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Woord vooraf bij het Verslag van het KNNV-AKC-kamp Condorcet1 
 
Het KNNV-AKC-kamp Condorcet begon met de het kamp constituerende choc op woensdagavond 
16 mei om 20.00u en eindigde op zondag 17 mei vroeg in de avond met een afscheidsavond met 
drank zonder choc. In de tussentijd hebben wij, de 13 deelnemers, elkaar goed leren kennen. Wij 
zijn elf hele dagen met elkaar op excursies van verschillende omvang en tijdens chocs en choc 
vervangende bijeenkomsten op een zinvolle, leerzame en vooral prettige wijze op- en 
rondgetrokken door een klein, maar vaak adembenemend mooi en interessant stuk van de Drôme 
met de camping Le Cambrol in Condorcet als uitvalsbasis. Van de excursies is ’s avonds op de 
chocs, zoals gebruikelijk is op KNNV-kampen, verslag uitgebracht van ontmoetingen met 
interessante dieren, planten, en van geologische en landschappelijke aspecten die bijzondere 
aandacht verdienden. Daarnaast is ook van elke excursie een sfeerverslag opgesteld door de 
excursieleider. Deze sfeerverslagen zijn gebundeld en vormen het centrale deel van dit verslag. 
Het zijn er in totaal 17 geworden. Wij waren maar met dertien deelnemers, en hoewel twee 
deelnemers al een excursie vormden, zijn wij 5 dagen met de gehele groep op pad gegaan. Deze 
verslagen worden in dit verslag voorafgegaan door een voorwoord van kampvoorzitter Joop, en 
een inleiding op het excursiegebied Condorcet van de hand van excursieregelaar Wytze. Na de 
sfeerverslagen volgt een verslag gemaakt door Piet van stenen en fossielen, die hij in Condorcet 
en omgeving heeft aangetroffen. Piets verhaal sluit mooi aan bij de uiteenzetting die een 
Nederlandse campinggast, Joop, over de geologie van de streek en zijn speurtocht naar fossielen 
op maandag 21 mei voor ons heeft gehouden. Dan komen als afsluiting de Lijsten van 
aangetroffen planten en dieren elk voorafgegaan door een toelichting. Wytze tekent voor de 
inventarisatielijst en toelichting voor de planten, Betty bracht de vogels bij elkaar, Gerard 
verzamelde de waarnemingen in en om de camping en Onno zorgde voor de “restverwerking”. Hij 
is ook verantwoordelijk voor de eindredactie van dit verslag. Tenzij anders staat vermeld, zijn de 
foto’s gemaakt tijdens de kampdagen door de deelnemers. Hun naam staat bij elke foto 
aangegeven behalve bij de foto’s die door de samensteller van het verslag zijn geleverd.  
 
Onno  
 

 
het cimetière van St.‐May          foto  Joop 

                                                 
1 Op de vergadering van het KNNV-kamp Condorcet waarop de samenstelling van dit verslag is geregeld, is met 
meerderheid besloten het verslag elektronisch te verspreiden, maar geen achternamen in het verslag op te nemen om de 
persoonlijke levenssfeer van de deelnemers af te schermen. 
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          DE DEELNEMERS 
 
 

          op de Mont Ventoux 
 
 

 
            foto Wytze 
staand v.l.n.r.: 
   Gerard   Leni  Nel     Betty      Wil        Anneke  Annette  Els                         Joop 
 
zittend v.l.n.r.:                                      Onno             Wytze      Andries     Piet 
 

 
het excursiegebied op de kaart 

 
                             Nyons en omgeving                                                               Michelin kaart 144&45 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Heemskerk 3-6-2012 
 
AKC kamp K04 Condorcet van 16-5-2012 tot en met  28-5-2012                                               
 
 
Vooropgesteld zij: Dat het hierbij ging om een klein kamp met uiteindelijk 13 deelnemers dat op 
locatie Chambron te Condorcet voor de eerste keer plaats had. Er waren aan het begin van het 
kamp bovendien nog 3 afberichten ten opzichte van de oorspronkelijke opgave.  
 
De koele; wisselvallige weersomstandigheden in de beginperiode van het kamp; het ontbreken van 
een convo en het ontbreken van enige centrale bijeenkomstruimte op de camping, maakten een 
soepele aanloop van dit kamp aanvankelijk tot een probleem. 
Gelukkig besloot Nel spontaan om haar gehuurde huisje mede als convo ter beschikking te stellen 
zodat wij, als makke schapen, daar gezamenlijk een warm onderkomen tijdens de choc zouden 
kunnen vinden.  
Zij ging hierin duidelijk verder dan normaliter van haar mocht worden verwacht en zij heeft 
daardoor aan het slagen van dit kamp en ook aan de aardige sfeer in dit kamp een niet te 
veronachtzamen bijdrage geleverd.  
 
Dat een KNNV-AKC-kamp tenminste ook een soort studiekamp is, was ook vooraf ieder wel 
duidelijk. De excursieregelaar Wytze bracht, naast zijn bestuurstaak, met twee andere 
kampdeelnemers de determinatie van het omgevingsplantenbestand in. Er waren 
gespecialiseerden in insecten en in fossielen en mineralen. Het overige inclusief vogels werd met 
elkaar ingevuld. Er was op het kampeerterrein een Nederlandse amateur-geoloog aanwezig, die 
ons op één van de avonden wat vertelde over zijn inventarisaties alhier en een Nederlander die 
een vangopstelling voor nachtvliegende insecten overdekt had opgesteld. 
 
Er is een hoge biodiversiteit in deze regio. De mate van voorkomen is door het stenig karakter van 
de omgeving echter wat beperkt. De lage voorjaarstemperatuur heeft het aantal waarnemingen 
van insecten ook enigszins gedrukt. Er is daardoor wat meer aandacht besteed aan de lokale 
cultuur historische ontwikkeling. Waartoe verkennend voorwerk door de admin is gedaan. Al met al 
is het, mede door de kleine bezetting, voor ons allen ook tot een  zeer intensief kamp geworden. 
 
De kampeerduur werd aan het einde in verhouding tot de reisafstand door vrijwel alle deelnemers 
als (soms te-) kort genoemd. Wij hebben een eenvoudig “Drôme-dorps”afsluitend etentje in een 
lokale eetgelegenheid met elkaar gehouden. Er is op de laatste avond een evaluatie bij Nel 
geweest. Daarbij is afgesproken dat in het najaar een terugkombijeenkomst in het Noord-
Hollandse zal plaatsvinden. Joop zal met een uitwerkingsvoorstel daartoe nader contact opnemen.  
 
Het kamp is naar mijn mening volgens gebruikelijke KNNV-karakterisering  gevoerd geweest. Dus 
de vlag is hoog gehouden geweest en dat niet alleen. De samenwerking met de medebestuurders 
heb ik als prettig en constructief ervaren.     
Voor wat betreft de dag invulling mag ik U/jullie naar de verzamelde verslagen verwijzen. 
         
Joop (Kampvoorzitter)        
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Het excursiegebied rond Condorcet 
 
Omdat er in dit gebied niet eerder een KNNV-kamp is geweest was het even zoeken om relevante 
informatie te vinden. Wel was er zo’n 60 km zuidoostelijk, bij Montbrun les Bains een KNNV-kamp 
in 2009 .  
 Condorcet, is een klein plaatsje met ± 500 inwoners, maar heeft een rijke historie. Zo ligt 
dicht bij de huidige plaats op een heuvel de ruïne van de oude stad, uit 959 met de 
verdedigingstoren. Deze is ook vanuit de camping te bereiken. Even verder zijn er oude 
loodmijnen. 
 Condorcet ligt in het zuiden van het departement de Drôme, dat onderdeel is van de regio 
Rhône-Alpes. De camping van Condorcet ligt een kilometer buiten het dorp en ongeveer 10 km 
van Nyons. Nyons is een grotere plaats met een duidelijke regiofunctie dat midden in de vele 
olijfboomgaarden ligt. Verder is het gebied rijk aan fruitbomen, voornamelijk kersen en abrikozen. 
Hier en daar, vaak op kleine perceeltjes wordt lavendel verbouwd.  
Het hele gebied wordt gedomineerd door de rivier L’Eygues, die maar 75 km lang is en van oost 
naar west stroomt. Even westelijk van Orange 
mondt hij uit in de Rhône. Hier en daar heeft de 
L’Eygues gezorgd voor diepe insnijdingen in het 
landschap. Samen met de vele zijriviertjes zijn er 
de nodige kloven, de gorges ontstaan. Dit 
samenspel maakt het gebied rond Condorcet 
interessant.De ondergrond van het gebied is 
hoofdzakelijk gevormd in geologische tijdvakken 
Jura en Krijt. Dit houdt in dat het kalkrijk is en dat 
je verschillende fossielen soorten kunt vinden. 
Wij waren in de gelukkig omstandigheden dat er 
een Nederlander op de camping was, die al 18 
jaar in dit gebied naar fossielen zoekt. Op een 
avond heeft hij ons iets verteld over de geologie 
van dit  gebied. (Joop nogmaals bedankt). Meer 
interessante gegevens vind je op de Franse 
website van Natura 2000. Het gebied rond 
Condorcet bevat een drietal Natura 2000 
gebieden.  
 Het eerste, het grootste bestaat uit 
verschillende Gorges  rond het stroomgebied van 
de L’Eygues. Dit gebied wordt speciaal 
beschermd om de verschillende vogelsoorten, 
zoals de Vale gier, Steenarend, Slangenarend, 
Slechtvalk,  Zwarte wouw en Oehoe. Het gebied 
bij Rémuzat vormt hierbij het middelpunt.  
           
      
        dal van de L’Eygues bij Rémuzat       foto  Wytze                       
         
Het tweede gebied wordt gevormd door de oevervegetatie van de rivier L’Eygues. Deze wordt 
speciaal beschermd om de wilgen en populieren struwelen met de Steeneik, Quercus ilex en 
Rondbladige eik, Q. rotundifolia. Het derde gebied ligt een stuk zuidoostelijker van de camping en 
wordt beschermd om zijn bijzondere Jenerbes-vegetatie met zijn endemische soorten. In dit gebied 
krijgt de Juniperus thurifera, de Spaanse jeneverbes extra bescherming. De eerste twee gebieden 
hebben we bezocht. Voor het derde hadden we jammer genoeg geen tijd meer. 
De vegetatie rond Condorcet behoort hoofdzakelijk tot het mediterrane gebied. Dit maakt het voor 
ons Nederlanders extra moeilijk om de plant de juiste naam te geven.( zie verdere toelichting bij de 
plantenlijst). Door dit relatief warme gebied vind je ook verschillende bijzondere insecten soorten. 
Al met al kunnen we spreken dat het gebied rond Condorcet genoeg afwisseling biedt voor een 
veertiendaags verblijf in het late voorjaar of vroege zomer. 
 
de excursieregelaar,  Wytze 
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      gezicht op Condorcet                                                      foto  Wytze                           
 
 
 
 
   Blauw vlas          foto  Wytze 
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Natura 2000 gebieden rond Condorcet 

FR8212019 - BARONNIES - GORGES DE L'EYGUES : ZPS 
 
FR8201689 - FORETS ALLUVIALES, RIVIERE ET GORGES DE L'EYGUES : SIC 
 
FR8201695 - PELOUSES ET HABITATS ROCHEUX DES GORGES DE POMMEROL : SIC
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Excursieoverzicht, Condorcet, Drôme, 2012 
 
do.17 mei 
1. vanaf camping, naar ruïne Village, Condorcet, camping, ± 6 km, hoogte verschil 180 m 
2. vanaf camping richting St Pons, rechtsaf naar le Col, dezelfde weg terug. 
vr. 18 mei 
1. met auto naar St Pons, rondwandeling door open gebied, ± 6 km 
2. met auto naar Eyroles, rondwandeling over een graat, ± 6 km 
za.19 mei 
1. naar Nyons, bezoek aan streekmarkt, rondwandeling door olijfboomgaarden. 
2. met auto naar Vinsobres, wandeling door het boerenland, ± 7 km 
zo. 20 mei. 
1. wandeling langs de rivier l’Eygues, van Curnier naar Les Pilles, ± 7 km ( één auto geparkeerd in 
Les Pilles) 
ma. 21 mei. 
1. ivm. de regen naar Nyons voor een olijfboomgaardenwandeling ( zie 19 mei no 1) en museum 
bezoek. 
2. tijdens de choc een verhaal over de geologie van de Drôme door Joop, medecampinggast. 
di. 22 mei 
1. ivm de regen naar Vaison-la-Romaine, bezoek aan Romeinse opgravingen met museum  en  
een stadswandeling gemaakt. 
2. een bezoek aan het pottenbakkerijplaatsje Dieulefit 
wo. 23 mei 
1. wandeling, ± 7 km van Villeperdrix naar Sahune, één auto geparkeerd in Sahune. 
do. 24 mei. 
1. naar de gierenkolonie van Rémuzat, met auto, via Saint-May naar parkeerplaats van Plateau de 
St Laurant. Afsluitend een bezoek aan de begraafplaats van Saint-May. 
vr. 25 mei 
1. met auto naar Mont Ventoux, met een wandeling uitgezet door de entomoloog J.H. Fabre door 
een loofbos op de noordhelling. 
za. 26 mei 
1. lange wandeling, no 36 van de Sentiers de Randonne, Condorcet. 
2. wandeling vanuit Aubres, langs de waterval l’Enfernet naar les Blaches en terug 
zo. 27 mei 
1. Wandeling vanuit St. Pons, zie 18 mei, no. 1 
2. Wandeling vanuit Eyroles, zie 18 mei, no. 2 
 

Les Pilles 2012‐05‐24 

 
 het vervroegde “afsluitend diner”
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SFEERVERSLAGEN 
 
Donderdag, 17 mei 2012: zon met straffe 
wind 
17-1: Condorcet: van de camping naar de 
kasteelruïne  
aantal deelnemers: 7; leiding & verslag: Piet; waardering: 8 
 
        
                                                                                    Kuifhyacint                                    foto  Wytze 
De zwaarste excursie in fysiek opzicht, waarvoor zich zeven geharde personen aangemeld hadden. 
Niet onbelangrijk is om te vermelden dat iedereen ook weer het kamp heeft gehaald. Een kleine 
kanttekening: we hebben 4, 8 km gelopen in zes uur. Over de eerste 2, 5 km hebben we ruim vijf 
uur gedaan; dus moeten we wel vier uur lang gepauzeerd hebben bij een groot aantal planten. 
Zonder iemand tekort te doen mag ik wel zeggen dat dankzij Andries alles op naam gebracht werd. 
Soms duurde het wat lang en toen het tijd werd voor de koffie pauze moest de excursieleider 
vooruitrennen om Nel te zeggen dat we zouden stoppen.  
 In de groep was niemand met vlindernet; dus is het een prestatie van formaat dat 
uitgevonden is dat de parelmoervlinder de voornaam “kleine” heeft. De lunchpauze was aan de rand 
van het oude stadje Condorcet, waar ruim 100 jaar geleden de laatste bewoners zijn vertrokken. 
Tussen de ruïnes van stadsmuur en kerk was het op het oude dorpsplein goed zitten. Gier en arend 

gaven nog een extraatje aan deze pauze. 
 In het noorden trok de lucht dicht; de meeste dingen 
waren al gezien en in een betrekkelijk hoog tempo gingen we 
over asfalt terug naar de camping. 
 
17-2: Condorcet: van de camping naar Le Col  
aantal deelnemers: 6; leiding & verslag: Annette; waardering: 8 
 
Met zes deelnemers om kwart voor tien van de camping 
vertrokken. Het weitje aan het einde van onze camping bood al 
een halfuur nieuwe ontdekkingen. Na een klein stukje weg 
rechtsaf een keurig licht stijgend wandelpad naar Le Col 
gevolgd. Het gele wandelpadpaaltje voorspelde 40 minuten:  
de heen- en terugreis duurde vijf uren!    Koffie in een  
kersengaard en gepicknickt met uitzicht op de nog groene  

Bieslelie                                               foto Wytze 
lavendelvelden en fraaie vergezichten en bergen. Alle planten waren nog “oh-en-ah” en er moest 
nog regelmatig twijfel worden weggenomen om tot de juiste naam te komen.  
Het werd een aardige waslijst van soorten.                  
                 Het was heerlijk warm en zonnig; toch waren er weinig vlinders, insecten en vogels te 
bespeuren. Een mooie opwarmer voor wat nog gaat komen?!  

 
                       Wit vlas                            foto Wytze                            op weg naar Le Col: Wytze legt uit            
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Het Oude Dorp Condorcet 
 

 
                    foto Wytze 
 

 
          wat er nog van het oude dorp rest        foto Wytze 
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Vrijdag, 18 mei 2012: regenbuien afgewisseld door droge periodes met 
zon en onweer 
18-1: St.-Pons 
aantal deelnemers: 5; leiding & verslag: Gerard; waardering: 7 
 
Na de auto geparkeerd te hebben bij het kerkhof van St.-Pons begonnen we tegen half tien aan een 
volgens opgave circa zes km lange rondwandeling zonder noemenswaardige hoogteverschillen. Het 
regende een beetje. Maar het resultaat van de wandeling was toch enigszins anders dan gepland. 
Uiteindelijk liepen drie personen 7, 8 km en twee personen 10 km! 
 St.-Pons ligt op 505 m; we stegen eerst naar 572 m, daalden dan geleidelijk naar 412 m, 
gingen weer omhoog naar 550 m om ten slotte weer te dalen naar 505 m. Vlak wil ik dit niet 
noemen! 
 Begeleid door het voortdurend gezang van nachtegalen – we liepen van het ene territorium 
naar het andere – wandelden we in een rustig tempo over de gemarkeerde route. Voor de 
koffiepauze werden we getrakteerd op een stevige regenbui; tijdens de pauze was het droog en 
genoten we van een bijzonder uitzicht op kale, geërodeerde heuvels. Na de koffiepauze weer een 
regenbui. De klei waarop we liepen, plakte aan onze schoenen en vormde een dikke plaklaag. Toen 
we afgedaald waren naar de beek en deze waren overgestoken, vonden we een plek om te 
lunchen. 
 Na de lunch verlieten we de gemarkeerde wandelroute om via een doorsteek op de route 
naar St.-Pons te komen. Dat mislukte volledig. Het begon te onweren. We kwamen bij een 
wijngaard en daar hield het – brede – pad op. We stapten over een schrikdraad en gingen over een 
smal padje verder. We liepen omhoog over de rand van een kleirichel / kleiberg. Boven was een bos 
en daar constateerden we dat we naar het zuidoosten liepen in plaats van naar het noordwesten. 
Gezocht naar een pad en er een gevonden. Het verkeerde pad zoals later bleek. Het onweer was 
verdwenen, de zon kwam door, de vogels zongen en de vegetatie was interessant. Maar we 
dwaalden wel steeds verder af van ons einddoel! Toen maar besloten via een zwijnenpaadje naar 
de zichtbare verkeersweg te lopen. Dat lukte en toen bleek dat we dichter bij de camping waren dan 
bij de auto in St.-Pons. 
 Twee personen liepen naar de auto, de drie anderen bleven langs de weg op hen wachten. 
En zo kwamen we toch weer met z’n vijven terug op het kamp. Het was half vijf. 
 
 
18-2: Eyroles 
aantal deelnemers: 6; leiding & verslag: Onno; waardering: 8+ 
 
De excursie was aangekondigd als moeilijk: categorie 2, en terecht. Na afloop bleek er een stijging 
van 169 m te zijn geweest over een afstand van 6,03 km, waarover wij met z’n zessen zes uur en 
vijfendertig minuten hebben gedaan.  
 Wij vingen de excursie aan met de bekende voortvarendheid van de floristen, die op nog 

geen vijf meter afstand van de parkeerplaats al de 
meest spannende en op uitgebreide determinatie 
wachtende planten en plantjes ontdekten. Minzaam 
deelden zij hun ontdekkingen met de overige 
excursieleden, die met graagte – een paar op enige 
afstand – de hun aangeboden kennis opslurpten. 
Na een half uur botaniseren begon de regen met 
bakken uit de hemel te vallen en werd er gesproken 
over een eventueel afbreken van de excursie. 
Tijdens de koffiepauze van kwart over elf werd dit 
onderwerp in de groep gegooid, en zie, tijdens het 
polderen op 677 m hoogte begon de lucht op te 
klaren en werd regen aanmerkelijk minder. Wij dus 
door! Toch bleef het 

                      de floristen in hun element                                 weer van het soort waarin vogels, vlinders et kleine 
vlieg- en kruipbeestjes zich maar mondjesmaat lieten zien.      

 



13 
 

 Gelukkig zorgde een miljoenpoot die ons pad kruiste voor de nodige hilariteit: z’n pootjes 
bleken in de pas lopen! De plantenmensen zetten ondertussen hun inventarisatieactiviteit 
onverstoorbaar door met misschien wel als esthetische hoogtepunten een veld met in de wind 
wuivend vedergras en een weide vol tijm met volop tijmbremraap: adembenemend!. Dat was ook 
het uitzicht vanaf de kam over de aanliggende dalen en bergen. Landschappelijk was deze excursie, 
zoals een van de excursiedeelnemers na afloop opmerkte, ook een juweeltje. 
Gezien de tijd, een enkele donderslag en het intensief afspeuren van de omgeving zagen wij af van 
de optionele extra boog op de wandeling. Via een schaap- en geitenhoeder met hond met ogen van 
verschillende kleur kwamen wij tegen half vijf weer bij de auto’s: moe, maar voldaan van een 
excursie waarin ca  6 km met een snelheid van 0.9 km per uur werden afgelegd, dat wil zeggen 
“hoog op de intensiteitschaal”. 
 Niettegenstaande de stevige regen in het begin en enkele buitjes tussendoor een zeer 
geslaagde excursie over een mooi en interessant parcours, die bij beter weer nog spannender was 
geweest. Een groot pre was dat het een echte en goed te lopen rondwandeling was, waardoor het 
van begin tot eind uitkijken bleef naar interessant materiaal.  

 

 
                Eyroles                           foto Wytze 
 
Zaterdag, 19 mei 2012: zonnig tot laat in de namiddag 
19-1: Nyons: Sentier de l’olivier 
aantal deelnemers: 2; leiding & verslag: Leni; waardering: 8 
 
Een wandeling door de olijfboomgaarden. Zeer de moeite waard voor mensen die van bomen 
houden. De route loopt zeer comfortabel: aanvankelijk over asfalt, daarna over landweggetjes, goed 

gemarkeerd. Op een aantal plaatsen staan informatieborden 
met duidelijke tekeningen en uitleg i
olijfbomen staan hier in 
 
19-2: Vinsobres 
aantal deelnemers: 8; leiding: W
waardering: 6½ 
 
Om 9.15 uur vertrokken we met acht personen. 
een route van 6½ km door het boerenland. Een gemarkeerde 
route, voornamelijk over asfa
zouden we ook onverharde, schild

bron: Pays de Noyons carnet découverte 2012 

n het Frans. De meeste 
grasland met veel (on)kruiden.  

ytze & Anneke; verslag: Anneke; 

De bedoeling was 

lt, maar met een paar doorsteekjes 
erachtige weggetjes aandoen. 
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 Vol goede moed op weg na de auto’s 
op inventieve wijze in de berm bij een oprit van 
een boerderij te hebben geparkeerd. Na 10 m 
bleek al dat dit een kruipexcursie zou worden. 
De bermen waren héél anders dan bij 
Condorcet et lieten allerlei raadselachtige 
groeisels zien die uiteraard op naam moesten 
worden gebracht. Voor mij was de 
aspergeorchis zeer de moeite waard evenals 
de zaadbollen van de morgenster en de 
bloeiende pekklaver. Na 900 m (!) was het tijd 
voor de koffie in de berm met uitzicht 

 Pekklaver                                                     foto Wytze 
op de vignoble Le pré neuf. Het bleek dat we verder steeds tussen de wijngaarden zouden blijven 
van Le pré neuf tot chateau Le prieur. Jammer genoeg was er weinig meer te beleven. Na de lunch 
een plan de campagne gemaakt: toch maar niet het geplande rondje, maar nog een stukje verder en 
dan retour. Bij de retourtocht wou Wytze ons toch maar naar een andere weg voeren! Daarvoor 
moesten we echter door een klein kloofje vol bramen! Dat lukte wonderwel, maar jammer genoeg 
kwamen we uiteindelijk toch weer op de bekende weg uit. 
 Al met al hebben we 7,2 km gelopen met een gemiddelde van 1, 4 km per uur. Gezien het 
zeer kruiperige begin toch nog een aardig gemiddelde. Advies: deze excursie is bijzonder geschikt 
voor floristen, iets minder voor de breder geïnteresseerden. 
 
 
Zondag, 20 mei 2012: aanvankelijk zonnig; in de 
namiddag regen 
20-1: langs de L’Eyges van Curnier naar Les Pilles  
aantal deelnemers: 13; leiding & verslag: Piet; waardering: 8 
 
Een gemoedelijke excursie zoals dat past op een zondag. Bij de start een 
rood bosvogeltje; het eerste in dit kamp en iedereen was blij. Toen duurde 
het even voordat iedereen het eens was met de route die de excursieleider 
aangaf: een stukje asfalt naar de brug bij Curnier. Een oudere Franse vrouw 
die haar hondje uitliet, sprak mij aan. Ik stond daar moederziel alleen op de 
anderen te wachten. Toen zij hoorde dat de groep bestond uit botanisten, 
ornithologen en andere specialisten begreep zij de situatie: “dat zijn mensen 
die overal stoppen”, zei zij.            Rood bosvogeltje 

Ze had een vooruitziende blik, want de eerste kilometer is in bijna twee uur 
afgelegd. We liepen over een dijkje met de rivier aan de rechterkant en 
cultuurland links. Een enkel moeilijk te determineren plantje op de zonkant 
van de dijk drukte het tempo. Niet zo erg, want slangenarenden, zwarte 
wouwen en gieren hielden de vogelaars bezig. Bij deze excursie geen 
`doorsteekjes`, maar na de koffie wel door een beek om op de weg te 
komen. Onno die wat met grote stenen heeft, zocht nu niet naar insecten  

       Oxythyrea funesta  
en reptielen, maar ontpopte zich als wegenbouwer. Iedereen kwam droog aan de overkant. 
 Na zeshonderd meter asfalt weer een buitenompad; rechts een muur tegen hoogwater en 
links een smalle strook groen. Het tempo werd hoger en er bleek genoeg te zien. Op een beschut 
stukje de lunchpauze. In de klei bij het water waren sporen van reiger, wild zwijn en das te zien. De 
regen kwam dichterbij; dus ging het tempo omhoog. Weer op het asfalt na enige tijd links een kale 
wand. Ooit stroomde de rivier daar en is er een grindlaag van meer dan 10 m dikte afgezet. In die 
laag waren een paar banden (30 cm dik) van fijn zand. In droge perioden heeft het nogal gestoven! 
 De muren van de eerste huizen van Les Pilles leverden de nodige planten en voordat het 
echt ging regenen, stapten de chauffeurs in de auto van Nel om de andere auto´s te halen+ het was 
half vier. 
           



 
       een riskante oversteek !                                                                            foto Joop 
 
Maandag, 21 mei 2012: in de morgen volop regen, namiddag droog 
21-1: de olijfboomgaarden van Nyons & Nyons stad 
aantal deelnemers: 13; leiding: Wytze; verslag: Betty 

 
de excursie in de regen bij Nyons 

Een regendag. Het plenst zo hard dat zelfs een simpel rondje rond het kamp niet aangenaam leek, 
en te glibberig op de vette klei. Eerst uitstel tot 11.00 uur. Het werd iets minder. Toen allemaal naar 
Nyons waar onze admin Leni inmiddels alle museumpjes en aanverwante zaken wist te vinden. We 
parkeerden bij de brug en liepen via het Vrijheidsplein en stadhuis de helling op richting de 
olijvenroute. Eerst door een villawijk met al veel oude olijfbomen en later door de echte gaarden. 
Infoborden maakten ons wijzer en landschappelijk was het heel aardig. De regen werd ook allengs 
minder. Daarna direct naar het lavendelmuseum aan de rivier, waar ze helaas de destillatie op dat 
moment niet konden laten zien. Maar ze hadden wel een winkel met essences, zeepjes etc., waar 
iedereen cadeautjes voor thuis kon scoren. Toen met gezwinde pas naar de scoutinerie, een weverij 
waar uit kokosvezel platte zakken werden gemaakt om olijfpulp te persen. Bijna 100 jaar lang een 
zinvolle en lucratieve arbeid. Tegenwoordig maakt men matten, ook in kleur t.b.v. particulier gebruik. 
Hier konden we wel een demonstratie zien. Aan het olijvenmuseum kwamen we niet eens toe. Al 
met al een interessante en leerzame tijdsbesteding die toch ook botanische wortels had.  
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Dinsdag, 22 mei 2012: in de morgen regen, ‘s middags droog 
22-1: Vaison-la-Romaine 
aantal deelnemers: 9; leiding & verslag: Annette; waardering: 8 
 
De hele nacht onophoudelijk regen. En nog steeds tijdens het ‘ochtendappel’ om. 9.00 uur, 
noodgedwongen in het ‘washok’. Een aantal deelnemers probeerde hupsend en huppelend warm 
en soepel te blijven! Geen buitenprogramma, deze dag, de voorspellingen waren somber. 
 Twee ‘tweetallen’ hadden een eigen programma, negen anderen togen naar Vaison-la-
Romaine, een Michelintweesterrenstadje, 30 km zuidwaarts in de Vaucluse. Daar aangekomen 
zwermden we eerst uit over de markt, die zeer royaal en zuidelijk oogde. Wat later gingen we met 
z’n zessen naar het Archeologisch Museum, het theater en de blootgelegde Romeinse resten van 
huizen eromheen. Tamelijk groot van opzet. Met de audiotour in de hand waren we er zeker twee 
uur. Daarna maakten we nu weer met de hele groep een stadswandeling. Nog een Romeinse 
opgraving waarbij de gemeenschappelijke latrines voor enige hilariteit zorgden. Daarna de 
Merovingisch/Romaanse kapel van S. Quenin, een kleine – maar grootse – kathedraal met een 
fraaie kloostergang met dubbele zuilengalerij. Via de Pont Romain klommen we omhoog naar de 
Cité médiévale. Heel origineel en fraai, we vormden een groepje dankbare toeristen. Een volle dag, 
die overigens vrijwel droog verliep. 
 

 
floristen op een archeologisch hoogtepunt  

 
22-2: Dieulefit: bezoek aan pottenbakkerij 
aantal deelnemers: 2; leiding & verslag: Leni 
 
Route: Condorcet – D70 de Trente Pass, D130 Dieulefit en D540 Le Poët Laval. In Dieulefit en 
omgeving hebben zich wel 40 pottenbakkerijen gevestigd. In het centrum bevindt zich het “Maison 
de la céramique”, waar een museum is gevestigd plus een tentoonstelling van hedendaagse 
keramiek. In het gebouw is ook een 4 jarige opleiding tot pottenbakker gevestigd. Het museum is 
zeer de moeite waard. Heel duidelijk wordt beschreven en getoond hoe het potenbakkersbedrijven 
in die regio zijn ontstaan. Diverse kleigroeves in de omgeving hebben uitstekende klei vrijgegeven. 
 Bezoek aan Le Poët Laval is ook zeer de moeite waard, te weten het bovenstadje (oud). Het 
oude stadje is praktische nog geheel intact. Het is wel een speciale excursie voor de liefhebbers van 
keramiek 
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Woensdag, 23 mei 2012: overdag zon 
23-1: Villeperdrix & Sahune 
aantal deelnemers: 13; leiding & verslag: Wytze; waardering: 9 
 
Eindelijk na twee dagen regen weer wakker worden met de zon. Dat geeft de burger moed! Met ons 
allen – dat heb je met een kleine groep, gingen we op pad met vier auto’s richting Sahune; een auto 
bleef achter in Sahune, met de rest en alle mensen richting Villeperdrix. De weg ging van langs de 
rivier plotsklaps omhoog via een smalle weg. Uitkijkend naar een parkeerplaats vonden we die in 
een haakse bocht. Na enig heen en weer draaien stonden de drie auto’s prima. De honden uit het 
dorp die toezicht hielden trakteerden ons op een luid gejoel! Doorlopend langs een stukje weg 
richting Villeperdrix kwamen we in een prachtig, open dal met Villeperdrix pontificaal in het midden 
op een grote bult. Dat alles omringd door bergen. De koffiepauze wordt gehouden op een goed 
uitzichtpunt op een gorge beneden ons. Natuurlijk werden er de nodige planten, beestjes e.d. 
gezien, maar Piet zorgde voor een echte verrassing, toen hij zijn “steentjes” liet zien. Alles bij elkaar 
was het een tocht met mooie paadjes, maar ook met echte beklimmingen en afdalingen. Wat dat 
betreft: voor elk wat wils. 
 

 
olijfboomgaard excursie Villeperdrix                  foto Wytze 

 
 In Sahune aangekomen werden we door Els getrakteerd op een ijsje. En dat smaakte prima 
op inspannende, warme dag. 
 
 
Donderdag, 24 mei 2012: volop zon 
24-1: de gieren van Rémuzat, de abdij van Bodon en de begraafplaats van St.-May  
aantal deelnemers: 11; leiding: Wytze; verslag: Onno 
 
Wij gingen naar Rémuzat om de gieren te zien. En gezien hebben we ze. Majestueus kwamen ze 
aanzeilen, de vale gieren en een enkele aasgier, in de zon tegen de blauwe lucht met een enkel wit 
wolkje, terwijl wij op de kam “loge zaten” te genieten van deze vliegende deuren, geherintroduceerd 
of niet! De tocht naar de gierenrots alleen al was een hele belevenis. Wij waren niet heel vroeg op 

pad, maar het mocht toch ook niet al te laat zijn, want op het 
laatste stuk van de route, zo had Anneke ons op het hart gedrukt, 
waren tegenliggers niet erg gewenst. Uiteindelijk verliep de rit 
zonder problemen. Van de parkeerplaats naar de rots was het 
nog een kleine 2 km lopen over een pad door heide en lichte 
ruwenis. Een paradijs voor floristen en vlinderaars, naar het 
bleek. Toch hebben we de rots bereikt. Daar viel het verschil 
tussen vogelaars en floristen op: de eersten konden uren blijven 



18 
 

zitten kijken vol eerbied en aandacht naar het 
natuurgeweld dat langs kwam zweven, maar bij de 
plantenmensen ging het na een half uurtje toch 
kriebelen in de benen. Hier splitste de groep zich 
dus. De floristen daalden via schapen- en 
geitenpaadjes de berg af richting de restanten van 
de aloude abdij de Bodon, terwijl de vogelaars 
achterbleven en hun geduld beloond zagen met 
een koppeltje rode rotslijsters als toetje.  
 Uitgekeken en uitgedetermineerd 
ontmoetten wij elkaar weer op de parkeerplaats bij 
de abdij. Vandaaruit beide groepen voldaan en nog 
steeds met de zon zichtbaar aan de hemel terug 
richting Condorcet. Maar niet linea recta! Op 
advies van de campinghoudster sloegen wij een 
paar kilometers na de abdij linksaf St.-May in, waar 
wij de begraafplaats hoog boven kerk en dorp 
gelegen bezochten: je zult er maar iemand moeten 
begraven met kist en al; dat is sjouwen! Echt veel 
te determineren viel er op die locatie niet, maar wel  
te genieten van een adembenemend uitzicht                            kerkhof van Saint-May 
op het dal van de rivier Eyges en de rotsformaties tegenover ons waarin her en der nog vale gieren 
waren te bewonderen. Tegen vijven waren wij moe, maar voldaan terug op de camping. Daar was 
voldoende tijd voor uitrusten, je verkleden dan wel opmaken voor het kampdiner dat om zeven uur 
in Les Pilles, op een 5 km van onze camping door admin Leni was georganiseerd. En ook dat was 
een succes. Tegen half tien waren wij op de camping nagenietend van een zeer geslaagde dag.  
 

 
bij Saint‐May                                                                         foto Wytze 

 
Vrijdag, 25 mei 2012: volop zon tot ver in de namiddag 
25-1: De Mont Ventoux; 
aantal deelnemers: 13; leiding: Wytze; verslag: Els 
 
Om 9.00 uur stonden we klaar voor de excursies van de dag. En wat bleek? Wederom koos 
IEDEREEN voor excursie 1: Mont Ventoux. Dat heb je met zo’n klein kampje van dertien personen! 
Met vier auto’s in colonne richting berg. Eentje raakte de kluts kwijt in Vaison, reed daar een rondje, 
sloeg vervolgens de verkeerde D-weg in (D-977), maar uiteindelijk wisten ze de juiste richting weer 
te pakken te krijgen en kwamen slechts een paar minuten later op de top aan. (Wat een gesjees al 
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die km’s bergopwaarts.) Bovenop koffie gedronken en genoten van ’t uitzicht. Een mooie heldere 
dag met goed zicht op de besneeuwde Alpentoppen (en tapuiten). 

Daarna naar Mont Serein (noordhelling) afgedaald om de wandeling van 
Jean-Henri Fabre te maken. Een aanrader! Pelouses, beukenbos en alles 
wat daar zoal wil groeien en bloeien, bijvoorbeeld gentianen. Dit kamp is 
klein en fijn, maar jammer genoeg niet snel! Bij de lunch (rond 13.30 uur) 
hadden we 700 m afgelegd, en dat betekende dat de hele Jean-Henri-
route wat teveel voor dit gezelschap werd. Dus ’t korte rondje gemaakt. 
Voor de floristen een bevredigende dag, voor de vogelaars wat minder,  
want er was niet zo veel te beleven op vogelgebied, of hoort daar een 

    Veldgentiaan                    eskadron straaljagers (mirages!!) bij dat in formatie laag over de top 
scheerde? In ieder geval een spectaculair gezicht. 
 In de verte rommelde en flitste het, maar Gerard zei dat we daar geen last van zouden 
hebben, dus daar vertrouwden we volledig op! En het klopte!!. Nog een bijzondere vondst: een 
rugzak met inhoud (cameraatje, geld, aantekenboekje). Keurig afgeleverd als nette burgers betaamt 
bij de gendarmes in Vaison. Of de rechtmatige eigenaar zijn zak terugziet, valt te betwijfelen, maar 
wij hielden er in ieder geval een goed gevoel aan over!       

 Kortom: leuke dag, mooie uitzichten, maar de schrijver dezes 
verlangt nu erg naar de lange wandeling van morgen!!! 
 
  
Zaterdag, 26 mei 2012: volop zon 
26-1: St.-Pons wandeling 36 
aantal deelnemers: 2; leiding & verslag: Gerard; waardering: 8 
 

               Grote glimworm 
In de warme zon over de asfaltweg richting St.-Pons. Na circa 2 km rechtsaf, maar de aanduidingen 
spraken elkaar tegen: privé terrein, verboden in te rijden etc. Verderop was wel een aanduiding van 
een wandelroute. Het bleek het eindpunt te zijn, zodat we ‘tegendraads’ de route liepen! Voordeel: 
we zagen de mountainbikers aankomen en de stijging over de losliggende stenen was goed te 
doen. 
 Prachtige uitzichten over het omringende landschap met op de achtergrond de Mont 
Ventoux. Het was zeer warm. Koffiepauze in de schaduw, na anderhalf uur lopen. Het ging snel, we 
hadden al ruim 5 km afgelegd. 
 Vervolgens een pittige, dus hete, stijging naar het hoogste punt, op 856 meter. Lunchpauze 
op een schaduwplek met wind. Dan een langzame afdaling. Er lag een adder op het pad die we 
maar net konden ontwijken. Op een kruispunt van paden spraken de tekens op de bomen elkaar  
tegen Dus namen we het verkeerde pad! Dat bleek toen we bij een boerderijtje met blaffende hond 
kwamen, waar een bord stond dat we op ‘Le Col’ waren! Helemaal fout dus. 
 Zelf geïmproviseerd en over route 30 naar de asfaltweg en naar de camping terug waar we 
om half drie arriveerden na een wandeling van 15, 5 km. Wel de moeite waard! 
 
26-2: Aubres 
aantal deelnemers: 11; leiding: Wytze; verslag: Onno; waardering: 8+  
 

Op de dagelijkse ochtendontmoetingsplaats wuifden wij eerst de twee 
dappere dodo’s uit die aan de lange afstandsmars van meer dan 15 
kilometer begonnen om vervolgens onze bullen te pakken voor een 
excursie in de vallei van de Cougoir vanuit het naburige plaatsje Aubres 
vlak voor Nyons. De zon stond al vroeg hoog aan de hemel en het 
beloofde een mooie dag te worden. Na een beetje zoeken vonden we 

een geschikte parkeerplaats voor onze auto’s en konden wij aan onze 
dagtaak beginnen. Ons pad voerde ons stroomopwaarts met de Cougoir 
dicht aan onze rechterkant. Dit gaf ons een fantastisch uitzicht op de 
steile berghelling aan de rechteroever   van het stroompje.      
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 De eerste grote verrassing was 
de Cascade d’Aubres, een waterval 
waar je zonder veel gevaar onderdoor 
kon lopen en Piet prachtige afdrukken 
van planten aantrof, waarvan hij ons 
echter op het hart drukte dat het echt 
geen fossielen waren. Iets verderop 
werd de vondst van de dag gedaan: 
een afgedankte porseleinen isolator. 
Het bleek dat Leni hier weg van was; 
dus ontfermde Piet zich over dit een 
paar kilo wegend restant van het 
Franse elektriciteitsnet. Bij de 
koffiepauze werd onze rust verstoord 
door een blauwe ijsvogelvlinder, die na 
uitgebreid bewonderd te zijn weer in 
vrijheid werd gesteld. Ons pad steeg 
geleidelijk, zodat wij langzamerhand 
het directe contact met het water 
gingen verliezen, maar dat had als 
voordeel dat wij nu een mooi zicht op 
het ravijn kregen. Een paar honderd 
meter voor een eenzaam groepje boerderijen, Les Blaches, werden de floristen heel enthousiast 
over een aapjesorchis, die nog aan hun kamplijst ontbrak. Zij hadden overigens helemaal geen 
klagen tijdens deze excursie zoals ook uit de plantenlijst zal blijken. Dat gold ook voor de 
vlinderaars: zon met weinig wind werkt immers uitnodigend op vlinders. Vogels waren er 
daarentegen niet echt veel te bespeuren. Voor de boerderijengroep hebben wij zittend op de 
ravijnrichel onze middagboterhammen opgegeten in de zeer welkome schaduw van een paar 
bomen. Na de lunchpauze trokken wij vol goede moed verder, maar na enige tijd werden wij 
geconfronteerd met het probleem van een ravijnwandeling: waar ligt het punt van ommekeer? De 
oplossing werd gevonden in de gefaseerde terugkeer. Op drie verschillende punten is een groepje 
teruggewandeld, zodat de eerste afhakers op hun gemak naar de waterval konden kuieren, waar 
een fijne bank in de schaduw stond, en hier en daar en route ook nog wat konden rondsnuffelen, 
terwijl de laatste tranche in een hoger wandeltempo toch niet veel later op het punt van vertrek 
aankwam. Zeker een geslaagde excursie met een Franse isolator als trofee! 
 

 

 
Les Blaches in het dal van de Cougoir                                 foto Wytze 
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Zondag, 27 mei 2012: in de morgen regen, in de 
namiddag volop zon 
27-1: St.-Pons  
aantal deelnemers: 6; leiding: Wytze; verslag: Betty; waardering: 
8 
 
Even voor 9.00 uur brak een stevige regenbui los met onweer, 
waarom het vertrek werd uitgesteld tot 10.00 uur. Daarna werden              
twee mooie excursies in de buurt herhaald, die nog niet iedereen  Capnodis tenebrionis 
had gedaan.  
 Per auto is het tien minuten naar het dorpje St.-Pons. Hier begon de landschappelijk 
gevarieerde wandeling. De planten kenden we intussen wel, maar er werden weer aardig wat 
vlinders gevangen. Behoudens nachtegalen, merels etc. was de oogst aan vogels weer spaarzaam. 
De bokkenorchissen in knop waren niet verder ontwikkeld dan de week ervoor. Het bleef gelukkig 
halverwege de middag droog, hetgeen was voorspeld, zodat we tevreden en droog het kampterrein 
weer bereikten. Hier waren we intussen geheel ingesloten door gearriveerde Nederlandse 60+-ers 
in caravans, die daar gezellig naast zaten, en praatjes met elkaar maakten. Een hele tegenstelling 
met onze aankomst en eerste anderhalve week. Zo zat de laatste dag erop. Sommige tenten waren 
al ingepakt of vervangen door een klein exemplaartje. Vanavond nog een glaasje wijn in plaats van 
choc, en dan is dit mooie kamp in de Zuid-Franse Drôme weer ten einde. We zullen de knalgele en 
zwaar geurende Spaanse brem die overal de hellingen kleurt, en de alom tegenwoordige plakkaten 
van de blauwe bieslelie missen. 
 
27-2: Eyroles  
aantal deelnemers: 4; leiding & verslag: Gerard; waardering: 9 
 
Na de auto op aanwijzing van een dorpsbewoner achter de kerk geparkeerd te hebben begonnen 
we om kwart voor elf aan onze wandeling, die uiteindelijk 5, 8 km lang was. Over de weg richting 
bergpad; dan een stevige klim 100 meter omhoog. Nu volgde een fraai traject over de kam van een 
heuvel met zowel links als rechts fraai zicht op de dalen en het berglandschap. Na de regenbui 
vanmorgen geurde de natuur heerlijk kruidig. 
 Het tamelijk open en kale traject was blauw van de bieslelies. Verderop een veld met 
vedergras, et tijm met opvallend veel tijmbremraap. Onder ons langs vloog door het dal een vale 
gier. We pauzeerden voor de lunch in een (heksen)kring van rotsblokken, een uitgelezen plek voor 
de fossielenzoeker in onze groep. Na deze pauze een gestage afdaling naar het keerpunt in de 
route, de Col de Fabre. Vanaf hier werd onze ontspannen wandeling herhaaldelijk gestoord door 
vele hijgende en zwoegende mountainbikers. Het pad was nu een onverharde weg. We passeerden 
een stuk met veel bezembrem, waar een imker diverse bijenkorven had geplaatst. Verderop hingen 
rijpe kersen. Die smaakten zeer goed! 
 En zo slenterden we naar de auto terug, waar we zo’n 3½ uur na ons vertrek arriveerden. 
Een aanrader, deze mooie wandeling. 
  

zaterdag, 2012‐05‐26: choc in de open lucht, wat een luxe ! 
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De kerk van St. Pons: het begin- en eindpunt van excursies! 
 

 
                      foto wytze 

 
 

een aspect van Condorcet dat voor ons verborgen is gebleven! 
 

 
          foto Wytze
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Condorcet: een verslag van de stenen en fossielen 
 
Condorcet; een kamp op 400m hoogte maar waar ooit de zee stroomde! 
De Rhône-vallei ontstond in de tijd dat Italië en Spanje van elkaar 
losscheurden. In het Mesozoïcum ( Trias, Jura en Krijt ) was de vallei 
meestal een zee. De Mont Ventoux was een eiland  in deze                           fossielen als sierbestrating in   
grote binnenzee. Op de bodem werd kalk afgezet. In dat opzicht is het                   Vaison‐la‐Romaine   
gebied vergelijkbaar met de Causses. Rij van de camping naar het noorden en na 15 km ben je in 
een heuse gorge: een uitgeslepen dal van soms maar 30 m smal en met haast verticale wanden 
van meer dan 100 m hoog. Het Mesozoïcum begon 200 miljoen jaar geleden en eindigde 65 miljoen 
jaar geleden. In die onvoorstelbaar lange tijd veranderde het klimaat wel eens. Bij een andere 
temperatuur is er een ander leven in de zee en dus ook een andere soort van kalkafzetting op de 
zeebodem. Daardoor is er een gelaagdheid in de kalkafzettingen te zien. Er zijn zelfs perioden 
geweest dat er geen water was en het flink heeft gestoven. Dat zie je terug aan een zandlaag 
tussen de krijtlagen. Door het ontstaan van de Alpen na afloop van het Mesozoïcum zijn de 
kalklagen plaatselijk sterk vervormd. Op kleine schaal zag je dat langs de weg tegenover de 
afvalcontainers. In de rotswand zaten plooien alsof er een omgekeerde stapel soepkommen van 20 
m breed was doorgezaagd. Op grotere schaal o.a. bij St. Pons. Een horizontale laag op zo’n 1000 m 
hoogte die kilometers doorliep en dan “opeens” tientallen meters naar boven afboog. 
 

 
                Ste‐Jalle: de erosieruggen                                            foto Leni 
 
Fossielen, vooral ammonieten, waren overal te vinden. Het eerste fragment vond ik in het beekje 
naast de camping. Voor gave, grote fossielen moet je gesteente hebben dat makkelijk verweert. Op 
enkele plaatsen in de omgeving was de erosie van de rots in schilfers van enkele mm dik zó snel 
dat er niets op groeide. De fossielen zijn veel harder dan het gesteente. Vaak zijn ze omgezet in 
calciet of in pyriet. Door de verwering komen de fossielen vrij en bij zo’n erosie moest je gaan 
zoeken, werd er  gezegd. Na afloop van het kamp zijn Leni en ik naar een erosiegebied gegaan. 
Indrukwekkend! Maar, waar liggen de fossielen? Pas bij de derde plek dacht ik:”als ik hier één dag 
zoek is er kans dat ik een gave ammoniet van zo’n 6 cm vind. Helaas, toen was het tijd om naar de 
tent te gaan zodat deze fossielen een wens voor later blijven. 
 
Piet 
      
     



 
                                                                                                       Ste‐Jalle                     foto Leni 
 

de horizontale richels van harde kalksteen in de snel eroderende kleiachtige kalkrijke grijze ruggen 
 

 
                                        Ste‐Jalle                  foto  Leni 

24 
 



25 
 

 
Toelichting plantenlijst Condorcet 2012, Drôme 

 
Met een lijst van 370 plantensoorten krijg je een aardige indruk van het gebied rond Condorcet. 
Condorcet ligt in het zuiden van het departement de Drôme, net boven de grens met Vaucluse. 
Het gebied ligt in het mediterrane deel van Frankrijk. Dit maakt het voor ons, van het gematigde 
klimaat extra moeilijk. Een goede determineergids hadden we niet voor dit bijzondere gebied. 
Hierdoor was het lastig om sommige planten de juiste naam te geven. Dat er vergissingen zijn 
gemaakt is niet uit te sluiten. 
Tweede helft van mei is ook een goede periode om daar naar de planten te kijken. Hierna wordt het 
er te warm en alle plantensoorten verdrogen.  
Zoals in het kampverslag van de Drôme uit 2009 al is opgemerkt kwamen we veel plantensoorten 
uit de vlinderbloemenfamilie tegen, totaal 51 soorten. Een goede tweede is de composietenfamilie 
met 43 soorten. Samen vormen ze een ongeveer een kwart van de plantenlijst.  
Een aantal “bijzondere” soorten: 
De Bieslelie, Aphyllanthes monspeliensis, deze plant met zijn blauwe bloemen kwamen we bijna 
overal tegen. Sommige schrale hellingen waren daardoor blauw gekleurd.  
 De Italiaanse zwaardlelie, Gladiolus italicus deze kleine gladiool kwamen we regelmatig in 
weilandjes en bermen tegen vaak in gezelschap van de Kuifhyacint, Muscari comosum.  
 

Uit de vlinderbloemenfamilie 
zagen we regelmatig Dorycnium 
pentaphyllum en Dorycnium 
hirsutum. Dit geslacht komt in 
Nederland niet voor. We hadden 
dan ook moeite om deze soorten 
de juiste naam te geven
“raar” soort uit deze familie i
Schorpioenkroonkruid, 
scorpioides. Een plant met gele 
bloemen waarvan de vru
op een schorpioen. Natuurlijk 
mogen we de Pekklaver, 
bituminosa niet  

Dorycnium hirsutum                foto  Wytze 
overslaan. Als je de bladeren van deze plant kneust ruikt 
teer.(Een leuk determineer kenmerk).  
   
   Uit de ruwbladigenfamilie is de Italiaanse ossentong,  Wytze     
 azurea een opvallende verschijning. Deze lijkt op onze osse n 
azuurblauw zoals de wetenschappelijke soortnaam ook aangeeft.  
Verder vielen de mooie grote bloemen van vlas op. De blauwe van Linum perenne en de witte van 
Linum suffruticosum.  
 Naast de olijfbomen kwamen we regelmatig de Steeneik, Quercus ilex tegen. Dit is een 
groen-blijvende eik uit het Middellandse zee gebied. Ook kwamen we een manshoog 
Palmboompje, Buxus sempervirens tegen. Ook een soort uit deze streek. Zo ook de soorten uit de 
Pruikenboomfamilie waarvan de Terpentijnboom, Pistacia terebinthus de opvallendste is. 
 Hoewel geen uitgesproken gebied voor orchideeën vonden we toch nog 17 soorten. 
Sommige maar één maal. De Hommelorchis, Ophrys holosericea s.l. kwamen we in verschillende 
vormen tegen. De Welriekende nachtorchis, Platanthera bifolia werd het meest gevonden, totaal 
negen maal. 
Al met al een kamp met vele plantensoorten die we elders niet zo vaak tegen komen.  
 
Wytze 
 

. Een 
s 

Coronilla 

cht lijkt 

Psoralea 

zij naar 

Anchusa    Italiaanse zwaardlelie      foto
ntong maar de bloemen zijn groter e
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  van 14 t.e.m. 27 mei  2012             

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 17/1 
17/
2 

18/1&27/
1 

18/
2 

19/
2 

20/
1 

23/
1 

24/
1 

25/
1 

26/
2 los 

Familie 

Equisetum ramosissimum Vertakte paardenstaart X X Paardenstaartfamilie 

Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart X X X Paardenstaartfamilie 

Polypodium interjectum Brede eikvaren X Eikvarenfamilie 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel X Streepvarenfamilie 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren X Streepvarenfamilie 

Ceterach officinarum Schubvaren X X X X Streepvarenfamilie 

Pinus nigra Zwarte den X Dennenfamilie 

Pinus pinea Parasolden X Dennenfamilie 

Pinus sylvestris Grove den X Dennenfamilie 

Juniperus communis s.l. Jeneverbes X Cipresfamilie 

Juniperus oxycedrus X Cipresfamilie 

Aphyllanthes monspeliensis Bieslelie X X X X X X X Leliefamilie 

Veratrum album Witte nieswortel X Leliefamilie 

Aceras anthropophorum Poppenorchis X Orchideeënfamilie 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid X X X X X Orchideeënfamilie 

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje X X X Orchideeënfamilie 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje X X X X Orchideeënfamilie 

Cephalanthera rubra Rood bosvogeltje X X X Orchideeënfamilie 

Epipactis helleborine Brede wespenorchis X X X X Orchideeënfamilie 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis X X Orchideeënfamilie 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis X X X Orchideeënfamilie 

Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis X X Orchideeënfamilie 

Listera ovata Grote keverorchis X Orchideeënfamilie 

Neottia ustulata (Orchis ustula) Aangebrande orchis X Orchideeënfamilie 

Ophrys holosericea (incl O. fuciflora) Hommelorchis X X X X X Orchideeënfamilie 

Ophrys sphegodes ssp. araneola Vroege spinnenorchis X Orchideeënfamilie 

Orchis purpurea Purperorchis X Orchideeënfamilie 

Orchis simia Aapjesorchis X Orchideeënfamilie 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis X X X X X X X X Orchideeënfamilie 

Gladiolus italicus Italiaanse zwaardlelie X X X X X X Lissenfamilie 

Anthericum liliago Grote graslelie X X Aspergefamilie 

Asparagus acutifolius X Aspergefamilie 

Muscari botryoides Blauwe druifjes X Aspergefamilie 

Muscari comosum (Leopoldis comosum) Kuifhyacint X X X X X X X Aspergefamilie 

Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel X Aspergefamilie 

Narcissus poeticus Witte narcis X Narcisfamilie 

Allium roseum X Lookfamilie 
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Juncus articulatus Zomprus X Russenfamilie 

Luzula campestris Gewone veldbies X Russenfamilie 

Carex flacca Zeegroene zegge X X X Cypergrassenfamilie 

Carex halleriana X Cypergrassenfamilie 

Carex muricata Dichte bermzegge X X Cypergrassenfamilie 

Carex pendula Hangende zegge X Cypergrassenfamilie 

Scirpoides holoschoenus Kogelbies X X Cypergrassenfamilie 

Aegilops geniculata X X X Grassenfamilie 

Anisantha madritensis Spaanse dravik X X Grassenfamilie 

Arrhenatherum elatius Glanshaver X X Grassenfamilie 

Brachypodium sylvaticum Boskortsteel X X X Grassenfamilie 

Briza media Bevertjes X Grassenfamilie 

Catapodium rigidum Stijf hardgras X Grassenfamilie 

Dactylis glomerata Kropaar X Grassenfamilie 

Festuca pratensis Beemdlangbloem X X Grassenfamilie 

Hordeum murinum Kruipertje X Grassenfamilie 

Koeleria macrantha Smal fakkelgras X Grassenfamilie 

Lolium perenne Engels raaigras X Grassenfamilie 

Molinia caerulea Pijpenstrootje X Grassenfamilie 

Phleum arenarium Zanddoddegras X Grassenfamilie 

Poa bulbosa Knolbeemdgras X X X X Grassenfamilie 

Rostraria cristata Smal fakkelgras X Grassenfamilie 

Sesleria albicans (S. caerulea) Blauwgras X X Grassenfamilie 

Stipa pennata agg. Vedergras X X X Grassenfamilie 

Vulpia ciliata ssp. ciliata Gewimperd langbaardgras X Grassenfamilie 

Aristolochia fontanesii X Pijpbloemfamilie 

Aristolochia rotunda X X X Pijpbloemfamilie 

Clematis vitalba Bosrank X X X X X X Ranonkelfamilie 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid X X X X Ranonkelfamilie 

Hepatica nobilis Leverbloempje X X Ranonkelfamilie 

Ranunculus sardous Behaarde boterbloem X X X X Ranonkelfamilie 

Thalictrum minus Kleine ruit X Ranonkelfamilie 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel X X X X Papaverfamilie 

Fumaria vaillantii Kleine duivenkervel X Papaverfamilie 

Glaucium flavum Gele hoornpapaver X X X Papaverfamilie 

Papaver rhoeas Grote klaproos X X Papaverfamilie 

Buxus sempervirens Palmboompje X X X Buxusfamilie 

Rumex crispus Krulzuring X X Duizendknoopfamilie 

Rumex pulcher X X X Duizendknoopfamilie 

Rumex scutatus Spaanse zuring X Duizendknoopfamilie 

Arenaria serpyllifolia s.s. Gewone zandmuur X Anjerfamilie 
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Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem X Anjerfamilie 

Saponaria ocymoides Rotszeepkruid X X X X Anjerfamilie 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem X X X X X Anjerfamilie 

Silene nutans Nachtsilene X X X X Anjerfamilie 

Silene otites Oorsilene X Anjerfamilie 

Silene vulgaris Blaassilene X X X Anjerfamilie 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik X Amarantenfamilie 

Osyris alba X X Sandelhoutfamilie 

Viscum album Maretak X X Sandelhoutfamilie 

Ribes uva-crispa Kruisbes X Ribesfamilie 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek X Steenbreekfamilie 

Sedum acre Muurpeper X Vetplantenfamilie 

Sedum album Wit vetkruid X X X Vetplantenfamilie 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid X Vetplantenfamilie 

Sedum ochroleucum Geelwit vetkruid X X X X Vetplantenfamilie 

Sedum sexangulare Zacht vetkruid X Vetplantenfamilie 

Erodium ciconium X X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium purpureum Klein robertskruid X X X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium rotundifolium Ronde ooievaarsbek X X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek X Ooievaarsbekfamilie 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje X Teunisbloemfamilie 

Epilobium montanum Bergbasterdwederik X Teunisbloemfamilie 

Oenothera biennis Middelste teunisbloem X Teunisbloemfamilie 

Populus alba Witte abeel X Wilgenfamilie 

Populus nigra Zwarte populier X Wilgenfamilie 

Salix caprea Boswilg X Wilgenfamilie 

Salix elaeagnos Grijze wilg X X Wilgenfamilie 

Salix purpurea Bittere wilg X X Wilgenfamilie 

Euphorbia amygdaloides Amandel wolfsmelk X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia characias X X X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk X X X X X X X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid X X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia segetalis X Wolfsmelkfamilie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid X Wolfsmelkfamilie 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid X X X Hertshooifamilie 

Linum perenne Overblijvend vlas (blauw) X X X X X X Vlasfamilie 

Linum suffruticosum Witte vlas X X X X X X Vlasfamilie 

Anthyllis montana Bergwondklaver X X Vlinderbloemenfamilie 

Anthyllis vulneraria Wondklaver X X Vlinderbloemenfamilie 
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Anthyllis vulneraria ssp. praepropera X Vlinderbloemenfamilie 

Astragalus australis Zuidelijke tragant X Vlinderbloemenfamilie 

Astragalus incanees X Vlinderbloemenfamilie 

Astragalus monspessulanus X X X Vlinderbloemenfamilie 

Coronilla coronata Bergkroonkruid X Vlinderbloemenfamilie 

Coronilla scorpioides Schorpioenkroonkruid X X Vlinderbloemenfamilie 

Cytisus scoparius Brem X X Vlinderbloemenfamilie 

Cytisus sessilifolius X Vlinderbloemenfamilie 

Dorycnium hirsutum X X Vlinderbloemenfamilie 

Dorycnium pentaphyllum X X X Vlinderbloemenfamilie 

Genista anglica Stekelbrem X X X Vlinderbloemenfamilie 

Genista hispanica Spaanse stekelbrem X X Vlinderbloemenfamilie 

Hippocrepis comosa Paardenhoef klaver X X X Vlinderbloemenfamilie 

Hippocrepis emerus Struikpaardenhoefklaver X X X Vlinderbloemenfamilie 

Hippocrepis glauca X Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus X Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus X X Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus montanus X Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus X X X X X X Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus setifolius X Vlinderbloemenfamilie 

Lathyrus sphaericus X Vlinderbloemenfamilie 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. X Vlinderbloemenfamilie 

Lotus suaveolens Behaarde rolklaver X Vlinderbloemenfamilie 

Medicago lupulina Hopklaver X Vlinderbloemenfamilie 

Medicago minima Kleine rupsklaver X X X Vlinderbloemenfamilie 

Medicago orbicularis X Vlinderbloemenfamilie 

Medicago sativa Luzerne X Vlinderbloemenfamilie 

Melilotus officinalis Citroengele honingklaver X X X Vlinderbloemenfamilie 

Onobrychis arenaria X Vlinderbloemenfamilie 

Onobrychis montana Bergesparcette X X X Vlinderbloemenfamilie 

Onobrychis saxatilis X Vlinderbloemenfamilie 

Onobrychis viciifolia Esparcette X Vlinderbloemenfamilie 

Ononis fruticosa X Vlinderbloemenfamilie 

Psoralea bituminosa Pekklaver X X X X X Vlinderbloemenfamilie 

Robinia pseudoacacia Robinia X Vlinderbloemenfamilie 

Securigera varia Bont kroonkruid X X Vlinderbloemenfamilie 

Spartium junceum Bezemstruik (brem) X X X X Vlinderbloemenfamilie 

Tetragonolobus maritimus Hauwklaver X X X Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium campestre Liggende klaver X X X X Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium montanum Bergklaver X Vlinderbloemenfamilie 

Trifolium repens Witte klaver X Vlinderbloemenfamilie 



30 
 

Trigonella corniculata X Vlinderbloemenfamilie 

Ulex parviflorus Kleinbloemige gaspeldoorn X X X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia cracca Vogelwikke X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia hybrida Gele harige wikke X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia onobrychiodes X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia sativa ssp. nigra (V. angustifolia) Smalle wikke X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia sepium Heggenwikke X Vlinderbloemenfamilie 

Vicia villosa Bonte wikke X X Vlinderbloemenfamilie 

Polygala calcarea Kalk vleugeltjesbloem X Vleugeltjesbloemfamilie 

Polygala comosa Kuif vleugeltjesbloem X X X X Vleugeltjesbloemfamilie 

Polygala monspeliaca X Vleugeltjesbloemfamilie 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X Vleugeltjesbloemfamilie 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie X X X Rozenfamilie 

Alchemilla hybrida X Rozenfamilie 

Alchemilla saxatilis X Rozenfamilie 

Amelanchier ovalis Europees krentenboompje X X Rozenfamilie 

Fragaria vesca Bosaardbei X Rozenfamilie 

Geum urbanum Geel nagelkruid X Rozenfamilie 

Potentilla anglica Kruipganzerik X Rozenfamilie 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid X Rozenfamilie 

Potentilla verna Voorjaarsganzerik X X Rozenfamilie 

Prunus spinosa Sleedoorn X X Rozenfamilie 

Rosa glauca Bergroos X Rozenfamilie 

Rosa rubiginosa Egelantier X X Rozenfamilie 

Rubus caesius Dauwbraam X Rozenfamilie 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel X X X X X X Rozenfamilie 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel X X X X Rozenfamilie 

Sorbus aria Meelbes X X X Rozenfamilie 

Rhamnus alpinus Alpenwegedoorn X X Wegedoornfamilie 

Parietaria judaica Klein glaskruid X Brandnetelfamilie 

Bryonia dioica Heggenrank X X X X Kommerfamilie 

Quercus coccifera Hulsteik (Kermeseik) X Napjesdragersfamilie 

Quercus ilex Steeneik X X X Napjesdragersfamilie 

Quercus pubescens Donzige eik X X Napjesdragersfamilie 

Alnus viridis Groene els X Berkenfamilie 

Corylus avellana Hazelaar X Berkenfamilie 

Reseda alba Witte reseda X Resedafamilie 

Reseda lutea Wilde reseda X X Resedafamilie 

Reseda phyteuma Kleine reseda X X X Resedafamilie 

Arabis arenosa Rozetsteenkers X Kruisbloemenfamilie 

Arabis ciliata (A. corymbiflora) X Kruisbloemenfamilie 
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Arabis glabra Torenkruid X X Kruisbloemenfamilie 

Arabis turrita Torenscheefkelk X X Kruisbloemenfamilie 

Biscutella laevigata Glad brilkruid X X X Kruisbloemenfamilie 

Cardamine bulbifera Bolletjeskers X Kruisbloemenfamilie 

Diplotaxis muralis Kleine zandkool X Kruisbloemenfamilie 

Erucastrum gallicum Schijnraket X Kruisbloemenfamilie 

Erysimum cheiri Muurbloem X X Kruisbloemenfamilie 

Erysimum humile Liggende steenraket X Kruisbloemenfamilie 

Erysimum ochroleucum X Kruisbloemenfamilie 

Iberis amara Bittere scheefbloem X Kruisbloemenfamilie 

Isatis tinctoria Wede X Kruisbloemenfamilie 

Lepidium campestre Veldkruidkers X Kruisbloemenfamilie 

Lepidium draba Pijlkruidkers X X X X Kruisbloemenfamilie 

Sisymbrium altissimum Hongaarse raket X Kruisbloemenfamilie 

Althaea hirsuta Ruige heems X X Kaasjeskruidfamilie 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid X X X X Kaasjeskruidfamilie 

Tilia platyphyllos Zomerlinde X Kaasjeskruidfamilie 

Fumana procumbens Dwergzonneroosje X Zonneroosjesfamilie 

Fumana thymifolia X X Zonneroosjesfamilie 

Helianthemum apenninum Wit zonneroosje X X X Zonneroosjesfamilie 

Helianthemum lavandulifolium X Zonneroosjesfamilie 

Acer campestre Spaanse aak X X Zeepboomfamilie 

Acer monspessulanum Franse esdoorn X X X Zeepboomfamilie 

Acer opalus Italiaanse esdoorn X X Zeepboomfamilie 

Acer platanoides Noorse esdoorn X Zeepboomfamilie 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn X Zeepboomfamilie 

Cotinus coggygria Pruikenboom X Pruikenboomfamilie 

Pistacia terebinthus Terpentijnboom X Pruikenboomfamilie 

Ailanthus altissima Hemelboom X X Hemelboomfamilie 

Cornus sanguinea Rode kornoelje X X Kornoeljefamilie 

Anagallis arvensis ssp.foemina Blauw guichelheil X Sleutelbloemfamilie 

Lysimachia vulgaris Grote wederik X Sleutelbloemfamilie 

Primula auricula Aurikel X Sleutelbloemfamilie 

Primula veris Gulden sleutelbloem X Sleutelbloemfamilie 

Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem X X Sleutelbloemfamilie 

Vaccinium uliginosum Rijsbes X Heifamilie 

Anchusa azurea (A. italica) Italiaanse ossentong X X Ruwbladigenfamilie 

Anchusa officinalis  Gewone ossentong X Ruwbladigenfamilie 

Buglossoides purperocaerulea Blauw parelzaad X Ruwbladigenfamilie 

Cynoglossum creticum X X X Ruwbladigenfamilie 

Echium plantagineum Purper slangenkruid X Ruwbladigenfamilie 
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Echium vulgare Slangenkruid X X X X Ruwbladigenfamilie 

Lithospermum officinale Glad parelzaad X Ruwbladigenfamilie 

Galium mollugo Glad walstro X X Sterbladigenfamilie 

Galium sylvaticum Boswalstro X Sterbladigenfamilie 

Galium verum Geel walstro X X Sterbladigenfamilie 

Galium x pomeranicum (G.album x G. verum) Geelwit walstro X Sterbladigenfamilie 

Rubia peregrina X X X Sterbladigenfamilie 

Gentiana verna Voorjaarsgentiaan X Gentiaanfamilie 

Vinca major Grote maagdenpalm X X Maagdenpalmfamilie 

Vincetoxicum hirundinaria ssp. intermedium Gele engbloem X X X X Maagdenpalmfamilie 

Solanum dulcamara Bitterzoet X Nachtschadefamilie 

Globularia alypum X Kogelbloemfamilie 

Globularia cordifolia Hartbladige kogelbloem X X Kogelbloemfamilie 

Globularia punctata (bisnagarica) Kogelbloem X Kogelbloemfamilie 

Convolvulus arvensis Akkerwinde X Windefamilie 

Convolvulus cantabrica Cantrabrische winde X X X Windefamilie 

Fraxinus angustifolia Smalbladige es X Olijffamilie 

Fraxinus excelsior Gewone es X Olijffamilie 

Jasminum fruticans Struik jasmijn X Olijffamilie 

Ligustrum vulgare Wilde liguster X Olijffamilie 

Scrophularia canina (subsp. hoppii) Hondshelmkruid X X Helmkruidfamilie 

Verbascum blattaria Mottenkruid X Helmkruidfamilie 

Verbascum chaixii ssp. chaixii X Helmkruidfamilie 

Verbascum nigrum Zwarte toorts X Helmkruidfamilie 

Verbena officinalis IJzerhard X X IJzerhardfamilie 

Ajuga chamaepitys Akkerzenegroen X X Lipbloemenfamilie 

Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen X Lipbloemenfamilie 

Ballota nigra ssp.foetida Stinkende ballote X X Lipbloemenfamilie 

Clinopodium vulgare Borstelkrans X Lipbloemenfamilie 

Lamium amplexicaule Hoenderbeet X Lipbloemenfamilie 

Lavandula angustifolia Lavendel X Lipbloemenfamilie 

Melissa officinalis Citroenmelissa X Lipbloemenfamilie 

Melittis melissophyllum Bijenblad X X X Lipbloemenfamilie 

Origanum vulgare Wilde marjolein X Lipbloemenfamilie 

Prunella alba Witte brunel X Lipbloemenfamilie 

Prunella vulgaris Gewone brunel X Lipbloemenfamilie 

Salvia pratensis Veldsalie X X X Lipbloemenfamilie 

Salvia verbenaca Kleinbloemige salie X X Lipbloemenfamilie 

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid X Lipbloemenfamilie 

Stachys recta Bergandoorn X X X X Lipbloemenfamilie 

Teucrium chamaedrys ssp. germanicum Echte gamander X X Lipbloemenfamilie 
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Teucrium montanum Berggamander X X X Lipbloemenfamilie 

Thymus serpyllum Wilde tijm X X Lipbloemenfamilie 

Thymus vulgaris Echte tijm X X X X X Lipbloemenfamilie 

Orobanche alba Tijmbremraap X X X Bremraapfamilie 

Orobanche gracillis Sierlijke bremraap X X Bremraapfamilie 

Orobanche ramosa Hennepvreter X Bremraapfamilie 

Pedicularis comosa Gekuifd kartelblad X Bremraapfamilie 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar X Bremraapfamilie 

Antirrhinum majus Grote leeuwenbek (rood) X Weegbreefamilie 

Antirrhinum siculum Grote leeuwenbek (geel) X Weegbreefamilie 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid X Weegbreefamilie 

Linaria supina Liggende leeuwenbek X X Weegbreefamilie 

Plantago bellardii X Weegbreefamilie 

Plantago coronopus Hertshoornweegbree X Weegbreefamilie 

Plantago media Ruige weegbree X X Weegbreefamilie 

Veronica hederifolia Klimopereprijs X Weegbreefamilie 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs X Weegbreefamilie 

Veronica persica Grote ereprijs X Weegbreefamilie 

Anethum graveolens Dille X Schermbloemenfamilie 

Bunium bulbocastanum Aardkastanje X X Schermbloemenfamilie 

Bupleurum lancifolium X Schermbloemenfamilie 

Daucus carota Peen X Schermbloemenfamilie 

Eryngium campestre Echte kruisdistel X X X X Schermbloemenfamilie 

Foeniculum vulgare Venkel X X Schermbloemenfamilie 

Laserpitium galicum ? X Schermbloemenfamilie 

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid X X X Schermbloemenfamilie 

Orlaya grandiflora Straalscherm X Schermbloemenfamilie 

Scandix pecten-veneris Naaldenkervel X Schermbloemenfamilie 

Tordylium maxima X Schermbloemenfamilie 

Torilis japonica Heggendoornzaad X Schermbloemenfamilie 

Sambucus ebulus Kruidvlier X X Muskuskruidfamilie 

Sambucus racemosa Trosvlier (Bergvlier) X Muskuskruidfamilie 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal X X X X Muskuskruidfamilie 

Centranthus ruber Rode spoorbloem X Kamperfoeliefamilie 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol X X X Kamperfoeliefamilie 

Knautia arvensis Beemdkroon X Kamperfoeliefamilie 

Lonicera etrusca Etrustische kamperfoelie X X Kamperfoeliefamilie 

Scabiosa columbaria Duifkruid X Kamperfoeliefamilie 

Valeriana saliunca Nardus-valeriaan X Kamperfoeliefamilie 

Valeriana tripteris Drieblad valeriaan X Kamperfoeliefamilie 

Campanula trachelium Ruig klokje X Klokjesfamilie 
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Legousia speculum-vereris Groot spiegelklokje X Klokjesfamilie 

Phyteuma nigra Zwarte rapunzel X Klokjesfamilie 

Phyteuma orbiculare Bolrapunzel X X Klokjesfamilie 

Achillea millefolium Duizendblad X Composietenfamilie 

Artemisia absinthium Absintalsem X Composietenfamilie 

Artemisia campestris subsp. campestris Wilde averuit X X X X X Composietenfamilie 

Artemisia verlotiorum Herfstalsem X Composietenfamilie 

Calendula arvensis Akkergoudsbloem X Composietenfamilie 

Cardopatium corymbosum X Composietenfamilie 

Carduus nutans Knikkende distel X X Composietenfamilie 

Carduus tenuiflorus Tengere distel X X X Composietenfamilie 

Carlina vulgaris Driedistel X X X Composietenfamilie 

Centaurea montana Bergcentaurie X Composietenfamilie 

Centaurea solstitialis Zomercentraurie X Composietenfamilie 

Centaurea triumfetti X Composietenfamilie 

Cichorium intybus Wilde cichorei X Composietenfamilie 

Cirsium acaule Aarddistel X Composietenfamilie 

Cirsium eriophorum Wollige distel X X Composietenfamilie 

Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel X Composietenfamilie 

Crepis foetida Stinkend streepzaad X Composietenfamilie 

Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia Paardenbloemstreepzaad X Composietenfamilie 

Crupina vulgaris X Composietenfamilie 

Cynara cardunculus Kardoen X Composietenfamilie 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid X Composietenfamilie 

Filago vulgaris Duits viltkruid X X Composietenfamilie 

Helianthus tuberosus Aardpeer X Composietenfamilie 

Helichrysum stoechas Mediterrana strobloem X X X X Composietenfamilie 

Hieracium maculatum Gevlekt havikskruid X Composietenfamilie 

Hieracium murorum Muurhavikskruid X X Composietenfamilie 

Hieracium pilosella Muizenoor X X Composietenfamilie 

Hypochaeris uniflora Eenhoofdig biggenkruid X Composietenfamilie 

Inula conyzae Donderkruid X Composietenfamilie 

Lactuca perennis Blauwe sla X X X X X Composietenfamilie 

Lactuca saligna Wilgsla X X X Composietenfamilie 

Lactuca serriola Kompassla X Composietenfamilie 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet X Composietenfamilie 

Leuzia conifera X Composietenfamilie 

Petasites paradoxes (niveus) Sneeuwhoefblad X Composietenfamilie 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes X X Composietenfamilie 

Scorzonera humilis Kleine schorseneer X Composietenfamilie 

Senecio erucifolius Viltig kruiskruid X Composietenfamilie 
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Tragopogon dubius Bleke morgenster X Composietenfamilie 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster X X Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis ssp.orientalis Oosterse morgenster X X Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis ssp.pratensis Gele morgenster s.s X Composietenfamilie 

Tussilago farfara Klein hoefblad X X Composietenfamilie 

 

 
 
        begraafplaatsen bieden soms ongekende mogelijkheden voor botanici              foto joop                         
                                  Tijmbremraap          
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Toelichting Vogellijst KNNV-kamp Condorcet 2012 
 
Het zat de vogelaars dit KNNV-Kamp in Condorcet niet mee! De natuur was wel prachtig groen, 
maar daar was de veelvuldige regen ook tijdens het kamp mede debet aan. Op dagen dat de zon 
scheen ─ en die waren er ook ! ─, stond er vaak een straffe wind. Gewoon instabiel weer! Regen 
en stevige wind, daar zijn vogels, zeker de kleinere onder hen niet dol op. Het resultaat is dan ook 
beperkt. Zoals uit de lijst, opgesteld door Betty, blijkt zijn er 54 soorten als gezien en 
gedetermineerd doorgegeven.  Daaronder zitten typisch mediterrane soorten als de 
Baardgrasmus, Provençaalse grasmus, Rode rotslijster, Rode klauwier en Alpengierzwaluw.  
Het ornithologisch hoogtepunt van dit kamp was de excursie op donderdag, 24 mei naar de Vale 
gieren van Rémuzat, wel geherintroduceerd, maar daarom niet minder indrukwekkend! Een 
bijzondere ervaring was ’s avonds op de camping aan de ene kant, de hellingboskant, de roep van 
de Dwergooruil en aan de andere kant, bij stenen en  vochtige plekken en de weg, het geluid van 
de Vroedmeesterpad. Echt een spannende klus voor scherpe oortjes, en stevige discussies! 
                                      
Onno 
 
 
      
 
                           
 
 

 
Rémuzat:   Vale gier                                                   
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LIJST VAN VOGELS  
 
Nederlandse 
naam 

Wetenschap-
pelijke naam 

17
-1 

17
-2 

18
-1 

18
-2 

19
-1 

19
-2 

20
-1 

23
-1 

24
-1 

25
-1 

26
-1 

26
-2 

27-
1 

C2 

Kleine 
zilverreiger 

Egretta 
garzetta 

      X        

Blauwe reiger Ardea 
cinerea 

      X        

Zwarte wouw milvus 
migrans 

 X     X      X  

Vale gier Gyps fulvus X X  X   X X X    X  
Aasgier Neophron 

percnopterus 
      X  X      

Slangenarend Circaetus 
gallicus 

X X     X X       

Buizerd Buteo buteo  X X    X       X 
Torenvalk Falco 

tinnunculus 
X      X        

Fazant Phasianus 
colchicus 

  X            

Houtduif Columba 
palumbus 

 X    X    X     

Turkse tortel Streptopelia 
decaocto 

X X    X X        

Zomerduif / 
Zomertortel 

Streptopelia 
turtur 

 X             

Koekoek Cuculus 
canorus 

 X X X  X  X     X  

Dwergooruil Otus scops              xh 
Bosuil               xh 
Nachtzwaluw Caprimulgus 

europaeus 
             xh 

Gierzwaluw Apus apus X   X  X X X     X  
Alpengier-
zwaluw 

Apus melba        X       

Bijeneter Merops 
apiaster 

 X             

Groene specht Picus viridis       X       X 
Boomleeuwerik Lullula 

arborea 
     X         

Boerenzwaluw Hirundo 
rustica 

  X X  X       X  

Grote gele 
kwikstaart 

Motacilla 
cinerea 

           X   

Witte 
kwikstaart 

Motacilla 
alba 

      X X       

Roodborst Erithacus 
rubecula 

X     X    X  X X 
 

X 

Nachtegaal Luscinia 
megarhynchos 

X  X X  X X X    X X  

Zwarte 
Roodstaart 

Phoenicurus 
ochruros 

X     X X X  X  X X X 

Roodborsttapuit Saxicola 
rubicola 

          X    

                                                 
2 C = camping en directe omgeving; h = aanwezigheid alleen op geluid vastgesteld 
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Tapuit Oenanthe 
oenanthe 

         X     

Rode rotslijster Monticola 
saxatilis 

   X           

Merel Turdus 
merula 

X  X X  X  X    X X X 

Provençaalse 
grasmus 

Sylvia undata    X           

Baardgrasmus Sylvia 
cantillans 

        X      

Grasmus Sylvia 
communis 

X     X         

Tuinfluiter Sylvia borin X  X   X X      X X 
Zwartkop Sylvia 

atricapilla 
X X  X  X X X    X X X 

Tjiftjaf Phylloscopus 
collybita 

         X     

Zwarte mees Periparus ater          X     
Pimpelmees Cyanistes 

caeruleus 
X             X 

Koolmees Parus major X             X 
boomkruiper Certhia 

brachydactyl
a 

             X 

Grauwe 
klauwier 

Lanius 
collurio 

  X      X      

Roodkopklauwi
er 

Lanius 
senator 

     X         

Gaai Garrulus 
glandarius 

 X X   X X X    X   

Ekster Pica pica      X X       X 
Kauw Corvus 

monedula 
      X X       

Zwarte kraai Corvus 
corone 

   X  X         

Raaf Corvus corax X   X    X  X     
Huismus Passer 

domesticus 
  X X  X X X     X  

Vink Fringilla 
coelebs 

 X X    X X  X  x X  

Europese 
kanarie 

Serinus 
serinus 

X   X   X   X   X  

Groenling Chloris 
chloris 

  X            

Putter Carduelis 
carduelis 

X  X   X X        

Cirlgors Emberiza 
citrinella 

   X           

 
opgesteld door Betty 
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Kleinere inventarisatielijsten 
 
Hieronder volgen de lijsten van respectievelijk 1) Amfibieën & Reptielen, 2) Vlinders, en 3) Overige 
Geleedpotigen en Weekdieren. 
 
dag & nummer  gebied                 excursieletter3 
17-01 Condorcet: camping – kasteelruïne – Condorcet village  A 
17-02 Condorcet: camping – Le Col v.v.     B 
18-01 St.-Pons - La Minerie – St.-Pons (rondwandeling)  C 
18-02 Eyroles (rondwandeling)      D 
19-01 Nyons: Olijfboomgaarden (rondwandeling)    E 
19-02 Vinsobres (rondwandeling)      F 
20-01 Langs L’Eyges (Curnier-Les Pilles) v.v. (auto)   G 
21-01 Nyons: Olijfboomgaarden  (rondwandeling)   H 
22-01 Vaison-la-Romaine (museum & stadswandeling)   I 
23-01 Villeperdrix – Sahune v.v. (auto)     J 
24-01 Rémuzat & St.-May v.v.      K 
25-01 Mont Ventoux (rondwandeling)     L 
26-01 St.-Pons: wandeling 36 (rondwandeling)    M 
26-02 Aubres: ravijn van de Cougoir v.v.     N 
27-01 Eyroles (rondwandeling)      O 
27-02 St.-Pons – La Minerie – St.-Pons (rondwandeling)   P 
 Camping Le Cambron en directe omgeving buiten excursies  Q 

 

 

     Les Pilles 2012‐05‐24: na de gezamenlijke maaltijd voldaan en tevreden terug naar de auto’s 

                                                 
3 Met deze letters worden de respectieve excursies in de hieronder volgende inventarisatieoverzichten aangegeven. 
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Toelichting op de Lijst Amfibieën & Reptielen 
 
Ook voor de herpetologen was de oogst van dit kamp zeer mager. Salamanders hebben zich niet 
laten zien of liever zijn niet opgemerkt. Ook de kikkers hebben zich goed schuilgehouden. Anders 
was dat met de Vroedmeesterpadden. Bijna iedere avond was er vanaf ongeveer 22.00u tot ver in 
de nacht een concertje Vroedmeesterpadden te beluisteren. Aanvankelijk was er enige verwarring 
met de roep van de Dwergooruil in het hellingbos aan de overzijde van de Cambron, maar gaande 
het kamp raakten wij beter ingespeeld het verschil tussen beide roepjes te horen. Muurhagedissen 
waren er wel in overvloed te bespeuren, en ook de Westelijke smaragdhagedis werd meer dan 
eens gesignaleerd. Gerard verrichtte een heldendaad door Els tijdens hun getweeënlijke lange-
afstandmars er voor te behoeden met haar hiel de kop van een Adder te vermorzelen, en een 
juveniele Girondische gladde slang lag ‘s avonds zieltogend op de oprijlaan van de camping. Onze 
grote misser was de Geelgroene toornslang die op een warme middag zijn toevlucht had gezocht 
in het sanitair blok en ternauwernood van doodgeknuppeld te worden kon worden gered door een 
jeudige landgenoot; wij waren natuurlijk op excursie!  
Onno 
 

 
                                                 de Girondische gladde slang                                           

 
                        Muurhagedis ♀       foto Joop 
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LIJST VAN AMFIBIEËN & REPTIELEN 
 

Amfibieën 
Kikkers & Padden 
Vroedmeesterpad  Alytes obstetricans  Q 
Gewone pad   Bufo bufo   Q 
 

Reptielen 
 
Hagedissen 
Levendbarende hagedis  Lacerta vivipara  A 
Muurhagedis    Podarcis muralis ♀♂  B C D J K LM N  
Westelijke smaragdhagedis   Lacerta bilineata  ♀♂  F G J Q  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
                                                                         Westelijke smaragdhagedis ♂                                             
Slangen 
Adder    Vipera berus   M 
Girondische gladde slang Coronella girondica  Q 
 
 

 

   

 
                                                             kop vd Girondische gladde slang       
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Toelichting bij de Vlinderlijst 
 
In het totaal werden tijdens de excursies en op en nabij de camping 44 vlinders waargenomen en 
op naam gebracht. Deze groep lichtgevleugelde dieren hebben de ongunstige 
weersomstandigheden zeker parten gespeeld. Op verscheidene excursies werden geen of slechts 
een enkele vlinder gezien. Opvallend is het naar verhouding grote aantal Koningspages dat gezien 
werd.  
 Nachtvlinders zijn er meer dan hieronder staan vermeld gezien, maar niet gedeternineerd 
door onze groep. Wij hadden het geluk dat een jeugdige, in nachtvlinders geïnteresseerde 
landgenoot op de camping stond met vangkist. Hierdoor hebben wij o.m. de twee grote pijlstaarten 
(Populieren- en Eikenpijlstaart) van zeer nabij kunnen bewonderen. Een vlinder die wij niet alleen 
op de camping, maar ook in het vrije veld tegenkwamen was de erg mooie Roomvlek. 
 
Onno  
 
 
 
 

 
een koppeltje Grote geaderde witjes                                                             foto Joop 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam                   Excursiegebieden 
 

DAGVLINDERS 
 
Hesperiidae Dikkopjes 
Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje O 
Pyrgus malvae Aardbeivlinder Q 
 
Papilionidae Grote pages 
Iphiclides podalirius Koningspage A G J K M N Q 
Papilio machaon Koninginnepage A B K 
 
 
Pieridae Witjes 
Leptidea sinapis Boswitje  A B M N 
Anthocharis cardamines Oranjetipje ♂♀ A K 
Aporia crataegi Groot geaderd witje A K N O Q 
Pieris rapae Klein koolwitje F G 
Pieris mannii Scheefbloemwitje ♂ N 
Pieris napi Klein geaderd witje F J M N 
Colias hyale Gele luzernevlinder B J K N O 
Gonepteryx rhamni Citroenvlinder A Q 
 
 

Lycaenidae 
 
 Vuurvlinders 
Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder A 
 
 
 Kleine pages 
Callophrys rubi Groentje  A Q 
 
 Blauwtjes 
Cupido minimus Dwergblauwtje ♂ K 
Glaucopsyche alexis Bloemenblauwtje ♂♀ B D J 
Plebejus argus Heideblauwtje ♂ J 
Aricia agestis Bruin blauwtje A 
Polyommatus hispanus  Provençaals bleek blauwtje  ♂ J K O 
Polyommatus icarus Icarusblauwtje B D G N O 
Polyommatus thersites Esparcetteblauwtje ♂ F N O 
Polyommatus bellargus Adonisblauwtje ♂♀ K N 
Polyommatus coridon Bleekblauwtje N 
 
 

Nymphalidae 
 Parelmoervlinders 
Hamearis lucina Sleutelbloemvlinder Q 
Issoria lathonia Kleine parelmoervlinder A 
Boloria euphrosyne Zilvervlek N 
 
 
 Melitaea-Parelmoervlinders 
Melitaea phoebe Knoopkruidparelmoervlinder ♂♀ D F 
Melitaea didyma Tweekleurige parelmoervlinder ♂♀ D K O Q 
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 Vossen 
Vanessa cardui Distelvlinder B F G J O 
 
 Weerschijnvlinders 
Limenitis camilla Kleine ijsvogelvlinder O 
Limenitis reducta Blauwe ijsvogelvlinder N 
  
 Zandoogjes 
Pararge aegeria Bont zandoogje J K 
Lasiommata megera Argusvlinder A D F G O 
Coenonympha pamphilus Hooibeestje B N 
Melanargia galathea Dambordje O 
 
 

NACHTVLINDERS & MOTTEN   
 
 Sphingidae / Pijlstaarten 
Laothoe populi Populierenpijlstaart    Q 
Marumba quercus Eikenpijlstaart    Q 
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder dagactief G N 
 
 Erebidae / Spinneruilen 
Arctia villica Roomvlek4    G Q 
Euclidia mi Mi-vlinder    Q 
 
 Zygaenidae / Bloeddrupjes 
Zygaena lavandulae ‘n St-Jansvlinder dagactief Q 
Zygaena rhadamanthus ‘n St-Jansvlinder dagactief J 

 
 Geometridae / Spanners 
Peribatodes rhomboidaria Taxusspikkelspanner    Q                             Roomvlek 
 
 Lasiocampidae / Spinners 
Macrothylacia rubi Veelvraat    Q 
 
Sesiida indet.   Wespvlinder indet.   Q 
Nest stippelmottenrupsen in vuurdoorn    B  
    
 
                    koningspage                                     zygaena rhadamanthus                                sleutelbloemvlinder              

     
     foto © Joop                                                                   

                                                 
4 Oude Nederlandse naam luidt: Zwarte beervlinder  
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TOELICHTING BIJ DE LIJST OVERIGE GELEEDPOTIGEN EN 
WEEKDIEREN 
 
Bij gebrek aan echte deskundigheid ontbeert deze groep ‘minuta animalia’ meestal ─ gelukkig niet 
altijd ! ─ serieuze aandacht tijdens de KNNV-kampen en dientengevolge ook aan een uiterst 
beknopte verslaglegging van het aangetroffen gebeeste. Deze lijst en toelichting zijn door het 
ontbreken van echte deskundigheid geen uitzondering op deze regel. Aan het uitgebreide en 
interessante domein van de solitaire bijen hebben wij ons niet gewaagd. Wel viel de duidelijk 
zichtbare aanwezigheid van de Blauwzwarte houtbij op. Tijdens zes excursies en in de nabijheid 
van de camping werd deze reus onder de bijen gesignaleerd. Ook de Gouden tor was op sommige 
plekken in groten getale aanwezig. Determinatie-problemen verschafte onder meer de Arima 
marginata, maar het meest spectaculaire beestje was voor de meeste deelnemers wel een op het 
eerste gezicht nachtvlinderachtige ─ maar toch niet echt ─ met gele gazige vleugels tijdens bijna 
elke excursie in het buitengebied bij droog weer rondvliegend beest. Gelukkig hielp Gerard ons uit 
de onzekerheid over de identiteit van dit wezen; het was een Bastaardlibelle, meer nauwkeurig de 
Libelloides coccajus. Niet alle spinnen konden met zekerheid op hun plaats gezet worden, maar 
een redelijk aantal kreeg toch de hem of haar toekomende naam. Een mediterraan spinnetje is de 

Heriaeus hirtus, een klein groen ruigbehaard krabspinnetje. 
Onder heel wat stenen bleek de Europese geelstaartige en 
geelpotige donkere schorpioen, de Euscorpius flavicaudus, 
verborgen te zitten, zodat hij tegen het  einde van het 
kamp als een volstrekt gewone metg
excursies werd beschouwd. 
Onno 
 
 
                                              
                                                  

         Euscorpius flavicaudis                foto  Joop 
 
  
 
 
                                                       
                                                                                                                         Libelloides coccajus       
                                                                                                                                          
                       

           

ezel van onze 

                                                   
                                      Arima marginata                                                            Heriaeus hirtus         
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LIJSTEN VAN OVERIGE GELEEDPOTIGEN & WEEKDIEREN 
 
Insecten5 
ODONATA / LIBELLEN 
 Calopterygidae / Beekjuffers 
Calopteryx virgo Bosbeekjuffer Q 
 
ORTHOPTERA / SPRINKHANEN & KREKELS 
 Acrididae / Veldsprinkhanen 
Chorthippus brunneus Bruine sprinkhaan  G  (paarse variant) 
Oedipoda germanica Roodvleugelsprinkhaan B G N  
 
DERMAPTERA / OORWORMEN 
 Forficulidae 
Euborellia moesta  B J Q 
  
HETEROPTERA / WANTSEN 
 Coreidae / Randwantsen 
Ceraleptus gracilicornis  K 
Enoplops scapha  L 
Gonocerus acuteangulatus  D 
 Pentatomidae / Schildwantsen 
Carpocoris purpureipennis  F 
 Pyrrhocoridae / Vuurwantsen 
Eurydema dominulus  F 
Pyrrhocoris apterus Vuurwants G H 
 Stenocephalidae 
Dicranocephalus albipes  F K 
 
HOMOPTERA / CICADEN E.A. 
Cercopis vulnerata Bloedcicade G 
 
NEUROPTERA / NETVLEUGELIGEN               Otites lamed 
 Ascalaphidae 
Libelloides coccajus  A C D J K M N Q                          
                                                                                                                                   
DIPTERA / VLIEGEN & MUGGEN      
 Bombyliidae / Wolzwevers 
Bombylius indet. Wolzwever J K                                                   
 Syrphidae / Zweefvliegen                                                                      
 
Chrysotoxum cautum Grote fopwesp Q 
 Ulidiidae / Prachtvliegen 
Otites lamed  Q                                              

 
HYMENOPTERA / VLIESVLEUGELIGEN                                                                              Blauwzwarte houtbij 
 Apidae / Bijen & Hommels  
Xylocopa violacea Blauwzwarte houtbij     F G J K M NQ 
 Vespidae / Plooivleugelwespen                                                         
Polistes dominulus Franse veldwesp Q  
Vespa crabro Hoornaar A Q 

 
COLEOPTERA / KEVERS 
 Carabidae / Loopkevers 

                                                 
5 Excl. de Lepidoptera / Vlinders, die in een aparte lijst zijn weergegeven. 
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Brachinus crepitans Grote bombardeerkever  K 
Carabus auratus Gouden schalebijter L Q 
 Staphylinidae / Kortschilden 
Ocypus olens  Stinkende kortschild D 
 Cantharidae / Weekschildkevers 
Cantharis rustica Zwart soldaatje D                          
Cantharis fusca Zwartpootsoldaatje Q 
 Scarabaeidae / Bladsprietkevers    
                                 
           Morimus asper asper 
Cetonia aurata Gouden tor B F N Q 
Oxythyrea funesta  F G   
Phyllopertha horticola Rozenkever B 
Protaetia morio  K 
Tropinota hirta  F Q                          
 Valgus hemipterus Kortvleugelboorkever Q    
 Buprestidae / Prachtkevers 
Anthaxia salicis  N 
Capnodis tenebrionis  O 
 Cleridae / Mierkevers 
Trichodes apiarius Bijenwolfkever F G 
 Cerambycidae / Boktorren 
Cerambyx scolopii Kleine eikenboktor Q 
Iberodorcadion molitor  Q 
Morimus asper asper  Q 
 Chrysomelidae / Bladhaantjes 
Arima marginata  F 
Chrysomela populi Groot populierenhaantje Q 
Lachnaia sexpunctata  F 
Timarcha tenebricosa Reuzenbladhaan K  
 Lampyridae / Glimwormen 
Lampyris noctiluca  L 
 Curculionidae / Snuitkevers   
Phyllobius pomaceus  Groene bladsnuitkever D 
   
             
Arachnidae / Spinachtigen          Bloemkrabspin (gele var.)             foto  Joop               
ARANEAE / SPINNEN      
 
 Araneidae / Wielwebspinnen 
Agalenatea redii Brede wielwebspin  N                                                             
 Dysderidae / Celspinnen                                                
Dysdera erythrina Boscelspin  L                   
 Pisauridae / Kraamwebspinnen 
Pisaura mirabilis  
 Thomisidae / Krabspinnen    
  
Xysticus cristatus   Gewone krabspin  D 
Thomisus onustus Bloemkrabspin (geel)  F 
Heriaeus hirtus   F 
Synema globosum Blinkende krabspin  F 
Salticidae / Springspinnen 
Philaeus chrysops Vuurspringer ♂  N 
                Iberodorcadion molitor 
OPILIONES / HOOIWAGENS 
 Phalangiidae      
Mitopus morio   Q 
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SCORPIONES / SCHORPIOENEN 
Euscorpius flavicaudis B D G J K N Q    
   
    
 
Diplopoda / Miljoenpoten     
Julida indet. Slangmiljoenpoot indet.  C D 
Glomeris marginata Rolpissebed  D Q 
 
 
Mollusca / Weekdieren 
Limax maximus Grote aardslak  D H I Q         Blinkende krabspin 
Helix pomatia Wijngaardslak  N 
Segrijnslak Cornu asperum  D Q 
 

 

 

                                                                                        L’Eygues                                       foto Wytse 


