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VVOOOORRWWOOOORRDD                          
 
De Auvergne, of beter gezegd de Cantal was de bestemming van een groep KNNV-ers in de 
zomer van 2011.  
Voor u ligt het verslag van dit kamp, wat onder wisselende weersomstandigheden heeft plaatsgevonden van 10 tot en 
met 24 juli 2011.  
 
We hebben de eerste dagen heerlijk kunnen zwemmen in het stuwmeer waaraan de camping lag, maar verderop in de 
week ons ook glibberend en glijdend staande moeten houden op sompige hellingen die door het vele hemelwater leken 
veranderd in skihellingen.  
 
Maar niet getreurd, we hebben (bijna) elke dag heerlijk gewandeld, waarbij we prachtige 

waarnemingen hebben gedaan en omdat niet alle deelnemers boven 
de 21 jaar waren, hebben we ook pannenkoeken gebakken, maar ook 
een heel gezellige bonte avond beleefd. Noemenswaardig is verder 
een bezoek aan het imponerende kasteel d”Anjony en de 
kabelbaantocht naar de Mont du Cantal.  
 
In dit verslag treft u vele bijdragen van die wandelingen, gelardeerd         De torens van kasteel d'Anjony 
met mooie foto‟s.  De foto‟s in dit kampverslag zijn van de hand van  
Tineke van Elsas, Ruud Kuipers, Anton & Janneke van Weelderen, Ank &  
Koos van Brakel,  Michel van Adrichem, Erik Stockx en Maria Lauran. 

Kabelbaan naar de top     
van de Mont du Cantal   

Leersum, november 2011 
Maria Lauran 
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VVAANN    DDEE    VVOOOORRZZIITTTTEERR  
 
Met 23 personen hebben we aan dit kamp deelgenomen. Vogels van diverse pluimages. Veel praters 
en ook veel luisteraars. Er was bij meerderen veel kennis aanwezig, die zoals we dat natuurlijk 
kennen uit eerdere KNNV - kampen, op grootse wijze werd gedeeld met de anderen. En dat is zo 
prettig om van anderen te kunnen leren. Dat vind ik zelf één van de meest aantrekkelijke 
kenmerken van de KNNV. 
De excursies waren zeer divers en af en toe erg blubberig. Het weer zat ons niet mee. Dat had 
ook tot gevolg dat een aantal van ons wat eerder opbraken. Overigens ook vanwege afspraken 
elders. De camping was prima, alleen wat te ver van een plek waar je boodschappen kon doen en 
nogal excentrisch gelegen ten opzichte van de excursieplekken. De 
koutende zwarte wouwen die dagelijks bij de camping hoorbaar 
waren, vergeet ik niet snel. En ook niet de bonte avond waar een 

grote variatie aan creatieve inbreng veel sfeer en genoegen gaf. O, ja en Mieke, die haar 
auto uitleende aan vrienden, die een muurtje vlakbij Salers én haar auto flink 
beschadigden. En dat noodzaakte tot veel overleg over onder meer repatriëring van de 
auto, schade betaling aan het muurtje en vervangend vervoer. Sommigen reisden vanuit 
Nederland en terug met openbaar vervoer. Het was al met al een fijn kamp. Gezellig! Vele 
waarnemingen en leermomenten. Vele levensverhalen. Dus ook intiem. 
Graag wil ik op deze plaats Maria bedanken voor haar bereidheid met veel knutsel- en 
schuifwerk  het kampverslag te maken. Uiteraard ook een grote pluim aan Roelof Jan,  
lieftallig geassisteerd door Paulien, voor hun tomeloze inzet ons een zeer gevarieerd 
programma voor te schotelen.  Hulde!   
Veel leesgenot toegewenst en allen bedankt voor de inbreng en tot ziens. 
 
Anton van Weelderen,  
kampvoorzitter                                                                                                                               
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  PPoonntt  dduu  RRoouuffffeett  

EEXXCCUURRSSIIEEOOVVEERRZZIICCHHTT  
  
ma 11-jul 1a Rouffet; vallei en plateau       
    1b Rocher de Rouffet; moeras, veld en bos rond de 

Rocher de Rouffet 
di 12-jul 2a St.Illide; Gorges van onze Bertrande 
    2b St. Christophe; Gorges van onze Maronne met 

kapelletje 
wo 13-jul 3a Kasteel D'Anjony bij Tournemire 
do 14-jul 4a Plomb du Cantal - bij de kabelbaan 
    4b Plomb du Cantal - rondwandeling naar het Zuid-

Oosten                                                                                                                                                                                    
vr 15-jul 5a Pleaux; boerenland met houtwallen                          
     5b St.Projet-de-Salers; boerendal met beek en bos 
za 16-jul 6a Récusset, bos en weide 
    6b Récusset, naar de top van de Puy Violent 
zo 17-jul               Vrije dag 
ma 18-jul 7a Mist in de bergen en bij Le Falgoux                zie foto   
di 19-jul 8a St-Chamant, lange rondwandeling bos en rivierdal 

met veel beekjes 
wo 20-jul 9a Laroquebrou, een St.Jakobs-etappe in een bebost 

rivierdal 
do 21-jul 10a St.Martin Cantalès 11 km wandeling 
    10b Pleaux, gele route 
vr 22-jul 11a Puy Mary bergwandeling 
    11b St Cernin deel uitgezette route 
za 23-jul 12a Salins cascades  
    12b St Cernin deel uitgezette route 
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DDEEEELLNNEEMMEERRSSLLIIJJSSTT  
 
Michel van Adrichem   Delft 
Loes Bakker    Delft 
Koos van Brakel    Woerden 
Ank van Brakel – Hoetmer  Woerden 
Marijke van Damme – Jongsten Woerden 
Tineke van Elsas    Castricum 
Ron Brouwer    St. Philipsland 
Frouke Escher    Hendrik-Ido-Ambacht 
Matthijs van Hoorn   Zeist 
Ruud Kuipers    Losser 
Maria Lauran    Leersum 
Josephine Mutsaers   Den Dungen 
Mieke Schrijver    Wilp 
Lindert Ambagts    Wilp 
Erik Stockx     Capelle a/d IJssel                                     Het leeuwendeel van de kampdeelnemers 

Kunika Tokita    Capelle a/d IJssel          Erik Stockx en Kunika Tokita ontbreken 

Roelof Jan Veltkamp   Den Haag 
Paulien Fontein    Den Haag 
Anna Veltkamp     Den Haag 
Maarten Bijlsma    Den Haag 
Anton van Weelderen   Zeist 
Janneke van Weelderen   Zeist 
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AALLGGEEMMEENNEE    IINNFFOORRMMAATTIIEE      AAUUVVEERRGGEE    &&  CCAANNTTAALL  

Geologie  

Het Centraal Massief is in het Paleozoïcum (600 tot 225 miljoen jaar gelden) ontstaan, het is daarmee veel ouder dan 
bijvoorbeeld de Alpen of de Jura. Door verwering en erosie sleet het af tot een hoogvlakte. In het Mesozoïcum (225 
tot 65 miljoen jaar geleden) werd het afgesleten massief omringd door de opdringende oceaan en kreeg het een krans 
van kalksteenafzettingen. In het Tertiair (65 tot 2 miljoen jaar gelden) werden door het opdringend water opnieuw 
sedimenten afgezet, nu van leem, zandsteen en zand.  

In het jongste tijdvak Quartair kreeg het gebied zijn huidige vorm. In het gebied van het huidige Auvergne ontstond 
vulkanische activiteit en de vulkanen van de Cantal, Monts Dore en anderen ontstonden. De ijstijden kapselden de 
vulkaantoppen in, en door de gletsjers werden de koppen langzaam maar onverbiddelijk weer afgeschild en diepe 
keteldalen ('cirques') ontstonden. De vulkaanketen van de Monts Dôme is nog veel jonger en tussen 100.000 en 5.000 v 
Chr. ontstaan. Deze toppen zijn daarom nog minder aangetast door de erosie. De vulkanen zijn nu ingeslapen; de 
laatste vulkanische verschijnselen die nog kunnen worden waargenomen zijn de warm water bronnen waar de Auvergne 

bekend om is.  

Vulkaanresten in vele vormen  

In het gebied van het Parc naturel régional des volcans d'Auvergne komt veel 
vulkanisch gesteente voor. Aan de oppervlakte in de vorm van boomloze lava 
vlakten en allerlei vormen en resten van vulkaankegels.  
De resten van vulkaanuitbarstingen vertonen allerlei verschillende vormen: 
koepelvulkanen die van boven zijn afgerond; de ingestorte krater (Puy de la 
Vache bijvoorbeeld); de kransvulkaan waarbij om de jonge top de oude kraterrand 
te zien is. Veel oorspronkelijke vulkaankegels zijn na enorme erupties opgesplitst 
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in verschillende pieken (bijvoorbeeld het Cantal massief). Ook komen kraterpijpen voor waar het zachtere gesteente 
dat erom heen zat is weggesleten. De zogenaamde 'orgelpijpen' (orgues) zijn peilers van basalt en ontstonden weer toen 
de lavamassa na stolling ging krimpen en uiteen brak in zuilen (bijvoorbeeld bij Bors-les-orgues).  
In de Monts Dore vallen vooral de oude explosiekraters op die nu met water gevuld zijn (bijvoorbeeld het Lac Pavin). 
Andere meren werden gevormd doordat basalt langs de vulkaanhellingen naar beneden stroomde en de dalen waar de 
rivieren liepen barricadeerden (bijvoorbeeld het Lac Chambon).  

Flora en fauna  

Sinds de 13e eeuw is in de Auvergne het bos massaal gekapt. Toch zijn er nog eindeloze dennenvelden, eiken en 
pijnbomen (Livradois-Forez), maar ook veel weiden waar behalve runderen ook andere dieren voorkomen. Bijvoorbeeld 

hagedissen, die weer door slangenarenden worden belaagd. Kiekendieven, torenvalken, (rode) 
wouwen, koolmezen, wielewalen en de grauwe klavier bevolken het luchtruim.  
De mensen leven vooral in de dalen. Op de basalt plateaus leven nog enkele kudden zo'n vier 
maanden per jaar in de buitenlucht. Vooral 's nachts zijn op de vulkanische gronden ook 
andere viervoeters actief: herten, reebokken, zwijnen, maar ook steenmarters, genetkatten 
en dassen.  
Vooral op en rond het massief van de Cantal in het zuiden zijn zeldzame bloemen en planten 
te zien, zoals het stalkruid. Maar de gentianen en de 
campanula mogen er ook zijn. Ten zuiden van de Cantal 
komen kastanjebossen voor.  

  
  
  

                      GGeellee  ggeennttiiaaaann  

                        
                                KKlluuwweennkkllookkjjee  
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EEXXCCUURRSSIIEEVVEERRSSLLAAGGEENN  
 
Voorverkenningen in de Cantal (Auvergne) 
  door Paulien Fontein 
 
De woensdag voorafgaand aan de zondag/aankomstdag waren we gearriveerd op de camping Pont du Rouffet, stil 
midden in de natuur en ver van dorpjes afgelegen, aan een stuwmeertje. Het 
water van het meer voelde fantastisch zacht aan. We kenden het gebied totaal 
niet, dus begonnen we meteen aan de eerste oriëntaties in de omgeving, om 
straks in de kampweken zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen.   
De eerste indrukken waren goed! En dat werd telkens opnieuw bevestigd. 
De Auvergne is een prachtig afwisselend gebied met oneindig veel 
wandelmogelijkheden, die verrassende uitzichten bieden en een schat aan 
bloemen en planten herbergen. Er zijn zeker vogels die de moeite waard zijn, 
maar niet overweldigend veel. 
De afstanden tussen de camping en de omliggende dorpjes was 15 à 20 minuten 
rijden, dat vonden we veel. 
We onderzochten de omgeving in de grote lijnen van de waterlopen in Noord en                  Stuwmeer Lac d‟Enchanet   
Zuid, Oost en West. Overal waar we kwamen, zochten (en vonden) we bestaande wandelingen, goed beschreven en 
goed aangegeven en daar waar je gemakkelijk de fout in zou kunnen gaan, stond een KRUIS op een hekje of een boom.  
Roelof Jan (excursieleider) streefde naar een aanbod voor iedere dag: een kleine wandeling en een grote (met de 
duidelijke mogelijkheid die goed te kunnen bekorten). Dat was even stevig werken. We onderzochten een stukje van de 
Pelgrimsweg naar Santiago de Compostella, we ontdekten stukjes Tour de France die weldra gereden zou worden, 
watervallen, zeer nauwe engtes, mooie holle wegen en zeer oude Romaanse kerkjes, die erg sfeervol waren.  
We zouden kunnen fietsen zelfs op de oude spoorwegen! 
 
Genoeg te zien en te beleven hier…….. was onze conclusie. 
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Maandag 11 juli          Rouffet, vallei en plateau  (1a) 
     door Ank van Brakel 
   

 
Dit is de eerste wandeling van ons kamp en een mooie gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.  
De wandeling is 6 km. We starten aan de overkant van de camping. Ron zal de planten noteren. Aan het begin ontstaat 
direct de discussie of we alle planten moeten noteren of alleen de bijzondere. Er wordt besloten alles te noteren. Later 
zal blijken dat dit een hele klus voor Ron wordt.  
Onze groep bestaat uit: Marijke, Frouke, Josephine, Tineke, Ron, Ruud, Eric en Ank. In deze groep zitten mensen die 
veel van planten, vogels en insecten weten, soms staan we wel erg lang stil bij een plantje en wordt er gedetermineerd. 
Als we er niet uitkomen, nemen we het mee om het later nog eens uit te zoeken.  
Het is een afwisselende wandeling, soms flink dalen en dan ook weer omhoog. We moeten de D42 oversteken en daar 

staan wat braamstruiken met leuke vlinders, o.a. de Keizersmantel. Ruud 
vertelt ons het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje, aan de andere 
kant van het weggetje de Aardkastanje, ook voor deze 
streek een bijzondere plant.  
We pauzeren op het (niet meer ingebruikszijnde) spoor. 
Aan de muur van de ingang van de tunnel groeien ook 
weer allerlei mossen. We kijken ook langs het meer, daar 
zitten leuke insecten. Uiteindelijk maken we de 
wandeling niet helemaal af. We hadden gekozen voor een 
korte wandeling, het weer is erg warm, het laatste stukje 
lopen we langs de weg. Rond drie uur zijn we weer op de 
camping terug.  

                 Keizersmantel                            We hebben ongeveer 250 plantensoorten genoteerd!! 
       
                       Ron op de spoorbaan 
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Maandag 11 juli      Rocher du Rouffet  (1b) 
    door Paulien Fontein 
 
Op de eerste excursiedag ging de route langs de oude ongebruikte spoorlijn over de 
hoge oude    brug met grote bogen. Sinds 1994 rijdt hier geen trein meer. Het stuwmeer is 
van 1950 en het water stond zo laag, dat we de eeuwenoude wegen en de oude smalle 
brug die de wegen vroeger verbond, gemakkelijk konden zien. Toen we 14 dagen                       Pont du Rouffet & Lac dÉnchanet 

later weggingen, was alles weer ruimschoots en diep onder water verdwenen, door de  
vele, vele regenbuien die we hebben gehad. 
De eerste kennismaking met elkaar op deze wandeling verliep in een hartelijke sfeer. 
 
Duidelijk, in de groep onderscheidde men meteen: Kenners en Zeer Belangstellende Niet-Kenners. 
De Kenners lieten de ZBNK-ers ruimhartig vragen en vrolijk beantwoordden zij die vragen naar eer en geweten. De 

toon was gezet en de hartelijke sfeer is de hele kamptijd gebleven. 
 
Het weer was heel goed en de meest opmerkelijke 
vondst van deze eerste dag was een spinnenweb, die 
helemaal als een ovaal huis rond en dichtgeweven was.  
Velen hebben hem gefotografeerd.  
Op onze terugweg moesten we langs de rivieroever 
door een woest veld met manshoog perzikkruid.   
 
Dat was een belevenis!   

 
                        “Het” spinnenweb 
                       Paulien tussen het manshoge perzikkruid 
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Dinsdag 12 juli       Saint Christophe les Gorges   (2b) 
    door Erik Stockx 
 
Met een zestal auto‟s vertrokken we even na 9 uur naar de Romaanse kerk van Saint Martin 
de  Cantales het startpunt van de excursie naar de Gorges van Saint Christophe.             

 
In het portaal van de kerk is een standbeeld van Sint Nicolaas te 
bewonderen.        
Na ongeveer 10 minuten kwam een buurman met de sleutel van de kerk, 
zodat we ook de binnenkant konden bekijken..                                                             
                                                                                                                             Kerkje van St. Martin Cantales 
 
Terug buiten leek er geen wolkje aan de lucht, maar werden we door de campingbaas gebeld dat er 
een weeralarm was afgegeven en dat we om 15 uur terug moesten zijn op de camping.. 

  Beeld van St. Nicolaas  We gingen dus maar snel op pad en zagen net buiten het dorp prachtige bloemenweiden met veel  
                               kamille en witte munt. Hier  vlogen veel dambordjes, bruine zandoogjes en  
                               hooibeestjes rond.  
 

In een berm zagen we graafwespen aan het werk en toonde 
Marijke ons de kenmerken van de aardkastanje   
   
Weldra zagen de blauwe verf strepen die de weg markeerden 
naar de Gorges. Op het niet al te steile pad naar beneden 
zagen we veel mannetjesvarens en een groot stuk longenmos 
op een eikenboom.                                                                              Ons idylisch lunchplekje                

 

 

O p het bruggetje over het riviertje genoten we van onze koffie en boterhammen  
 (al was het bruin brood wel erg taai) en van visjes, een bronlibel enkele bosbeekjuffers.  

Bosbeekjuffer, vrouwtje, eitjes leggen                 
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We klommen weer omhoog naar de Chapelle Notre-Dame du Château. 
  
Twee jongens klommen tot bij de klokken en werden zo de klokkenluiders van de 
Chapelle Notre-Dame. De kapel had heel mooie Keltische 
motieven op de glasramen en op de stenen raambogen. Hoger op 
het pad werd een rotsvlinder gezien en            
een westelijke smaragdhagedis.                                                                                                   
 Bij  het verlaten stationnetje, waar de klok nog de goede tijd 
aangeeft, verlieten onze Duitse vrienden ons via de verlaten 
spoorbaan en tunnel, de kortste weg naar het kamp. 

      Lindert als illegale klokkenluider  
 
Net voor het dorp werd er geroepen “ijsvogelvlinder”, maar dit leek bij nader toezien een witband zandoogje te zijn. 
De meesten gingen nu via de verharde weg terug naar Saint Martin de Cantales uit schrik voor het aangekondigde 
noodweer. Langs die weg waren veel dikkopjes, dambordjes en kleine parelmoervlinders te zien.  
 

Met zijn vieren namen we de blauwe route langs onverharde wegen 
tussen gemaaide weiden. 
We hoorden nog de boomleeuwerik en de geelgors en vonden een 
pluizige grijze staart van een onbekend zoogdier. 
 
Het noodweer beperkte zich tot een enkele donderslag en enkele 
druppels regen, zodat we nog naar Besse reden om van een ijsje of 
een biertje te genieten op het terras.  Langs de weg bij de laatste wei                    Dambordje  

 Witbandzandoogje                 voor de camping zagen  We weer de grauwe klauwier op de varens zitten. 
     

Een mooie afsluiting van een prachtige tocht.. 
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Woensdag 13 juli          Kasteel  d‟Anjony  bij Tournemire   (3a) 
     door Janneke van Weelderen 
Een druilerige nacht, het drupte maar door. Iedereen sliep lang! We 
“mochten” een kwartier later aantreden. Dertien personen meldden zich 
uiteindelijk en zo reden we in een mistige sfeer weg. We zagen niets van 
het ongetwijfeld prachtige landschap. Bij de parkeerplaats werd besloten 
om het kasteel „d Anjony uit de tijd van Koning Karel de VIIe, in plaats 
van om 2 uur, om 11 uur te gaan bezichtigen. Op weg naar het kasteel 
eerst nog de dorpskerk uit de 12e eeuw bekeken. Daarin wordt werkelijk 
alles wat mooi en lelijk is bewaard. Vele kleine beeldhouwwerkjes (koppen) uit de 12e eeuw. Het 
kasteel was in alle opzichten boeiend. Het gebouw, 4 ronde torens  en het interieur. Vanwege 
plaatsgebrek is dit kasteel met name in de hoogte opgebouwd. Nog steeds wordt het door 
dezelfde familie bewoond. Het ziet eruit als een 15e eeuws klein bergfort. Vele kunstschatten 

zijn ondanks oorlogen en de revolutie behouden gebleven. De kapel waarin het levensverhaal van Christus te zien is, is 
werkelijk schitterend. Alle afgebeelde personen hebben een eigen mimiek. Veel dieprood 

geschilderd. Verder muurschilderingen met ridders, 
heiligen en de bewoners zelf.  Buiten nog steeds regen, 
regen en nog eens regen.  Geen plek voor ons in de 
restaurantjes. Op weg naar Pont du Rouffet in Besse  
een kroegje aangedaan. Er was voor 3 personen 
appeltaart, maar Mieke deelde de taart en 10 keurige 
stukjes, waar de waard ook nog een toefje slagroom op 
spoot. Iedereen smulde, koffie en choc (ja, daar ook 
al) erbij. Een potje “liegen” gespeeld met de net 
gekochte kasteelkaarten. Daarmee werd de kort  excursie afgesloten en  lange 

excursie helaas niet uitgevoerd.  
Om 1 uur waren we thuis op de camping, waar ik in m‟n eentje een duik in het “warme” (23 graden) stuwmeer nam.  
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Vrijdag 15 juli    Wandeling bij Pleaux   (5a) 
      door Loes Bakker  
 
Op het plein midden in het dorp Pleaux konden parkeren. En na 25 minuten slingeren over de weg er naar toe waren we 
wel toe aan koffie op terras. Onderweg waren we nog een kudde koeien op de weg gepasseerd, helemaal roodbruine 
koeien met een lichte pluim aan de staart: Salerskoeien. Sommige koeien hadden  een bel om hun nek. Na de koffie 
zouden we de blauwe route gaan lopen maar daar is niks van terecht gekomen. We hebben wat in en rond het dorp 
gelopen. We kwamen weer mooie bloemrijke bermen tegen en wat mooie muurtjes zodat iedereen aan zijn trekken 
kwam. We kropen lekker waardoor de insectenmensen met zijn vijven overbleven en de  andere deelnemers doorliepen. 

Er was ook zoveel te zien, vangen, 
fotograferen en determineren op 
zo‟n lekkere zonnige dag! Na 
afloop nog even een terrasje 
gepikt en daarna terug naar de 
camping.  
Natuurlijk ook nog even naar de 
supermarkt in  
Pleaux geweest want op de 
camping kunnen  
we alleen brood bestellen.   
       Kudde Salerskoeien op weg naar de wei 
 
 

        Monnikskap, wildemanskruid en adderwortel 
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Zaterdag  16 juli  Rondwandeling onderlangs de Puy Violent – Recosset   (6a)                                    
     door Maria Lauran                                                                                       
 
Verslag van de “onderlangs”groep, bestaande uit Janneke, Anton en ondergetekende. 
Met wel 6 auto‟s vertrokken we om 9.15 uur in colonne naar het excursiedoel: de Puy Violent. 
Aangekomen op de parkeerplaats splitste de groep zich al snel in lopers, klimmers en kruipers. 
De “onderlangs loopgroep” heeft uiteindelijk niet de route kunnen vinden die op de kaart was 
aangegeven, maar niet getreurd: uiteindelijk hebben we een eigen route gevonden: wat “meer” 
avontuur!! We kwamen een heel eind verder dan bedoeld uiteindelijk weer op de verharde weg 
uit. 

Mooie waarnemingen onderweg waren o.a. klokjesgentiaan, gele 
monnikskap, witte nieswortel, gele veerdistel, bosorchis en vele vlinders, 
o.a. de grote weerschijnvlinder.                                                                                          Gele monnikskap 

Al met al was het een “flinke” tippel en we waren dan ook heel blij toe we 
de auto zagen.  
 

  
 
 
 

           Bosorchis 
 
  
                                                                                                                  
                                                                                                                  
                                          Klokjesgentiaan                                                    Gele  veerdistel                                                     Witte nieswortel 
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Zaterdag 16 juli   Récusset, naar de top van de Puy Violent  (6b) 
    door Paulien Fontijn 
 
De lange wandeling was: de berg helemaal op en de korte wandeling was: halverwege 
ergens in gezamenlijk overleg weer terug naar de auto‟s. 
Het eerste gedeelte van de wandeling was een lange gestaag omhoog klimmende 
wandelweg die in de bermen aan beide zijden al zo veel moois te zien gaf, dat het 
spoedig duidelijk werd dat iedereen de tijd goed in de gaten zouden moeten houden    Puy Violent met de beroemde Salers koeien 

…..we zouden tijd tekort komen. 
De waarnemingen in de plantenwereld waren legio en deden iedereen meteen al de tijd vergeten. Honger en dorst 
voelde je nauwelijks, zoveel was er te zien. Fotograferen en in boekjes opzoeken…..voor we het wisten was er al ruim 
twee uur voorbij en we waren nog lang niet eens aan de voet van de berg die we op wilden! 

Even een pauze. De ZeerGeïnteresseerdeNietKenners lieten zich voortdurend 
verrassen en probeerden de plantennamen- nu- voor- eens- en- voor- altijd uit het 
hoofd te leren. Het tempo lag dus echt niet hoog.Om de insecten goed waar te 
nemen, moet je eigenlijk slechts met z‟n tweeën zijn en met niemand verder rekening h  

oeven houden…..dàt is optimaal. De twee jongens van 15 jaar  “renden” als geiten de 
berg op. Zij waren als eersten op de top, maar ze waren ook ruim een half uur eerder 
bij de auto‟s terug dan de anderen…. 
Terwijl de ZGNK-lopers op de terugweg serieus probeerden hun nieuw verworven 
kennis van de heenweg te consolideren, met hulp van hun altijd vriendelijke 
repetitoren die hen geduldig corrigeerden.                                      

Een buron bij Salers 
 
Het behoeft geen betoog dat we hier een zeer gedifferentieerde groep vormden van hardlopers, lopers, kruipers en…  
kruipers onder de kruipers! Allen waren laat terug en we waren heel moe na die fantastische dag.  
Tijdens de choc hebben we hartelijk gelachen om deze onderverdelingen, die heel goed de sociale verhoudingen van 
deze fijne groep weergeven. 
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Maandag 18 juli 2011 – Bezoek aan Salers      
      door Maria Lauran 
 
Vanwege het aanhoudend slechte weer besloten we de natuur maar 
even te laten voor wat het was en ons te begeven naar Salers, een 
prachtig pittoresk stadje. We moesten voor Mieke haar auto daar 
toch nog naar toe. Heerlijk rondgedwaald in het stadje en opeens 
stonden er een hele kudde groepsleden voor onze neus. Die hadden 
het slechte weer ook aangegrepen om naar “de stad” te gaan. Elkaar 
de mooie plekjes wijzend en een       
heerlijke lunch verder, in een bomvol restaurant, was de dag zo om. 
Daarna tussen de buien door even rondgewandeld en winkeltjes 

bekeken,                      Drie groepsleden op het dorpsplein 
 
Mieke heeft nog een museum bezocht. Al met al toch                    
een welbestede dag.  
    
    
     
 
 
 
 
 
 
 

s‟Avonds werd duidelijk dat meerdere heren (bijna) dezelfde        Maison des Templiers in Salers 
smaak bleken te hebben. Of ze dat nou zo apprecieerden?  
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Dinsdag 19 juli – Wandeling rond St. Chamont 
       door Janneke van Weelderen 
 
Na een nacht met een urendurende regenbui zijn we om 9.15 uur op weg gegaan met 8 personen richting het mooie St. 
Chamont, gelegen op 20 km. astand van de camping. Parkeren bij een 
kerk (in neostijl). En verdraaid, er was een alimentation. Hopende dat 
de winkel bij terugkomst open is…….. Regenbroeken aan, regenhoeden 
op en naar boven lopen via een prachtig hol weggetje met vele 
muurvarentjes.  
De tongvaren mis ik tot nu toe in de Cantal. We zagen naaldhout en 
veel loofboomsoorten. Ook de walnoot kom je vaak tegen.  
Via meerdere weilanden werden we over de gele route geleid. Het werd 
een echte loopwandeling, met kruipmomenten.  
Op het hoogste punt, bij een groot houten kruis koffie gedronken.  
 
Droog weer wisselde regelmatig af met regen - & stortbuien. Dus …. 
Modderpoelen en drab in de wei. De koeienvlaaien laten door de vele 
gaatjes zien dat er leven in huist.  

     Meerdere groepsleden hadden moeite staande te blijven 
 
Bij een onduidelijk punt toog excursieleider Matthijs langs een modderig 
erg!! Steile helling naar beneden om de route te gaan zoeken. In  de verte 
zwaaide hij: hier moet je zijn. Slippend en glijdend daalde we af. 2 van de 8 
gingen onderuit. 3 paarden keken ons wat achterdochtig na.  
 
 
Matthijs en Ruud 
Op weg naar St. Chamont 



 

20 

 

Af en toe hadden we schitterende vergezichten. Mieke verwoordde het als 
volgt ” Je denkt ver van de bewoonde wereld te zitten, maar toch zie je dan 
plotseling bewoning”.  
Na weer een afdaling kwamen we op een verharde weg met een chique 
picknicktafel. Er naast een prachtige bremraap.      
 
Maria besloot om rechtstreeks naar het dorp te lopen. Drie leden van de 
groep vervolgen de andere helft van de wandeling. Later bleek dat niet 
uitvoerbaar te zijn.  

Bij aankomst in het dorpje bleek de winkel net gesloten te 
zijn, maar ……. de eigenares deed de deur alsnog voor ons 
open.  Nog even de kerk in, waar we een paar fraaie 
kunstwerken hingen.  
Een prachtige wandeling, zeer aan te bevelen, maar dan wel 
met minder vocht in de atmosfeer  en ……… hier en daar 
mooie duizend guldenkruid.   
 
 
 
           Prachtige bremraap 
 

Prachtige kerkbanken 
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Woensdag 20 juli  - Wandeling Laroquebrou   
    door Anton van Weelderen 
 
Met drie auto‟s togen 10 personen via Aurillac naar Laroquebrou. 75 km enkele reis, dus een forse afstand. 
Koffie gedronken in dit aantrekkelijke plaatsje, mede in afwachting van Mieke die bij de plaatselijke VVV bijstand kreeg 
in het uitzoeken van het juiste auto ophaaladres in Ussel en de openbaar vervoerverbinding daar naar toe. 
Wij vonden snel de GR 652, tevens een pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.  Regelmatig konden wij dus de aan 
de bomen bevestigde blauwe Jacobsschelp aanschouwen. 
Het pad liep vlak langs de enige tientallen meters beneden ons stromende rivier la Cère. Het weggetje, af en toe flink 
keiïg, was goed begaanbaar maar wel fors op en neer. De zon was zichtbaar in het bladerdak van het donkere 
beukenbos met veel tamme kastanjes, maar de regen was er ook regelmatig. Beneden ons zagen we niet alleen veel 
boerenzwaluwen over het water scheren, maar er was ook een spoorbaan, waar een Thallys in verkleinde uitvoering van 
zich liet horen zeker als het treintje de spoortunnel uit kwam. Wij passeerden meerdere beken, die wij al dan niet per 
bruggetje konden oversteken. Enige beken kolkten als watervallen omlaag. Een gids van een groep van 20 ons tegemoet 
komende Fransen adviseerde ons een bepaalde route te nemen die veel gemakkelijker zou zijn dan de route omhoog 
naar Lasbordes, maar dat zou wel een uur wandelen langer zijn. Daar hadden we geen behoefte aan en met een forse 
klim door veel afgevallen beukenblad en tussen rotsen door trokken we toch redelijk gemakkelijk, maar wel flink 
zwetend, de hoger gelegen landbouwzone in. In het verlaten dorpje waren enige verlaten architectonisch heel fraaie 
herenboerderijen. En ook een markante donkerpaarse Renault 4 deels door struikgewas omgeven met mossen op en om 
de achterruit, die de mossenkenners onder ons determinatieperikelen opleverde. We troffen er 2 van de onze drie 
auto‟s aan, die daar ‟s morgens waren neergezet. De andere hadden de chauffeurs al „s morgens in Laroquebrou naar 
het begin van de wandeling gebracht. Voldaan reden we camping waarts om daarna aan het pannenkoekenfestijn onze 
krachten te geven,   (hieronder ziet u een selectie van de noest werkende bakkers) 
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waarna we volkomen  onverwachts getrakteerd werden op een hartstikke leuke bonte avond. Anne had ons allen net zo 
lang “aan de kop gezeurd” dat velen van ons zich lieten verleiden tot het maken van een personenpuzzel, vogelquiz, 
mikadospel, enz.  

 
Daarna moesten we afscheid nemen van Roelof Jan, Anne en Maarten die terug moesten naar Nederland. Dat kostte 
nog wel enige moeite voordat ze wegwaren.  
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Vrijdag 22 juli  - Wandeling naar de top van de Puy Mary 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
          
          
         
                  
 Janneke, Marijke en Lindert op de top van de Puy Mary      Berglandschap rond de Puy Mary 
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Zaterdag 23 juli  -  Wandeling langs de Cascades bij Salins 23 juli 2011 
    door Anton van Weelderen 
 
Na een bezoek aan de markt in Mauriac kon een zestal van ons het niet laten om de  
aanbevolen wandeling bij Salins te doen. En dat was een goede keuze. Eerst samen koffie 
gedronken en vandaar in twee groepjes aan de wandel. Meteen een prachtig uitzicht op het 

neerstortende water. Onder een overhellend basaltmassief 
door, waarvan je niet anders kan denken dat het er al eeuwen 
zo bij hangt en op het moment dat wij daar passeerden niet 
omlaag zou storten. Hetgeen ook niet gebeurde. Wij konden 
onder het omlaag bruisende  water, een totale val van wel 50m, 
doorlopen. Heel bijzonder. Even verder op zagen we een  klimop 
tegen een rotshelling opgegroeid zich als een plantaardig 
monument manifesteren.       Janneke bij de Cascade 

                Eenbes      Daarna moesten we over een hangbruggetje een forse beek passeren en dat was behoorlijk 
griezelig. Of alle planken wel vast zaten hebben we      maar niet onderzocht. Nu de beek 
langs, waar een waterspreeuw werd gezien en eenbessen langs het pad groeiden. Leuk. Door 
een weiland naar het dorpje Salins waar een 
broodfeest in voorbereiding was, maar de 
inmiddels vallende regen niet tot enthousiaste 
gezichten leidde bij de aldaar aanwezigen. Om 
17 u waren we op de camping, waar de zon 
doorbrak. 

 

                           
 
Basalt bij de cascade 
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Zaterdag 23 juli Saint Cernin, gele route  
     door  Michel van Adrichem 
vandaag is de laatste excursiedag. Het kamp loopt duidelijk ten einde. We zijn met z‟n 22‟en begonnen maar inmiddels 
zijn we nog maar met 12 mensen. Om uiteenlopende redenen zijn de anderen vertrokken. Bij sommigen speelde ook het 
weer mee. De excursie van vandaag gaat naar de Cascade van Salins. Loes en ik zijn hier al geweest dus besluiten we 
tot een eigen excursie. We gaan naar Saint Cernin om daar de gele route te lopen. Deze excursie stond gisteren op het 
programma. Tijdens de choc waren Mieke en Paulien dolenthousiast over deze wandeling. Ze vonden het (misschien 
wel) de mooiste wandeling die ze tijdens dit kamp hadden gemaakt.  
Bij de start van de wandeling is het bewolkt en regent het wat maar hier merken 
wij niets van want het eerste stuk ligt onder een redelijk dik dek van 
boombladeren. In de verte horen we een groene specht. Het holle pad is dalend, 
nat, modderig en stenig (meer rotsachtig) en dus wel een lastig stuk om over te 
wandelen. Beneden aangekomen begint het een beetje op te klaren. Ik zie wat 
stukjes blauwe lucht en meteen diverse zweefvliegen zoals een paar soorten 
bijvliegen en de gewone pendelvlieg. We gaan onder de D922 door en lopen 
omhoog richting Thourou. Bij een boerderij zitten vier jonge boerenzwaluwen op 
een elektriciteitsdraad. Als de oudervogels langskomen bedelen ze alle vier om 
eten. Het is een alleraardigst tafereel van schudden met vleugels, veren en 
kwetteren om de aandacht van pa of ma te krijgen. Inmiddels is het zonnetje 
definitief doorgebroken. Als we verder wandelen, fladderen allerlei vlinders 
langs het pad. We wandelen nu op een bospad. Het is niet zo dicht begroeid bos 
en we Zien open plekken, een enkele weide en soms een mooie brede zoom. Grote                   Witbandzandoogje                                               
dikkopjes, bruine zandoogjes en oranje zandoogjes zijn inmiddels actief geworden.                                                          
We zien ook verschillende andere insecten en het wandeltempo van het eerste uurtje is allang gezakt naar het ons 
bekende kruiptempo. Als het tijd is geworden voor een lunchpauze vindt Loes dat ze een mooie plek heeft gevonden.  
“De vlinders kunnen hier langskomen terwijl we lunchen” zegt ze. Een stuk verderop staart een ree ons wel een halve 
minuut aan voor ze besluit dat ze niets met ons te maken wil hebben. Ze verdwijnt tussen het groen. 
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De lunchplek blijkt inderdaad langs een vlindersnelweg te liggen. Eén voor één passeren groot dikkopje, zomererebia, 
keizersmantel, dambordje, kleine vos, kolibrievlinder, argusvlinder, witbandzandoog, bruine vuurvlinder en atalanta. 
Omdat er bloemen en ook wat vochtige  plekjes zijn, blijven de meeste vlinders bovendien even zitten. Zelfs de  

      kolibrievlinder, die we toch meestal alleen vliegend zien, neemt de tijd en gaat 
voor ons op de grond zitten. Wij hebben nauwelijks tijd om ons brood te eten. Ook 
tijdens het vervolg van onze wandeling zien we volop vlinders. Het zijn nu vooral de 
witbandzandoog en kleine boswachter die zich laten zien. Terwijl we op het pad langs 
een helling naar beneden wandelen vinden we nog een zonnende gladde slang. Als we 
door een wei met Salers moeten, weigert Loes de wei over te steken. De wandelroute 
loopt echt over de wei, maar Loes is resoluut want bij de koeien staat een enorme 
vervaarlijk uitziende stier. Uiteindelijk is Loes een boerendochter en ik een stadse 
jongen. Wie van ons weet nu meer van koeien en stieren? We besluiten daarom toch 
maar een stukje om te lopen. 
Uiteindelijk hebben we slechts 1/3 van de wandeling gelopen   als het tijd wordt om terug 
te gaan. In een hoger tempo wandelen met de kaart in 
de hand de kortste route terug  naar Saint Cernin. We   

              Kolibrievlinder       hebben deze dag veel moois gezien en het was een  
  heerlijke wandeldag.              

Tweekleurige parelmoervlinder 
 
 
 
    
  
                 Zilveren maan 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Morgenrood 
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Dagvlinders Cantal 2011 
    Door Michel van Adrichem 
 
Ik weet nu waarom het zo groen is in de Cantal want ik herinner me dit 
kamp vooral als een n at kamp. Er waren veel dagen met bewolking en 
buien en ook één hele regendag. Uiteraard beïnvloedt dit weer de 
vlinderwaarnemingen. Op enkele zonnige dagen na hebben we dus echt 
vlinderwaarnemingen moeten sprokkelen. De waarnemingen komen 
hoofdzakelijk van de groene waarnemingenformulieren maar ook van 
foto´s van Eric en Ruud.                                                     Een “nat” kamp……….. 

 
Vlinders worden doorgaans onderverdeeld in dagvlinders en 
nachtvlinders en de nachtvlinders vervolgens nog in macro‟s en micro‟s. 
Deze onderverdeling heb ik in de lijst van waarnemingen ook 
aangehouden. Van nachtvlinders zijn ook soorten overdag actief. Hier is 
in de lijst geen rekening mee gehouden. Er is geen speciale   
 
De Monts du Cantal staat vermeld als een belangrijk vlindergebied van 
Frankrijk. Het Cantal gebergte beslaat een oppervlakte van ongeveer 
2.500 m².  Het is een oud vulkanisch gebied met mooie glaciale valleien en 
scherpe kammen. De hoogte van de bergen (negen zijn hoger dan 1.700 
meter) zorgt voor een alpien karakter op deze toppen. Het is verder een 
afwisselend gebied met veel habitattypen. Dit betekent meestal veel  

                  Sint Jansvlinder           vlindersoorten en vaak ook bijzondere. Onze camping lag 25 kilometer 
van de buitenrand van het Cantal gebergte. Het Cantal gebergte is enkele malen bezocht.  
Rond de hoogste berg van het gebied de Plomb du Cantal hebben we niet veel vlinders gezien. Het was die dag 
weliswaar droog (zon met wolkenvelden) maar wat hoger voelde je een koude harde wind. In het kamp van 2006 is ook 
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een excursie naar deze top geweest. Ik lees in het verslag dat het een superdag was voor wat betreft het weer maar 
dat de hellingen van de Plomb vallen tegen qua vlinderwaarnemingen. Voor dagvlinders moet je blijkbaar niet direct 
rond de Plomb zijn. Rond en naar een andere top Puy Violent (1.592 meter hoog) zijn meer waarnemingen gedaan. Het 
was deze dag ook aangenamer weer. We zijn natuurlijk nog naar de Puy Mary geweest. Het was aan het eind van ons 
kamp en wilden hier erg graag naar toe. Alleen is de Puy Mary de laatste week van het kamp niet uit de wolken geweest. 
Bij de Puy Mary hebben we dan ook slechts één vlinder gezien toen heel even een 
straaltje door de wolken brak. Terwijl we hoopten op meer zon was dit het enige 
en laatste straaltje. 
Voor dagvlinders bleek het gebied rond het dorpje Pleaux een aangename 
verrassing. Twee keer is hier een excursie naar toe gegaan. De eerste keer 
kwamen we zonder heel veel moeite op 25 soorten en de tweede keer was het niet 
echt `insectenweer` maar deze dag zagen we wel een zilveren maan. De bovenkan 
t van de vleugels van dit vlindertje hebben we echter vanwege het weer niet 
gezien. Ook op en rond de camping zijn vlinders waargenomen. Wat opvalt aan de 
laatste groep is dat enkele van deze vlinders niet zijn terug te vinden op de lijst 

van het kamp uit 2006. Terwijl dit kamp 
in 2006 bij Albepierre-Bredons (vlakbij 
Murat) wel een lijst heeft met maar liefst 
76 waarnemingen van dagvlinders.  
 
Uiteindelijk hebben wij 51 soorten 
dagvlinders op naam weten te brengen. 
Deze zijn opgenomen in de vlinderlijst. 
We hebben wel iets meer dagvlinders (o.a. 
een spikkeldikkopje en enkele blauwtjes)    Muntvlindertje 
gezien maar we hebben ze niet allemaal op naam kunnen brengen.  
 

                            Koninginnepage 
 



 

29 

 

 

Vlinderwaarnemingen kamp Cantal 2011 
      Door Michel van Adrinchem 
 
Dagvlinders 
 
Grote pages     Papilionidae 
Koninginnepage    Papilio machaon 
Koningspage     Iphiclides podalirius  
Witjes      Pieridae 
Groot koolwitje      Pieris brassicae 
Klein koolwitje    Pieris rapae 
Klein geaderd witje    Pieris napi 
Oranje luzernevlinder    Colias croceus 
Citroenvlinder    Gonepteryx rhamni  
Boswitje     Leptidea sinapis 
Blauwtjes     Lycaenidae  
Bruine eikepage    Satyrium ilicis 
Eikepage     Favonius quercus 
Groentje     Callophrys rubi 
Kleine vuurvlinder    Lycaena phlaeas 
Morgenrood     Lycaena virgaureae 
Bruine vuurvlinder     Lycaena tityrus 
subalpinus 
Boomblauwtje     Celastrina argiolus 
Klaverblauwtje    Polyommatus semiargus 
Icarusblauwtje    Polyommatus icarus 
Vossen      Nymphalidae 
Grote weerschijnvlinder   Apatura iris 
Kleine ijsvogelvlinder    Limenitis camilla 
Landkaartje     Araschnia levana 
Atalanta     Vanessa atalanta 
Dagpauwoog     Inachis io 
Kleine vos     Aglais urticae 

Gehakkelde aurelia    Polygonia c-album 
Keizersmantel     Argynnis paphia 
Grote parelmoervlinder   Argynnis aglaja 
Kleine parelmoervlinder   Issoria lathonia 
    
Braamparelmoervlinder   Brenthis daphne 
Purperstreepparelmoervlinder  Brenthis ino 
Zilveren maan     Boloria selena 
Akkerparelmoervlinder   Boloria dia 
Tweekleurige parelmoervlinder  Melitaea didyma 
Bosparelmoervlinder    Melitaea athalia 
Zandogen     Satyrinae  
Dambordje     Melanargia galathea 
Kleine boswachter    Hipparchia alcyone 
Witbandzandoog    Brintesia circe 
Boserebia     Erebia ligea 
Grote erebia     Erebia euryale f adyte 
Bergerebia     Erebia epiphron 
Zomererebia     Erebia aethiops 
Bruin zandoogje    Maniola jurtina 
Koevinkje     Aphantopus hyperantus 
Oranje zandoogje    Pyronia tithonus 
Hooibeestje     Coenonympha pamphilus 
Rotsvlinder     Lasiommata maera 
Argusvlinder     Lasiommata megera 
Dikkopjes      Hesperiidae 
Pluimdikkopje     Carcharodus floccifera 
Dwergdikkopje    Thymelicus acteon 
Zwartsprietdikkopje    Thymelicus lineola 
Geelsprietdikkopje    Thymelicus sylvestris 
Groot dikkopje    Ochlodes venata 
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Nachtvlinders (macro) 
 
Bloeddrupjes     Zygaenidae 
Sint jansvlinder    Zygaena filipendulae 
Nachtpauwogen    Saturniidae 
Nachtpauwoog (rups)    Saturnia pavonia->    
   
Eenstaartjes     Drepanidae 
Witte eenstaart    Cilix glaucata 
Spanners     Geometridae 
Lichtgrijze spanner (bruine vorm)  Lithostege griseata 
Oranje bremspanner    Isturgia limbaria  
Lieveling     Timandra comae 
Gewone heispanner    Emarturga atomaria 
Pijlstaarten     Sphingidae 
Glasvleugelpijlstaart    Hemaris fuciformis 
Kolibrievlinder    Macroglossum 
stellatarum 
Een (rood) weeskind      Catocala spec 
Beervlinders     Arctiidae  
Bonte beer      Callimorpha dominula ->   
Uilen      Noctuidae 
Brede-w-uil     Lacanobia-w-latinum 
Bruine daguil     Euclidia glyphica 
Gamma-uil     Autographa gamma 
 
Nachtvlinders (micro) 
Snuitmotten     Pyralidae 
Strooiselmot     Endotricha flammealis 
Grasmotten     Crambidae 
Muntvlinder     Pyrausta aurata 
Witte kruidenmot    Udea lutealis 

 
 
 
 
 
 
 
      Rups van  

nachtpauwoog 
 
 
 
                    
 
 
 
 
      Grote beer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

Witte eenstaart   
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Overige insecten 
Libellen     Odonata 
Bosbeekjuffer       Calopteryx virgo 
Bruine glazenmaker    Aeshna grandis 
Grote keizerlibel    Anax imperator  
Kleine tanglibel    Onyghogomphus forcipatus 
Gewone bronlibel    Cordulegaster boltonii 
Metaalglanslibel    Somatochlora metallica 
Platbuik     Libellula depressa 
Beekoeverlibel    Orthetrum coerulescens 
 
Sprinkhanen en krekels    Orthoptera 
Struiksprinkhaan    Leptohyes punctatissima 
Gewoon spitskopje    Conocephalus dorsalis 
Grote groene sabelsprinkhaan  Tettigonia viridissima 
Wrattenbijter spec    Decticus spec 
Greppelsprinkhaan    Metrioptera roeselii 
Veldkrekel     Gryllus campestris  
Boskrekel     Nemobius sylvestris 
Blauwvleugelsprinkhaan   Oedipoda caerulescens 
Roodvleugelsprinkhaan   Oedipoda germanica  
Ratelaar     Chorthippus bigutullus    
Bruine sprinkhaan (tandradje)  Chorthippus brunneus 
Snortikker     Chorthippus mollis 
 

Kevers      Coleoptera    
  
Penseelkever     Trichius fasciatum  
Rode smalbok     Corymbia rubra 
Gevlekte smalboktor     Rutpela maculata      
Smalstreepboktor     Stenurella melanura    
Gele bloemenkever     Cteniopus flavus 
7-stippelig lieveheersbeestje   Coccinella septempunctata 
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gouden tor     Cetonia aurata  
 
Wantsen en cicaden    Hemiptera 
Vuurwants     Pyrrhocoris apterus    
bremschildwants (nimf)    Piezodorus lituratus 
berkenwants      Elasmacha grisea 
 
Vliegen en muggen    Diptera     Vuurwants                      Carpocoris purpureipennis 
   
Gewone goudoogdaas   Chrysops relictus  
Een blaaskopvlieg    Siccus ferrugineus 
                                                                                                                                                              
Schorpioenvliegen    Mecoptera 
Gewone schorpioenvlieg    Panorpa communis  
 
Netvleugeligen    Neuroptera 
Groene gaasvlieg     Chrysoperla carnea 
 

  
 
Ook een aantal hagedissen gespot, waaronder deze     Insecten bekijken via de loupe 
muurhagedis die Maarten vond. Hij had de staart van e 
en soortgenoot te pakken. 
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Lijst van bijen, vliegen en zweefvliegen 

  Door Ron Brouwer 
  

St. 
Illide  Rouffet Pleaux  Violent 

   
120711 110711 150711 2E+05 

Ancistrocerus 
nigricornis 

 
een muurwesp 

 
x 

  Ancistrocerus trifasciatus een muurwesp 
  

x   
Andrena chrysosceles 

 
goudpootzandbij x x x 

 Andrena confinis 
 

een zandbij ? 
   Andrena dorsata 

 
een zandbij x 

   Andrena flavipes 
 

een zandbij 
 

4 
  Andrena fuscosa 

 
een zandbij x 

   Andrena hattorfiana 
 

knautiabij x 
   Andrena lepida 

 
een zandbij 

 
? 

  Andrena minutula 
 

een zandbij 
   

 

Andrena rosae 
 

een zandbij ? 
   Anthydium oblongatum 

 
een wolbij 

  
x 

 Ceratina cucurbitina 
 

een ertsbij 
  

x 
 Ceratina cyanea 

 
een ertsbij 

    Cerceris rybiensis 
 

groefbijendoder 
  

4 
 Chelostoma rapunculi 

 
grote klokjesbij x 

   Chelostoma campanularum kleine klokjesbij 
  

x 
 Crabro cribrarius 

 
grote zeefwesp 

  
  3 

Crabro scutellatus 
 

bleke zeefwesp 
  

  2 
Crossocerus exiguus 

    
x 

 Crossocerus vagabundus 
    

x 
 Dolichovespula media 

 
kleine hoornaar x 

 
x 

 Dolichovespula saxonica 
  

x 
   Ectemnius lapidarius 

 
een x 
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blokhoofdwesp 

Eucera longicornis 
 

langhoornbij x 
  

 

Halictus scabiosae 
 

breedband 
groefbij x x x x 

Hyleus brevicornis 
 

een maskerbij 
 

3 
  Hyleus moraceï 

 
een maskerbij 

 
x 

  Hyleus styriacus 
 

een maskerbij 
 

x 
  Lasioglossum albipes 

 
een groefbij x 

   Lasioglossum costulatum 
 

een groefbij 
 

x 
  Lasioglossum 

leucozonium 
 

een groefbij 
  

x 
 Lasioglossum pauxillum 

 
een groefbij 

  
x 

 Lasioglossum xanthopus 
 

een groefbij 
 

x 
  Lasioglossum zonulum 

 
een groefbij x 

 
x 

 Lestica clypeata 
 

kameelhalswesp 
  

x 
 Macropis fulvipes 

 
bruine slobkousbij 

 
x 

  Megachilae centicularus 
 

gew tuinbladsnijder 2 
 

 

Megachilae ericetorum 
 

lathyrusbij 
  

3 
 Nomada alboguttata 

 
bleekvlekwespbij x 

   Osmia aurulenta 
 

gouden metselbij 
  

x 
 Polistes dominulus 

 
franse veldwesp x 

 
x 

 Sphecodes monilicornis 
 

een bloedbij 
  

2 
 Symmorphis gracilis 

   
x 

  Trachusa byssina 
    

  x 
Vespula vulgaris 

 
gewone wesp x 

 
x 

 Vespa crabro 
 

hoornaar 
 

x 
  Volucella pelluscens 

 
ivoorzweefvlieg x 

   Chrysotoxum verratili 
     

x 
Eristalis horticula 

 
een  fopbij 

   
x 
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VOGELS waargenomen  in de Cantal, 10-07 tot 24-07-2011 
        

 

   Red. Ruud Kuipers 
              

               
               
C = Camping 

 
5a=Pleaux 

       

PdC =Plomb du 
Cantal 

 
O = Omgeving, dwz excursies 5b=St.Projet-de-Salers 

 

L 
=Laroquebrou 

   

PV =Puy 
Violent 

  v.a. de camping en 
v.a. 

 
6a=Récusset 

 
CS=Cascade de Salin 

 

PM=Puy 
Marie 

  St.Martin Cantalès 
 

7 = Falgoux en col de Neronne 
           

  
8 = St.Chamant 

            
               
   

C O 5a 5b 6a 7 8 L CS PdC PV PM 
Blauwe Reiger Ardea cinerea Héron cendré x x 

          Wespendief Pernis apivorus Bondrée apivore 
   

x 
        Buizerd Buteo buteo Buse variable x x 

 
x 

 
x x 

     Zwarte Wouw Milvus migrans Milan noir x x 
    

x x 
    Rode Wouw Milvus milvus Milan royal x x 

 
x 

  
x 

     Slangenarend Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc 
   

x 
        Dwergarend Hieraaetus pennatus Aigle botté 

 
x 

      

 

   Kwartel Coturnix coturnix Caille des blés 
 

x 
          Koekoek Cuculus canorus Coucou gris 

 
x 

          Houtduif Columba palumbus Pigeon ramier 
 

x 
    

x 
     

Turkse Tortel 
Streptopelia 
decaocto Tourterelle turque 

 
x 

          Bosuil Strix aluco Chouette hulotte x 
           Gierzwaluw Apus apus Martinet noir x x x x x x 

      
Hop Upupa epops Huppe fasciée 

 

eenmalig, in de omgeving van 
Mauriac 

    Groene Specht Picus viridis Pic vert x x 
 

x 
 

x x x 
  

x 
 Zwarte Specht Dryocopus martius Pic noir x x 
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Grote Bonte 
Specht Dendrocopos major Pic épeiche x x 

     
x 

    Boomleeuwerik Lullula arborea Alouette lulu 
 

x 
          Veldleeuwerik Alauda arvensis Alouette des champs 

 
x 

   
x 

   
x x 

 Boerenzwaluw Hirundo rustica Hirondelle de cheminée x x 
 

x 
 

x 
      Huiszwaluw Delichon urbica Hirondelle de fenêtre 

 
x x 

    
x 

 
x x 

 
Rotszwaluw 

Ptyonoprogne 
rupestris Hirondelle des rochers 

         
x 

  Graspieper Anthus pratensis Pipit farlouse 
     

x 
    

x 
 Waterpieper Anthus spinoletta Pipit spioncelle 

         
x 

 
x 

Grote Gele 
Kwikstaart Motacilla cinerea 

Bergeronnette des 
ruisseaux x x 

 
x 

     

 

  Witte Kwikstaart Motacilla alba Bergeronnette grise 
 

x 
 

x 
     

x 
  Waterspreeuw Cinclus cinclus Cincle plongeur x 

       
x 

   
Winterkoning 

Troglodytes 
troglodytes Troglodyte x x 

     
x 

    Heggenmus Prunella modularis Accenteur mouchet 
      

x 
     Roodborst Erithacus rubecula Rougegorge x x x 

 
x 

  
x 

    
Zwarte Roodstaart 

Phoenicurus 
ochruros Rouge-queue noir x x x x 

  
x 

  
x 

  Gekraagde 
Roodstaart 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rouge-queue à front 
blanc 

   
x 

        Paapje Saxicola rubetra Traquet tarier 
     

x 
      Roodborsttapuit Saxicola rubicola Traquet pâtre 

     
x 

    
x 

 Tapuit Oenanthe oenanthe Traquet motteux 
         

x 
  Merel Turdus merula Merle noir x x x x 

  
x 

     Zanglijster Turdus philomelos Grive musicienne x x 
          Zwartkop Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire x x x x 

 
x x 

   
x 

 Tjiftjaf Phylloscopus collybita Pouillot véloce x x x 
 

x 
     

x 
 Goudhaantje Regulus regulus Roitelet huppé 

      
x 

     Bonte 
Vliegenvanger Ficedula hypoleuca Gobemouche noir 

            Staartmees Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
 

x x 
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Kuifmees Parus cristatus Mésange huppée 
 

x 
          Pimpelmees Parus caeruleus Mésange bleue x x 
     

x 
    Koolmees Parus major Mésange charbonnière x x 

          Boomklever Sitta europaea Sittelle torchepot x x 
     

x 
    

Boomkruiper 
Certhia 
brachydactyla Grimpereau des jardins x 

           Grauwe Klauwier Lanius collurio Pie-grièche écorcheur 
 

x 
          Roek Corvus frugilegus Corbeau freux 

 
x 

          Zwarte Kraai Corvus corone Corneille noir x x x 
 

x x 
   

x 
  Kauw Corvus monedula Choucas des tours 

 
x x 

         Raaf Corvus corax Grand Corbeau x 
  

x x 
     

x 
 Gaai Garrulus glandarius Geai des chênes 

 
x x x 

     
x 

  Ekster Pica pica Pie bavarde 
 

x x 
         Spreeuw Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 

 
x 

       
x 

  Huismus Passer domesticus Moineau domestique 
 

x x x 
  

x 
     Vink Fringilla coelebs Pinson des arbres x x x x x 

 
x x 

 
x x 

 Europese Kanarie Serinus serinus Serin cini (ZIE FOTO) 
    

x 
 

x 
  

x 
  Groenling Chloris chloris Verdier x 

           Putter Carduelis carduelis Chardonneret x x x x 
 

x x 
     Kneu Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 

 
x 

 
x 

     
x x x 

Goudvink Pyrrhula pyrrhula Bouvreuil pivoine x 
           Geelgors Emberiza citrinella Bruant jaune 

 
x 

    
x 
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Plantenlijst Cantal juli 2011 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul 15-jul 16-jul 16-jul 18-jul 19-jul 20-jul 22-jul 22-jul 23-jul 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 1a+1b 2b 3a 4a + b 5a 6a 6b 7a 8a 9a 11a 11b 12a 

Achillea millefolium Duizendblad x               x         

Aconitum napellus Blauwe monnikskap       x   x x             

Aconitum vulparia Gele monnikskap               x           

Actaea spicata Christoffelkruid           x               

Adenostyles alliariae Alpenhoefblad       x   x         x     

Aethusa cynapium Hondspeterselie                 x         

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie x               x         

Agrimonia procera Welriekende agrimonie         x                 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen   x     x                 

Alchemilla alpina Vrouwenmantel       x x x x             

Alchemilla vulgaris Vrouwenmantel       x                   

Alliaria petiolata Look-zonder-look                 x         

Allium vineale Kraailook                 x         

Amaranthus blitum Kleine majer         x                 

Amaranthus bouchnii Franse amarant                 x         

Anchusa arvensis Kromhals         x                 

Angelica sylvestris Gewone engelwortel x       x   x   x     x   

Anisantha sterilis IJle dravik         x                 

Antennaria dioica Rozenkransje       x                   

Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras   x                       

Anthriscus nitida Bergkervel           x               

Aquilegia vulgaris Wilde akelei x                         

Arnica montana Valkruid       x   x               

Arum maculatum Gevlekte aronskelk x                         

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel                 x         

Asplenium ceterach Schubvaren   x x   x                 

Asplenium scolopendrium Tongvaren (zie foto) 
        

x 
    

Asplenium ruta-muraria Muurvaren         x       x       x 

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren     x                     

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren x x     x                 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren x       x   x     x       
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Ballota nigra Stinkende ballote         x                 

Bartsia alpina Bartsia       x                   

Biscutella brevifolia                       x     

Blechnum spicant Dubbelloof                   x       

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel x                         

BiZa media Bevertjes x       x       x         

Bryonia dioica Heggenrank   x             x         

Calamachrostis spec Struisriet           x               

Calamintha grandiflora Grootbloemige steentijm             x             

Calluna vulgaris Struikhei                     x     

Campanula glomerata Kluwenklokje  ZIE FOTO   x   x               
 

  

Campanula latifolia Breed klokje           x x             

Campanula patula Weideklokje   x     x       x         

Campanula recta Frans klokje       x   x x             

Campanula rotundifolia Grasklokje   x   x x x   x x         

Cardamine bulbifera Bolletjeskers x                         

Cardamine heptaphylla Zevenbladige tandveldkers           x x             

Carduus nutans Knikkende distel             x   x         

Carex echinata Sterzegge         x                 

Carex remota IJle zegge                   x       

Carex sylvatica Boszegge x                         

Carlina vulgaris Driedistel               x           

Castanea sativa Tamme kastanje   x                       

Centaurea cyanus Korenbloem       x                   

Centaurea jacea Knoopkruid   x             x         

Centaurea montana Bergcentaurie       x                   

Centaurea nemoralis (nigra)         x                   

Centaurium spec Duizendguldenkruid                 x         

Chaerophyllum temulum Dolle kervel         x                 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik           x x             

Chrysosplenium spec Goudveil x                 x       

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil   x         x         x   

Cicerbita alpina Alpensla           x x             
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Cirsium eriophorum Wollige distel           x x   x          

Cirsium eristhales Bleekgele vederdistel             x             

Cirsium palustre Kale jonker         x                 

Cirsium vulgare Speerdistel                 x         

Clinopodium gradiflorum Grote steentijm           x               

Clinopodium vulgarum Borstelkrans   x       x               

Convolvulus arvensis Akkerwinde                 x         

Corrigiola litoralis Riempjes                   x       

Corynephorus canescens Buntgras                 x         

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn x                         

Crepis biennis Groot streepzaad             x             

Crepis capillaris Klein streepzaad   x                       

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro         x       x         

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek         x                 

Cystopteris fragilis Blaasvaren   x                       

Cytisus scopaius Brem x x             x         

Dactylis glomerata Kropaar x                         

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis s.l.           x x             

Daphne mezereum Rood peperboompje             x             

Daucus carota Wilde peen   x                       

Deschampsia flexuosa Bochtige smele   x                       

Dianthus deltoides Steenanjer   x   x   x               

Dianthus monspessulanus Montpellieranjer x     x   x     x         

Dianthus seguieri Seguier anjer       x                   

Dianthus superbus  Zie foto    Prachtanjer   x                        

Digitalis purpurea Vingerhoedskruid   x         x             

Digitaria ischaemum Glad vingergras   x                       

Dipsacus fullonum Grote kaardebol                         x 

Doronicum austriacum               x       x     

Doronicum spec Voorjaarszonnebloem           x x             

Drocera rotundifolia Ronde zonnedauw       x                   

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren   x     x           x     

Echium vulgare Slangenkruid x x             x         

Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje             x             
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Epipactis helleborine Brede wespenorchis                       x   

Equisetum hyemale Schaafstro             x             

Erica spec Dophei   x       x               

Erigeron annuus Zomerfijnstraal         x                 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid x x             x         

Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk x                         

Euphorbia lathyrus Lathyrus wolfsmelk                         x 

Euphorbia spec Wolfsmelk                     x     

Euphracia officinalis Beklierde ogentroost       x                   

Euphrasia stricta Stijve ogentroost           x               

Fallopia convolvulus Zwaluwtong   x                       

Festuca ovina Schapengras   x                       

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras           x               

Filipendula ulmaria Moerasspirea x       x   x             

Fragaria vesca Bosaardbei x x                       

Galeopsis angustifolia Smalle raai     x                     

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel x x             x         

Galium aparine Kleefkruid x                         

Galium odoratum Lievevrouwebedstro           x               

Galium verum Geel walstro   x   x                   

Genista sagitallis Pijlbrem   x   x                   

Genista tinctoria Verfbrem   x   x                   

Gentiana campestris Veldgentiaan                     x     

Gentiana lutea Gele gentiaan       x                   

Gentiana spec             zie foto)   Gentiaan (kleine blauwe)       x             x     

Gentianella campestris Veldgentiaan                           

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek   x                       

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek         x                 

Geranium robertianum Robertskruid x                         

Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek           x               

Geum montanum Bergnagelkruid       x                   

Geum rivale Knikkend nagelkruid x         x     x         

Gypsophila muralis Gipskruid       x                   

Helianthemum spec Zonneroosje   x     x                 
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Helleborus foetidus Stinkend nieskruid x                     x   

Hieracium murorum Muurhavikskruid   x     x                 

Hieracium pilosella Muizenoor   x         x             

Hypericum humifusum Liggend hertshooi   x                       

Hypericum perforatum Sint-Janskruid x x                   x   

Hypericum tetrapterum Zie foto Gevleugeld hertshooi           x                

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid   x                       

Impatiens balfourii Tweekleurig springzaad         x                 

Impatiens noli-tangere Groot springzaad           x               

Jasione montana Zandblauwtje         x                 

Juncus effusus Pitrus             x             

Knautia dipsacifolia Bergbeemdkroon   x     x x               

Lactuca serriola Kompassla                 x         

Lagurus ovatus Hazenstaart   x                       

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel                   x       

Lapsana communis Akkerkool   x             x         

Lathyrus latifolius Brede lathyrus               x           

Lathyrus linifolius Knollathyrus     x                     

Lathyrus pratensis Veldlathyrus             x             

Lavandula augustifolia Lavendel   x                       

Leucanthemum vulgare Gewone margriet   x   x                   

Lilium martagon Turkse lelie           x x       x     

Linaria repens   zie foto    Gestreept  leeuwenbekje   x                       

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   x                       

Lotus corniculatus Gewone rolklaver   x                       

Lunaria rediviva Wilde judaspenning           x x             

Luzula luzuloides Witte veldbies           x x     x       

Luzula pilosa Ruige veldbies   x                       

Luzula spec Bies                       x   

Luzula sylvatica Grote veldbies                   x       

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem           x               

Lysimachia nemorum Boswederik           x x     x       

Malva moschata Muskuskaasjeskruid x x     x       x     x   

Malva neglecta Klein kaasjeskruid   x                       
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Meconopsis cambrica Schijnpapaver             x             

Medicago sativa Luzerne               x x         

Melampyrum pratense Hengel x                 x       

Melissa officinalis Citroenmelisse         x                 

Mentha rotundifolia Wollige munt  x                         

Mentha spec Munt                 x         

Mentha suaveolens Witte munt   x     x                 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid                   x       

Monotropa hypopitys  ZIE FOTO Stofzaad  
             

Milium effusum Bosgierstgras           x               

Mycelis muralis Muursla           x     x         

Myosotis spec Vergeet-mij-nietje x               x         

Oenothera glazioviana Grote teunisbloem   x                       

Onobrychis viciifolia Esparcette               x           

Ononis spinosa Kattendoorn                 x         

Origanum vulgare Wilde marjolein   x                   x   

Orobanche rapum-genistae? Grote bremraap               x           

Orobanche spec Bremraap                 x         

Oxalis acetosella Witte klaverzuring x x               x       

Parietaria judaica Klein glaskruid         x                 

Paris quadrifolia Eenbes               x           

Stosss stParnassia palustris Parnassia       x     x             

Pedicularis comosa Cosmos       x                   

Pedicularis sylvatica Heidekartelblad       x             x     

Persicaria spec Perzikkruid (heel hoog) x                         

Petasites spec Hoefblad (Groot?)             x             

Peucedanum ostruthium Meesterwortel                     x     

Phleum pratense Timoteegras   x                       

Phyteuma hemisphaericum Rapunzel                     x     

Phyteuma spicatum ssp.nigrum Zwartblauwe rapunzel       x   x               

Picris hieracioides Echt bitterkruid               x           

Pinguicula grandiflora Grootbloemig vetblad             x             

Pinguicula spec Vetblad       x                   

Pinguicula vulgaris Vetblad             x             
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Plantago spec Weegbree x                         

Platanthera montana Bergnachtorchis             x             

Poa compressa Plat beemdgras         x                 

Poa nemoralis Schaduwgras x                         

Polygala alpestris Bergvleugeltjesbloem       x                   

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x                 x       

Polypodium vulgare Gewone eikvaren x x     x       x         

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren x   x           x       x 

Potentilla sterilis Aardbeiganzerik   x                        

Potentilla erecta Tormentil   x     x x     x         

Prenanthes purpurea  ZIE FOTO Hazensla           x x             

Primula spec Sleutelbloem x                         

Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem                           

Prunella vulgaris Gewone brunel x       x       x         

Prunus mahaleb Weichselboom                   x       

Prunus spinosa Sleedoorn x                         

Pulmonaria angustifolia Smalbladig longkruid                           

Pulmonaria montana Smal longkruid   x                       

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid   x                       

Pulmonaria spec Longkruid x                         

Pulsatilla vulgaris  ZIE FOTO  Wildemanskruid        x                   

Ranunculus aconitifolius? Witte boterbloem?               x           

Ranunculus flammula Egelboterbloem         x                 

Ranunculus platanifolius                       x     

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar           x         x     

Rhinanthus spec Ratelaar       x     x             

Rubus idaeus Framboos                 x         

Rumex sanguineus Bloedzuring           x               

Salvia pratensis Veldsalie   x                       

Sambucus ebulus Kruidvlier                         x 

Sambucus racemosa Berg- of Trosvlier           x               

Sanguisorba minor Kleine pimpernel         x                 

Sanguisorba spec Pimpernel       x                   

Saponaria officinalis Zeepkruid x       x             x   
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Saxifraga panicilata Trossteenbreek               x            

Saxifraga spec Steenbreek (rondbladig)             x   x         

Saxifraga stellaris Sterbloemige steenbreek             x       x     

Scabiosa columbaria Duifkruid   x       x     x x       

Scirpus sylvaticus Bosbies   x     x                 

Scleranthus spec Hardbloem                 x         

Scrophularia nodosa Zie foto   Knopig helmkruid 
 

x 
           

Scrophularia umbrosa Gevleugeld helmkruid         x                 

Scutellaria spec Glidkruid                 x         

Sedum album Wit vetkruid   x     x                 

Sedum annuum               x             

Sedum cepaea Omgebogen vetkruid   x                       

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid               x           

Sedum hirsutum     x                       

Sedum rupestre  Zie foto     Tripmadam   x     x       x          

Sedum telephium Hemelsleutel   x                       

Sedum villosum Harig vetkruid       x                   

Sempervivum tectorum Huislook         x                 

Senecio adonidifolius         x x                 

Senecio cacaliaster                       x     

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid         x       x         

Senecio nemorensis Schaduwkruiskruid             x             

Senecio sylvaticus Boskruiskruid           x               

Serratula tinctoria Zaagblad                     x     

Setaria pumila Geelrode naaldaar   x                       

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem             x              

Silene latifolia  Zie foto   Avondkoekoeksbloem   x                       

Silene noctiflora Nachtkoekoeksbloem       x                   

Silene nutans Nachtsilene   x   x         x         

Silene rupestris Rotssilene       x                   

Silene vulgaris Blaassilene x x         x   x     x   

Solidago virgaurea Echte guldenroede   x       x x   x         

Stachys officinalis Betonie x     x x       x         

Stachys palustris Moerasandoorn x                         
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Stachys sylvatica Bosandoorn         x   x         x   

Stellaria graminae Grasmuur   x                       

Stellaria holostea Grote muur         x                 

Stellaria nemorum Bosmuur           x x             

Tamus communis Spekwortel x                         

Teucrium scorodonia Valse salie  ZIE FOTO   x               x          

Thesium alpinum Alpenbergvlas                     x     

Thymus pulegioides Grote tijm   x                       

Thymus serpyllum Wilde tijm x x                       

Thymus vulgaris Echte tijm                 x         

Torilis japonica Heggendoornzaad   x             x         

Trifolium alpestre Alpenklaver       x             x     

Trifolium arverse Hazenpootje                 x         

Trifolium campestre Liggende klaver   x                       

Trollius europaea Trollius       x                   

Trifolium spadiceum Klaver (bruin-bruingeel)             x             

Ulex europaeus Gaspeldoorn x                         

Umbulicus rupestris Muurnavel of 
Rotsnavelkruid x x                       

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes       x                   

Vaccinium uliginosum Rijsbes       x                   

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes                 x         

Valeriana officinalis Echte valeriaan x x               x       

Valeriana tripteris Driebladvaleriaan       x                   

Veratrum album Dodenwaad / Witte 
nieswortel       x                   

Verbascum lychnitis Melige toorts ????   x                       

Verbascum nigrum Zwarte toorts         x       x         

Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts         x                 

Verbena officinalis IJzerhard         x                 

Veronica beccabunga Beekpunge                 x         

Vicia sepium Heggenwikke   x                       

Viola lutea Bergviooltje       x                   

Viola odorata Maarts viooltje                 x         
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                                                                                                                Viola spec Viooltje   x   x                   

Viola tricolor Driekleurig viooltje                 x         

MOSSEN/KORSTMOSSEN                             

                              

Anomodon spec Touwtjesmos x                         

Antrychum undulatum Rimpelmos                   x       

Brachythecium spec Dikkopmos x                         

Calliergonella cuspidata Puntmos             x             

Cladonia spec een korstmos x                         

Dicranum spec Gaffeltandmos                   x       

Frullania spec Roestmos x                         

Hepaticae spec Levermos x                         

Hylocomium splendens Etagemos                   x       

Lobaria pulmonaria Longenmos (zie foto) x           x             

Polytrichum spec Haarmos                   x       

Radula complanata Schijfjesmos x                         

Rhytidiadelphus triquetrus Pluimstaartmos             x             

Thuidium tamariscinum Thujamos x                         

Ulota crispa Kroesmos x                         

Usnea spec    ZIE FOTO    Baardmos             x             


