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De kiosk van de camping. Hier kun je je
aanmelden of terecht voor wijn en ijs

Voor de kiosk een vijver. In de vijver vis en
leuke zoetwaterslakjes

Gereed om te vertrekken voor de eerste
excursie

Hennie bakt pannenkoeken; Piet kijkt toe



Voorwoord van de Voorzitter

Adrie Blankestijn

Onze camping La Boutière ligt in het plaatsje St.Leger-sous-Beuvray.
Het is een voormalige municipal camping, maar is nu eigendom van Nederlanders.

De camping ligt ca. 1 km. van het dorpje. Het is een rustige camping met uitzicht op de
groene omgeving. Een aantal excursies werd vanuit de camping gewandeld en ook een aan-
tal met de auto wat verder weg. Ook brachten we een bezoek aan museum Bibracte, dat ligt
op de Mont Beuvray.
Bibracte was een oude Keltische stad, ca. 100 jaar voor Christus. Bij het museum bekeken
wij de diverse opgravingen.

Door het koude voorjaar zagen we echter weinig vlinders en ook het aantal vogelsoorten
viel wat tegen. We hoorden ze meer dan dat we ze zagen. Het was een rustig kamp met 11
deelnemers.

Het gebeurt niet vaak maar in dit kamp waren er twee slakkendeskundigen en een padden-
stoeldeskundige.

Ook bezochten wij de plaatsen Autun en Uchon, die zeer zeker de bezichtiging waard
waren.

Samenvattend een geslaagd kamp niet echt spectaculair qua diversiteit zeker een herhaling
waard, maar niet langer dan 7 à 10 dagen.

Adrie Blankestijn.
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In vergadering bijeen

De camping verkocht haar eigen wijn

De voorzitter maakt muziek, de anderen
hebben er veel plezier in



Sfeerverslag 21 mei 2012

excursie: Omgeving camping

door: Bert Tolsma
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Bert Jansen geeft toelichting bij de gevon-
den mollusken

Belangstelling voor een gevonden plantje

Deze prachtige libel liet zich goed
fotograferen

Napraten tijdens de “choc”

De hele voorgaande nacht had het geregend en ook de maandagochtend bleef het voort-

durend regenen; absoluut geen weer om op stap te gaan. We besloten dan ook om te wach-

ten tot het droog zou worden en dat gebeurde omstreeks 12 uur en daarom spraken we af

om half 2 ’s middags in een iets vlotter tempo de route te lopen die voor die dag voorzien

was. We verlieten de camping, liepen enige tijd langs de D3 richting Autun en gingen toen

rechtsaf naar het gehucht Collonge, waarna we via een onverharde weg in St. Léger sous

Beuvray aankwamen, waar ieder zijns en haars weegs ging, o.a. boodschappen doen in het

supermarktje Vival. Tijdens de wandeling werd er toch nog links en rechts gekeken naar

planten en dieren en een paar ‘ontdekkingen’ werden -ondanks het vrij stevige tempo-

gedaan en genoteerd, zoals een tijgerslak onder een hoopje kranten en een gewone bronlibel

die stijf verkleumd op een takje zich uitgebreid liet fotograferen; ook voor dit beestje was

het weer van een dusdanige kwaliteit dat het niet mogelijk was zich op te warmen en op de

vleugels te gaan. We hadden met hem te doen. ’s Avonds om 20 uur verzamelden we ons

onder de abri op het terrein en blikten terug op de dag en vooruit op de komende dag.

Rieke had voor choc gezorgd voor zichzelf en haar Wim en ook voor Piet Hollander, waar-

bij het zo luxe toeging (met slagroom!) dat de beker van Riek deze weelde niet kon verdra-

gen en over de kop ging, een spoor van choc nalatend over tafel en vloer. Weinig mede-

delingen van de voorzitter, alleen het feit dat vanaf 1 juli a.s. blaaspijpjes in de auto ver-

plicht zijn en Bert en Anneke Jansen hadden daar al op gerekend; volgens Wim stond er al

genoeg wind (?). Na enige uitleg van Bert Jansen over de mollusken in de Flevopolders -hij

heeft daarover een boek samengesteld-  vertelde Piet Hollander iets over de geologie van de

Morvan. De Morvan is een uitloper van het centraal massief in Frankrijk, maar dan op

heuvelniveau. Oorspronkelijk waren de toppen duizenden meters hoog; nu is de hoogste

top (Le Haut Folin) nog 902 meter. Erosie, met name tijdens het Perm, zo’n 350 miljoen

jaar geleden, sleet de toppen dusdanig af dat ze onder de zeespiegel kwamen te liggen; de

zee klotste tegen de zijkanten en zette daar kalk af. Later werd het hele gebied a.h.w.

opgetild en kreeg het langzamerhand de huidige vorm. We zitten in dit dorp dicht bij de

Mont Beuvray, een berg van ruim 800 meter, en die is van vulkanische oorsprong uit het

tijdperk Devoon (ong. 30 milj. jaar geleden). Eveneens hier vlakbij in St. Prix was een

groeve voor mangaanwinning; ook werd er o.a. nog zilver gewonnen. Ten zuidoosten van

Autun werd zelfs gele auturiet (uranium) gevonden. Autun werd ook bekend van zijn fos-

siele insekten. Zelfs is in deze omgeving meer dan een eeuw olie gewonnen. Al deze wetens-

waardigheden heeft Piet te danken aan ene Wim de Vries, zoals hij bescheiden besluit.



Sfeerverslag 22 mei 2012

excursie: Bibracte op de Mont Beuvray

door: Bert Tolsma

Een zeer regenachtige ochtend en erg koud, dus we besluiten om om 10 uur naar Bibracte

op de Mont Beuvray te gaan. Martha gaat niet mee, wil naar Autun om daar eens rond te

kijken en tegelijk wat informatie op te doen over musea en eventueel natuurgebieden. Met

z´n tienen rijden we in 3 auto´s naar het museum bij de Mont Beuvray. Met Rieke voorop

lukt het om iedereen met een tarif reduit d.w.z. 5,00 p.p. en een vrijkaartje voor een vol-

gende keer binnen te krijgen. Hoogstwaarschijnlijk heeft Rieke de balie kunnen overtuigen

dat de gemiddelde leeftijd van dit tiental zeker boven de 65 jaren ligt. Met een koptelefoon

op liep een ieder door de diverse departementen, wel wat onwennig aanvankelijk, want het

apparaat reageerde op sensoren die op elke afdeling een andere tekst in de oren ´blies´,

maar dat wende snel. Wel kon het gebeuren dat de een stond/zat te luisteren, terwijl de

ander wanhopig rondkijkend probeerde contact te leggen met een onzichtbare verbinding.

De informatie over dit gebied was echter fenomenaal en ook voor de opzet van de expositie

niets dan lof! Duidelijk werd uit de doeken gedaan en ook overal gedemonstreerd wat en

hoe het er in deze contreien aan toeging, vanaf het moment dat deze Gallische (Keltische)

nederzetting in ong. het jaar 120 v. Chr. ontstond. Een muur van zo´n 5 km omgaf de stad

waarin op het hoogtepunt zo´n 10.000 mensen woonden . De huizen van hout en leem

stonden aan lange straten en overal werd handwerk beoefend. Midden op de hoofdstraat

van toen is in de jaren 90 van de vorige eeuw een soort waterput opgegraven die een goede

indruk geeft van een onderdeel van het leven toen. Bibracte heeft echter niet lang bestaan,

de Romeinen kwamen en in het jaar 52 v. Chr. trok Vercingetorix met 80.000 Galliers ten

strijde tegen hen, maar verloor deze slag tegen de Romeinse  legioenen onder leiding van

Julius Caeser, waarna de stad, na een korte Romeinse opbloei, langzamerhand leegliep ten

gunste van Augustodum (Autun).

Na dit bezoek aten we in het restaurant beneden onze boterhammen en vertrokken om half

1 voor een autotochtje naar boven, waarbij we op 2 plaatsen nog even uitstapten om er

rond te kijken. Door de mist was het zicht zeer beperkt, zodat we besloten er nog eens heen

te gaan.
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Het toegangsbord bij het museum wordt
bestudeerd

Opgravingen worden met een glazen dak
afgedekt

Op de top van Mont Beuvray was het heel
erg mistig. Je kon elkaar nog net zien

Toch kun je, ondanks de mist, zeer fraai
fotograferen



Sfeerverslag 23 mei 2012

excursie: Omgeving camping

door: Hennie Roode

Om half 10 vertrokken we met 11 personen voor een rondwandeling. Vanuit de achterkant

van de camping gaan we meteen rechtsaf het eerste wegje in. Prachtige muurtjes met 2

soorten varens en de koekoeksbloemen van bijn 80 cm hoog ervoor. Het is een hol wegje

met heerlijk veel planten, dus de eerste soorten komen al op de lijst, die Janny vandaag

bijhoudt. Dan komen we bij een gekanaliseerd beekje waar Bert J. ons de kokerjuffers laat

zien. Dan staan er ook een paar plekken met de Witte boterbloem. Aan het eind van de

beek rechtsom de weg op waar we links in een weiland 2 orchissoorten ontdekken. De

Rietorchis en de Mannetjes orchis. Aan de overkant van de weg een weiland met witte

koeien en kalfjes, die stevig naar ons staan te loeien en met z’n allen richting hek komen.

Als wij langzaam, op slaktempo, doorlopen blijkt ineens dat de koeien op de weg lopen en

de auto’s moeten stoppen. Piet probeert ze terug te drijven, maar dat lukt niet. Dan zijn we

bij de rivier: Le Riviers en die gaan we over en dan onmiddellijk rechtsom een weg

omhoog. Bert T. vindt paddestoelen en Bert J. de eerste clausillia’s. Het is ook weer zo’n

holle weg met mooie begroeide kanten. Er staan wel 3 of 4 soorten Ooievaarsbek. En dan

op aanwijzing van de excursieleider Herman gaan we koffie drinken in de berm van een

weiland. We zitten tussen de Tijm en een klein rood bloempje, dat op een lathyrusbloempje

lijkt; we komen er niet uit. Na de koffie verder omhoog, waar Piet een trilzwam vindt voor

Bert T. En daar staan ineens de kanten vol met rose en paarse vleugeltjesbloem. Ineens ziet

Anneke een Ree op het pad voor ons, maar helaas niet iedereen ziet haar, want ze gaat er

vandoor het bos in. Dan zijn we op het hoogste punt met een leuk uitzicht over 2 boerde-

rijen en weilanden met heggetjes en heel oude bomen. We zien veel eiken en tamme kas-

tanjes. Dan is het alweer 13.00 uur en tijd voor een bammetje. Dus op zoek naar een zit-

plek. Bert T. stuift een erf op waar boomstammetjes liggen, maar wordt direct met een boze

boer geconfronteerd. Bert probeert op z’n beste frans/engels of we daar mogen zitten, maar

de boer is er niet van gediend. Dus zit er niets anders op dan verder naar een zitplek te

zoeken. Halverwege het bos vinden we een geschikt randje om rustig ons brood op te eten.

Martha ontdekt een paddestoel (de duifrussula) en dan krijgen we een lesje van Bert T. over

deze paddestoel. Dan dalen we weer verder af en komen bij een verlaten boerderij. Lekker

ruig aan planten. De gele morgenster en veel slakjes, waaronder veel wijngaardslakken. Een

maaltje van 6 stuks kost je 20 euro in het plaatselijke restaurant. Dan weer verder en daar

passeren we weer Le Riviers. Herman en Bert J. proberen wat waterslakken te scoren, maar

nee dat lukt niet en dan zijn we na verdere afdaling alweer terug bij de camping om half 3.
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Piet drijft de loslopende koeien terug naar
hun weide

Een oude vervallen boerderij kan een
prachtig biotoop zijn voor verrassende
planten- en dierensoorten

Deze prachtige spin wacht op een lekker
hapje

Bert J. inspcteert een klein beekje op zoet-
watermollusken



Sfeerverslag 24 mei 2012

excursie: Les Sources de l’Yonne

door: Anneke Jansen

We zouden vandaag om 9.30 uur vertrekken, maar door problemen met de auto van Wim

werd het een half uurtje later. Wim bleef op de camping en we vertrokken dus met 10 man.

Via een mooie route met wat haarspeldbochten kwamen we bij ons excursiedoel: De bron-

nen van de Yonne. Aan het begin van de wandeling stonden een mooi informatiebord en

een routebord. We kwamen eerst bij een watervalletje met heel veel waterranonkels. Een

prachtig gezicht. Via een graspad liepen we naar een plankenpad met uitzicht op een dras-

sig gebied. Hier hebben we koffie gedronken en naar slakjes en vlinders gezocht. Na een

half uurtje zijn we verder gelopen het bos in. Hier waren heel veel Tonderzwammen. Helaas

weinig planten. Na anderhalf uur waren we bij de bronnen. Heel nat grasland met veel

bloemen: o.a. orchideeën. Hier hebben we gegeten. Na het eten de wandeling vervolgd. Een

hele klim door het bos, maar dus ook weer dalen. Het laatste stuk was hetzelfde als het

eerste. Om 14.00 uur waren we weer terug bij het beginpunt. Moe, maar heel voldaan.
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Herman Roode, of zijn schaduw, bezig
met onderzoek in een plasje

Geheimzinnige beelden en bomen tij-
dens de wandeling

Lekker lunchen bij een prachtig weitje

De Roodgerande houtzwam



Sfeerverslag 25 mei 2012

excursie: Mont Beuvray 

door: Bert Tolsma

Om 9 uur brachten we een aantal auto’s weg naar de parkeerplaats bij het museum van

Bibracte, zodat we na de excursie vanaf de camping bij aankomst daar met de auto terug

zouden kunnen rijden. Herman Roode en Adrie Blankestijn bleven die dag op de camping,

zodat we met z’n negenen onder leiding van Martha de wandeling om half 10 begonnen.

Van de eigenaresse van de camping kregen we een routebeschrijving mee, die volgens haar

mondelinge mededeling via een kaasboerderij zou lopen; die kaasboerderij hebben we

gemist. Aanvankelijk waren we zeker van de route die via een roodwitte markering werd

aangegeven, maar bij de nadering van een weg, het was ongeveer 12 uur, sloeg even de twij-

fel toe. Rechtsaf zouden we langs die weg binnen een half uur bij de parkeerplaats zijn,

maar bij meerderheid van stemmen besloten we de weg linksaf een stuk te volgen en dan

verderop rechtsaf de GR 131 (weer) in te gaan om via die route de Mont Beuvray te

bereiken. Aldus besloten en na een redelijke route bereikten we de weg die vanaf de Mont

Beuvray naar beneden gaat en verder gaat richting St. Léger sous Beuvray; daar hebben we

een pauze gehouden waarna we de tocht voortzetten. Dat was ruim een half uur echt

afzien, want we stegen op een tamelijk kort traject van zo’n 600 meter hoogte naar ruim

800 meter. Rieke van Zuylen was als eerste boven en omarmde de zuil als was ze verliefd op

het ding; de aankomst was wel een opluchting, hoewel de klimtocht ook veel voldoening

gaf. Ook Wim, Piet en Bert Tolsma waren boven en genoten van het heiige uitzicht op het

dal met in de verte allerlei dorpen en steden. Maar vooral werd er genoten van het resultaat

van de klauterpartij, vooral toen kort daarna de andere 5 deelnemers arriveerden. Ze ver-

rasten de anderen met de mededeling dat men bij een watertje over het voetpad zowel slak-

jes als het plantje goudveil had gezien. Na dit oponthoud, het was bijna half 3, besloot een

deel van de groep verder af te dalen richting het museum, maar kort daarna werden deze

mensen alweer afgeleid door de resultaten van de opgravingen langs de weg. Een deel van

Bibracte lag daar ontsloten en kon bewonderd worden. Een deel van de informatie was zelfs

in het nederlands en dat is tamelijk uitzonderlijk in dit land. Terug op de weg was de groep

weer compleet en kon de afdaling voortgezet worden. Even werd nog stilgestaan bij de

duikvlucht van een boompieper, maar de vaart zat er nu goed in, dus om half 4 bereikten

we de parkeerplaats. Volgens de GPS van Bert Jansen hadden we 9 km gelopen en dat over

en door zulk terrein maakt dat we met voldoening en een zekere trots kunnen terugkijken

op een excursie van formaat.

Op verzoek van Martha op schrift gesteld door haar man Bert.
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“ Poirier au Chien” is de naam van dit
mooie boerderijtje tijdens de wandeling

Gezellig samen de lunch gebruiken

Goudveil langs een klein stroompje waarin
ook zeer kleine bronslakjes werden
aangetroffen

Zoekplaatje! Wat prachtig beschut zit deze
kikker tussen de bladeren



Sfeerverslag 27 mei 2012

excursie: Uchon

door: Janny Habermehl

’s Morgens met de hele groep vertrokken naar Uchon, ca. 25 km. ten oosten van St.Legér-

sous-Beuvray. Het eerste gedeelte van de tocht was goed te doen, maar op de D275 werd

het langzaam maar zeker steeds steiler, maar ook steeds mooier. In het dorp Uchon een stij-

ging van 18%. In Uchon vind je een prachtig, eenvoudig ingericht, romaans kerkje, de

resten van een openluchttheater en op een pad achter de kerk langs "un beauvoir". Het

kerkje leek wel op de graniet rotsen gesmeten. Voor het overgrote deel bestaat graniet uit

veldspaat. Ook kan er quartz en uranium aanwezig zijn.

Op de eerstvolgende kruising na Uchon gaan we rechtsaf naar Auberge "La Croix Messire-

Jean", alwaar de route begint. We hebben gekozen voor de meest "paisible" route, die van 4

km, waar we uiteindelijk zo’n 3 uur over deden, inclusief de gebruikelijke pauzes.

Het was leuk om te zien dat het een enigszins ander biotoop was. Aan het Lac Neuf vonden

we de egelboterbloem en het gestreept leeuwenbekje. Voor het overige veel van wat we al

gezien hadden. De slakken specialisten  hebben 3 nieuwe soorten gevonden, maar de rest

van de groep vergat nog wel eens op hen te wachten.

Zo ook op Hennie Roode die opeens tot de ontdekking kwam dat ze alleen op een prachtig

weitje aan het vlinderen was.

Het was een mooie wandeling. Je passeert een meertje, loopt door het bos en tussen de wei-

landen door. Er zijn bijna geen hoogteverschillen. Voor een groot gedeelte lopen we de

"voie Celtes" (weg van de Kelten) en onderweg genieten we van mooie vergezichten.

Routebeschrijving:

vanaf La Boutière naar het dorp, in het dorp de D61 richting Etang s/Arroux,

Na ca. 10 km. de N81 oversteken en de D61 vervolgen richting Etang s/Arroux, de D994

oppakken. Door Etang s/Arroux heen en na ca. 2 km linksaf de D275 op en die weg leidt

naar Uchon.
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Het kerkje van Uchon

Hier moeten toch leuke planten en dieren
te vinden zijn

Martha en Bert Tolsma rusten uit in het
openluchttheater

Een prima picknickplaats voor het ge-
bruiken van de lunch



Sfeerverslag 28 mei 2012

excursie: La Grande Verrière

door: Bert Tolsma

Zoals gebruikelijk vertrokken we om half 10 vanaf de camping, richting La Grande

Verrière. Deze keer zonder Adrie, die er een campingdag van maakte. We startten de wan-

deling in de schaduw van de grote kerk in La Grande Verrière die het beeld van het dorpje

bepaalt. Vandaar daalden we af naar de rivier Le Mechet; we staken de rivier over en kozen

het pad langs de rivier richting Sevanelle. Het eerste gedeelte was koel en schaduwrijk en

liep langs de rivier, zodat we vol goede moed én soms stevig doorstapten én soms het

struikgewas in de bermen indoken, uiteraard voorafgegaan door Bert en Herman, hoewel

Anneke en Hennie zich wat dit betreft ook niet onbetuigd lieten, om naar levende organis-

men te zoeken. Het resultaat was niet opzienbarend en ook aan planten vonden we weinig

nieuwe; uitgebloeide bosanemonen voegen toch ook weinig toe. Hoewel de stemming uit-

stekend is en blijft is er wel het algemene gevoelen dat je met een kamp van een week dit

gebied met al zijn bijzonderheden aardig kent. Er wordt weinig nieuws toegevoegd aan de

soorten die we de eerste dagen gezien hebben. Deze wandeling van 10 km bevestigde dat,

maar deed anderzijds niet onder voor al die andere die ons toch ook steeds weer interes-

sante en ook indrukwekkende landschappen lieten zien; het is en blijft een boeiende

wereld, die Morvan. Na het gehuchtje Sevanelle dreigden we even mis te gaan richting de

D3, maar gelukkig konden we vrij snel de goede weg vervolgen. Op dat gedeelte van de

wandeling vonden we de hazelworm, een pootloze hagedis, maar nu ook zonder een stuk

van zijn staart.

Het aantal slakken loopt door het nijvere speuren van vooral Herman en Bert langzamer-

hand iets op, maar niet spectaculair en ook aan de lijst van planten, vlinders en padden-

stoelen wordt weinig meer toegevoegd. Natuurlijk zijn er altijd wel weer leuke vondsten

zoals de genoemde hazelworm, een groentje, een bremraap in de nabijheid van de valse

salie en de zwavelzwam; vooral de laatste stond er buitengewoon fris en fleurig bij. Hoewel

de beschrijving van de route in het gebruikte boekje minimaal was konden we aan de hand

van het routekaartje en de gps-apparaten van enkele heren steeds aardig de weg vinden. Na

ongeveer 8 km door redelijk vlak terrein gelopen te hebben waren de laatste 2 km van een

ander kaliber en behoorden daarmee voor ons tot de buitencategorie; d.w.z. we stegen en

daalden binnen die 2 km zo’n 100 meter op en daarna neer en dat was voor de meesten van

ons dus echt wel pittig. Wim zag als eerste de kerk in het dorp en dat kan nauwelijks ver-

wondering wekken, wel bewondering, want de man loopt ondanks een oplopende leeftijd

nog als een kievit. Zo arriveerden we omstreeks 15 uur weer bij het begin van de wandeling

achter de kerk en lagen de meesten binnen een half uur daarna op stoelen of stretchers op

de camping uit te hijgen van een mooie wandeling met voor dit gezelschap van in de

natuur geïnteresseerde mensen te weinig hoogtepunten. En toch zien we elke dag weer uit

naar verrassingen. Het koude voetenbadje van Rieke na afloop van elke wandeling wordt

zeer aanbevolen, maar krijgt nog weinig navolging.
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Er wordt vertokken bij de grote kerk in La
Grande Verrière

De Zwarte aardslak was een algemene ver-
schijning in de Morvan

Hennie ziet een vlinder vliegen

Bert Jansen moet even een paard begroeten



Sfeerverslag 29 mei 2012

excursie: La Châtaigneraie

door: Adrie Blankestijn

Als je met je gezicht naar het gemeentehuis (Mairie) staat dan begint de wandeling 10 mtr.

naar links. Richting Molnet.

Het is een geel gemarkeerde wandeling.

De wandeling over smalle geasfalteerde wegjes gaat naar het gehucht Molnet met veel

planten en bloemen in de bermen.

Op de route van Molnet naar het gehucht Lavauxs zagen we in de verte een meertje,

volgens de kaart Etang de Poisson. Hier dronken wij koffie.

Onderweg zagen wij in de weilanden veel koeien met jonge kalveren.

In Lavauxs stond links een heel groot landhuis met twee ruïneachtige poorten.

Lavauxs voorbij gingen we richting Corlon, waar we bij een kunstmatige vijver onze lunch

gebruikten.

Via de D3 kwamen we weer op de camping.

Het was een genoeglijke wandeling zonder veel hoogteverschillen en bijzondere waarne-

mingen.
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Tijdens de diverse wandelingen wordt er
goed gekeken en geluisterd naar bijzondere
dingen

Prachtige vergezichten tijdens de wandeling

De tafel wordt gedekt voor de lunch

Piet in actie bij het fotograferen van een
hagedis



Sfeerverslag 30 mei 2012

excursie: Omgeving camping

door: Anneke Jansen

Om 9.30 uur stond iedereen klaar voor de rit naar Anost. Rieke en Wim gingen vandaag

niet mee, We waren dus met 9 man.

Via een mooie route kwamen we in Anost aan. We gingen om 10.15 uur lopen. Een

gedeelte van een uitgezette wandeling, die we in omgekeerde richting volgden. We moesten

al vrij snel flink stijgen, dus om 11.00 uur was het wel tijd voor een kopje koffie. Daarna

verder voor de volgende etappe. Helaas zagen we weinig andere dingen dan de voorgaande

wandelingen. Ook dit keer vlogen er niet veel vlinders.

Om 12.30 uur op een plekje met prachtig uitzicht ons brood gegeten. Toen we weer gingen

lopen bleek dat we toch minder ver waren dan we dachten, maar we hielden de moed erin.

Nadat we het dorpje Le Creux gepasseerd waren moesten we nog een keer heel erg stijgen.

Voor de meesten van ons was dit toch wel wat zwaar. Op de top hebben we nog even gerust

en wat gedronken. Om 15.00 uur waren we weer in het dorp terug. Iedereen was voldaan,

maar, mede door de warmte, ook heel erg moe. In het dorp was een gezellig terrasje waar

we nog wat gedronken hebben voordat we weer terug naar de camping reden,
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Lavoir

Koffiedrinken tijdens de wandeling doe je zo

Prachtige rupsen tijdens de wandeling

Knusse boerderijtjes nabij het dorpje Le
Creux



Sfeerverslag 31 mei 2012

excursie: La Comelle 

door: Bert Tolsma

Vanaf de camping was het maar 8 km rijden om bij La Comelle de route die voor vandaag

gepland stond te beginnen. We vertrokken met z’n achten, want Herman, Adrie en Janny gin-

gen vandaag niet mee. De tocht stond onder leiding van Martha en zou bij geen afwijkingen

in de route zo’n 7 km lang zijn. Voor 5 van ons duurde de tocht inderdaad ongeveer een  kilo-

meter langer, want die liepen het laatste stuk niet op te letten en gingen daarom subiet bij een

geel kruis (dat betekent niet verder op deze weg, maar afslaan) toch rechtdoor. Het was eigen-

lijk het enige smetje op deze prachtige wandeling. Nadat we de auto’s op het kruispunt

Planier, iets ten noorden van La Comelle in de berm hadden gezet kon de tocht beginnen.

Uiteraard weer veel van hetzelfde, maar nooit hetzelfde zijn de vergezichten waarvan we

onderweg volop konden genieten. Het is een boeiend en ook lieflijk landschap. O.a. boktor-

ren, de roodborsttapuit en ook de gewone tapuit ‘verrijkten’ deze wandeling. Op een stel

boomstammen dronken we koffie en fotografeerden enkele deelnemers o.a. een boktor die

samen met een kleiner exemplaar zich uitgebreid liet bewonderen. De blauwe breedscheenjuf-

fer verderop kreeg ook wat aandacht. Natuurlijk slakken en enkele paddenstoelen, waaronder

opnieuw heksenboter, een intens gele slijmzwam, waarvan de naam nog stamt uit de tijd van

het geloof in witte wieven, heksenkringen en satansboleten. Martha wees ons onderweg een

paar keer op de mogelijkheid om de route in te korten, maar niemand maakte daarvan

gebruik; de wandeling was daarvoor eigenlijk ook te mooi! 

Toen we de ‘punt’ van de wandeling bereikt hadden en zouden afbuigen om via de D 262

terug te lopen namen we tijd voor de lunch. We werden afgeleid maar ook geboeid door een

stier die luid brullend en in een drafje met ruime tussenpozen bekend maakte dat hij best zin

had in een van de koetjes verderop die met een heel koppel dames daar o.l.v. een andere stier

liepen te grazen; de sloot nam hij met gemak maar het hek daarna hield hem tegen. Rieke zag

overeenkomsten met de Wallen in Amsterdam, vooral omdat één van de koeien aan de

andere kant van het hek uitdagend dicht bij de stier bleef staan en nogal met haar staart

zwaaide. Uiteraard werd er nog even doorgepraat over sexuele voorlichting vroeger en nu.

Wat tegenwoordig allemaal onthuld wordt bleef vroeger heel lang omhuld. Daarna schrokken

we op van Bert Jansen die verderop zat met Anneke en meldde dat er nog andere camping-

gasten meeluisterden die misschien niet gediend waren van deze openhartigheid; dit laatste is

een eigen interpretatie van de schrijver van dit verslag. We liepen verder, grotendeels langs de

weg, sloegen ergens rechtsaf en omdat de beide Berten met elkaar in gesprek waren en niet

opletten ging dus een vijftal van de groep nog iets toevoegen aan de wandeling van 7 km,

zoals boven reeds vermeld. De 3 dames Martha, Anneke en Hennie letten wel op en bereikten

als eersten de auto’s. Spoedig waren we daarna op de camping; het was ongeveer half 3 in de

middag en iedereen had gelegenheid genoeg om nog na te genieten van de wandeling en ook

nog lekker enkele uren in de zon of schaduw te zitten.
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Prachtige vergezichten tijdens de wandeling

Even uitrusten tijdens de koffie

De ‘grote leider” overziet alles vanaf zijn
troon

Zingen op camping  “La Boutiere”



Sfeerverslag 2 juni 2012

excursie: Omgeving camping

door: Piet Hollander

Met het hele kamp togen we op weg naar de Geiten Fermé. Warm weer: 26 ºC. Stijgend een

smalle weg op, waar aan het einde van een klein dorp rechts de boerderij is. Ter plaatse

brak paniek uit, want er is niemand te zien.

We zagen dat de boer thuis de geiten molk met 3 ketels. Hij kon ook verder van huis

melken; met de tractor en daar kon hij dan 2 geiten tegelijk melken. Hij zal misschien ook

wel een doorloopsysteem hebben. De uitvoering was wel wat primitief.

Iets voorbij de boerderij zagen we de geiten in de wei grazen,

Nadat we de voorraad kaas opgekocht hadden gingen we terug naar de camping om koffie

met koek te drinken.

Daarna op weg naar de groeve Prézin, waar tot 1963 mangaan werd gewonnen. De groeve

wordt nu verder afgegraven voor wegenbouw of niet geheel vlakke paden.

De groeve is afgesloten met een slagboom, waar we gemakkelijk onderdoor konden. De

grote groeve was aardig dicht begroeid en had hoge rotswanden met wat stenen hoopjes.

Na ongeveer anderhalf uur zoeken naar stenen, maar ook naar vlinders en planten, zijn we

weer naar de camping teruggegaan, waar we nog heerlijk van het mooie weer hebben

genoten op deze laatste kampdag.
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Waar is de boer?

In de stal zag het er erg rommelig en
smoezelig uit

In de groeve

‘s Avonds heerlijk eten in een restaurant in
het dorp



Waarnemingen Paddestoelen - I

samengesteld door: Bert Tolsma

Bleke franjehoed (Psathyrella candolleana); behoort tot een groot geslacht met donkere

lamellen en in jonge, frisse toestand met franje aan de hoed

Blote billenzwam of bloedweizwam (Lycogala epidendrum), een slijmzwam 

Breedplaatstreephoed (Megacollybia platyphylla), veel gezien; zit stevig vast aan de

ondergrond (saprofiet) met een soort worteltjes = rhizomorfen

Bruine bekerzwam (Peziza badia), een ascomyceet of zakjeszwam; in de ascus zitten 8 

sporen die bij rijpheid bij de minste aanraking de lucht ingaan

Bundelmycena (Mycena arcangeliana), één exemplaar; bij kneuzing een ziekenhuisluchtje;

mycena’s zijn kleine, meestal wat grijze padd. met witte plaatjes

Dooiergele mestzwam (Bolbitius vitellinus); een knalgeel ‘wondertje’ op mestrijke grond

Duifrussula (Russula grisea), russula’s zijn vaak zeer kleurrijk; dit exemplaar had vooral 

blauwgroene tinten; het vlees is zeer bros door de ronde cellen (geen vezels)

Echte tonderzwam (Fomes fomentarius), prachtige ‘hoefijzervormige’ vruchtlichamen;

vroeger gebruikt om vuur smeulend te houden in een tondeldoos

Eikebladzwammetje (Collybia dryophila), veel voorkomend bruin padd. met witte lamellen  

op vooral eikeblad, maar ook op ander afval uit de natuur

Franjevlekplaat (Panaeolus sphinctrinus); vlekplaten hebben ‘vlekkerige’ (donkere en 

lichtere delen) plaatjes door ongelijktijdige rijping van de sporen; op mestrijke grond

Gele trilzwam (Tremella mesenterica), ‘hersenachtige’ trilzwam; zeer glibberig

Geweizwam (Xylaria hypoxylon), inderdaad, als kleine geweitjes op hout, zwarte staafjes 

met witte kopjes

Gewone fopzwam (Laccaris laccata), ± eenkleurig oranjerood; vaak verward met andere 

soorten en daardoor misleidend = foppend

Gewone heksenboleet (Boletus erythropus), een forse paddenstoel met buisjes; verkleurt 

sterk blauw bij aanraking en hoorde daardoor bij de occulte verschijnselen 

Gewone zwavelkop (Hypholoma fascicularis), zeer algemeen en vaak ook zeer massaal op 

rottend hout zoals boomstronken; zwavelgele hoedjes en groenige lamellen

Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor), ook zeer algemeen; gezoneerde hoedjes,

fluwelig oppervlak met gaatjes aan de onderkant i.t.t een korstzwam

Heksenboter (Myxomyceet), een slijmzwam bij aanraking direct vervloeiend; verplaatst 

zich over het hout op zoek naar voedsel en is daardoor een overgang tussen het 

planten- en dierenrijk 

Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta), een mycena met ‘bloed’ in de steel

Korsthoutskoolzwam (Ustulina deusta), een korstzwam op hout die later overgaat in 

‘houtskool’; tenminste daarop lijkt het

- 15 -

Blote billenzwam

Gewone heksenboleet

Korsthoutskoolzwam

Echte tonderzwam



Waarnemingen Paddestoelen - II

samengesteld door: Bert Tolsma

Narcisamaniet (Amanita gemmata), een gele amaniet, ook met schubben en een ring om 

de steel = rest van het velum dat aanvankelijk de lamellen bedekte (en beschermde)

Parelamaniet (Amanita rubescens), een paddenstoel met schubben op de hoed die rood    

verkleurt bij aanraking; zelfde genus als de vliegenzwam (= Amanita muscaria)

Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola), een geduchte parasiet, lijkt op de echte 

tonderzwam, meestal op naaldbomen

Satijnzwam (Entoloma), een van de vele soorten satijnzwammen; satijnzwammen hebben 

roze, hoekige sporen; mycologisch onderzoek is nodig voor de naamgeving

Tabakborstelzwam (Hymenochaete tabacina) óf roestkleurige borstelzwam (Hymenochaete 

rubiginosa), donkerbruine korstzwammen op hout

Vermiljoenhoutzwam (Pycnoporus cinnabarinus), helaas geheel doorwaterd en daardoor 

niet  zo mooi rood (met oranje groeirand) als mogelijk

Vroege leemhoed (Agrocybe praecox), een niet erg opvallende geelbruine padd. met              

leemkleurige lamellen

Waaiertje (Schizophyllum commune), een prachtig paddenstoeltje op hout met min of

meer gekartelde randen en onder de hoed een plaatjesachtige structuur

Weerhuisje (Astraeus hygrometricus), reageert met het sluiten van de (aardster)achtige 

slippen bij droogte; ontvouwt zich weer in vochtige omstandigheden

Winterhoutzwam (Polyporus brumalis), vooral laat in de herfst en zelfs in de winter 

voorkomende padd. met hoed en steel, op hout, de onderkant met gaatjes

Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus), we vonden een schitterende rij hoeden onder elkaar 

op een boom, fel oranjegeel van kleur en daarmee een van de leukste vondsten van 

paddenstoelen  in dit kamp in de Morvan.
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Weerhuisje

Roodgerande houtzwam

Zwavelzwam

Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense),
vroeger gebruikt om vuur smeulende te
houden in een tondeldoos



Waarnemingen Planten - I

samengesteld door: Janny Habermehl

23 mei 24  mei 25  mei 27 mei                      28  mei 2 9  mei 30 mei 31 mei

omgeving Source  Yonne, Vanuit  camping Uchon La grande La  Chataig Anost Comelle

camping planken pad Mont  Beuvray Vessiere Neraie

nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eereder nieuw eerder

gezien gezien gezien gezien gezien gezien gezien

adderwortel x x x

akelei, wilde x x x

akkerkool x

anemoon, bos- x x x

aronskelk, italiaanse x

bereklauw, kleine x

boerenwormkruid x x

bosaardbei x

bosbes x

boterbloem, egel- x

boterbloem, witte x

brem x x

brem, pijl x

brem, stekel x

bremraap op valse salie x

centaury, berg x

digitalis x x x

dotter x

dovenetel, gele x x x

dovenetel, witte x x x x

duivekervel, gewone x

duizendblad x

duizendknoop, japanse x

egelantier/ wilde roos x

engelwortel x

ereprijs, gewone x x x

ereprijs, mannetjes x

goudveil x

havikskruid, gevlekt x

havikskruid, gewone x

heggerank x

helmkruid, knopig x x

hengel x

hondsdraf x

hyacinth, wilde x x

kaasjeskruid x

kamille x

kamille, echte x

kardinaalsmuts x

kartelblad x

kartelblad, heide- x

kervel, dolle x

klaver, kleine x

klaver, rode x

klaver, rol x

knautia x

knoopkruid, zwart x
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Engelwortel



Waarnemingen Planten - II

samengesteld door: Janny Habermehl

23 mei 24  mei 25  mei 27 mei                      28  mei 2 9  mei 30 mei 31 mei

omgeving Source  Yonne, Vanuit  camping Uchon La grande La  Chataig Anost Comelle

camping planken pad Mont  Beuvray Vessiere Neraie

nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eereder nieuw eerder

gezien gezien gezien gezien gezien gezien gezien

koekoeksbloem, dag x x x x x x

koekoeksbloem, echte x x

koninginnekruid x

korenbloem x

kromhals x

kruisbes x

lathyrus x

lathyrus, gras x

lathyrus, veld x

leeuwebek, muur x x x x

leeuwenbek, gestreept x x x

lieve vrouwenbedstro x x

lis, gele x

look  zonder  look x

luzerne x

maagdenpalm, kleine x x x

mannetjes varen x

maretak

margriet x x x x x x

marjolein, wilde x

morgenster, gele x x

mos, haar- x

mos, ladder- x

mos, lver of leder- x x

mos, wolfsklauw x

muizeoortje x x x

munt, wollige x

muur x

muur, gras x

muur, grootbloemige x

muur, vogel- x

muur, zeegroene x

muurvaren x

nagelkruid x

ooievaarsbek, fijne x

ooievaarsbek, zachte x

orchis, mannetjes- x x x

orchis, riet- x x

ossetong x

perzikkruid x

pimpernel x

pinksterbloem x x

raket x

ratelaar, grote x x x

ratelaar, kleine x x x

reigersbek x

robertskruid x x x
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Nagelkruid



Waarnemingen Planten - III

samengesteld door: Janny Habermehl

23 mei 24  mei 25  mei 27 mei                      28  mei 2 9  mei 30 mei 31 mei

omgeving Source  Yonne, Vanuit  camping Uchon La grande La  Chataig Anost Comelle

camping planken pad Mont  Beuvray Vessiere Neraie

nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eerder nieuw eereder nieuw eerder

gezien gezien gezien gezien gezien gezien gezien

robertskruid, wit x

salomonszegel,veelbloemige x x x x x

schapezuring x

silene, blaas x x x

silene, nacht x x x

slangekruid x x

sleutelbloem, echte x x

smeerwortel x

speerdistel x

spirea, moeras x x

steenbreekvaren x x x

stinkende gouwe x x

tijm x

tijm, gewone x

tormentil x

valeriaan x x x

varen, adelaars- x

varen, eik- x

veenmos x

veldsla x

veldzuring x

vijfvingerkruid x

viooltje, akker- x x

viooltje, bleeksporig bos- x

viooltje, maarts x

vleugelbloempje x

walstro klein liggend? x

walstro, glad x x

walstro, kruisblad- x x x

waterranonkel x x x

wederik, bos- x

weegbree, smalle x x

wikke, paarse x

wikke, ringel x

wikke, voeder x

wilgenroosje, harig x

wilgeroosje x

winde x

wolfsmelk x x

zachte  ooievaarsbek x

zenegroen x x x x

zuring, klaver- x

Totaal 61 16 10 6 11 14 8 11 28 11 6 8 14 10 0

Totaal  soorten 137
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Rietorchis



Waarnemingen Slakken - I

samengesteld door: Herman Roode

Op jacht naar slakken.

In dit kamp waren de slakkenmensen (mallecologen) in de meerderheid wat specialisten

betrof, er waren er namelijk twee en dat is mij nog niet eerder overkomen.

Doordat we elkaar goed aanvulden, Bert weet veel over waterslakken en hele kleine soorten,

en ik weet veel over naaktslakken en omdat we elkaar aardig opjutten zijn er redelijk veel

weekdieren gevonden n.l. 54 soorten.

Bert wilde heel graag de Grijze bronslak vinden. Dit is een slakje van niet meer dan 2 mm

hoog dat leeft in zoetwater; beter gezegd in bronwater, zoals de naam al doet vermoeden.

In de gebieden waar we op excursies zijn geweest, waren diverse plekken waar water opwelde

uit de grond. Hierdoor was de kans groot dat we het slakje zouden vinden.

Tot grote vreugde van Bert en mij is dat ook gelukt en wel in grote aantallen.

Een andere opvallende soort was de Bruine wegslak. Dit is een naaktslak die we in grote

hoeveelheden hebben waargenomen. Tijdens een vochtige excursie op een stuk asfaltweg

kwamen we er meer dan 100 tegen. Deze slak bezorgt je een gele vinger als je hem over zijn

rug wrijft, terwijl andere slakken doorzichtig wittig slijm hebben.

We zijn ook vaak op zoek geweest naar zoetwater weekdieren. Dit kunnen slakkenhuisjes

zijn of tweekleppigen. Met andere woorden 2 schelpen (kleppen) die met een slotband aan

elkaar verbonden zijn.

Dit zoeken werd meestal met een schepnet gedaan, waar Bert het fanatiekst mee was.

Gelukkig leverde dat zoeken wel weer een aantal soorten op.

Het aantal deelnemers aan het kamp klein, maar de gezelligheid was groot. Het aantal

waargenomen soorten van allerlei dieren en planten kunnen er ruimschoots mee door.

De slakkenpakker Herman
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De Wijngaardslak en de Gewone wegslak
samen

Deze slak bezorgt je een gele vinger als je
hem over zijn rug wrijft

Prachtige beesten deze Zwarte aardslakken

Alles wordt gecontroleerd op slakken

Lijst van waargenomen slakken.

Familie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Agriolimacidae Gevlekte akkerslak Deroceras reticulatum
Arionidae Wegslak Arion ater

Donkere wegslak Arion distinctus
Zwarte wegslak Arion hortensis
Egel-wegslak Arion intermedius
Spaanse wegslak Arion lusitanicus
Bruine wegslak Arion subfuscus

Boettgerillidae Wormnaaktslak Boettgerilla pallens
Limacidae Zwarte aardslak Limax cinereoniger

Grote aardslak / Tijgerslak Limax maximus
Milacidae Slanke kielnaaktslak Tandonia budapestensis
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Waarnemingen Slakken - II

samengesteld door: Herman Roode

Familie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Carychiidae Slanke dwergslak Carychium tridentatum
Clausiliidae Schorshoren Balea perversa

Vale clausilia Clausilia bidentata
Kleine clausilia Clausilia rugosa
Gladde clausilia Cochlodina laminata

Cochlicopidae Glanzende agaathoren Cochlicopa lubrica
Discidae Boerenknoopje Discus rotundatus
Enidae Donkere torenslak Merdigera obscura
Euconulidae Gladde tolslak Euconulus fulvus
Ferusacciidae Blindslak Cecilioides acicula
Helicidae Witgerande tuinslak Cepaea hortensis

Tuinslak Cepaea nemoralis
Steenbikker Helicigona lapicida
Segrijnslak Helix aspersa
Wijngaardslak Helix pomatia

Hygromiidae Grofgeribde grasslak Candidula intersecta
Haarslak Trichia hispida
Opgerolde tandslak Helicodonta obvoluta

Succineidae Langwerpige barnsteenslak Succinea oblonga
Barnsteenslak Succinea putris

Valloniidae Stekelslak Acanthinula aculeata
Geribde jachthorenslak Vallonia costata

Vertiginidae Ruwe korfslak Columella aspera
Zuidelijke korfslak Truncatellina callicratis
Kleine korfslak Vertigo pusilla
Dwerg-korfslak Vertigo pygmaea

Vitrinidae Doorschijnende glasslak Vitrina pellucida
Zonitidae Brede blinkslak Aegopinella nitens

Ammonshorentje Nesovitrea hammonis
Kelder-glansslak Oxychilus cellarius
Kristalslak Vitrea crystallina
Donkere glimslak Zonitoides nitidus

Ancylidae Ronde beekmuts Ancylus fluviatilis
Hydrobiidae Grijze bronslak Bythinella dunkeri
Lymnaeidae Ovale poelslak Radix ovata

Begroeide poelslak Radix peregra s.s.
Leverbotslak Galba truncatula

Physidae Puntige blaashoren Physella acuta
Planorbidae Traktorwieltje Gyraulus crista

Amerikaanse schijfhoren Menetus dilatatus
Sphaeriidae Erwtenmossel Pisidium asertanum

Gemaskerde erwtenmossel Pisidium personatum
Scheve erwtenmossel Pisidium subtruncatum
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Deze Wijngaardslak is op zoek naar voedsel

Na een regenbui zijn de slakken snel gevon-
den. Drie soorten op een klein stukje

Op zoek naar het Grijze bronslakje

Zelfs in het restaurant kruipen de slakken
op tafel!
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Waarnemingen Insecten - I

samengesteld door: Hennie Roode

Kijken naar vlinders, libellen en andere insecten in de Morvan.

Vanaf onze aankomst op camping La Boutière in de Morvan heb ik gekeken naar de insecten

en natuurlijk ook de rest van de prachtige natuur aldaar. Het begon op de camping zelf waar

de eigenaars een stukje terrein hebben laten verwilderen. Daar vond ik de allereerste insecten.

Wat opviel was dat het eerste insect wat ik zag vliegen een heel vers o+ platbuik was. Daarna

kwamen we bijna op al onze excursies o+ en o platbuik tegen. Eerlijk gezegd heb ik er tijdens

onze kampen nog nooit zoveel in 2 weken tijd gezien.

Met z’n allen hebben we 19 dagvlinders gezien en de allerleukste was natuurlijk wel de zilveren

maan, een parelmoervlinder die ook in Nederland voorkomt in beperkte gebieden.

Van de libellen waren er wel meer nieuwe soorten die ik zelf nog nooit gezien had.

Op onze eerste excursie, een rondje in de omgeving, zagen we een prachtige Gewone bronlibel

hangen. Nieuw voor mij was de Zuidelijke oeverlibel. Wat ook opviel was dat we heel veel

Blauwe breedscheenjuffers hebben gezien. De week na het kamp zijn we langzaam langs de

Loire omhoog getrokken en daar heb ik er wel meer dan 100 geteld op 1 wandeling.

Waar ik me over verbaasde was het grote aantal koninginnen van de Hoornaar èèn van de

grootste wespensoorten die we kennen. Een aantal van ons hebben ze binnen in hun eigen

vakantieverblijf aangetroffen. Dat betekent dat de koninginnen duidelijk al op zoek waren naar

een plekje om hun nest te gaan bouwen.

Van de andere insecten die we tegenkwamen verbaasden de meesten zich over de franse veld-

krekel die we de hele dag en nacht konden horen zingen. En die we af en toe ook duidelijk

konden zien lopen.

Wat ook erg leuk is om te vermelden is dat we een kolonie Dwergvleermuizen hebben ontdekt

Dankzij Piet Hollander die op zijn avondwandeling wel erg veel vleermuizen zag. Het waren er

na telling 75 die uitvlogen van onder het dak van een huis in de buurt van de camping.

Al met al weer een heerlijk kamp al waren we maar met 11 deelnemers. Erg gezellig en bijna

alle excursies met hetzelfde aantal. De omgeving vond ik erg mooi vooral de vergezichten en

oude dorpen. Maar jammer was dat we weinig vlinders konden zien, maar dit komt waarschi-

jnlijk omdat in heel Europa het voorjaar te nat en te koud is geweest. In Nederland werd ook

erg weinig waargenomen.

Met plezier denk ik terug aan die 2 heerlijke weken vol leuke waarnemingen en gezellige

momenten. Soms wel erg warm, vooral bij de beklimming van de Mont Beuvray, we hebben

het toch gered en het uitzicht was wel erg mooi als ik me onze eerste tocht met de auto daar

naar toe herinner.

Hennie Roode
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Gewone bronlibel

Platbuik vrouwtje

Zilveren maan

Bonte beer

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Grote keizerlibel Anax imperator
Bosbeekjuffer Calopteryx virgo
Lantaarntje Ischnura elegans
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula
Gewone bronlibel Cordulegaster boltonii
Platbuik Libellula depressa
Viervlek Libellula quadrimaculata
Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum
Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes
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Waarnemingen Insecten - II

samengesteld door: Hennie Roode

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Groentje Callophrys rubi
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas
Adonisblauwtje Polyommatus bellargus
Klaverblauwtje Polyommatus semiargus
(gew.)Hooibeestje Coenonympha pamphilus
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia
Tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma
Bont zandoogje Pararge aegeria
Kleine vos Aglais urticae
Zilveren maan Boloria selene
Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia
Atalanta Vanessa atalanta
Oranjetipje Anthocharis cardamines
Citroenvlinder Conepteryx rhamni
Boswitje Leptidea sinapis
Groot koolwitje Pieris brassicae
Klein koolwitje Pieris rapae
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Prachtige rupsen bij elkaar op een blad

Larve van de slakkenvreter

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Sint jacobsvlinder
Gewone heispanner Ematurga atomaria
Boterbloempje Pseudopanthera macularia
Vals witje Siona lineata
Witte tijger Spilosoma lubricipeda
Kolibrievlinder Macroglossum stellatarum
Snuituil spec.
Gammauil Autographa gamma
Meldevlinder Trachea atriplicis
Bonte beer Callimorpha dominula
Appeltak Campaea margaritata
Paarsbandspanner Rhodostrophia vibicaria
Tauvlinder Aglia tau
rups van de Kuifvlinder

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

larve Reuzen goudhaan
Boktor Cerambyx sopolii
Vuurwants Phyrrhocoris apterus
Zuringwants Coreus marginatus
Pyamawants Graphosoma lineatum
Ridderwants Lygaeus equestris
Stekelwants Pentatoma rufipes
Schildwants Acathasoma haemorrhoidale
Schaatsenrijder Gerris najas
Lederbok
Gemarmerde eikenbok Rhagium mordax
Zwart soldaatje
violette loopkever Carabus violaceus
Rozenkever Phyllopertha horticola
Penseelkever Trichius fasciatus
Bosmestkever Geotrupes stercorosus
Krompootdoodgraver Necrophorus vespillo
Bijenwolf Trichodes apiarius
Gouden tor Cetonia aurata
Zwartkop vuurkever Pyrochroa coccinea
Gewone schorpioenvlieg Panorpa communis
Bloedcicade Cercopis vulnerata
larve Vliegend hert
Veldkrekel Gryllus campestris
larve van de Slakkenvreter
Aardhommel  koningin
Hoornaaar  koningin
Wolzwever spec.
Hommelzweefvlieg
Akkerhommel
Langsprietmot Nemophora degeerella
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Waarnemingen Vogels

samengesteld door: Martha Tolsma

Blauwe Reiger

Boerenzwaluw

Boompieper

Bosuil

Buizerd

Ekster

Fitis

Geelgors

Gele kwikstaart

Gierzwaluw

Groene specht

Hop

Houtduif

Huismus

Koekoek

Koolmees

Merel
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Vogelkenner Wim en plantendeskundige
Rieke

Een vogelnestje, maar waarvan?

Een Groene kikker in een lekker plasje

Ook uitwerpselen kunnen ons iets over het
dierenleven vertellen

Waarnemingen Overige

samengesteld door: Allen

Putter

Roek

Roodborst

Roodborsttapuit

Tapuit

Tjiftjaf

Torenvalk

Vink

Wielewaal

Winterkoning

Witte kwikstaart

Zwarte Kraai

Zwarte roodstaart

Zwarte Specht

Zwarte Wouw

Zwartkop

Kokerjuffer - Anabolia nervosa

Woelmuisje

Sporen Wildzwijn

Eekhoorn

(Smaragd) Hagedis

Groene kikker

Rozengal

Hazelworm

Diverse gesteenten:

Amathist

Calciet

Fluroriet

Graniet

Hematiet

Kwarts

Malochiet

Mangaan

Pyriet

IJzer

(Determinatie: Piet Hollander)


