     x                   x           
10548   Watsonarctia casta (Esper, 1785) een beervlinder x                                   
                                            
Overige 
insecten                                           
                                            
kevers                                           
    Cetonia aurata gouden tor x x             x x   x   x x       
    Tropinota hirta een stuifmeelkevertje    x                     x       x   
    Trichius fasciata / rosaceus een penseelkever   x                       x         
    Trichius zonates een penseelkever                       x             
    Dorcadion fuliginator heideboktor / aardbok   x                                 
    Trichodes alvearius bijenwolf   x             x                   
    Carabus violaceus paarse schalebijter/ paarse loopkever     x               x               

    "????? 
haantje op rood bosvogeltje & 
margriet       x                 x           

    Oxythyrea funesta een stuifmeelkevertje          x        x                   
    Amphimallon solstitialis junikever x           x                       
    Dorcus parallelipipedus klein vliegend hert x                                   
    Gymnopleurus geoffroyi een pillendraaier                   x   x             
    Clytra laeviuscula zuidelijke mierenzakkever   x               x                 
    Silpha atrata slakkenaaskever                       x             
    Chrysomela spec. (populi L. ?) een haantje                       x             
    Hister quadrimaculus viervlekspiegelkever                           x         
    Ocypus olens stinkende kortschildkever                           x         
    Agrypnus murinus muisgrijze kniptor                           x         
    Rhygonycha fulva kleine rode weekschildkever                                 x   
        / soldaatje                                     
                                            
libellen & 
juffers                                           
    Anax imperator grote keizerlibel x        x         x             x   
    Libellula quadrimaculata viervlek          x                           
    Libellula depressa platbuik          x       x       x   x   x   
    Libellula fulva bruine korenbout                                 x   
    Orthetrum cancellatum gewone oeverlibel                                 x   
    Cordulia aenea smaragdlibel          x                           
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      2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Overige 
insecten    camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
    Crocothemis erythrae vuurlibel                                 ic   
    Sympetrum sanguineum bloedrode heidelibel                                 x   
    Sympetrum striolatum bruinrode heidelibel                                 x   
    Coengrion puella azuurwaterjuffer          x                           
    Coenagrion scitulum gaffelwaterjuffer   x                                 
    Gomphus spec. rombout   ?                     x               
    Platycnemis pennipes oranje breedscheenjuffer                     x               
    Platycnemis acutipennis blauwe breedscheenjuffer                     x               
    Ischnura elegans lantaarntje                                 x   
    Pyrrhosoma nymphula vuurjuffer                             x       
    Calopteryx virgo bosbeekjuffer                       x             
                                            
diversen                                           
    Libelloides coccajus gele bastaardlibel x   x     x     x x   x x x x   x   
    Libelloides ottomanus witte bastaardlibel          x                           
                                            
    Chrysopa perla een groene gaasvlieg x                                   
    Panorpa vulgaris schorpioenvlieg   x                                 
                                            
    Clonopsis gallica een wandelende tak   x                                 
    Empusa pennata een bidsprinkhaan x                                   
    Gryllus campestris veldkrekel x x                                 
    Tettigonia viridissima grote groene sabelsprinkhaan                     x x             
    Pholidoptera femorata een sprinkhaan                       x             
    Isophya pyrenea (Serville) een sprinkhaan                       x             
                                            
    Bombylius major grote wolzwever x   x                               
    Anthrax anthrax zwarte wolzwever           x                         
    Fallenia fasciata tweekleurige wolzwever x x               x                 
                                            
    Eristalis tenax blinde bij x                       x       x   
    Scaeva selenitica gele halvemaanzweefvlieg   x x             x                 
    Volucella zonaria stadsreus/hoornaarzweefvlieg                 x   x               
                                            
    Lygaeus lineata pyamawants           x       x   x   x     x   
    Gerris lacustris schaatsenrijder                             x       
    Pyrrhocoris apteris vuurwants   x                 x           x   
    Palomena prasina een groene wants x                                   
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      2 3 3 3 3 3   5 4 6 9 10 11 12 15   19 21 
Overige 
insecten    camp F G H I J K L M N O P Q R S T U V W 
diversen   Corneus marginatus zuringwants x                                   
    Rhinocorus iracundus rode roofwants                             x       
                                            
    Forficula auricularia gewone oorworm x                                   
                                            
    Centrotus cornutus doorncicade   x                     x           
    Cercopis sanguinolenta een bloedcicade         x                            
    Cercopis vulnerata bloed-/vuurcicade   x                                 
                                            
    Bombus muscorum moshommel   x                                 
    Bombus pascuorum akkerhommel                     x               
                                            
    Apis mellifera honingbij x x x x x x x x   x x x x x           
    Xylocopa violacea blauwzwarte houtbij           x                     x   
                                            
    Vespa crabro hoornaar x                                   
    Vespa vulgaris gewone wesp x                                   
    Vespa germanica duitse wesp x                                   
    Pollistus dominulus franse veldwesp x               x x                 
                                            
    Dasypogon teutonus  (Macquart) een sluipwesp                       x             
                                            
    Cryptops hortensis gewone duizendpoot x                                   
    Scutigera coleoptrata spinnen duizendpoot x                                   
    ??? grote oprol pissebed                     x               
                                            
spinnen                                           
    Pisaura mirabilis kraamwebspin                       x             
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Iets over slakken in de Quergy 
 
 
Bij aankomst op de camping had ik niet veel hoop op het vinden van veel levende slakkensoorten tijdens 
dit kamp. Het was al weken erg warm geweest en toen wij aankwamen was dit nog steeds het geval, en 
als je weet dat slakken ongeveer voor 90% uit vocht bestaan is het logisch dat deze dieren zich goed 
beschermen tegen vocht verlies door niet in de zon te gaan rondkruipen. 
Tijdens het kamp in 2007 waren er 56 soorten gezien, dood en levend verdeelt in 40 huisjeslakken,  
8 naaktslakken en 8 zoetwaterslakken. Wat ik niet verwachtte is toch uitgekomen er zijn meer 
weekdieren gevonden dan tijdens het vorige kamp, dit is mede door Piet gekomen die onvermoeibaar 
aan het zoeken was. En ook door de medewerking van andere kampgangers, is er toch een aardige lijst 
van weekdieren gekomen, 51 huisjesslakken, 9 naaktslakken en 9 zoetwater weekdieren totaal 69 
soorten. 
Op de vele wandelingen zijn enorm veel geruite rondmondhorens gezien, lege huisjes en levende 
slakken. Deze slakjes zijn best apart, omdat ze een afsluitplaatje op hun rug meedragen om bij gevaar of 
droogte hun huisje af te sluiten zodat het vocht in het huisje blijft of hun vijanden ze niet kunnen 
belagen. De geruite rondmondhoorn was de meest voorkomende slak in deze omgeving, maar ook de 
slak met de moeilijkste naam om te onthouden, want vele keren heb ik de naam moeten noemen.  
Wat verder opviel was dat de gewone tuinslakken die gevonden werden erg groot zijn in vergelijking met 
die in Nederland te zien zijn. Tijdens het kamp zijn de maten van de tuinslak gemiddeld 30 mm breed, en 
in mijn omgeving dus Zaandam zijn ze gemiddeld 24 mm breed. 
De zeer grote naaktslak die bij de fosformijn is gezien, is de zwarte aardslak, dit was te zien aan de voet 
die verdeeld is in 3 zones, zwart – wit - zwart en dat is een goed determinatie kenmerk. Het was dus niet 
de tijgerslak zoals ik hem eerst genoemd heb.  
 
De slakkenpakker Herman (Roode) 
 
 

 
 
Zwarte aardslak op grote gele russula
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Naaktslakken       
        
Agriolimacidae Kleine akkerslak Deroceras laeve 
Agriolimacidae Oostelijke akkerslak Deroceras sturanyi 
Arionidae Wegslak Arion ater 
Arionidae Zwarte wegslak Arion hortensis 
Arionidae Spaanse wegslak Arion lusitanicus 
Arionidae Egel-wegslak Arion intermedius 
Limacidae Zwarte aardslak Limax cinereoniger 
Limacidae Bos-aardslak Lehmannia marginata 
Testacellidae schildje van Schildslak Testacella spec. 

9       
Huisjesslakken       
        
Carychiidae  Slanke dwergslak Carychium tridentatum 
Chondrinidae Korenkorrel-slak Abida secale 
Clausiliidae Vale clausilia Clausilia bidentata 
Clausiliidae Gladde clausilia Cochlodina laminata 
Clausiliidae Kleine clausilia Clausilia rugosa 
Cochlicopidae Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica 
Cochlostomatidae  (rotshorentje) Cochlostoma septemspirale 
Discidae (gekield boerenknoopje) Discus perspectivus 
Discidae Boerenknoopje Discus rotundatus 
Enidae Donkere torenslak Merdigera obscura 
Enidae (witte torenslak) Zebrina detrita 
Ferusacciidae Blindslak Cecilioides acicula 
Helicidae Segrijnslak Helix aspersa 
Helicidae Gekielde loofslak Hygromia cinctella 
Helicidae Witgerande tuinslak Cepaea hortensis 
Helicidae Steenbikker Helicigona lapicida 
Helicidae (witrand loofslak) Hygromia limbata 
Helicidae Tuinslak (groot) Cepaea nemoralis 
Helicidae Zandslak Theba pisana 
Helicidae Wijngaardslak Helix pomatia 
Helicidae (vlakke veldslak) Chilostoma squammatinum 
Hygromiidae Kleine karthuizerslak Monacha cartusiana 
Hygromiidae Fijngeribde grasslak Candidula gigaxii 
Hygromiidae Haarslak Trichia hispida 
Hygromiidae Grofgeribde grasslak Candidula intersecta 
Hygromiidae éénbandige grasslak Candidula unifasciata 
Hygromiidae Heideslak Helicella itala 
Hygromiidae Afgevlakte duinslak Cernuella neglecta 
Hygromiidae Bolle duinslak Cernuella virgata 
Hygromiidae  Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta 
Orculidae Vaatjesslak Sphyradium doliolum 
Pomatiasidae  Geruite rondmondhoren Pomatias elegans 
Punctidae Dwergpuntje Punctum pygmaeum 
Pupillidae Genaveld tonnetje Lauria cylindracea 
Pupillidae drietand tonnetje Pupilla triplicata 
Pyramidulidae Rotstol Pyramidula rupestris 
Succineidae Langwerpige barnsteenslak Succinea oblonga 
Succineidae Barnsteenslak Succinea putris 
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Valloniidae Stekelslak Acanthinula aculeata 
Valloniidae Geribde jachthorenslak Vallonia costata 
Valloniidae Scheve jachthorenslak Vallonia excentrica 
Vertiginidae Dikke korfslak Vertigo antivertigo 
Vertiginidae Zuidelijke korfslak Truncatellina callicratis 
Vertiginidae Cylindrische korfslak  Truncatellina cylindrica 
Vertiginidae Kleine korfslak Vertigo pusilla 
Vertiginidae Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea 
Vitrinidae Grote glasslak Phenacolimax major 
Zonitidae Kristalslak Vitrea crystallina 
Zonitidae (zeer grote glansslak) Retinella incerta 
Zonitidae Grote glansslak Oxychilus  draparnaudi 

50       
Zoetwater 
weekdieren       
Ancylidae  Ronde beekmuts Ancylus fluviatilis 
Bythiniidae  Grote diepslak Bithynia tentaculata 
Corbiculidae  Aziatische korfmossel Corbicula fluminea 
Hydrobiidae Jenkins' waterhoren Potamopyrgus antipodarum 
Hydrobiidae (bronslak) Bythinella bavarica 
Lymnaeidae Ovale poelslak Radix ovata 
Lymnaeidae  Leverbotslak Galba truncatula 
Planorbidae Spiraalschijfhoren Anisus spirorbis 
Unionidae Bataafse stroommossel Unio crassus 

9    
De Nederlandse namen tussen haakjes zijn door mij gegeven en is dus geen officiële naam 
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Vogelwaarnemingen                    
                     
Excursienummer       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 19 Camping
Grondeleenden   Anatini                                     
Wilde eend Anas platyrhynchos Canard colvert             x   x                 
Patrijzen en Fazanten   Phasianidae                                     
Kwartel Coturnix coturnix Caille des blés     x             x x             
Rode patrijs Alectoris rufa Perdrix rouge               x                   
Reigers, Ooievaars en 
Ibissen   Ciconiiformes                                     
Koereiger Bubulcus ibis Héron garde-bœuf             x                 x   
Blauwe reiger Ardea cinerea Héron cendre                 x             x   
Roofvogels   Accipitriformes                                     
Slangenarend Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc                               x   
Rode wouw Milvus milvus Milan Royale                     x x       x x 
Zwarte wouw Milvus migrans Milan noir     x x       x     x       x   x 

Buizerd Buteo buteo Buse variable       x   x x x x x x x   x   x x 
Sperwer Accipiter nisus Epervier d'Europe x x                               
Toren Valk Falco tinnunculus Faucon crécerelle     x         x       x           
Boomvalk Falco subbuteo Faucon hobereau     x                             
Grielen   Burhinidae                                     
Griel  Burhinus oedicnemus Œdicnème criard                         x         
Snippen   Scolopadidae                                     
Houtsnip Scolopax rusticola Bécasse des bois               x                   
Duiven en Tortels   Columbidae                                     
Stadsduif Columba livia Pigeon unox         x   x x                   
Houtduif Columba palumbus Pigeon ramier   x x x x x x x   x x x   x   x x 
Turkse tortel Streptopelia decaocto Tourterelle turque x x x x x x x x     x x   x   x x 
Zomertortel Streptopelia turtur Tourterelle des bois               x     x     x   x   
Koekoeken   Cuculidae                                     
Koekoek Cuculus canoris Coucou gris x x x x       x®   x x x   x x x   
Uilen   Strigiformes                                     
Dwergooruil Otus scops Hibou petit-duc                                 x 
Nachtzwaluwen   Caprimulgidae                                     
Nachtzwaluw Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe                         x       x 
Gierzwaluwen   Apodidae                                     
Gierzwaluw Apus apus Martinet noir x x   x x   x x     x x   x x x x 
Alpengierzwaluw Apus melba Martinet alpin         x x x                     
Hoppen   Upupidae                                     
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Hop  Upupa epops Huppe fasciée   x x x x   x x     x x       x x 
Spechten   Picidae                                     
Groene Specht Picus viridis Pic vert x     x   x   x x   x x     x x   
Grote Bonte Specht Dendrocopos major Pic épeiche x x     x x   x     x x   x x x   
Draaihals Jynx torquilla Torcol fourmilier                   x x             
Leeuweriken   Alaudidae                                     
Veldleeuwerik Eremophila alpestris Alouette des champs x x     x     x   x           x   
Boomleeuwerik Lullula  arborea Alouette lulu x x           x   x x x   x   x   
Zwaluwen   Hirundinidae                                     
Boerenzwaluw Hirundo rustica Hirondelle de cheminée x x x x     x x   x x x   x x x x 
Huiszwaluw Delichon urbica Hirondelle de fenêtre x x     x   x x   x x x   x     x 
Rotszwaluw Hirundo rupestris Hirondelle de rochers         x x x   x                 
Piepers en Kwikstaarten   Motacillidae                                     
Boompieper Anthus trivialis Pipit des arbres   x   x       x     x x   x   x   
Witte Kwikstaart Motacilla alba alba Bergeronnette grise   x x x x   x x x     x   x     x 
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux             x                     
Waterspreeuwen   Cinclidae             x                       
Waterspreeuw Cinclus cinclus Cincle plongeur             x   x                 
Tapuiten, Lijsters etc.   Turdinae                                     
Roodborst Erithacus rubecula Rougegorge x x   x x   x x x x x x   x x x   
Nachtegaal Luscinia megarhynchos Rossignol philomèle x x x x       x   x x x   x   x x 
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus Rouge-queue a font blanc   x x x       x           x       
Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros Rouge queue noir   x x x x x x x x x x x   x   x x 
Roodborsttapuit Saxicola torquata Traquet pâtre               x   x x             
Zanglijster Turdus philomelos Grive musicienne   x     x     x     x x   x x     
Grote lijster Turdus  viscivorus Grive draine x                 x               
Merel Turdus merula Merle noir x x   x x x x x x x x x   x x x x 
Zangers   Sylviinae                                     
Tuinfluiter Sylvia borin Fauvette des jardins   x                         x     
Zwartkop Silvia atricapilla Fauvette à tète noire x x x x x   x x x x x x   x x x   
Braamsluiper Silvia curruca Fauvette babillarde   x   x                   x       
Grasmus Silvia communis Fauvette grisette         x         x x     x       
Sprinkhaanzanger Locustella naevia Locustelle lanceolata   x                               
Bosrietzanger Acrocephalus palustris Rousserolle verderolle       x x                         
Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte x x x x x     x   x x x       x   
Fitis Phylloscopus trochilus Pouillot fitis                                   
Bergfluiter Phylloscopus bonelli Pouillot de Bonelli     x x x     x   x x     x   x x 
Tjiftjaf Phylloscopus collybita Pouillot véloce x x x       x x x   x x   x   x   
Goudhanen en winterkoning                                         
Goudhaantje Regulus regulus Roitelet huppe                           x       
Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus Roitelet triple-bandeau   x         v x                   
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Winterkoning Troglodytes troglodytes Troglodyte     x   x     x x x   x   x x     
Mezen   Paridae                                     
Koolmees Parus major Mésange charbonnière x x   x x   x x     x x   x x   x 
Zwarte mees Parus ater Mésange noire                       x           
Pimpelmees Parus caeruleus Mésange bleue   x           x     x     x       
Kuifmees Parus cristatus Mésange huppée       x                           
Glanskop Parus palustris Mésange nonnette   x                       x       
Staartmees Aegithalos caudatus Mésange à longue queue   x   x                   x x     
Boomklevers en 
Rotskruipers   Sittidae                                     
Boomklever Sitta europeana Sittelle torchepot   x     x       x     x   x   x   
Boomkruipers   Certhiidae                                     
Boomkruiper Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins               x     x       x     
Klauwieren   Laniidae                                     
Grauwe klauwier Lanius collurio Pie-grièche écorcheur       x           x               
Kraaien   Corvidae                                     
Ekster Pica pica Pie bavarde x x   x     x x   x x x   x   x x 
Gaai Garrulus glandarius Geai des chênes x x x x   x x x   x x x   x   x x 
Kauw Corvus monedula Choucas des tours       x x   x                     
Zwarte kraai Corvus corone corone Corneille noir x x x x   x x x x x x x   x   x x 
Spreeuwen   Sturnidae                                     
Spreeuw Sturnus  vulgaris Etourneau sansonnet   x                               
Wielewalen   Oriolidae                                     
Wielewaal Orioles orioles Loriot x x   x   x   x   x x x     x x x 
Mussen   Passeridae                                     
Huimus Passer  domesticus Moineau domestique x x   x     x x   x x x   x     x 
Vinken   Fringillidae                                     
Vink Fringilla coelebs Pinson des arbres x x x x x x x x x x x x   x x x x 
Keep Fringilla montifringilla                                     
Kneu Carduelis cannabina Linotte mélodieuse       x                         x 
Puttertje Carduelis carduelis Chardonneret   x           x   x           x   
Groenling Chloris chloris Verdier x x   x     x x     x x       x x 
Europese kanarie Serinus serinus Serin cini   x x       x x   x x         x   
Gorzen   Emberizidae                                     
Ortolaan Emberiza hortulana Bruant ortolan                               x   
Cirlgors Emberiza cirlus Bruant zizi x x       x   x   x x x       x   
Grauwe gors Miliaria calandra Bruant proyer         x         x           x   
Koekoek x® Bruine variant                    
Bij de excursie naar L’Hospitalet, vallei du Landou en Pern hebben de vogelaars                  
(en plantelaars) uitvoerig een Ortolaan bekeken. De vogel was zo mooi te zien                   
dat niemand er aan gedacht heeft van deze excursie een vogellijst bij te houden.                  



 62

De geelbruine plaatjeshoutzwam 
 

 
 
Hoe langer het woord, hoe onbetrouwbaarder de boodschap. Eigenlijk is het ondoenlijk in één woord een 
aanduiding te geven van de kenmerken van een soort in het zwammenrijk. Want als je de nuanceringen 
in kleur en vorm van een zwam onder woorden wilt brengen dan schieten die woorden of te kort of het 
doel volkomen voorbij. Dat maakt de studie aan schimmels mateloos boeiend én vaak irritant! Voor mij 
dus mateloos boeiend en soms irritant.  
 
Er was weinig te beleven aan paddenstoelen, dit kamp in Zuid Frankrijk. Alleen Piet vond al snuffelend 
tussen stenen en andere ‘rotzooi’ (sorry, Piet) een paar verdroogde winterhoutzwammen en later – 
toegegeven, zeer vers! – de vroege leemhoed (Agrocybe praecox). De wetenschappelijke naam zet ik 
erbij, want ik herinner me hoe verbaasd Andries opkeek en niet-begrijpend reageerde toen ik de peksteel 
aan de wandelaars toonde; de peksteel, waar heeft hij het over, keek Andries. Polyporus badius en onze 
botanicus reageerde opgelucht; dat woord kende hij en gelijk heeft ie. 
 
Ook Marc vond nog een verse paddenstoel in de fosfaatmijnen en wel een varieteit van het 
eikebladzwammetje (of eikenbladzwammetje? Wie doet aan taalvernieuwing?), maar wat vindt en weet 
Marc niet??  
 
Op bijgaande foto een tijgerslak (of ga je hem nog anders benoemen, Herman?), die snoept van de 
amandelrussula (let op de geur als je zo’n grote, gele russula vindt), ook uit de vochtige fosfaatmijnen. 
Wat moet dit in de herfst een eldorado zijn voor paddenstoelenliefhebbers! Opvallend aan de foto is hoe 
snel de tijgerslak ‘ontdooide’ en begon te knagen aan deze paddenstoel die hem werd voorgehouden; 
duidelijk een lekkernij. 
 
Tenslotte kwam iemand met nog wat verdroogde hoedjes van het gewone elfenbankje en dat was het wel 
zo ongeveer. 
 
Behalve dan de geelbruine plaatjeshoutzwam of toch de sparreplaatjeshouzwam? Gevonden in de 
fosfaatmijnen op een plek waar een soort hijstoestel de gevulde emmers naar boven haalde; dit 
hijstoestel stond op balken met daarop veel verse exemplaren van de houtzwam. Ook Guda had ze 
gezien en wees de laatste avond in haar lovende toespraak fijntjes op het feit dat er niets mocht worden 
meegenomen uit de mijnen, aldus de gids. Maar ja, mycologen en regels! Of hun Engels schiet selectief 
te kort of ze moeten gewoon aangelijnd worden. In ieder geval is het meegenomen exemplaar van de 
achterkant van de balk genomen en dat maakt het vergrijp onzichtbaar voor de buitenwacht. Minder erg 
dus!? 
 
Daarnaast als je leest wat een zondaar deze zwam is dan kun je alleen maar ….. Hij groeit op vooral 
bewerkt naaldhout en zorgt voor een snelle verwoesting ervan door een intensieve bruinrot, ook wel 
dobbelsteenrot genaamd. Hij is een van de meest gevreesde houtvernietigers, groeit op telefoonpalen, 
houten bruggen, omheiningen, etc. Alleen volledig gedroogd hout of het gebruik van impregneermiddelen 
kunnen hem (soms) tegenhouden. Komt hij te voorschijn dan is het hout binnenin al bijna volledig 
verwoest, want de buitenste laag komt het laatst aan de beurt. Nog geniepig ook! 
Dus waarom zou ik me schuldig moeten voelen waar de schuld zo duidelijk vastligt. Niet ik maar 
zij……….!!  
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O ja, nog even de wetenschappelijke namen van deze 2 bruinrotters: 
Gloeophyllum sepiarium en Gloeophyllum abietinum, resp. geelbruine en sparreplaatjeshoutzwam. En op 
grond van de literatuur die ik er thuis op nageslagen heb kies ik voor de eerste. 
 
N.B. Op de SVR-camping in Le Vigan bij Gourdon waar we vanaf Lalbenque een paar dagen stonden 
(bedankt voor de suggestie, Lenie en Jaap, een prachtlocatie) vertelde de Nederlandse eigenaresse dat 
veel mensen daar in de herfst tassen vol paddenstoelen verzamelen, ze eten en daarna en daardoor(?) 
met schildklierproblemen kampen; zij suggereerde verband tussen beiden. Zou best kunnen. Maar de 
verzamelwoede is niet te beteugelen, want dit is gratis voedsel.  
 
Bert Tolsma 
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Sommige mensen kunnen het gewoonweg niet laten (volgens mij is daar een 
speciaal gen voor). 
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Mooi om mee af te sluiten, een prachtig oud affiche dat Marc nog tegen kwam 
 
Rocamadour 
Affiche Compagnie Chemin de Fer Paris - Orleans 
debut XXieme siècle 
 

 


