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Woord vooraf van de voorzitter 
 
In Nederland hadden de weersverwachtingen 
voor de Causses ons al gewaarschuwd. Het weer 
zou de laatste week van mei in ons 
kampeergebied bar en boos zijn. Daarom 
vertrokken wij uitgerust met extra slaapzakken, 
fleece vesten, laarzen en andere kou-en-regen-
werende kleding richting Cévennes. In Salvinsac, 
op camping La Cascade waren Bert en Martha, 
en Maria met de convo, al weggedoken in hun 
caravans, en hadden Anneke en Wytze van hun 
tent afgezien en zaten warmpjes in een ‘hutje’. 
Hoewel het kamp een week later was gepland 
dan in 2010, leek de geschiedenis zich te gaan 
herhalen. De zaterdag was droog, maar er stond 
een harde, koude wind, en richting de Mont 
Aigoual waren de wegen moeilijk begaanbaar 
vanwege de sneeuw! Nachtvorst eind mei, begin 
juni in het zuiden van Frankrijk, wie had dat 
gedacht. Maar toch, op de zondag van 26 mei, de 
aankomstdag van de overige kampgenoten 
scheen de zon volop en kwamen de 
muurhagedissen zich lekker opwarmen in de 
warme schaduw bij het sanitairblok op de 
camping. Met vereende krachten en het 
gebruikelijke commentaar stond de convo in een 
mum. Wij hadden een uitgestrekte en fantastisch 
gelegen wei voor ons KNNV-kamp alleen, waar ’s 
morgen bij goed weer de slangenarenden met 
prooi overheen vlogen en vanwaar je de vale 
gieren al vroeg op zoek naar karkassen en 
andere lekkernijen zag zweven. Zou het dan toch 
allemaal goed komen? De eerste choc verliep op 
rolletjes. Admin Jelle had de eerste chocbeurt op 
zich genomen en de onvolprezen 
excursieregelaars Bert & Wytze hadden bij de 
voorstellen voor de eerste excursies op maandag 
ons laten zien hoe interessant het gebied 
geologisch en geografisch en daardoor 
vanzelfsprekend ook de natuur was: Op de grens 
van kalksteen, schist en graniet, en op een punt 
waar de Atlantische en de mediterrane flora en 
fauna bij elkaar kwamen, een fantastische 

natuurcombinatie.  
Maar ja, het weer zou ook een rol voor zich gaan 
opeisen. Onze eerste choc was nog niet 
afgelopen, of wij kregen de eerste regen over ons 
heen. En, afgewisseld door zonnige stukken met 
een koude wind en soms zelfs door hagel en 
sneeuw, zou regen de komende dagen meer dan 
eens een onregelmatige en ongewenste gast zijn. 
Daardoor lieten de vogels zich niet zo uitbundig 
zien, bungelden de vlinders en andere insecten 
meer dan eens verkleumd aan de 
plantenstengels – wat kun je ze dan mooi 
fotograferen in hun natuurlijke omgeving! Maar 
wat de flora betreft was het al volop genieten. 
Ook de drie molluskenmusketiers, Aart, Bert en 
Herman, kwamen stevig aan hun trekken, en 
lieten ons als toetje tijdens een choc met een 
powerpointpresentatie en microscoop 
meegenieten van de wonderlijke wereld van hun 
specialisatie en in het bijzonder van hun 
vondsten van endemische bronslakjes. Tegen het 
einde van de week kwam er een weersomslag 
voorafgegaan door een stormachtige nacht 
waarin een paar voorzettenten en een aantal 
palen van onze convo het begaven. De schade 
viel gelukkig nogal mee. Maar met z’n allen in de 
zeer vroege ochtend, sommigen nog in pyjama, 
aan de tentbuizen van de convo hangen, dat was 
toch een onvergetelijke gebeurtenis. Gelukkig 
mochten wij van het gastvrije campingechtpaar, 
Eric en Marie-Hélène, van de Salle commune 
gebruikmaken voor onze chocs.  
Deze gemeenschappelijke voorziening was ook 
in trek als droogruimte bij de tentbewoners 
onder ons, en deed bovendien voor Wi-Fi-
behoeftigen, natuurliteratuurbestudeerders en 
aan het kaartspel verslaafden onder ons dienst 
als zeer geschikte werk- en speelplaats.  
De eerste week had ons al een voorproef 
gegeven van al het floristische en molluskische 
schoon dat in dit gebied te vinden is. De tweede 
week bood meer zon en wat de vorige week nog 
nauwelijks in knop te zien was, botte nu in alle 
hevigheid massaal uit. Wij kwamen terecht in 

 

 Bij de sjok, foto: Onno 
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een overvloed aan orchideeën, gekuifd 
kartelblad, leverbloempjes, blauw en geel vlas, 
bieslelie - om het Kooltje vuur en de 
Aveyronorchis niet te vergeten -, en de hellingen 
van heuvels en bergen bleken bedekt met 
geurige gele brem. Ook voor de niet-specialisten 
op plantengebied was het een lust voor oog en 
neus. En dan die vlinders en andere insecten, 
Hennie, Louise en Michel hebben overuren 
gemaakt met ons te vertellen wat wij allemaal 
gezien hadden! Het imponerende landschap van 
de kalksteenvlaktes van de Causses met hun 
merkwaardig verweerde rotsgedrochten in de 
straffe wind en de zwaar beboste diepe kloven 
en berghellingen van de Cévennes met een 
overvloed aan beekjes, stroompjes en riviertjes 
met weggespoelde bruggetjes kwam nu nog 
intenser over. De wandeling hoog boven de 
kruising van de valleien van de Jonte en Tarn 
met de vale gieren als gezelschap bood 
fantastische vergezichten. De kilo’s parel- en 
westelijke smaragdhagedissen die wij 
tegenkwamen, deed de magere oogst aan 
slangen ruimschoots vergeten.  
Rondtrekken in de het grensgebied van de 
Causses en de Cévennes in het late 
voorjaar/vroege zomer bood een geweldige 
natuurervaring, zeker met zo een deskundig en 
aangenaam gezelschap KNNV-ers.  
Onno 
 

 
Lunchpauze Causse Méjean, foto: Wytze 

Les Grands Causses 
 
Er zijn vier Grands Causses: de Causse de 
Sauveterre, de Causse Méjean, de Causse Noir en 
de Causse Larzac . Ze worden "Grands" of 
"Majeurs" genoemd om ze te onderscheiden van 
de Causses du Quercy (Causses Mineurs) en de 
petits Causses. 
De Causses du Quercy, die westwaarts in het 
verlengde van de Grands Causses liggen, zijn 
veel minder hoog; de Petits Causses zijn als het 
ware een aanhangsel van de "Grands" en zijn 

daarvan gescheiden door de werking van het 
water en als gevolg van erosie. Als voorbeelden 
kunnen worden genoemd de kleine Causse de 
Blandas, een aanhangsel van de Causse du 
Larzac en daarvan gescheiden door de rivier de 
Vis; de kleine Causse Campestre, ook een 
aanhangsel van de Larzac en daarvan gescheiden 
door de Virenque; de kleine Causse Bégon die 
gescheiden is van de Causse Noir door de rivier 
de Trévézel. 
Afhankelijk van de hoogte, de ligging en 
geologische samenstelling geven de Grands 
Causses een verschillend beeld te zien. Wat de 
samenstelling betreft, hoewel uitsluitend 
kalkhoudend, kan het gesteente dolomiet zijn of 
mergelhoudend. 
 

 
 

 
 
Dolomietrotsen verweren gemakkelijk tot een 
zandachtige materie onder invloed van erosie; 
dit grove zand wordt in de streek grésou 
genoemd. Wanneer sommige delen van de rots 
wat meer magnesium bevatten dan andere, 
hebben ze meer weerstand en vormen aldus 
grillige rotsformaties die op ruïnes lijken, ook 
wel "cités ruineformes" (ruïnesteden) genoemd. 
Kleihoudende gebieden, waarop gewassen 
verbouwd kunnen worden, geven het landschap 
een vriendelijker aanzien. Ook de geologische 
lagen van de Causses, die alle behoren tot de 
jurassische afzettingen uit het Mesozoïcum, zijn 
bepalend voor de verschillende aspecten van het 
landschap: ter hoogte van de  Midden-Jura-
Formatie verheffen zich enorme rotsen die ware 
muren vormen; zo zijn er de Falaise du Rajol die 
boven de Dourbie uittorent, de rotswanden van 
de Corniches du Causse Méjean die over de Jonte 
uitkijken, boven Le Truel en de wanden van de 
Rocher de Cinglegros, die steil omhoog rijst 
boven de Tarn. De lager gelegen rotswanden zijn 
minder indrukwekkend. 

 Geologische opbouw Grands Causses 
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Tot slot bieden de Causses boeiende contrasten 
tussen de ingesloten groene dalen en het 
verlaten landschap op de hoogvlakten. 
 
 

Websites met info Causses 

 
http://www.parc-grands-
causses.fr/fr/default.asp  
Dit is de site van het Parc Naturel régional des 
Grands Causses  –  heeft op de home page links-
boven een link naar de Engelstalige versie. 

 
http://www.geolozere.com/ 
Mooie geologie-site!  In het Frans en in het 
Engels. 

 
http://www.frankrijkinbeeld.nl/cms/index.php?
option=com_content&view=article&id=142&Ite
mid=93 

 
http://www.frankrijkinbeeld.nl/causses.htm 

 
http://www.valac.nl/aveyron-cevennes.html 

 
http://www.jeka.be/nl/reisdossiers/zomer/reis
dossier/p/regio-detail/les-gorges-du-
tarn/bezienswaardigheden 

 
http://causses-cevennes.com/architecture-
calcaireNL.htm 
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A
9jean 
 
http://de.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A

9jean 

Excursieprogramma Causses 2013 

 
Dag 1 (27 mei) 
1 Vanaf de camping ‘La Cascade’ naar boven 

2 Vanuit Meyrueis naar het kasteel Roquedols 
(S2) 
 
Dag 2 (28 mei) 
1 Vanuit Meyrueis richting Sérigas (afgebroken, 
S5) 
2 Vanuit Sérigas richting Dargilan (afgebroken, 
S15) 
 
Dag 3 (29 mei) 
1 Causse Méjean; 3 dorpjes  =  Drigas, Le Buffre, 
Hures (S13) 
2 Nîmes le Vieux (CR15) 
3 Rondrit Toine en Tonnie 
 
Dag 4 (30 mei) 
1 Vanaf Col de Cassagnes over de hellingen langs 
Tarn en Jonte (S17) 
2 Vanuit le Villaret langs en over ‘stroompjes’ 
(S11) 
 
Dag 5 (31 mei) 
1 Vanaf Col de Cassagnes over de hellingen langs 
Tarn en Jonte (S17) 
2 Tegenover de camping langs Aures (S8) 
 
Dag 6 (1 juni) 
Geen programma i.v.m. weersomstandigheden 
(storm!) 
1 Groep van 11 personen naar L’ Hospitalet. 
2 ’s Avonds presentatie slakkenonderzoek Bert, 
Herman en Aart 
 
Dag 7 (2 juni, vrije dag) 
1 Jelle op stap 
2 Edith en Alfons t.o. camping rechts omhoog 
3 Loes en Michel t.o. camping links omhoog 
4 Annette en Onno naar Cirque de Navacelles 
 
 

 

Causse Méjean bij Hures, foto: Alfons 

http://www.parc-grands-causses.fr/fr/default.asp
http://www.parc-grands-causses.fr/fr/default.asp
http://www.geolozere.com/
http://www.frankrijkinbeeld.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=93
http://www.frankrijkinbeeld.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=93
http://www.frankrijkinbeeld.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=142&Itemid=93
http://www.frankrijkinbeeld.nl/causses.htm
http://www.valac.nl/aveyron-cevennes.html
http://www.jeka.be/nl/reisdossiers/zomer/reisdossier/p/regio-detail/les-gorges-du-tarn/bezienswaardigheden
http://www.jeka.be/nl/reisdossiers/zomer/reisdossier/p/regio-detail/les-gorges-du-tarn/bezienswaardigheden
http://www.jeka.be/nl/reisdossiers/zomer/reisdossier/p/regio-detail/les-gorges-du-tarn/bezienswaardigheden
http://causses-cevennes.com/architecture-calcaireNL.htm
http://causses-cevennes.com/architecture-calcaireNL.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A9jean
http://nl.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A9jean
http://de.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A9jean
http://de.wikipedia.org/wiki/Causse_M%C3%A9jean
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Dag 8 (3 juni) 
1 Wandeling langs 3 dorpjes over de Causse 
Méjean vanuit Drigas (S13) 
2 Vanuit Le Rozier langs de Jonte en terug (S19) 
 
Dag 9 (4 juni) 
1 Naar de Mont Aigoual en (terug)lopend naar 
Cabrillac 
2 Arcs de St Pierre (rotsformaties, historie, 
natuur, S16) 
 
Dag 10 (5 juni) 
1 Vanuit La Bourgarie op de Causse Méjean langs 
de Tarn 
2 Nîmes le Vieux (CR15) 
3 Loes en Michel (La Malène wandeling langs de 
Tarn) 
 
Dag 11 (6 juni) 
1 Naar La Malène en wandeling langs de Tarn 
(CR2, deels) 
2 Naar L’Hospitalet en daar rondwandeling 
(CR12) 
3 Naar de Cernon-vallei onder Millau (CR18) 
4 Hennie op stap, camping links (vlinders) 
5 Jelle op stap 
 
Dag 12 (7 juni) 
1 Vanuit Meyrueis richting Sérigas (S5, zie Dag 
2) 
2 Vanuit Sérigas (S15, deels) 
3 Loes en Michel Sentier Roc des Hourtous bij La 
Malène 
 
Dag 13 (8 juni) 
Vanaf camping links omhoog (slotexcursie) 
 
Dag 14 (9 juni)  
Einde kamp  
 
S = Sentier, de bundel wandelingen waarvan we 
veel gebruik hebben gemaakt 
CR = Crossbill Guides Cévennes 
 
 

 
Excursie naar Le Villaret, foto: Rick 

 

Het KNNV-kamp als mijn bijbel 

Het begint als Genesis: in het begin was 
er chaos. Francien, Alfons en Edith 
waren er niet. 
Francien arriveerde veel te laat en 
Alfons en Edith kwamen pas een dag 
later. Na twee dagen kwam er orde - 
Onno leidde de vergadering - en hij zag 
dat het goed was. Dat was een snelle 
schepping!  
Een stralend begin, paradijselijk, op onze 
eerste wandeling: seringen, volop 
vlinders en slakjes, maar in het paradijs 
kan je niet blijven. We werden er gauw 
uitgejaagd, en terecht, want van de 
boom van de kennis van goed en kwaad 
hebben we allemaal al gegeten. Dus 
kwam de storm. 
Een straf van God? Spinoza zou zeggen: 
we zoeken overal een verklaring voor en 
waar we geen verklaring voor weten, 
zoeken we die in het hogere, het 
goddelijke, of wel de natuur. 
Het gaf ons in het kamp een zichtbaar 
staaltje van samenwerking. Fijn! En we 
werden een volkje, met eigen wetten en 
regels. Gezeglijk liepen we iedere avond 
om 5 voor 8 naar de salon, waar, na de 
doorgemaakte hete droge dag, het 
beloofde land opdoemde van de choc en 
de verhalen. De stille kracht hierachter 
was Jelle, onze admin. 
Verhalen mochten in het begin niet zo, 
maar dat werd allengs beter. Ook tijdens 
de wandelingen kwamen de verhalen. 
Orde in de schepping is goed maar de 
verhalen maken het leven interessanter. 
Bij iedereen is in die verhalen de passie 
te voelen. Alleen, waar zouden we zijn 
zonder onze excursieleiders? Bert 
opende zijn verhalen als een soort 
dominee of jeugdleider met “mensen...”  
en Wytze hield manmoedig de draad 
vast als Anneke hem onderbrak. 
Wat maakt een KNNV-kamp voor mij nu 
mijn bijbel? Je vindt er alles: het 
goddelijke, de natuur, de mensen, de 
passie en de verhalen, dus vandaar! 
 
Francien 
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Het excursiegebied van de Causses 
 
De Grands Causses is een behoorlijk groot 
gebied, 3270 km2 en ligt in het zuiden van 
Frankrijk en grenst aan het Nationaal park 
Cévennes (913 km2) 
De Causses is weer opgedeeld in verschillende 
gebieden. Wij hadden ons kamp in Salvinsac bij 
Meyrueis. Vanaf onze camping hadden we direct 
toegang tot Causse Méjean, het massief van Mont 
Aigoual, Causse Noir en Gorges Du Tarn en de 
Gorges de la Jonte. Elk gebied heeft weer zijn 
eigen karakter. Door deze karakters hadden we 
een ideale uitgangspositie om te bekijken en te 
onderzoeken.  
Causse de Méjean is een kalkrijke hoogvlakte, op 
± 1000 m en bestaat uit uitgestrekte boomloze 
grasvlaktes. Daar waar wat water aan de 
oppervlakte komt of het regenwater blijft staan 
vinden we wat bewoning, kleine dorpjes. Ook 
vind je daar wat bos, hetzij aangeplant of 
natuurlijke opslag. De schapen, als bijna enige 
inkomstenbron voor de bevolking, hebben er 
mede voor gezorgd dat het gebied kaal blijft. Als 
je de topografische kaart vergelijkt met de 
huidige situatie dan zie je dat de hoeveelheid 
bos, naaldhout toeneemt. Dat betekent een 
afname van de hoeveelheid schapen. 
Karstverschijnselen, zowel boven als onder de 
grond, in de vorm van grotten, vinden we in dit 
gebied. Op deze hoogvlakte vind je naast het 
vedergras de kalkminnende planten. 
 

 
Gorges de la Jonte, foto: Rick 

Tegengesteld aan dit gebied is het massief van 
de Mont Aigoual. De Mont Aigoual met zijn 1567 
m is het hoogste punt in de omgeving. Daar 
bovenop is een weerstation gevestigd. Dit gebied 
bestaat uit zuur gesteente, graniet en gneis. 
Naast naaldhout vinden we daar ook loofhout, 
beuken. Van boven naar beneden worden de 
beukenbomen steeds groter en hoger.  
Hiernaast vinden we de Gorges du Tarn en 
Gorges de la Jonte. Deze rivieren hebben er voor 

gezorgd dat er diepe kloven met steile wanden 
zijn gevormd. Deze steile rotsen zijn ideale 
broedplekken voor de gieren. Daar waar de 
Jonte in de Tarn stroomt, bij Le Rozier vinden we 
veel gieren.  
Al deze gebieden hebben we bezocht. 
Uitgebreide informatie is te vinden in: 
Verslag KNNV kamp K5, Causses 2010 
Crossbill guides Cévennes and Grands Causses, 
France, uitgave KNNV uitgeverij 
Voor wandelroutes: Sentiers de découverte du 
canton Meyrueis 
Diverse websites. 
 
Excursieregelaars, Bert en Wytze 
 

 
Soldaatje, foto: Alfons 

Tonnies kampervaring 

Het tweede natuurkamp in mijn leven 
Heeft mij weer heel wat vreugde gegeven. 
Het was niet zo vreemd als de eerste keer, 
want zeven vrienden zag ik weer. 
 
Wat de natuur betreft voelde ik me groen, 
maar met al die specialisten was het goed te doen. 
Ik kende al wat planten en vogels bij naam 
dus alle dagen toppie om met jullie op stap te gaan. 
 
De saamhorigheid en vriendschap onder elkaar 
was in dit kamp wonderbaar. 
Er is geen onvertogen woord gevallen, 
leutig met de choc, geinen met zijn allen. 
 
De pyjamaparty had ik graag mee willen maken. 
We hoorden het in onze hutjes alleen maar kraken. 
Het klimmen en dalen maakte me wel moe, 
maar altijd stak iedereen een handje toe. 
 
Het maakte me warm en ik kon er weer tegen, 
de bergen op en af in hagel, zon en regen.  
Ik hoop jullie op de reünie weer te zien. 
Het was gezellig, dit kamp krijgt een dikke tien.  
 
Op zijn Brabants zeggen we weer 
Oudoe en bedankt, tot de volgende keer.  
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De excursies 
 

Sentier Château Roquedols 
Datum: 27/5-1; aantal deelnemers: 15; 
excursieleider: Bert T; sfeerverslag: Ellie 
 
Na een heerlijk frisse nacht (-3ºC) in de tent, was 
het 10u aantreden. Een latertje volgens Wytze, 
want morgen zou het “gewoon” 9u worden. Zo, 
dat hakt erin op je 1e vakantiedag met de KNNV!  
Met 15 personen begon de wandeling in 
Meyrueis en voerde ons over een bijzonder mooi 
wandelpad naar het château Roquedols. Een 
grote rijkdom aan bloemen (veel orchideeën), 
vlinders, kevers en slakken. Voor mij had de 
smaragdhagedis extra bekoring vanwege zijn 
bijzondere kleuren. 
De sfeer zat er direct goed in, als de één niet wist 
hoe iets heette of twijfelde, kon de ander dit 
aanvullen. Bij de lunch in een prachtige wei bij 
het kasteel waren de kreten dan ook niet van de 
lucht als er alweer een mooie vlinder werd 
gezien. Overal zag je de prikkebenen door de wei 
rennen. Waar de één zijn hart ophaalde als de 
zon erbij kwam en dus ook de vlinders en 
insecten, zocht de ander in de schaduw bij natte 
muurtjes naar slakken. 
Vraagtekens bij de namen die genoemd werden, 
want ja, je moest het echt wel zeker weten. 
Bij de oude boerderij bij het kasteel kon ik me 
heerlijk terugwanen in de tijd en zag voor me 
hoe de mensen hier 200/300 jaar geleden 
geleefd moeten hebben. 
Wat is dit toch een geweldig land en wat was het 
leuk om dit met elkaar te beleven. 
 
 

 
Otiorhynchus morio, foto: Aart 

Berg op direct achter de camping 
Datum: 27/5-2; aantal deelnemers: 7; 
excursieleider: Wytze; sfeerverslag: Annette; 
waardering: 8 
 
Route naar gebied: Achter de receptie van de 
camping rechtsaf. Brede weg volgend, ± 3 km, 
aan de ‘top’ bij een vorksplitsing nog even 

linksaf tot een weitje met een  stenen muurtje. 
Een bloemrijk eindpunt. Zelfde weg terug. 
Lengte: 6,6 km in 5u 50min. 
 
Met een klein clubje ‘oude rotten’ (7 pers.) de 
berg op, direct rechts achter de camping. Heel 
langzaam zodat we elkaar ook weer een beetje 
leerden kennen. En droog én zonnig! 
De plantenwaarnemingen voerden de 
boventoon, zeker de diverse orchideeën, maar 
we noteerden nog een leuk aantal vogels, een 
tiental soorten vlinders en spannende 
zoogdiersporen (latrines, wissels, wroetplaatsen 
en haren). Voor een halve dagexcursie een 8, je 
weet maar niet wat er nog meer komt. 
P.S. verzuchting van Toine: “O, krabspinnen zijn 
mijn lust en mijn leven”. 
 
 

 

 

 

 

Meyrueis, sentier des deux fermes du 

Causse Noir  
Datum: 28/5-1; aantal deelnemers: 11; 
excursieleider: Rick; sfeerverslag: Rick; 
waardering: 8 
 
Route naar gebied: Auto richting Meyrueis, op 
parkeerplaats auto’s achtergelaten. Route 
opgepakt GR62A (bandjes). 
 
Nadat we de auto’s geparkeerd hadden in 
Meyrueis zijn we naar het centrum gelopen om 
de GR62A op te pakken. Vanuit het centrum 
loopt een smal pad omhoog. Zelfs dit pad is pas 
gemaaid, maar KNNV-ers zien altijd wat, zowel 
op als onder de stenen. Zeer langzaam lopen we 
omhoog. Bij een kapel houden we een korte 
pauze en genieten van het uitzicht waar zich al 
donkere wolken samenpakken. Onze weerman 
had pas om 2 uur regen aangekondigd en vol 
goede moed gaan we verder. Het pad is niet 
meer gemaaid en wordt meer een bergpad. De 
eerste orchideeën worden waargenomen, 
waaronder Ophrys insectifera subsp. aymoninii 
(endemisch). 
Om 11.15 u begint het te spetteren en even later 
hoost het en wordt het niet meer droog. Bij 
Sérigas besluiten we via de verharde weg terug 
te lopen en de route te onderbreken. De regen 
maakt determineren onmogelijk en de inkt in het 

Aan het einde van onze reis 
kwamen we in het paradijs. 
Wat een gemak 
die naam Salvinsac 
Heel wat beter dan Meyru, Meyruè, of Meyrueis. 
 
Alle limericks zijn van Toine 



 
8 Verslag KNNV-kamp Causses Frankrijk 

notitieboekje loopt uit. Een mooie wandeling bij 
iets beter weer. 
P.S. In het kapelletje staat een bosje 
mannetjesorchissen op het altaar onder het 
waakzame oog van Maria. 
 

 
Carabus auratus, foto: Onno 

Sérigas - Dargilan 
Datum: 28/5-2; aantal deelnemers: 11; 
excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle; 
waardering: planten 9, rest 5 
 
Route naar gebied: Met auto’s via Meyrueis naar 
Sérigas 
 
Als basis diende de beschrijving van “Sentier de 
Dargilan”. Het is een rondwandeling van 
9 km vanuit Sérigas. Omdat voor ons 9 km te 
veel is, maar vooral omdat voor ’s middags (veel) 
regen was voorspeld, is de route onmiddellijk 
ingekort tot ongeveer 4 km met wel een 
mogelijkheid om er aan het einde nog 1 of 2 km 
aan vast te knopen. 
Bij de start in Sérigas was het grijs en winderig, 
maar nog wel droog. Dat bleef zo tot de eerste 
koffiepauze. Toen vielen de eerste druppels. En 
aan het einde van die pauze ging het al echt 
regenen. Na enige aarzeling werd besloten terug 
te gaan. Van de route was toen nog nauwelijks 1 
km afgelegd. Halverwege de terugtocht werd het 
wel weer droog. Bij de auto’s is opnieuw 
overwogen nog een deel van de route te gaan 
lopen. Maar we zijn toch allemaal samen weer 
naar Meyrueis gereden. En terug op de camping 
ging het alsnog echt hard regenen. Achteraf 
bleek de keuze om terug te gaan dus wel de 
juiste te zijn. 
Natuurhistorisch was het desondanks een goede 
excursie. Met de nadruk op slakken, vogels en 
planten. Waarbij vooral het aantal soorten 
orchideeën en de aantallen orchideeën indruk 
maakten. Voor de vlinderaars was het uiteraard 
een slechte dag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Causse Méjean, Drigas-Hures 
Datum: 29/5-1; aantal deelnemers: 2; 
excursieleider: Maria; sfeerverslag: Maria; 
waardering: 7 (mede vanwege het slechte weer!) 
 
Route naar gebied: Salvinsac – Meyrueis – 
rechtsaf naar D986 ri. La Borie. Op kruising 
rechtsaf D63 ri. Drigas. In Drigas auto 
geparkeerd en door dorpje gewandeld ri. 
Karrenspoor ri. Hures. 
 
(Bijna) klokslag ½9 zijn Inez en ondergetekende 
vertrokken om via de markt en de supermarkt 8 
à Huites naar Drigas te rijden. De markt in 
Meyrueis is klein, maar wel veel sortering: vlees, 
vis, kaas, groenten en fruit. Prima! 
Aangekomen in Drigas hebben we onze kijkers 
en camera’s omgehangen, onze regenkleding 
maar voor de zekerheid aangetrokken en op pad 
gegaan. Helaas had een van de deelnemers niet 
alle jassen aangetrokken en moest ze 2x terug 
naar de auto/bushalte voordat we alles mee 
hadden. Inmiddels in het dorpje op zoek gegaan 
naar de rotsmus. Helaas, wel veel huismussen 
met jongen, puttertjes, nachtegaal en veel andere 
soorten, maar geen rotsmus. Al speurend in de 
wei en berm naar orchideeën, andere planten, 
rupsen, insecten waren we bijna halverwege 
Hures toen het begon te plenzen, hagelen. Het 
werd ook erg koud en nadat we gisteren al 
verzopen waren, besloten we terug te gaan naar 
de auto. 
We hebben de excursie toen in de auto 
voortgezet en zijn naar Hures en le Buffre 
gereden. Onderweg vele malen gestopt voor 
vogels en foto’s. 
In le Buffre besloten om via de Gorge du Tarn 
terug te rijden. Dus via la Malène en le Rozier 
teruggereden naar de camping. Om 3 uur 
kwamen we voldaan daar aan. 
Zeker qua vogels een mooie dag, ondanks het af 
en toe zeer slechte weer.  
 

Nîmes le Vieux 
Datum: 29/5-2; aantal deelnemers: 19; 
excursieleider: Alfons; sfeerverslag: Alfons; 
waardering: 10 
 
Route naar gebied: Vanuit kamp naar rechts tot 
de Col de Perjuret, daar links, bordjes volgen 

Een jaloerse Gierzwaluw in de Cévennen 
begon Vale Gieren te jennen 
dat er meer dieren 
konden gieren, 
daar kon hij maar moeilijk aan wennen. 
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naar Chaos de Nîmes le Vieux, parkeren bij 
l’Hom op weitje rechts van de weg. 
 
Ondanks natte sneeuw en hagel een zeer 
geanimeerde excursie, waarin we enthousiast 
hebben gekeken naar planten, vogels en slakken 
en genoten van het fantastische rotslandschap. 
Een vroege voorjaarsexcursie eind mei. De 
pracht van de omgeving en de rijkdom aan 
planten deed de kou (bijna) vergeten. We 
hebben 9 keer de zon gezien (op een zonnige dag 
zie je hem maar 1 keer) Temperatuur + 1ºC. 
 

 

Salvinsac 
Datum: 29/5 extra; aantal deelnemers: 2; 
excursieleider: Toine; sfeerverslag: Toine en 
Tonnie 
 
We besloten vanmorgen niet mee te gaan met de 
wandeling op de Causse Méjean. We dachten dat 
we op een hoogte van ongeveer 1100 meter in 
de mist zouden lopen. In plaats daarvan reden 
we naar Meyrueis. De markt met 5 kraampjes en 
een vistent hadden we gauw gezien. We 
vergaapten ons bij een mineralenwinkel aan de 

prachtige stenen en staken in de kerk een 
kaarsje op voor beter weer. Dat resulteerde ’s 
middags op een korte wandeling boven 
Salvinsac in 3 regenbuien en een hagelbui. We 
hadden toch al niet het idee dat een kaarsje van 
2 euro voor beter weer in de Cévennes zou 
kunnen zorgen. 
Mooiste waarneming kregen we al bij het begin 
van de wandeling. Aan de oostkant, net buiten 
Salvinsac, zat een koppel Grauwe Klauwieren. 
Het mannetje vloog soms naar een andere struik  
en dan zag je heel goed de witte vlekken aan de  
 

basis van de staart. Bij onze terugkeer, een paar 
uur later, zaten ze er nog.  
Altijd leuk om Rotszeepkruid te zien bloeien. 
Verder zagen we nog een hele lage walstrosoort. 
Kompassla stond nog lang niet in bloei. Op een 
muur, vlakbij het kamp bloeide Duivenkervel. 
 

 

 

 

Lunch Nîmes le Vieux, foto: Onno 

 

Wij staken een kaarsje aan mensen 
de goden kenden dus onze wensen 
We deden dat werk 
zelfs in de kerk 
niettemin bleef het gewoon plenzen 
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Causse Méjean 
Datum: 30/5-1; aantal deelnemers: 8; 
excursieleider: Bert J.; sfeerverslag: Anneke; 
waardering: 9 
 
Route naar gebied: Salvinsac - Meyrueis - La 
Parade - St. Pierre des Tripiers - Cassagnes (± 30 
km). 
 

 
Om 9.15 u stonden we met 3 auto’s en 8 
personen klaar om naar Cassagnes te gaan. Via 
een schitterende route met prachtige 
vergezichten reden we naar het beginpunt van 
onze rondwandeling. Op de parkeerplaats de 
regenpakken aangetrokken en warm gekleed 
aan de tocht begonnen. Een ½ km tot de officiële 
route, maar daar vonden we al erg mooie slakjes 
en planten. De eerste kilometer hebben we in ± 1 
uur afgelegd en ook de 2e kilometer ging niet 
veel sneller. Maar er was ook zo veel moois te 
zien, waar iedereen erg van genoot. We hebben 
om 11uur op een mooi plekje koffie gedronken. 
Af en toe scheen er een flauw zonnetje en op een 
paar druppels na bleef het droog. Na de koffie tot 
ongeveer 13.00 uur gelopen, maar nog steeds 
niet erg opgeschoten. Nu hadden we ook nog 
prachtige rotsen waar we op uitkeken met heel 
veel Vale gieren. Een schitterend gezicht. 

Na het eten moesten we toch wel wat meer gaan 
doorlopen, want we hadden pas 3 km gelopen 
van de 8. Er zaten nog wat flinke afdalingen en 
stijgingen in, die toch wel wat tijd vergden. 
Om 14.30 uur nog een kleine pauze gehouden en 
toen door naar de auto’s. Het laatste stuk (±2km) 
was nog flink stijgen, maar over een breed pad. 
Om 16.00 uur waren we moe, maar erg voldaan, 
weer bij de auto’s. We moesten dezelfde weg 

terug als heen, maar dat was geen straf, want het 
was een mooie route. 
We hebben genoten van een prachtige tocht met 
voor deze wandeling prima weer. Niet warm, 
maar wel vrijwel helemaal droog. 
 

Villaret ± 6 km t.z.o. van Meyrueis 
Datum: 30/5-2; aantal deelnemers: 12; 
excursieleider: Annette; sfeerverslag: Annette; 
waardering: 7 
 
Route naar gebied: Camping → Meyrueis, 
centrum, 2e brug links door “hoofdstraat”, 
rechtdoor volgen, na 1 km weggetje scherp-
schuin links “Ferrusac”. Prachtige middelsmalle 
weg tot Villaret. Parking voor max. 6 auto’s aan 
het kasteeltje. 
Niet route (boucle) 11 gelopen. “Sentier des 
ruisseaux” staat heel duidelijk met bordjes (geel) 

 

Causse Méjean met Hures, foto: Wytze 
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aangegeven, maar na 100m moesten we de 
tamelijk woest stromende rivier over om het pad 
te vervolgen, maar er was geen bruggetje of 
veilig stenen pad te bekennen. Op een ander 
plekje even verderop een goede brug gevonden 
en een weggetje richting ‘Rousses’ gelopen (zie 
stippelpad op wandelfolder) met onder ons ‘Le 
Bethazon’ als riviertje. 
Met 12 mensen en 3 auto’s op naar Villaret. In 
Meyrueis iets te voortvarend over de 1e brug 
naar links gegaan. Snel herstelt en weer retour 
2e brug naar links! Eén kilometer na het centrum 
zat Onno met de kaart voor z’n neus, “het moet al 
snel zijn” en daardoor misten we opnieuw de 
juiste afslag. Na een paar kilometer dus weer 
draaien op de slingerweg. Toen een fraaie 
groene weg naar ons doel, ± 6 km verderop. 
De parkeerplaats was vers voor ons gemaaid. 
Regenbroeken tegen wind en mogelijke 
stortbuien. Een veelbelovend wandelpaaltje 
stuurde ons door een mini-gehuchtje van 10 
huizen en na de bocht lachte een woest 
stromend riviertje ons toe om er overheen te 
steken. Maar het bruggetje was weggeslagen. 
Rick is er doorheen gespurt (nat!). Michel begon 
al met stenen te sjouwen, maar niet iedereen had 
daar een veilig gevoel bij, sorry! Ik heb nog bij de 
enig levende ziel daar getracht planken los te 
peuteren, maar hij bleek ook toerist! We hebben 
een brug een stukje verderop gevonden en ca. 
2,5 km heen en teruggelopen in een 
bremgeurende berg/heuvelachtige omgeving 
met onder ons een klaterende rivier.  

Les Corniches de Causse Méjean 
Datum: 31/5-1; aantal deelnemers: 11; 
excursieleider: Onno; sfeerverslag: Onno; 
waardering: 9 
 
Route naar gebied: Salvinsac naar Meyrueis, via 
de D986 naar La Parade, daar de D63 met afslag 
naar La Volpilière – St. Pierre-des-Tripiers en 
dan richting Cassagnes: allemaal goed berijdbare 
en aangegeven wegen. 
 
Onze excursie was een reprise van excursie 2 
van de vorige dag en wij waren daardoor tijdens 
de choc goed voorbereid op wat ons te wachten 
stond: een mooie rit naar het vertrekpunt te 
Cassagnes en een, landschappelijk bezien, 
fantastische wandeling. Na een dennenbos vol 
met witte bosvogeltjes en andere floristische 
lekkernijen een spannend stuk met 
adembenemende uit- en vergezichten op de 
rotsformaties en bossen van de dalen van de 
Jonte en de Tarn. Wij voelden ons geen 
toeschouwer, maar deelnemer in deze geweldige 
natuur. De moeilijkheidsgraad viel ons overigens 
wel tegen: wij hadden ons de wandeling, gelet op 
de verhalen van gisteren, veel moeilijker 
voorgesteld. Met z’n elven dus in ganzenpas in 
 

 

Gorges de la Jonte, foto: Rick 

 

Daarvan had ik natuurlijk de balen 
en ik ben dus meteen verhaal gaan halen 
Maar de goden zeiden, beste klant, 
jij kunt met 2 euro in je hand, 
het weer in de Cévennen niet bepalen. 
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plaats van in floristische slakkengang zijn wij 
door de flora en fauna van deze hoek van de 
Causse de Méjean gekuierd: wat gefotografeerd 
en wat wij niet kenden geplukt ter determinatie. 
Het was goed wandelweer: niet veel zon, veel 
bewolking met lichte regendreiging en wat wind. 
Daardoor weinig gevleugelde vriendjes: vogels 
nauwelijks te zien, vlinders bijna geheel afwezig 
en ook aan insecten hield het niet over, hoewel 
Edith een mooi zwart Snuitmanstorretje had 
aangetroffen dat zich, overdonderd door zoveel 
belangstelling, gewillig liet fotograferen. Ook de 
Vale gieren lieten zich met enige regelmaat 
imponerend bewonderen, maar floristisch was 
het een waar paradijs! 
Wij vertrokken om half tien van de camping met 
z’n elven in drie auto’s en kwamen om half elf 
aan in Cassagnes. Twee drink- en één 
lunchpauze hielden de moed en het humeur er 
goed in. Om half vijf waren we, nog steeds met 
elf deelnemers, terug bij de auto’s, voldaan, maar 
moe. Het waren zes kilometers in zes uur: een 
keurig KNNV-excursietempo. Het 
excursieparcours is een aanrader en verdient 
m.i. een negen. 

Causse de Méjean 
Datum: 31/5-2; aantal deelnemers: 8; 
excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle 
 

 
Soldaatje x aapjesorchis, foto: Alfons 

Route naar gebied: Lopend vanaf camping 500 
mtr. langs weg naar het oosten. Daar pad 
genomen dat in noordoostelijke richting omhoog 
loopt naar de rand van het plateau. 
 
Een mooie rondwandeling van bijna 9 km vanaf 
de camping omhoog naar het plateau van de 
Causse de Méjean. Daarboven hebben we bijna 4 
km in westelijke richting langs de rand van het 
dal van de Jonte gelopen. En vandaar weer een 
geleidelijke afdaling terug naar de camping. Het 
overbrugde hoogteverschil was ongeveer 300 
mtr. met totaal ongeveer 400 mtr. klimmen en 
dalen. 
Het weer werkte in elk geval niet tegen ons. 
Warm was het niet, maar tijdens het klimmen is 
dat ook niet direct nodig. En op een enkele 
druppel na hebben we geen regen gehad. Boven 
op het plateau liet de wind zich wel nadrukkelijk 
voelen. Maar met goede kleding heb je daar 
weinig last van. En voor de lunch troffen we een 
plek op de rand, die iets lager gelegen was, 
waardoor op die plek de wind slechts beperkt 
voelbaar was. Gecombineerd met ook nog wat 
zon en een magnifiek uitzicht op het dal van de 
Jonte leverde dat een aangename pauze op. 
Natuurhistorisch trokken de planten verreweg 
de meeste aandacht. Voor insecten was het te 
koud en te winderig. En er waren geen fanatieke 
slakkenmensen in ons groepje. Het aantal 
vogelsoorten was bescheiden. 
 

 
Causses vliegenorchis, foto: Alfons 
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L’Hospitalet 
Datum: 1/6; aantal deelnemers: 11; 
excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle 
 
Route naar gebied: Van kampeerterrein naar 
L’Hospitalet heen 28 km, terug 37 km 
 
Dit had een gewone excursiedag moeten 
worden, maar de weergoden hielden geen 
rekening met onze plannen. 
In de nacht van vrijdag op zaterdag nam de wind 
flink in kracht toe, met daarbij ook nog 
uitschieters in de windkracht. Het eerste gevolg 
was dat een aantal van ons de nacht niet of 
nauwelijks heeft geslapen. Daaronder ook de 
bewoners van caravans en campers met 
voortenten. In de vroege ochtend bleken 
allereerst de voortenten het te begeven. Met 
vereende krachten zijn die toen allemaal 
“opgedoekt”. Deels wel al beschadigt. De gewone 
tenten stonden soms ook vervaarlijk heen en 
weer te zwiepen, maar daar bleef de schade 
beperkt tot licht verbogen tentstokken. De 
convotent daarentegen bleek wel ernstige 
schade te hebben geleden. Veel stokken waren 
flink verbogen en soms geknikt. Er was geen 
andere keus dan inpakken. Opmerkelijk bij dit 
alles was, dat er geen enkele regendruppel is 
gevallen. 
Vanwege deze commotie besloot de voorzitter 
omstreeks 7.30 uur het excursieprogramma 
voor deze dag af te lasten en de vrije dag, die 
voor zondag was gepland te verschuiven naar 
zaterdag. Het gevolg daarvan was voor ten 
minste de meeste deelnemers een ontspannen 
ochtend, want na het opruimen van de 
voortenten en de convo waren er geen andere 
zaken die onmiddellijk aandacht vergden. Dat 
was dan ook de reden dat het plan ontstond om 
’s middags toch een korte excursie te 
organiseren. 
Omdat de convo niet langer beschikbaar was 
heeft de voorzitter toestemming gevraagd en 
gekregen om gebruik te mogen maken van de 
“salle commune”. Het reeds geplande verhaal 
van Aart, Bert en Herman over hun onderzoek 
naar het voorkomen van “bronslakjes” kon dus 
verteld worden onder voor ons doen zeer 
gerieflijke omstandigheden. 
 
 

 
Dwergblauwtje, foto: Alfons 

De excursie betrof de route 12 uit de “Crossbill 
Guide” met een lengte van ongeveer 4 km. 
In het gebied wisselen kalk en schicht elkaar af 
met dus ook een grote variatie in soorten 
planten en dieren. 
Het eerste deel van de route gaat over een licht 
glooiend terrein, waar het zomers kennelijk 
kurkdroog is. De bodem is daarom slechts 
gedeeltelijk bedekt. Daarna volgt een geleidelijke 
afdaling langs een afwisselend begroeide helling 
met uitzicht op de Tarnon. De afdaling eindigt bij 
de bronnen van een beekje, dat uitmondt in de 
Tarnon. De aanwezigheid van water met de 
bijbehorende hoge luchtvochtigheid levert daar 
een plantengroei die uiteraard zeer sterk afwijkt 
van die bij de aanvang van de wandeling. Vanaf 
deze bronnen gaat de route weer geleidelijk 
langs de helling naar boven. 
Terwijl ze bij de afdaling in kleine aantallen en 
beperkt van omvang voorkomen, wordt hier het 
bos overheerst door beuken. Ook in de grotere 
maten. 
Boven gekomen eindigt de route weer bij het 
gehucht L’Hospitalet. 
 

 

GR 66 vanaf de camping 
Datum: 2/6; aantal deelnemers: 1; excursieleider: 
Jelle; sfeerverslag: Jelle 
 
Route naar gebied: Lopend vanaf de camping. 
 
Zondag was de vrije dag, waarvoor geen 
excursies werden georganiseerd. 
Ben alleen vanaf de camping omhoog gelopen 
naar de GR 66. Die gevolgd in oostelijke richting 

Al die plantjes geel, blauw en wit 
we weten lang niet altijd hoe het zit. 
Loes was echter een liefje 
die plakte op elke plant een briefje 
helaas stond er dan op ‘wat is dit?’ 

 

Ik moet u zeggen beste vrinden 
lieve mensen dierbare beminden. 
De rotsen werden bedwongen 
met grote en kleine sprongen, 
vooral Inez zeg, dat was net een hinde. 
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tot de Puech Pounchut, een heuveltop met een 
zendmast, hoogte 1129 mtr. 
Vanaf de Pounchut een fraai uitzicht over zowel 
de Causse de Méjean ten noorden als over het 
gebied ten zuiden van de heuvel. Het gebied ten 
zuiden van de Jonte draagt een aanmerkelijk 
weelderiger begroeiing dan de Causse de 
Méjean. Er is veel meer bos, maar ook de weiden 
zijn veel groener door de overheersende 
grassen, die de bodem vrijwel altijd volledig 
bedekken. 
Terug weer via de GR 66, maar er bleek een 
kortere weg binnendoor naar de camping te zijn, 
die niet op de kaart is aangegeven. Totaal 
ongeveer 8 km. 
 

 

Tegenover de camping schuin links 

omhoog  

Datum: 2/6; eigen excursie Loes & Michel 
 
Geen excursies vandaag dus starten wij deze 
zondag rustig. We besluiten om tegenover de 
camping de berg op te wandelen. Het is eindelijk 
heerlijk weer met af en toe een wolkje voor de 
zon en soms nog wel een windvlaagje. Als we in 
Salvinsac net over de weg bij de berg het hek zijn 
overgestapt zien we boven het gras meteen al 
diverse vlindersoorten zoals het bruin blauwtje, 
bruin dikkopje, hooibeestje, argusvlinder en 
icarusblauwtje in aantal rondfladderen. Wat een 
verschil met de afgelopen vijf dagen en met 
Nederland. We weten meteen weer waarom we 
regelmatig naar Frankrijk willen. We zijn maar 
net op pad en bevinden ons meteen in de ons 
bekende kruipversnelling. Hier vliegen veel hele 
kleine zwarte wolzwevers (Bombylius acer) die 
op de madeliefjes gaan zitten. En er vliegt een 
ons onbekend rusteloos en snel beest waar ik 
zonder succes met mijn net een paar keer 
achteraan ben gerend. Iets verderop nog steeds 

in hetzelfde grasland vangen we een 
dwergblauwtje en adonisblauwtje. Inmiddels 
zijn we toch iets hoger aangekomen en hier 
staan verspreid struiken en bomen en ook lopen 
er stenige en rotsige paadjes waarlangs vast het 
water bij regenval zijn weg naar beneden vindt. 
We zien boswitjes en blauwtjes lurkend uit de 
kleine plasjes water en stukjes vochtige grond. 
Op een droger stuk zien we twee kevertjes met 
een klein balletje in de weer. Dit balletje duwen 
ze gezamenlijk tegen de berg op. Eén staat 
achter het balletje en lijkt op zijn voorpoten te 
staan om met de achterpoten het balletje 
omhoog te duwen. Dit kevertje staat dus met z’n 
kop naar beneden. De ander staat voor het 
 

balletje en op de achterpoten en lijkt het balletje 
naar zich toe te trekken. Makkelijk gaat het 
allemaal niet vinden wij en ze komen bovendien 
allerlei obstakels tegen. Daarbij hebben ze ook 
nog eens besloten om naar boven te gaan. Het 
geeft te denken. Regelmatig rolt het balletje weer 
een stukje terug. Het balletje is een stukje poep 
en in dit geval kleiner dan een knikker maar wel 
echt helemaal rond. Dit bolletje hebben ze zelf 
gefabriceerd van vermoedelijk een stuk 
schapenpoep want dat ligt er voldoende. We 
hebben maar niet gewacht tot ze hun 
eindbestemming hebben bereikt. Het zijn 
volgens ons een vrouwtje en mannetje van een 
pillendraaiersoort (Scarabaeus spec) die het 
bolletje poep willen begraven om een eitje bij te 
leggen. Het bolletje is vervolgens het voedsel 
voor hun larve. Wij vervolgen ons pad naar 
boven. Inmiddels heb ik dat rusteloze, snelle 
beest te pakken gekregen. Een prachtig 
geelzwart insect dat zowel een beetje op een 
libel als een vlinder lijkt. In de Tirion 
insectengids staat dan ook vlinderhaft of 
libelgaasvlieg. Hiervan zijn verschillende soms 
moeilijk determineerbare soorten.  In dit geval 
was het volgens ons de Libelloides coccajus. 
Tijdens ons kamp is het beestje op diverse 

 

Dal van de Jonte bij Salvinsac, foto: Alfons 
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excursies gezien. Regelmatig staan we stil om 
van het uitzicht te genieten en van de weer vele 
verschillende orchideeën. Vandaag vinden we 
onder andere de purperorchis, bergnachtorchis, 
poppenorchis en enkele prachtige gele 
poppenorchissen maar ook wat verschillende 
Ophryssen (onze kennis schiet tekort voor wat 
betreft deze soorten). Als we wat later blijven 
stilstaan om een muurhagedis te fotograferen 
zien we de hagedis razendsnel wegschieten 
terwijl ik mijn camera pak. “Weg is tie” denken 
wij. Maar dat blijkt niet het geval. De 
muurhagedis heeft een dikke spin te pakken 
(althans dat denken wij) die hij voor onze ogen 
lekker verorbert. We zien de kauwbewegingen. 
Helaas is de lichtval niet zo heel gunstig voor de 
foto’s maar we durven ons nauwelijks te 
bewegen om niets van dit schouwspel te missen. 
We nemen de tijd om alles in ons op te nemen. 
Behalve de orchideeën komen we er niet aan toe 
om planten te noteren en/of determineren. Er is 
teveel aan fauna te beleven terwijl wij naar 
boven wandelen. Bij plokken klaver zien we 
mannetjes langhoornbijen vliegen. Deze bijen 
hebben zeer lange opvallende antennen die (ver) 
voorbij de basis van hun achterlijf reiken. Het 
blijkt de zuidelijke langhoornbij (Eucera 
nigrescens) te zijn. Ook vliegt bij dezelfde 
klaverplokken een mannetje gewone sachembij. 
Tijdens onze wandeling passeren dus allerlei 
insecten ons pad. We doen zeker niet de moeite 
om alles te vangen en/of op de naam te brengen. 
Inmiddels ligt de camping zo’n 250 meter lager 
en hebben we duidelijk ons kruiprecord 
verbeterd. De afgelegde afstand schat ik op 
ongeveer 1500 meter. Om 10.00 vertrokken we 
van de camping en uiteindelijk bereikten we om 
17.00 de rand van de Causse Méjean. Wij hebben 
er dus zeven uur over gedaan. We turen even 
over een behoorlijk “kale” en zeer winderige 
Causse Méjean en “stortten” ons vervolgens over 
hetzelfde pad in een klein uurtje tijd naar 
beneden. Ook op de terugweg hebben we nog 
diverse leuke waarnemingen maar nemen nu 
minder tijd om erbij stil te blijven staan. Om 
18.00 zijn we op de camping terug en zijn we 
enorm voldaan. Wat een heerlijke dag met mooie 
waarnemingen. 
 

 
Vlinderhaft, foto: Michel 

Cirque de Navacelles 
Datum: 2/6; eigen excursie Annette & Onno 
 
Op de vrije zondag, 2 juni, hebben wij route 06 
van de Crossbill gids naar het zuidelijk gedeelte 
van de Cévennes gereden en daaraan bij Cirque 
de Navacelles wandeling 19 uit dezelfde gids 
vastgeknoopt. De tocht er naartoe over Trèves is 
landschappelijk mooi, maar vooral de weg van 
Alzon over de D158 naar Blandas biedt veel 
mogelijkheden tot korte stopjes om over 
boerenzandwegen en ruige velden te struinen. 
Cirque de Navacelles zelf is erg toeristisch en dat 
geldt ook voor de wandeling Crossbill 19. Het 
tweede gedeelte van Crossbill 06, het stuk naar 
Rogues, en dan over de D48 en de D413 richting 
Blandas is weer een aanrader. Wij zijn vandaar 
weer richting Le Vigan en de Mont Aigoual naar 
Meyrueis teruggereden, en kwamen een 
platgereden parelhagedis (♂) en ringslang tegen. 
Het interessante van deze tocht is het duidelijk 
meer mediterrane karakter van de flora en fauna 
(o.m. Orpheusspotvogel, Baardgrasmus, Grauwe 
gors, en de vervaarlijke Scolopendra cingulata), 
maar wij hadden daarvoor wel bijna 200 km 
rondgetoerd! 
 

Causse de Méjean 
Datum: 3/6-1; aantal deelnemers: 17; 
excursieleider: Francien; sfeerverslag: Francien; 
waardering: 9 
 
Route naar gebied: Meyrueis – Digras via 986, 
wandeling Digras-le Buffre-Hures (8,5 km). Een 
droge zonnige dag met 5 auto’s 25 km naar 
Digras gereden. 
 
We begonnen met het bekijken van een lavogne 
bij Digras. Om 10.00 uur nog weinig vlinders, 
wel 4 vroedmeesterpadden. Daarna ruim een 
uur door de glooiende afgesleten bergen naar 
een col op 1080 m. Toch veel verschillende 
planten en ook enkele nieuwe soorten vogels, 
o.a. tapuiten. Weer dalen na de col langs een 
gemakkelijk pad door een dennenbos om te 
arriveren in le Buffre met een eeuwenoud kruis 
(11e eeuw). Het wandelen was fijn, niet te 
moeilijk en een wijds uitzicht. De temperatuur 
bleef aangenaam. 
Na le Buffre lunchten we op ons gemak bij een 
lavogne waar van alles te vinden en te 

De beestjes en de plantjes hielden ons weer zoet 
ze werden gedetermineerd zoals het moet. 
Maar Bert, dat vind ik raar, 
is dat nu echt waar 
van die Gesteelde stuifbal en barstende hoed? 
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fotograferen was; dikkopjes van de knoflookpad, 
diverse soorten vlinders, vogels en planten. Het 
werd net niet te heet bij ons klimmetje naar 
Hures. Een kleine stop bij een 11e eeuws kerkje 
van de Benedictijnen en daarna terug naar 
Digras. 
Voldaan over de mooie dag kwamen we om half 
vier daar aan. 
 

 
Vroedmeesterpad, foto: Aart 

Langs de Jonte vanuit le Rozier 
Datum: 3/6-2; aantal deelnemers: 8; 
excursieleider: Martha; sfeerverslag: Martha 
 
Route naar gebied: Vanaf de camping “La 
Cascade” via Meyrueis over de D996 naar le 
Rozier, over de brug begin van de wandeling. 
Alleen het gedeelte langs de rivier. 
 
We zijn vanmorgen met z’n achten keurig op tijd 
vertrokken (9.17u) en na een rit van 
½uur/¾uur bij het startpunt van de excursie 
aangekomen. De tocht ging langs de Jonte maar 
we liepen er toch een stuk verder vanaf dan 
gedacht, desondanks meteen veel moois te zien. 
Eerst nog even getwijfeld of we wel het goede 
pad gekozen hadden maar dat bleek uiteindelijk 
wel gebeurd te zijn. De groep verspreidde zich 
langzaam over een afstand van ongeveer 100 
meter, geboeid door plant en dier. 
Rond 11 uur hebben we koffiepauze gehouden in 
een veldje naast het pad. Ondertussen moesten 
er wel nog verscheidene vlinders gevangen en 
gedetermineerd worden natuurlijk. Nog even 
gezongen voor Aart, die uiteindelijk helemaal 
niet jarig bleek te zijn, met dank aan Bert. 
Na de pauze kwamen we een stuk verder een 
klein vervallen hutje tegen met een 
ondergrondse achterkamer als het ware, waar 
zich twee vleermuizen bevonden. De diertjes 
werden na een hoop geflits het stilzitten wel zat 
en begonnen rond te fladderen, waarna we ze 
snel met rust hebben gelaten. Vanwege het 
warme weer ook veel vlinders op de route en 
ook meerdere hagedissen (waaronder ♂ 
smaragdhagedissen). 

Lunch gegeten vlak naast de Jonte, waar 
evengoed veel dingen te zien en te vinden waren 
(resten rivierkreeft, slakken, vogels etc.) en 
spectaculair uitzicht. Na de lunch teruggelopen 
over dezelfde weg, maar toch nieuwe dingen 
ontdekt. De tocht was bijna 5 km. 
Met de auto naar de Tarn gereden en gezocht 
naar de plek waar Jonte en Tarn samenkomen 
(gevonden ook!). De slakkendeskundigen + Inez 
hebben doorgezocht in de bedding van de Tarn 
en de andere helft is via het dorp (en een stop 
voor een ijsje) teruggereden naar de camping. 
 

 

Arcs de St. Pierre 
Datum: 4/6-1; aantal deelnemers: 7; 
excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle; 
waardering: 9 
 
Route naar gebied: Via Meyrueis en Le Truel 
richting St. Pierre-des-Tripiers. 25–30 km vanaf 
de camping. 
 
De route heen ging via Meyrueis over de D996 
door het dal van de Jonte tot de afslag van de D3 
ter hoogte van le Maynial. Daar de richting St. 
Pierre-des-Tripiers gekozen. Achteraf bleek dit 
niet de bedoelde route te zijn. Die slaat pas 1,5 
km verder in Truel af van de D996. Het gevolg 
was een fikse omweg via les Bastides, la 
Volpilière en St. Pierre-des-Tripiers tot het 
startpunt van de wandeling vlak bij la Viale. 
Terug is wel de bedoelde route gevolgd. Die is 
zeker korter, maar niet makkelijker. Zowel heen 
als terug was het een route met smalle weggetjes 
en prachtige haarspeldbochten. 
Maar de rondwandeling was zeker de moeite 
van de rit waard. De wandeling voerde langs een 
aantal interessante geologische en 
archeologische plekken. De eerste betroffen 
indrukwekkende rotsvormen en 
overspanningen. De tweede enkele plekken waar 
sporen van de prehistorische Cro Magnon-
mensen zijn aangetroffen. Eén daarvan is een 
grote en vlakke open ruimte omringt door 
hogere rotsen met in het midden een enkele 10 
meter hoge monoliet. Het is een beeld dat 
uitnodigt tot het verzinnen van prehistorische 
rituelen. 
Desondanks vond de excursieleider de open 
veldjes aan het begin van de wandeling veel 

Ook al zijn we mycologen in de dop 
soms zeg ik tot hier en niet verder, stop! 
want Gesteelde stuifbal  
en Phallus impudicus vooral 
roepen toch bepaalde associaties op. 
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indrukwekkender en beslist mooier. De bodem 
is lichtglooiend, kalkrijk, arm aan 
voedingsstoffen en slechts ten dele bedekt met 
plantengroei. En uiteraard zeer droog. Maar wat 
er aan planten stond leverde een bijzonder 
fraaie schakering van structuren, van kleuren en 
vooral ook van groentinten. Dat deel van de 
wandeling heeft relatief veel tijd genomen. Het 
weer was ideaal. Vrijwel geen wind. 
 

Mont Aigoual 
Datum: 4/6-2; aantal deelnemers: 11; 
excursieleider: Michel; sfeerverslag: Michel; 
waardering: 7½ 
 
Route naar gebied: Met 3 auto’s vanaf afslag 
camping rechtsaf via de D996 naar Col de 
Perjuret. Vandaar rechtsaf over de D18 naar 
Mont Aigoual. Vanaf Mont Aigoual met 2 auto’s 
naar Cabrillac. 1 auto in Cabrillac achtergelaten 
en met 1 auto weer terug, zodat met deze auto 
de chauffeurs terug konden naar beginpunt. 
Cabrillac was eindpunt van de wandeling. 
 

 
Vorstschade aan beuk op Mont Aigoual, foto: 

Alfons 

Op de choc van de maandagavond maakte Onno 
er een beetje een wedstrijd van. Gaan er meer 
met Jelle mee (excursie 1) of met Michel 
(excursie 2). Met 3 auto’s en 11 personen 
vertrokken we vanaf de camping. In onze auto 

ontspon zich een geanimeerd gesprek tussen de 
3 dames, mijn medepassagiers. Aangekomen bij 
Mont Aigoual moest één auto worden 
teruggebracht naar het beginpunt. De groep 
vermaakte zich alvast op de top. Enkelen 
bezochten de meteorologische expositie. Helaas 
was het niet echt helder weer. Alhoewel we wel 
prachtige vergezichten hebben gezien konden 
we ons er alleen maar een voorstelling van 
 

maken van hoe het uitzicht zou zijn als het echt 
helder is. Boven op de top was het vrijwel 
windstil; een bijzondere ervaring! 
We zagen een voor mij onwaarschijnlijk mooie 
geelgors, die zo opvallend geel was dat ik eraan 
twijfelde of het wel een geelgors was. Ook een 
boompieper steeg omhoog om met een 
parachutevlucht neer te dalen.  
Het was aangenaam wandelweer. We kwamen 
langzaam op gang, maar hadden alle tijd, want 
we hoefden alleen maar af te dalen. Tijdens de 
afdaling zagen we diverse malen reuze snelle 
Tauvlindermannen. Ook vonden we een 
vrouwtje aan de voet van een beuk. Anneke had 
voor het eerst een vlindernetje in haar handen 
en hiermee ving zij met de eerste mep meteen 
een vlinder. Dat lukt niet iedereen. De overigen 
vonden dat Anneke geslaagd was voor haar 
diploma vlindervangen. 
Bijzonder was de bostulp, waarvan er slechts 
één in bloei stond. Deze is door iedereen 
gefotografeerd. 
Het laatste stuk liepen we verkeerd volgens de 
kaart. We daalden zigzaggend af door een 
beukenbos in plaats van een steile afdaling. De 
tekens van de GR60 wezen ons naar de 
zigzagroute, die voor sommigen veel 
aangenamer was. Vermoedelijk is de route 
gewijzigd, maar we kwamen op hetzelfde 
eindpunt uit. De insecten- en 
vogelwaarnemingen vielen tegen, maar Wytze 
heeft natuurlijk weer aardig wat leuke plantjes 
gevonden. 
 
 

 

Top van Mont Aigoual met kreupelbeuk in de voorgrond, foto: Alfons 
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La Bourgarie 
Datum: 5/6-1; aantal deelnemers: 10; 
excursieleider: Anneke; sfeerverslag: Ellie/Toine; 
waardering: 8 
 
Route naar gebied: Salvinsac – Meyrueis – La 
Parade – La Bourgarie 
 
Op zo’n 3 kwartier rijden van de camping 
kwamen we met 10 personen aan in La 
Bourgarie, een klein gehucht aan de Gorges du 
Tarn. De rit erheen was al zeer de moeite waard; 
zeer oude huizen, boerderijen en kerkjes. Het 
weer was ons zeer gunstig gezind: zon en wat 
wolken en een heerlijke wandeltemperatuur. 
Sentier de la Brousse del Biel. Op het bord stond 
de lengte: 7 km, maar we hebben echt 8 km en 
nog wat geklauterd over stenen, boomwortels en 
langs zeer diepe ravijnen. Want de Tarn lag heel 
diep beneden ons en het pad was soms zeer 
smal. Sommigen van ons hadden hoogtevrees, 
maar ja wie A zegt... 
Wat ons allen op de been hield waren de erg 
mooie uitzichten en natuurlijk de Vale gieren. 
Niet zover boven ons op een rotspunt zaten er 
wel 7. Ook hebben we een nest met jonge(n) 
gezien, spectaculair. 
De wandeling voerde ons richting Echelles de 
Cinglegros en onderweg zag Rick nog wel 
nagelsporen van de Holenbeer, ik had er wel 
mijn vraagtekens bij. 
De bergaster kwam als nieuweling nog op ons 
pad. Ikzelf vond de bieslelie een bijzonder mooi 
bloempje en de asperge-orchidee spande voor 
mij wel de kroon. 
De terugweg was veel minder spannend. Al met 
al een zeer geslaagde en mooie wandeling.  
Ellie 
 
Auto’s (3) geparkeerd in La Bourgarie en hoog 
gelegen pad langs de Tarn gevolgd in zuidelijke 
richting. 
Op de punt van een hoge rots zaten maar liefst 5 
Vale gieren. Soms zeilden ze van de rots het dal 
van de Tarn in. Je kon ze dan op de rug kijken. 
Rick en Aart zaten daar klaar om ze op te 
vangen. Je krijgt maar zelden een vliegende gier 
zo goed in beeld. Met de kijker kon je zelfs de 
ogen zien en de witte kraag van één van de 

volwassen dieren. Ergens in de nis van de 
enorme rotswand werd ook weer een jong 
gezien.  
Leuk was de acrobatische vlucht van een 
Alpenkraai. Precies zoals in het vogelboek staat. 
Hij vouwt zijn vleugels naar achter en duikt steil 
naar beneden en ineens schiet hij dan ook weer 
steil omhoog.  
Toine 
 

 
Rood wildemanskruid, foto: Alfons 

Nîmes le Vieux 
Datum: 5/6-2; aantal deelnemers: 10; 
excursieleider: Alfons; sfeerverslag: Alfons; 
waardering: 9 
 
Route naar gebied: Vanuit het kamp rechtsaf 
richting Col de Perjuret, daar links, borden 
volgen naar Chaos de Nîmes le Vieux. Parkeren 
op de parkeerplaats bij l’Hom. 
 
De excursie is een herhaling van de excursie van 
vorige week. Nu met vrij zonnig weer en een 
temperatuur van ca. 20°C. 
De veranderingen in een week zijn duidelijk te 
zien. Het ziet er droger uit, waardoor we geen 
Vroedmeesterpad meer vonden. Het Rood 
wildemanskruid is (vrijwel) uitgebloeid, maar 
het ziet nu geel van het Gele zonneroosje, dat 
een week eerder nog in knop stond. Ook waren 
de vogels en vlinders veel actiever. 
De leukste waarnemingen van de dag zijn wel de 
laag boven ons vliegende Slangenarend, 
Wespendief, de vele Vale gieren, ook Rode 
rotslijster, Blonde tapuit en Hop. Daarnaast zijn 
de vele soorten planten in deze vroege tijd van 
het jaar opvallend. 
Op verschillende plaatsen zijn Muurhagedis en 
Smaragdhagedis gezien. 
Vlinders vlogen in overvloed, de leukste soorten 
zijn Koninginnepage, Koningspage, Cleopatra en 
Sleutelbloemvlinder. 
Kortom Nîmes le Vieux is een gebied om steeds 
weer naar terug te keren, niet in de laatste plaats 
door het prachtige karstlandschap met zijn 
zuilen en rotsen van kalksteen. 

In Roosendaal, om dat even te staven 
kwam iemand met wat anders aandraven 
stonden er stinkzwammen op een plek 
dan zei die gek 
Hier liggen allemaal soldaten begraven. 
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La Malène, Tarn 
Datum: 6/6-1; aantal deelnemers: 7; 
excursieleider: Francien; sfeerverslag: Francien; 
waardering: 8 
 
Route naar gebied: Via de D986 over de Causse 
naar La Malène (aan de Tarn). 
 
Flinke haarspeldbochten bij aankomst. De route 
van de wandeling is gemakkelijk; een breed 
voetpad boven de Tarn. Bloemenrijke bermen. 
Bij vertrek onder een stralende blauwe lucht 
zagen we diverse vlinders. Er was voor ieder wat 
wils om te fotograferen: verschillende soorten 
orchissen, planten en zelfs slakjes. 
Waar het voetpad overgaat in een klein wegje 
hebben we geluncht in de schaduw van enkele 
bomen. Van hieruit weer rustig teruggewandeld. 
Een wandeling van totaal 7 km, vertrek ongeveer 
10.00 uur, aankomst 14.15 uur. 
Voor mij waren er twee nieuwe waarnemingen 
wat de vogels betreft: de Holenduif en een 
Alpenkraai met een gele snavel: juveniel! 
 

 
Rups Hagenheld, foto: Toine 

Le Can de l’Hospitalet 
Datum: 6/6-2; aantal deelnemers: 6; 
excursieleider: Aart; sfeerverslag: Aart 
 
Vandaag route 12: Crossbill Guide. 
Met een klein ommetje naar de route gereden, 
het blijft genieten om door het landschap hier te 
rijden. 
De wandeling is maar 5 km lang en bestaat 
grotendeels uit een fikse afdaling met het gevolg 
een stevige stijging om weer bij de auto’s te 
komen. 

Op de open plaatsen in de route veel insecten 
gezien. Voor mij waren de Libellengaasvliegen 
wel het mooist (± 10 stuks). 
De paarse orchideeën stonden er ook prachtig 
bij; had ik nog niet eerder gezien in deze 
vakantie. 
 

 
Lunchpauze in de Cernon-vallei, foto: Onno 

Cernon-vallei, Crossbill route 18 
Datum: 6/6-3; aantal deelnemers: 11; 
excursieleider: Rick; sfeerverslag: Rick; 
waardering: 8,5 
 
Route naar gebied: 60 km enkel, 120 km retour, 
1,5 uur rijden enkele reis. Meyrueis → Nant → La 
Cavalerie → Lapanouse-de-Cernon 
 
De lange rit gaat door het heuvelachtige platte 
land van Parc National des Cévennes. Het oude 
station is snel gevonden en er wordt geparkeerd 
aan de linker kant van het station. Rechts van het 
station vinden we de eerste orchideeën. Allemaal 
met stenen omcirkeld zodat ze niet platgelopen 
worden. Ophrys passionis en Ophrys aveyronensis 
zijn snel gevonden. We lopen het spoor over en 
vinden fraaie graslandjes met veel vlinders. 
Verderop kom je in een vallei, een oase van rust. 
Vlinders, orchideeën en 100den Vlinderhaften. 
Er worden leuke soorten gevonden. Alleen 
Orphrys lutea wordt niet gevonden. 
 

 
Koninginnepage, foto: Toine 

Dit kamp, precies zoals ik dacht, 
Iets te vaak een koude dag of nacht. 
Maar in de Cévennen 
achter de convo aanrennen 
wie had dat nu ooit verwacht? 
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Rondwandeling tegenover de camping 
Datum: 6/6-4; aantal deelnemers: 1; 
excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle 
 
Op mijn eentje nog eens de rondwandeling 
gemaakt vanaf de camping naar boven, langs de 
rand van het plateau en weer terug. Nu in 
omgekeerde richting (rechtsom). Deze keer was 
het weer perfect. ’s Ochtends nog koel tijdens de 
klim naar boven. En nog vrijwel windstil. 
Gedurende de wandeling boven werd het 
geleidelijk warmer, maar omdat tegelijk de wind 
ook iets toenam was dat nauwelijks merkbaar. 
De afdaling naar beneden in de volle zon was 
wel warm. Zowel tijdens de route omhoog als die 
weer omlaag veel vlinders gezien. Niet veel 
soorten en deels niet op naam te brengen. Vooral 
bij de klim omhoog en boven op het plateau was 
het opmerkelijk stil. Het meeste geluid zal ik zelf 
gemaakt hebben, aangevuld door het roepen van 
de Alpenkraai en het tsjirpen van de cicades. Met 
nog her en der roepjes en zang van andere 
vogels.  
Onderweg op het plateau een Veldleeuwerik van 
haar nest gejaagd (per ongeluk) en van het nest 
een foto gemaakt. 
De lunch nabij Aures werd opgeluisterd door 
veel Koninginnepages en een enkele Duinpieper 
(?). 
Het eerste deel van de afdaling was niet echt stil. 
Er liep verspreid een grote kudde schapen, die 
samen een behoorlijk volume aan geblaat en 
gemekker produceerden. 
Terug omstreeks 15.00 uur. Daar opgeschrikt 
door een mannetje Muurhagedis. Die was er in 
geslaagd in mijn afwasteil te klimmen, maar kon 
er kennelijk niet weer uitkomen. Na zijn 
bevrijding daaruit verdween hij schielijk. 
 

 

Meyrueis, sentier des deux fermes du 

Causse Noir  
Datum: 7/6-1; aantal deelnemers: 2; 
excursieleider: Rick; sfeerverslag: Rick; 
waardering: 8,5 
 
Route naar gebied: La Cascade → links → 
Meyrueis parkeren achter postkantoor. 
Wandeling: Meyrueis → GR 62A → Sérigas → 
wandelpad → GR 6.66 → Meyrueis. 
 

Vorige week is deze excursie door de regen op ⅓ 
afgebroken, vandaar dat er maar weinig 
deelnemers vertrouwen in deze excursie 
hebben. 2 deelnemers trotseren de elementen; 
wat een verschil. 
Nu een koel bos, mooie weiden en fraaie 
kalkgraslandjes. Het wemelt nu van de insecten, 
de zon brandt. Een fraaie wandeling, zeker de 
afdaling via de GR 6.66. 
 

 
Soldaatje x poppenorchis, foto: Alfons 

Rondwandeling vanuit Sérigas richting 

Dargilan  
Datum: 7/6-2; aantal deelnemers: 17; 
excursieleider: Jelle; sfeerverslag: Jelle; 
waardering: 8 
 
Route naar gebied: Via de weg naar Meyrueis en 
na doortocht richting Sérigas D 39 genomen. 
 
Deze excursie vanuit Sérigas was een herhaling 
van die op 28 mei. Maar die werd toen vanwege 
de regen vroegtijdig beëindigd. Deze keer is wel 
de gehele route van ongeveer 5,5 km afgelegd, 
want het weer was nu prachtig. 
In Sérigas werd weer begonnen met de inspectie 
van de boerderijvogels, van de muurvegetatie en 
van de bouwkundige staat van de verschillende 
huizen. Er blijkt een zeker aanbod te zijn van 
zogenaamde “opknappertjes”. Opvallend is de 
tegenstelling met andere huizen, die wel perfect 

De convo is dus naar de haaien 
ze kunnen daar het gras weer maaien 
Eerlijk gezegd, frank en vrij 
hij had eigenlijk van mij 
nog wat eerder om mogen waaien. 
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worden onderhouden of opgeknapt. De route 
langs de zuidhelling van de Jonte was opnieuw 
floristisch en faunistisch interessant. Maar het 
tempo lag wel iets hoger omdat deze keer het 
aantal nog onbekende soorten duidelijk lager 
lag. Dat we beter weer hadden deze keer bleek 
ook uit het feit, dat zowel bij de koffiepauze als 
bij de lunch het aantal schaduwplekken 
ontoereikend was. 
Ook tijdens deze excursie was de aanwezigheid 
van afrasteringen en hekken opvallend. Zeker 
boven op de Causse had ik er zelf minder 
verwacht. Verrassend zijn dan wel weer de 
constructies waar een pad zo’n raster kruist. 
Deze keer troffen we een oude 
springveermatras, die als hek werd gebruikt; 
perfect scharnierend opgehangen. 
Tijdens de lunch passeerden ons twee 
wandelaars. Verrassend was, dat het KNNV-
leden bleken te zijn. En zij hadden ons al op 
afstand als KNNV-ers gedetermineerd. 
Vanaf de lunchplek zijn we langs een vrijwel 
rechtlopend en slechts bescheiden klimmend en 
dalend karrenpad teruggelopen naar Sérigas. 
Vrijwel het hele stuk zonder schaduw. Maar de 
extra warmtebelasting van de zon werd daar 
voor een belangrijk deel gecompenseerd door de 
wind, die daar boven op de Causse duidelijk 
voelbaar was. 
 

 

Excursie, foto: Wytze 

Overige excursies 
01-06: Château Roquedols (eigen excursie in de 
middag: Hennie, Loes & Michel) 
05-06: La Malène, wandeling langs de Tarn (eigen 
excursie Loes & Michel) 
 

De excursie van 01-06 spreekt m.i. voor zich. De 
excursie van 05-06 is dezelfde als die van 06-06 
(dag 11, excursie 1). Loes en ik hebben die 
excursie een dag eerder gelopen.  

 

 

Sentier Roc des Hourtous 
Datum:07-06; eigen excursie Loes & Michel 
 
De excursie van 07-06 heeft niet op het 
programma gestaan. Dus voor de administratie. 
Het startpunt is de parkeerplaats van La Malène. 
De route met de auto is dus hetzelfde als die van 
06-06 (dag 11, excursie 1). Je steekt de brug over 
en bij het begin van het zandpad (hetzelfde pad 
als 11 1) wordt de wandeling (Sentier du Roque 
Hourtous) aangegeven. In plaats van het 
zandpad heen en weer te lopen ga je dus naar 
boven. Je loopt een stuk bovenlangs (niet langs 
de kloof maar meer op de Causse Méjean). De 
wandeling is 9 kilometer. Je moet 450 meter 
stijgen en weer 450 meter dalen. Na de afdaling 
loop je over het zandpad naar de parkeerplaats 
terug. Zowel de klim als de afdaling is aan een 
stuk. Je kan er voor kiezen om eerst over het 
zandpad te lopen maar Loes en ik vonden de 
afdaling een stuk pittiger en steiler dan de klim 
dus is ons advies om dit niet te doen. Wij hebben 
van deze rondwandeling genoten. De 
waardering van mij is een 9 (ik ben niet van de 
tienen). In vergelijking met de excursies die ik 
heb meegemaakt was zowel de klim als afdaling 
een stuk pittiger. Je steeg en daalde dus in een 
korter stuk meer dan de andere wandelingen. 
Het is een afwisselende wandeling omdat je 
eerst omhoog gaat een stuk over de causse loopt 
daarna daalt en vervolgens over het zandpad 
langs de Tarn. Voor de wandeling stond op het 
informatiebord m.i. ongeveer 3 uur, maar Loes 
en ik hebben er zeker 6 uur over gedaan 
(KNNV’ers wandelen natuurlijk niet alleen 
maar). 
 
In de ochtend besluiten wij om Sentier Roc de 
Hourtous bij La Malène te lopen. De wandeling 
start met een klim van 460 meter vervolgens een 
vlak stuk over de Causse Méjean om daarna 460 
meter te dalen en over het zandpad langs de 
Tarn terug te wandelen naar het startpunt. Het is 
deze dag al vroeg warm en er vliegen bij de start 
al veel vlinders. Niet allemaal bijzondere soorten 

Zeg nu zelf allemaal 
het veroorzaakte wel enig kabaal. 
Maar ineens ging alles beter 
zelfs de choc werd plotseling heter. 
Lekker zeg in die campingzaal. 

Ook zonder avond, u weet wel zo’n bonte. 
rijden we straks tevreden naar Dronten. 
Heerlijk met wind tegen 
over de Franse wegen 
(de convo gooien we in de Jonte) 

 



 
22 Verslag KNNV-kamp Causses Frankrijk 

maar wel hoge aantallen. Boswitjes, 
sleutelbloemvlinder, een argusvlinder en een 
prachtige zilvervlek. Terwijl we langzaam stijgen 
horen we een zwartkop, bergfluiter, vink en een 
merel zingen. Een koekoek roept. Mensen zien 
en horen we nauwelijks. Alleen af en toe een 
enkel geluidje ver weg. Verder heerst vooral een 
serene rust als wij verder verwijderd raken van 
La Malène. Uit de diepte komt het gekwaak van 
een groene kikker. Onderweg zien wij onze 
eerste grote keverorchis in bloei tijdens dit 
kamp. Ook genieten we van de vele lelietjes van 
dale die hier nog in bloei staan. Op een open 
plekje houden we een koffiepauze. Hier zien we 
een vrouwtje oranjetipje die mij vooral door 
haar grootte even in verwarring brengt. Verder 
zien we bont zandoogje (oranje vorm),  
 

adonisblauwtje, dwergblauwtje, bruin dikkopje 
en aardbeivlinder. Als we boven aankomen 
wordt de begroeiing een stuk opener. Rotsige 
bloemenweitjes en grazige stukken met struiken, 
bomen en rotsen. Hier vliegen vooral 
hooibeestjes en we horen een tjiftjaf. Loes meldt 
en passant een cleopatra. Deze vlinder heb ik 
nog nooit gezien dus ik speur nog even maar ik 
zie de cleopatra niet terug (balen!). Regelmatig 
horen we geritsel van wegschietende 
hagedissen. Luidruchtig geritsel betekent 
volgens ons een smaragdhagedis en een rustig 
geritsel een kleinere soort zoals de muurhagedis. 

Nu we in de buurt van het dorpje Rieisse komen, 
zien we wat weilanden en akkerbouw. In Rieisse 
vrolijk kwetterende huismussen en 
schreeuwende gierzwaluwen die hier broeden in 
de openingen en spleten tussen de rotsblokken 
die voor de dikke muren van de huizen zijn 
gebruikt. Langs de huizen staat stinkende gouwe 
in bloei. Even na het dorp vliegt een van ons 
geschrokken slangenarend met enige krachtige 
slagen weg. Wat een prachtig gezicht om zo’n 
majestueuze vogel op de wieken te zien gaan. 
Het is tijd voor onze lunchpauze. Tijdens de 
lunch determineren we een 
kalkgraslanddikkopje. Ook zien we hier een 
kleine parelmoer en vindt Loes een dode andere 
parelmoervlinder. De veldkrekels en een 
 
 

nachtegaal brengen samen hun concert ten 
gehore, een alleraardigste samenzang. Voordat 
we aan de afdaling beginnen genieten we van 
mooie vergezichten over de Gorges du Tarn. Het 
is geen gevaarlijke afdaling maar wel een pittige. 
Op sommige stukken is het dusdanig steil dat we 
blij zijn dat we hier niet omhoog hoeven. Tijdens 
de afdaling zien we weer diverse soorten 
orchideeën (o.a. een mooie bosorchis) in bloei. 
Ook horen we rare, vreemde geluiden komen uit 
een boomholte. Welke jongen van wat voor 
beest brengt dit voort? We komen er niet uit en 
lopen verder. Beneden komen we uit op het 

 

Uit eten met het kamp, foto: Toine 
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zandpad dat naar La Malène loopt. Ook hier 
fladderen diverse vlindersoorten én ik zie mijn 
eerste cleopatra na een brul van Loes. Wat een 
schitterende vlinder! Uiteindelijk hebben we 
ongeveer acht uur gewandeld voor een route 
waarvoor drie en een half staat. We hebben 
genoten van deze prachtige afwisselende 
wandeling met mooie waarnemingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Sjok!, foto: Toine 

 

We genoten bijna van uur tot uur, 
twee weken lang, puur natuur. 
Elke dag een nieuwe stunt, 
maar wat was nu het hoogtepunt? 
De bronslakjes, het Kooltje Vuur? 
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Op zoek naar de bron 
 
Aart, Herman, Bert J. 
 
In Nederland kennen we slechts een soort 
Bronslak, het Grijze bronslakje. In Frankrijk 
komen echter meer dan 150 van deze soorten 
bronslakjes voor. Deze bronslakjes zijn moeilijk 
te vinden en vaak nog moeilijker op naam te 
brengen. Alleen door het vergelijken van grote 
aantallen kan men met zekerheid een naam 
vinden bij de aangetroffen slakjes. De  
aangetroffen slakjes zijn in veel gevallen 
endemisch. En... soms komen meerdere soorten 
voor in het zelfde stroompje. 
 

 
 

 
 
Hoe groot zijn deze slakjes: Het Bronslakje is 
enkele millimeters groot, de Wijngaardslak 
enkele centimeters. 

Zoals is te zien is het zoeken naar zo’n 
Bronslakje een niet eenvoudige opgave.  
 

 
 

 
 
Vandaar dat we geprobeerd hebben een 
methode te ontwikkelen die het zoeken 
gemakkelijker maakt.  
 

 
 
Tijdens de eerste excursie vonden we op 
donkere stenen een klein slakje in een klein 
stroompje.  



 
25 Verslag KNNV-kamp Causses Frankrijk 

 

 
 

 
 

 
 
D.m.v. stenen wassen in een emmer gevuld met 
water uit deze beek en het filtreren van dit 
bezinksel hoopten we een representatief 
monster te kunnen krijgen. Dit monster moest 
onder de stereomicroscoop worden bekeken en 
uitgezocht. 
 
Kortom: Stenen bekijken en verzamelen, stenen 
afspoelen, het filtreren van het monster en het 
verzamelde materiaal uitzoeken, zie foto’s. 

 
 
Even uitrusten. 
 
Moeilijk te zien, maar ze zitten erin. 
 

 
 
Het resultaat: Locatie 1: 50 exemplaren, locatie 
2: 30 exemplaren. 
 

 
 
Uiteindelijk zijn ze daar dan, het determineren 
kan beginnen. 
 
Met dank aan Rick voor de hulp bij het 
fotograferen van deze kleine slakjes. 
 
 
 

 
 

Ik zei tegen mijn vriendinnetje laatst 
kijk hoe de zon het licht weerkaatst. 
Ja, zei ze, ik heb veel geleerd, 
maar wat mij het meest intrigeert 
wie heeft de meeste stenen verplaatst? 
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Waarnemingen 

Paddenstoelen in de Cévennes  

(Genesis) 
 
Zoals bekend zijn paddenstoelen ‘kinderen der 
duisternis’,  want hun oorsprong is heel lang 
onbekend gebleven. Ze kwamen, ze werden 
gezien en verdwenen zijn ze weer en niemand 
kende hun begin, wél vaak het einde, want dat is 
weinig smakelijk om te zien (én te ruiken). De 
associatie met satansgebroed is snel gemaakt, 
hoewel in die duistere wereld ook 
sprookjesfiguren figureren, maar dat 
waarschijnlijk om de angels uit de lugubere 
verhalen te halen; met name voor kinderen. Naar 
de relatie tussen soortnamen als bv. duivelsei en 
elfenbankje is naar mijn weten nooit echt 
onderzoek gedaan; wel heeft de folklore zich er 
regelmatig mee bemoeid en vaak met 
verrassende uitkomsten. Ondanks veel ellende 
werden en worden ze massaal geconsumeerd, 
soms met akelige gevolgen, vooral als het de 
groene knolamaniet (Amanita phalloides) 
betreft. Dat zoiets bij de schepping hoort is toch 
eigenlijk onbegrijpelijk!? Liever zou je zo’n soort 
in de Exodus plaatsen, maar ja, dat is niet aan 
onze soort om te beslissen. Een 
domineejeugdleider kun je eveneens moeilijk 
aansprakelijk stellen, want ook die is slechts 
waarnemer – uiteraard wel op een iets ander 
niveau dan de meeste anderen – maar toch! 
Niettegenstaande deze beperking zal hij een 
poging doen enig (in)zicht te geven op het met 
name bovengrondse leven van dit onderaardse 
bestaan. Het wordt uiteindelijk een tamelijk kort 
Numeri-verhaal; het eigenlijke waarnemen van 
soorten vindt vooral in de herfst plaats en dat 
zullen mei en juni, ook bij vergelijkbare 
weersomstandigheden, nooit worden.  
Over dat onderaardse bestaan het volgende: 
Zodra een spore ergens landt waar de 
omstandigheden voldoen zal hij “rhiza” schieten. 
De ontwikkeling kan dan heel snel gaan, 
natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden; 
vocht en warmte zijn de 2 belangrijkste 
voorwaarden. Via verdichting van het weefsel (= 
hyfen) wordt na verloop van tijd een 
‘vruchtlichaam’ gevormd, hoewel van 
vruchtvorming in engere zin geen sprake is; in 
de grond vindt weliswaar op een bepaald 
moment uitwisseling van genenmateriaal plaats, 
maar dat onttrekt zich volledig aan onze 
waarneming. Het houdt ons nu dan ook niet zo 
bezig. 

Bovengronds, dat is het meest interessant. 

 
Bokaalkluifzwam, foto: Bert T 

Paddenstoelen in de Cévennes 2 

Ascomyceten zijn zakjeszwammen 

 
De foto van de grote stinkzwam (Phallus 
impudicus) van Edith inspireerde Toine tot een 
deel van zijn gedicht op de afsluitingsavond; het 
gehele gedicht zal ergens anders in deze 
presentatie te lezen zijn, neem ik aan. (Let – ter 
vergelijking - nog even op de wetenschappelijke 
naam van de groene knolamaniet hierboven; 
men was vroeger niet zo preuts als vaak 
gedacht). 
Potentieverhogend, schokkend voor 
jonkvrouwen, gesneuvelde militairen die op 
deze manier hun aanwezigheid onder de grond 
kenbaar maken, de fantasie sloeg/slaat(?) op hol 
bij zoveel onkunde over deze stinkerd (hoewel… 
stinkerd? eerder de ultieme geur van de herfst!) 
Tja, en nu ik toch bezig ben met de 
mannelijkheid, gelijk maar de vezelkoppen 
(Inocybe; Ino = vezeldraad; cybe = hoed) een 
plek geven in dit verslag. Jelle noemde de geur 
muf en dat kán leeftijd zijn, maar veel boeken 
spreken hierbij over spermatisch. Natuurlijk kan 
de waarneming van geuren veranderen (bv. door 
ervaring), maar ook kan de vraag opgeworpen 
worden in hoeverre dit deel van het lichaam 
kwaliteit verliest naarmate de leeftijd toeneemt, 
maar dat interesseert me nu even niet; in ieder 
geval is het een toch wel weinig in de natuur 
voorkomend geurtje. De gewone viltkop 
(Inocybe dulcamara), een vezelkop met een viltig 
hoedje, heb ik in Meyrueis zonder microscoop op 
naam kunnen brengen. 
Een rechttoerechtaan naam is de 
voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa); ook 
van deze soort is de geur - sterk melig – zeer 
karakteristiek en natuurlijk de tijd van 
verschijnen; ook in Nederland redelijk algemeen. 
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Het viltige judasoor (Auricularia mesenterica) 
werd door Alfons genoemd, terwijl het echte 
judasoor niet waargenomen werd. Welk oor echt 
van Judas is (geweest) weet ik niet, maar het 
viltige zeker niet, want zijn gelijkenis met het 
mensenoor is minimaal. Ook het vals judasoor 
bestaat en past eigenlijk beter bij het 
bijbelverhaal van de verrader.  
 

Paddenstoelen in de Cévennes 3 
 

Basidiomyceten zijn 

steeltjeszwammen 

 
En dan de bokaalkluifzwam (Helvella 
acetabulum), wat een schoonheid! Een bruine 
beker met een geribde steel, waarbij de ribben 
doorlopen op de achterkant van de beker; een 
dergelijke bokaal is werkelijk een 
onderscheiding (waard). Hij werd verschillende 
keren gevonden. 
Naast deze kluifzwam werd ook de zwarte 
kluifzwam meegenomen (Helvella lacunosa); de 
witte is misschien nog algemener, maar werd 
niet gemeld. 
Én … verrassend, de gesteelde stuifbal 
(Tulostoma brumale), bij ons in Nederland vrnl. 
een duinsoort; meestal zie je alleen het kopje 
boven het zand uitsteken. Door het gaatje 
bovenin kunnen de sporen naar buiten. 
We zagen de echte tonderzwam (Fomes 
fomentarius) en zijn dubbelganger, althans in 
naam, de roodgerande houtzwam (Fomitopsis 
pinicola). Inez fotografeerde hem met kevertjes 
erop die behalve in grootte nauwelijks op 
lieveheersbeestjes leken. 
 

 
Roodgerande houtzwam, foto: Bert T 

De geelbruine plaatjeshoutzwam (Gloeophyllum 
sepiarium) is als houtzwam in zoverre opvallend 
dat de onderkant plaatjesachtige structuren 
heeft, wat bij houtzwammen verder weinig 
voorkomt; doorgaans zijn het gaatjes. Ook de 

witte bultzwam (Trametes gibbosa) past bij deze 
uitzonderingen. Bij deze laatste soort valt 
behalve de verdikte aanhechting aan het hout 
ook de groene aanslag (algenvorming) op de 
hoed op. Een soort met duidelijke poriën aan de 
onderkant is de winterhoutzwam (Polyporus 
brumalis); de naam zegt het al: veelporig. 
De zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) heb ik 
niet gezien, maar werd wel gemeld en dat geldt 
ook voor een morielje (Morchella); de 
honingraatachtige structuur van de hoed met 
daarover heen het kiemvlies (hymenium) zorgt 
door die vorm voor een aanzienlijke 
oppervaktevergroting. Morieljes zijn 
zakjeszwammen (Ascomyceten) en worden 
graag geconsumeerd. Bij Serigas vond ik de gele 
korstzwam (Stereum hirsutum) op hout; als 
dakpannetjes zitten de hoedjes boven en naast 
elkaar en vormen daarmee een groot oppervlak. 
Bij deze soorten zit de oppervlaktevergroting 
vooral in het grote aantal hoedjes en minder in 
ingewikkelde structuren als plaatjes, gaatjes, 
stekeltjes e.a. 
Michel bracht in een potje de geringde vlekplaat 
(Panaeolus fimiputris) en gaf aan dat de 
vindplaats een hoopje mest was; de normale 
groeiplaats van deze soort. De mest van vee dat 
in natuurgebieden graast, is een goede 
voedselbron voor deze schimmel. 
Helaas is van een aantal soorten alleen de 
genusnaam bekend; zonder microscoop is het 
onmogelijk tot de soortnaam te komen. Ik noem 
hier een franjehoed (Psathyrella), een 
eikebladzwammetje (Collybia), een satijnzwam 
(Entoloma), een veldridder (Melanoleuca) en een 
trechtertje (Omphalina). Is dit het einde van mijn 
verhaal? Bijna, maar nog twee laatste 
waarnemingen. 
 

Paddenstoelen in de Cévennes (Exodus) 
 
Van het witte bolletje dat Jelle van een excursie 
meenam en dat ik toen de zwartwordende bovist 
(Bovista nigrescens) noemde heb ik inderdaad de 
zwartverkleuring nog meegemaakt; deze naam 
is dus correct; het is een kleine uitvoering van de 
reuzenbovist (Langermannia gigantea) die je in 
ons land op ruderale terreinen kunt zien liggen, 
zo groot als een voetbal. Schoppen tegen de 
(rijpe!) vruchtlichamen bevordert de 
verspreiding van de sporen en is dus (deze ene 
keer!) geen vernieling. 
Toen Rick opbrak op zondagmorgen 9 juni 
attendeerde hij mij op het voorkomen van 
(inkt)zwammetjes op de rand van zijn grondzeil 
met de buitenlucht. En inderdaad, er stonden 
daar enkele groepjes glimmerinktzwammen 
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(Coprinus micaceus) die ik gefotografeerd heb en 
wellicht neemt Alfons ze op in het verslag.  
 

 
Glimmerinktzwam, foto Bert T 

Uiteraard vroeg ik me af of dit verschijnsel past 
bij het nachtleven van deze schimmelsoort of dat 
het (nacht)leven van Rick gunstige voorwaarden 
schept voor deze schimmel. 
Wellicht is deze vraag nooit te beantwoorden en 
verdwijnt hij, zoals zo vaak met schimmels is 
gebeurd, in de duisternis van de nacht (én in dit 
kamp, dat anderzijds weer zovele vergezichten 
opleverde) 
 
Bert T. 

 

 

 

 

Korte toelichting plantenlijst 
 
Na een weekje achter de computer om alle 
planten van de excursiebriefjes in te voeren, 
krijg je een aardig beeld van de vegetatie van de 
omgeving van de Causses. 
Bij het samenstellen van de lijst heb ik geen 
correcties toegepast. Als je weer thuis bent, heb 
je geen materiaal om e.e.a. nog eens na te kijken. 
Gelukkig hebben we tegenwoordig wel digitale 
foto’s. Bij twijfel kun je nog even kijken. Ook is 
dat lastig omdat nu net niet de goede details zijn 
gefotografeerd of dat het onscherp is. Dus in de 
plantenlijst kunnen vergissingen en 
determineerfouten zitten. Het blijven 
waarnemingen van mensen die zo goed mogelijk 
de plantensoorten hebben genoteerd. Hierbij 
komt nog bij dat we met Nederlandse ogen naar 
de planten hebben gekeken. 
Even voor de statistiek: Totaal hebben we 456 
plantensoorten waargenomen. Op de briefjes 

zijn 1301 keer een plant genoteerd! Gemiddeld 
hebben we dus elke plantensoort bijna 3 keer 
gezien en opgeschreven. Het Wit zonneroosje en 
het Soldaatje hebben we het meest genoteerd. 
Beide 13 keer. Het valt op dat in de lijst van de 
meest gevonden soorten veel orchideeën staan 
(6 van de 14). We vonden het blijkbaar 
belangrijker om een orchidee op te schrijven dan 
een algemene soort zoals brandnetel of een 
paardenbloem. 
 
Als we kijken naar de lijst dan vallen de 
mediterrane soorten het meest op. Deze soorten 
kennen we ook niet zo goed. De Bieslelie, 
Aphyllanthes monspeliensis is hier een goed 
voorbeeld van. Deze plant vonden we op 
verschillende plekken. Meestal op rotsige 
zuidhellingen.  
De Voorjaarsadonis, Adonis vernalis kwamen we 
regelmatige tegen op de Causse de Méjean. 
Volgens de literatuur is dit binnen Europa de 
enige plek waar een gezonde populatie nog 
voorkomt. 
In de akkers, de graanvelden vonden we op 
verschillende plekken Kooltje vuur, Adonis 
flammea en Akkerboterbloem, Ranunculus 
arvensis. Deze akkeronkruiden kom je niet zo 
vaak meer tegen. Vrij regelmatig zagen we ook 
de Glanzige ooievaarsbek, Geranium lucidum, 
een soort die je in Nederland als verwilderde 
tuinplant af en toe tegenkomt.  
Bijzondere vondsten waren ook het Rotsviooltje, 
Viola rupestris en Geel hongerbloempje, Draba 
aizoides. Beide soorten vonden we o.a. op de 
kalkrotsen van Nîmes le Vieux. Daar vonden we 
ook het Steenroosje, Daphne cneorum. Dit 
laagbloeiende peperboompje valt op door zijn 
mooie rode bloempjes. 
Wat niet onvermeld mag blijven zijn de drie 
soorten vlas. De Gele, Linum campanulatum viel 
het meest op. De blauwe en de witte waren niet 
minder mooi.  
Wat ook niet onvermeld mag blijven is de Beuk. 
Ten eerste de groeivorm. Op Mont Aigoual 
stonden hele kleine, lager dan 2 m bijna 
struikvormachtige exemplaren. Deze stonden 
aan de grens van hun habitus. De blad- en 
bloemknoppen waren nog niet uitgelopen en het 
oude blad zat er ook nog aan. Hoe lager hoe 
groter de beuk. Daar waren ze wel uitgelopen en 
stonden al in blad. Maar door de kou en de 
sneeuw hadden deze bevriezingsverschijnselen. 
Het blad was hier en daar al bruin.  
Op Mont Aigoual stonden de trompetnarcissen 
ook nog volop in bloei.  
Naast al deze mooie plantensoorten werd er ook 
uitvoerig naar de orchideeën gekeken. Totaal 33 
verschillende soorten. Het Soldaatje, de 
Purperorchis en het Aapje kwamen we het 

Het hoogtepunt? Wat mij het meeste trok? 
Moeilijk, de natuur klinkt hier als een klok. 
Dus na veel zessen en vijven 
moet ik het antwoord schuldig blijven. 
Misschien was het trouwens wel de choc! 
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vaakst tegen. Van deze soorten hebben we ook 
vele hybriden, bastaarden gevonden. Je weet af 
en toe niet meer wie de ouders zijn geweest. 
Hiernaast kwamen we ook de hybride tussen het 
Soldaatje en de Poppenorchis tegen. Deze 
bastaard,  Orchis x spuria staat niet in elk boek. 
Zij valt op als een rode soldaat met smalle 
slippen aan de lip. Dan heb je de groep van de 
spiegelorchissen, de ophryssen nog. Geen enkel 
boek is hier echt duidelijk over. De Crossbill gids 
geeft meer verwarring dan duidelijkheid 

(jammer). Ik heb mijn foto’s gecontroleerd met 
behulp van de website: Orchis in France (in het 
Engels). Naast foto’s is er ook een korte 
beschrijving van de soort. Bij de gevonden 
spiegelorchissen moeten zeker de Ophrys 
aymoninii, de Causses vliegenorchis (Gele vlieg) 
noemen. Deze soort blijkt specifiek te zijn voor 
de Causses. Ook de Spinnenorchis, Ophrys 
sphegodes en de Snippenorchis, Ophrys scolopax 
kwamen we regelmatig tegen. 
Om de planten op naam te brengen werd 
veelvuldig gebruik gemaakt van Fleurs et 
Paysages des Causses, de Bergflora van Europa 
van Blamey, de Wild Flowers of the 
Mediterranean; Flora Helvetica en voor de 
orchideeën van de website: 
http://perso.numericable.fr/~durbphil/IndexE.
htm  
 
In de plantenlijst zijn de excursies naar hetzelfde 
gebied samengenomen, zie overzicht. 

Samengevat kunnen we spreken dat we vele 
mooie en onbekende plantensoorten hebben 
gezien. 
 
Wytze 
 
Kolom  

A  excursie 27 mei no 1 Salvinsac 

B excursie 27 mei no 2Roquedols 

C excursies 28 mei no 1 en 7 juni no 1 
Sérigas 

D excursies 28 mei no 2 en 7 juni no 2 
Dargilan 

E excursies 29 mei no 1 en 3 juni no 1 
Drigas 

F excursies 29 mei no 2 en 5 juni no 2 
Nîmes le Vieux 

G excursies 30 mei no 1 en 31 mei no 1 
Col de Cassagnes 

H excursie 30 mei no 2 Le Villaret 

I excursie 31 mei no 2 Salvinsac-Aures 

J excursie 3 juni no 2 Le Rozier 

K excursie 4 juni no 1 Mont Aigoual 

L excursie 4 juni no 2 Arc de St. Pierre 

M excursie 5 juni no 1 La Bougarie 

N excursie 6 juni no 1 La Malène 

O excursie 6 juni no 3 Cernon-vallei 

 
 

 

Voorjaaradonis, foto Alfons 

 

http://perso.numericable.fr/~durbphil/IndexE.htm
http://perso.numericable.fr/~durbphil/IndexE.htm
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Planten 
 

PLANTEN TOP 10 Causses 2013                

Weten-
schappelijke 
naam 

Neder-
landse 
naam 

Salvin
sac 

R
o

q
u

ed
o

ls 

Sérigas 

D
argilan

 

D
rigas 

N
îm

es le V
ieu

x 

C
o

l d
e C

assagn
es 

Le V
illaret 

C
o
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e C

assagn
e 

Savin
sac-A

u
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D
rigas 

Le R
o

zier 

M
o

n
t A

igo
u

al 

A
rc St. P

ierre
 

La B
o

u
rgarie 

N
îm

es le V
ieu

x 

La M
alèn

e 

C
ern

o
n

-vallei 

Sérigas 

D
argilan

 

to
taal 

Helianthe-
mum 
apenninum 

Wit 
zonneroosje 

 X X X X X   X X X X   X X X X   13 

Orchis 
militaris 

Soldaatje  X X X X    X X X  X  X  X X X X 13 

Asplenium 
trichomanes 

Steenbreek-
varen 

X  X X   X X X  X X X   X X   X 12 

Neotinea 
ustulata 
(Orchis 
ustula) 

Aangebran-
de orchis 

X X X X X X    X X  X  X X  X   12 

Orchis 
mascula 

Mannetjesor
chis 

X X X X X X   X  X  X     X X X 12 

Euphorbia 
cyparissias 

Cipreswolfs-
melk 

X X X X X X   X    X  X X X    11 

Orchis simia Aapjesorchis X  X X X  X  X X  X X    X  X  11 

Poa bulbosa Knolbeemd-
gras 

 X X X X   X  X   X  X X X   X 11 

Anthyllis 
montana 

Bergwond-
klaver 

 X X X X X   X X X     X X    10 

Helleborus 
foetidus 

Stinkend 
nieskruid 

 X X X X   X X   X X   X X    10 

Orchis 
(Aceras) 
anthropopho
rum 

Poppenor-
chis 

X   X   X  X X   X  X  X X X  10 

Polygala 
vulgaris 

Gewone 
vleugel-
tjesbloem 

X X X  X    X   X X   X X   X 10 
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  A B C D E F G H I J K L M N O  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam 
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Familie 

Equisetum arvense Heermoes       X         Paardenstaartfamilie 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren X              X Adelaarsfamilie 

Polypodium interjectum Brede eikvaren   X   X  X        Eikvarenfamilie 
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  A B C D E F G H I J K L M N O  

Asplenium ruta-muraria Muurvaren     X X X  X    X X  Streepvarenfamilie 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren X  X X X X X X  X X   X  Streepvarenfamilie 

Asplenium viride Groensteel        X        Streepvarenfamilie 

Ceterach officinarum Schubvaren X  X X   X   X X   X  Streepvarenfamilie 

Pinus nigra Zwarte den  X     X         Dennenfamilie 

Pinus pinaster Zeeden   X             Dennenfamilie 

Pinus sylvestris Grove den  X X   X X       X  Dennenfamilie 

Juniperus communis s.l. Jeneverbes  X X  X X X         Cipresfamilie 

Alisma gramineum Smalle waterweegbree           X     Waterweegbreefam. 

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree        X        Waterweegbreefam. 

Aphyllanthes monspeliensis Bieslelie       X    X  X   Leliefamilie 

Asphodelus albus Affodil       X        X Leliefamilie 

Lilium martagon Turkse lelie      X      X    Leliefamilie 

Ruscus aculeatus Muizendoorn       X      X X  Leliefamilie 

Tulipa sylvestris Bostulp            X   X Leliefamilie 

Veratrum album Witte nieswortel            X    Leliefamilie 

Colchicum autumnale Wilde herfsttijloos X X  X    X        Herfsttijloosfamilie 

Anacamptis pyramidalis Hondskruid   X            X Orchideeënfamilie 

Cephalanthera damasonium Bleek bosvogeltje              X  Orchideeënfamilie 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje X  X    X   X X  X X  Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis   X    X   X   X X  Orchideeënfamilie 

Dactylorhiza sambucina Vliergeur-orchis X  X   X      X    Orchideeënfamilie 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis              X  Orchideeënfamilie 

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis   X           X  Orchideeënfamilie 

Limodorum abortivum Paarse asperge-orchis       X    X  X  X Orchideeënfamilie 

Neottia (Listera) ovata Grote keverorchis  X X    X      X  X Orchideeënfamilie 

Neotinea (Orchis) ustulata Aangebrande orchis X X X X X X   X  X  X  X Orchideeënfamilie 

Neottia nidus-avis Vogelnestje   X    X    X  X  X Orchideeënfamilie 

Ophrys apifera Bijenorchis         X       Orchideeënfamilie 

Ophrys aranifera    X             Orchideeënfamilie 

Ophrys aymoninii Causses vliegenorchis  X X X X X   X  X   X  Orchideeënfamilie 

Ophrys averyonensis                X Orchideeënfamilie 

Ophrys insectifera Vliegenorchis   X    X       X X Orchideeënfamilie 

Ophrys passionis "Paasorchis"         X      X Orchideeënfamilie 

Ophrys pseudoscolopax          X       Orchideeënfamilie 

Ophrys scolopax Snippenorchis       X  X       Orchideeënfamilie 

Ophrys sphegodes Spinnenorchis  X X      X     X X Orchideeënfamilie 

Ophrys sulcata Groeforchis*         X       Orchideeënfamilie 

Orchis (Aceras) 
anthropophorum 

Poppenorchis X X  X   X  X  X  X X X Orchideeënfamilie 

Orchis laxiflora IJle orchis      X          Orchideeënfamilie 

Orchis mascula Mannetjesorchis X X X X X X X    X    X Orchideeënfamilie 
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  A B C D E F G H I J K L M N O  

Orchis militaris Soldaatje  X X X X  X  X  X  X X X Orchideeënfamilie 

Anacamptis (Orchis) morio Harlekijn  X     X  X      X Orchideeënfamilie 

Orchis pallens Bleke orchis      X          Orchideeënfamilie 

Orchis purpurea Purperorchis X X  X   X  X  X  X  X Orchideeënfamilie 

Orchis simia Aapjesorchis X X X X X  X  X X X   X  Orchideeënfamilie 

Orchis x hybrida "Soldaatje x purperorchis"    X             Orchideeënfamilie 

Orchis x spuria "Soldaatje x poppenorchis"   X X            Orchideeënfamilie 

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis   X             Orchideeënfamilie 

Platanthera chlorantha Bergnachtorchis         X     X X Orchideeënfamilie 

Crocus albiflorus (C. vernus ssp 
albiflorus) 

Witte crocus            X    Lissenfamilie 

Maianthemum bifolium Dalkruid      X          Aspergefamilie 

Muscari botryoides Blauwe druifjes     X    X       Aspergefamilie 

Muscari comosum (Leopoldis 
comosum) 

Kuifhyacint   X    X        X Aspergefamilie 

Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk  X X X X X  X    X  X  Aspergefamilie 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel       X         Aspergefamilie 

Polygonatum odoratum Welriekende 
salomonszegel 

     X X      X X  Aspergefamilie 

Polygonatum verticillatum Krans salomonszegel      X  X        Aspergefamilie 

Galanthus nivalis Gewoon sneeuwklokje      X          Narcisfamilie 

Narcissus poeticus Witte narcis     X           Narcisfamilie 

Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis s.s.      X      X    Narcisfamilie 

Allium carinatum Berglook      X          Lookfamilie 

Juncus effusus Pitrus            X    Russenfamilie 

Luzula campestris Gewone veldbies            X    Russenfamilie 

Luzula luzuloides Witte veldbies        X        Russenfamilie 

Luzula multiflora Veelbloemige veldbies s.l.       X         Russenfamilie 

Carex curvula             X    Cypergrassenfamilie 

Carex flacca Zeegroene zegge  X              Cypergrassenfamilie 

Carex muricata Dichte bermzegge             X   Cypergrassenfamilie 

Aegilops ovata               X  Grassenfamilie 

Anisantha sterilis IJle dravik       X        X Grassenfamilie 

Anisantha tectorum Zwenkdravik       X         Grassenfamilie 

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel              X  Grassenfamilie 

Briza media Bevertjes         X     X  Grassenfamilie 

Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l.             X   Grassenfamilie 

Corynephorus canescens Buntgras    X            Grassenfamilie 

Dactylis glomerata Kropaar   X            X Grassenfamilie 

Elytrigia repens Kweek   X             Grassenfamilie 

Festuca filiformis Fijn schapengras   X             Grassenfamilie 

Festuca gigantea Reuzenzwenkgras   X             Grassenfamilie 

Festuca paniculata             X    Grassenfamilie 

Festuca rubra s.s. Rood zwenkgras s.s.         X       Grassenfamilie 
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Festuca varia       X          Grassenfamilie 

Helictotrichon pubescens Zachte haver   X          X   Grassenfamilie 

Hordeum murinum Kruipertje   X           X  Grassenfamilie 

Melica nutans Knikkend parelgras          X      Grassenfamilie 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras              X  Grassenfamilie 

Molinia caerulea Pijpenstrootje        X        Grassenfamilie 

Phleum pratense ssp.pratense Timoteegras s.s.               X Grassenfamilie 

Poa annua Straatgras   X             Grassenfamilie 

Poa bulbosa Knolbeemdgras  X X X X X  X X  X  X X  Grassenfamilie 

Poa nemoralis Schaduwgras   X     X        Grassenfamilie 

Poa pratensis Veldbeemdgras   X             Grassenfamilie 

Sesleria albicans (S. caerulea) Blauwgras  X X      X       Grassenfamilie 

Stipa pennata agg. Vedergras     X          X Grassenfamilie 

Aristolochia clematitis Pijpbloem       X         Pijpbloemfamilie 

Adonis flammea Kooltje-vuur   X  X           Ranonkelfamilie 

Adonis vernalis Voorjaarsadonis     X    X       Ranonkelfamilie 

Anemone nemorosa Bosanemoon      X      X    Ranonkelfamilie 

Aquilegia vulgaris Wilde akelei X X X   X X X      X  Ranonkelfamilie 

Caltha palustris ssp.palustris Gewone dotterbloem            X    Ranonkelfamilie 

Clematis vitalba Bosrank  X        X    X  Ranonkelfamilie 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid  X X X X X X X  X X   X  Ranonkelfamilie 

Helleborus viridis Wrangwortel X X     X         Ranonkelfamilie 

Hepatica nobilis Leverbloempje X X X   X X   X   X X  Ranonkelfamilie 

Pulsatilla rubra "Rode wildemanskruid"     X X          Ranonkelfamilie 

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid   X  X X X  X  X     Ranonkelfamilie 

Ranunculus aconitifolius Witte boterbloem 
(aconitumblad) 

     X  X        Ranonkelfamilie 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem X X X  X       X    Ranonkelfamilie 

Ranunculus arvensis Akker boterbloem   X             Ranonkelfamilie 

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem      X  X      X  Ranonkelfamilie 

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem  X X X  X   X X X   X  Ranonkelfamilie 

Ranunculus ficaria ssp.bulbilifer Gewoon speenkruid X       X        Ranonkelfamilie 

Ranunculus gramineus "Grasbladige boterbloem"     X X   X       Ranonkelfamilie 

Ranunculus montanus Bergboterbloem            X    Ranonkelfamilie 

Ranunculus platanifolius Witte boterbloem            X    Ranonkelfamilie 

Thalictrum minus Kleine ruit               X Ranonkelfamilie 

Chelidonium majus Stinkende gouwe X  X X   X X      X  Papaverfamilie 

Corydalis solida Vingerhelmbloem      X      X    Papaverfamilie 

Fumaria officinalis Gewone duivenkervel   X       X      Papaverfamilie 

Papaver dubium Bleke klaproos X    X X          Papaverfamilie 

Papaver rhoeas Grote klaproos   X       X    X  Papaverfamilie 

Buxus sempervirens Palmboompje X X X  X X X    X   X  Buxusfamilie 
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Armeria arenaria             X    Strandkruidfamilie 

Armeria girardii      X X X    X     Strandkruidfamilie 

Rumex acetosa Veldzuring        X        Duizendknoopfamilie 

Rumex acetosella Schapenzuring        X    X  X  Duizendknoopfamilie 

Rumex scutatus Spaanse zuring     X           Duizendknoopfamilie 

Arenaria serpyllifolia s.s. Gewone zandmuur   X X X    X       Anjerfamilie 

Cerastium arvense s.l. Akkerhoornbloem    X  X   X     X  Anjerfamilie 

Cerastium fontanum ssp.vulgare Gewone hoornbloem      X          Anjerfamilie 

Lychnis alpina Alpenpekanjer X               Anjerfamilie 

Moehringia muscosa        X         Anjerfamilie 

Paronychia kapela "Papierbloem"            X    Anjerfamilie 

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur            X    Anjerfamilie 

Saponaria ocymoides Rotszeepkruid   X  X X X  X X   X X  Anjerfamilie 

Scleranthus perennis Overblijvende hardbloem      X          Anjerfamilie 

Silene acaulis Stengelloze silene            X    Anjerfamilie 

Silene conica Kegelsilene   X  X X   X  X  X   Anjerfamilie 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem        X        Anjerfamilie 

Silene italica "Italiaanse silene"              X  Anjerfamilie 

Silene latifolia Avondkoekoeksbloem X  X X X    X    X   Anjerfamilie 

Silene noctiflora Nachtkoekoeksbloem     X  X X        Anjerfamilie 

Silene nutans Nachtsilene X      X  X    X X X Anjerfamilie 

Silene viscaria (Lychnis viscaria) Rode pekanjer        X X       Anjerfamilie 

Silene vulgaris Blaassilene   X     X X X    X  Anjerfamilie 

Stellaria holostea Grote muur X X X   X  X      X  Anjerfamilie 

Chenopodium album Melganzenvoet              X  Amarantenfamilie 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik   X   X          Amarantenfamilie 

Thesium alpinum Alpenbergvlas   X             Sandelhoutfamilie 

Ribes alpinum Alpenbes   X X X X          Ribesfamilie 

Ribes uva-crispa Kruisbes     X    X     X  Ribesfamilie 

Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil            X    Steenbreekfamilie 

Saxifraga granulata Knolsteenbreek   X  X X  X    X  X  Steenbreekfamilie 

Saxifraga tridactylites Kandelaartje  X  X X X   X       Steenbreekfamilie 

Sedum album Wit vetkruid   X X         X X  Vetplantenfamilie 

Sedum dasyphyllum Dik vetkruid   X  X X X         Vetplantenfamilie 

Sedum reflexum Tripmadam   X           X  Vetplantenfamilie 

Sedum telephium Hemelsleutel X               Vetplantenfamilie 

Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid X  X    X X  X      Vetplantenfamilie 

Erodium cicutarium 
ssp.cicutarium 

Gewone reigersbek s.s.   X X X   X X  X     Ooievaarsbekfamilie 

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek         X       Ooievaarsbekfamilie 

Geranium lucidum Glanzige ooievaarsbek   X X   X X X  X   X  Ooievaarsbekfamilie 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek   X X            Ooievaarsbekfamilie 
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Geranium nodosum Knopige ooievaarsbek X               Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek      X          Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pusillum Kleine ooievaarsbek    X            Ooievaarsbekfamilie 

Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek   X X X    X    X  X Ooievaarsbekfamilie 

Geranium robertianum Robertskruid   X    X X        Ooievaarsbekfamilie 

Geranium sanguineum Bloedooievaarsbek               X Ooievaarsbekfamilie 

Chamerion angustifolium Wilgenroosje        X        Teunisbloemfamilie 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid            X    Teunisbloemfamilie 

Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts          X      Kardinaalsmutsfamili
e 

Salix caprea Boswilg  X   X           Wilgenfamilie 

Viola arvensis Akkerviooltje      X X X        Viooltjesfamilie 

Viola mirabilis       X   X       Viooltjesfamilie 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje  X      X    X    Viooltjesfamilie 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje  X      X   X     Viooltjesfamilie 

Viola rupestris Rotsviooltje      X          Viooltjesfamilie 

Viola tricolor s.l.  Driekleurig viooltje s.l.  X  X  X   X X       Viooltjesfamilie 

Euphorbia amygdaloides Amandel wolfsmelk  X            X X Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk X X X X X X X    X  X X  Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia duvalii        X         Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid   X    X         Wolfsmelkfamilie 

Euphorbia seguieriana       X X         Wolfsmelkfamilie 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid X     X X       X  Wolfsmelkfamilie 

Hypericum montanum Berghertshooi   X          X   Hertshooifamilie 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid               X Hertshooifamilie 

Linum campanulatum "Geel vlas"     X  X    X  X  X Vlasfamilie 

Linum narbonense "Blauw vlas"               X Vlasfamilie 

Linum perenne Overblijvend vlas (blauw)    X            Vlasfamilie 

Linum suffruticosum Wit vlas             X  X Vlasfamilie 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring X           X    Klaverzuringfamilie 

Anthyllis montana Bergwondklaver  X X X X X X  X     X  Vlinderbloemenfam. 

Anthyllis vulneraria Wondklaver  X    X     X     Vlinderbloemenfam. 

Astragalus monspessulanus   X X   X X  X       Vlinderbloemenfam. 

Colutea aborescens Europese blazenstruik              X  Vlinderbloemenfam. 

Coronilla vaginalis Schedekroonkruid       X      X   Vlinderbloemenfam. 

Cytisus purgans Pyreneese brem              X  Vlinderbloemenfam. 

Cytisus scoparius Brem   X     X  X      Vlinderbloemenfam. 

Cytisus sessilifolius    X    X  X       Vlinderbloemenfam. 

Genista hispanica Spaanse stekelbrem  X X X X    X     X  Vlinderbloemenfam. 

Genista pilosa Kruipbrem  X       X       Vlinderbloemenfam. 

Genista pulchella       X          Vlinderbloemenfam. 

Genista tinctoria Verfbrem  X              Vlinderbloemenfam. 
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Hippocrepis comosa Paardenhoef klaver   X X  X X    X   X  Vlinderbloemenfam. 

Hippocrepis emerus Struikpaardenhoefklaver  X     X      X X  Vlinderbloemenfam. 

Laburnum  anagyroides Gouden regen  X              Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus cicera        X       X  Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus pannonicus      X X        X  Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus   X             Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus setifolius   X X     X        Vlinderbloemenfam. 

Lathyrus vernus Voorjaarslathyrus       X      X   Vlinderbloemenfam. 

Lotus alpinus Alpenrolklaver        X        Vlinderbloemenfam. 

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. X    X     X      Vlinderbloemenfam. 

Lotus maritimus    X          X   Vlinderbloemenfam. 

Medicago lupulina Hopklaver  X       X       Vlinderbloemenfam. 

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver          X      Vlinderbloemenfam. 

Spartium junceum Bezemstruik (brem)              X  Vlinderbloemenfam. 

Tetragonolobus maritimus Hauwklaver  X       X       Vlinderbloemenfam. 

Trifolium campestre Liggende klaver              X  Vlinderbloemenfam. 

Trifolium dubium Kleine klaver X  X       X  X    Vlinderbloemenfam. 

Trifolium incarnatum Inkarnaatklaver     X           Vlinderbloemenfam. 

Trifolium pratense Rode klaver   X   X  X X X X   X  Vlinderbloemenfam. 

Trifolium repens Witte klaver          X  X    Vlinderbloemenfam. 

Trifolium rubens      X           Vlinderbloemenfam. 

Vicia cracca Vogelwikke              X  Vlinderbloemenfam. 

Vicia hirsuta Ringelwikke   X            X Vlinderbloemenfam. 

Vicia onobrychiodes    X           X  Vlinderbloemenfam. 

Vicia sativa ssp. nigra (V. 
angustifolia) 

Smalle wikke  X X  X           Vlinderbloemenfam. 

Vicia sepium Heggenwikke   X     X  X    X  Vlinderbloemenfam. 

Polygala comosa Kuif vleugeltjesbloem       X  X    X  X Vleugeltjesbloemfam
. 

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem X X X  X X X   X X   X  Vleugeltjesbloemfam
. 

Alchemilla alpina agg. Alpen vrouwenmantel            X    Rozenfamilie 

Alchemilla hybrida             X    Rozenfamilie 

Alchemilla mollis Fraaie vrouwenmantel        X        Rozenfamilie 

Amelanchier ovalis Europees krentenboompje  X X   X X         Rozenfamilie 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn      X       X X  Rozenfamilie 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn     X           Rozenfamilie 

Cydonia oblonga Kwee   X             Rozenfamilie 

Fragaria vesca Bosaardbei  X X   X X X   X   X X Rozenfamilie 

Geum urbanum Geel nagelkruid   X     X  X      Rozenfamilie 

Malus sylvestris Appel        X        Rozenfamilie 

Potentilla anglica Kruipganzerik       X         Rozenfamilie 

Potentilla crantzii Donzige ganzerik            X    Rozenfamilie 

Potentilla reptans Vijfvingerkruid  X X  X      X   X  Rozenfamilie 
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Potentilla verna Voorjaarsganzerik   X   X        X  Rozenfamilie 

Prunus mahaleb Weichselboom   X             Rozenfamilie 

Prunus spinosa Sleedoorn  X  X  X        X  Rozenfamilie 

Rosa canina Hondsroos   X  X X   X  X   X  Rozenfamilie 

Rosa glauca Roodbladige roos  X X             Rozenfamilie 

Rosa pimpinellifolia Duinroosje   X             Rozenfamilie 

Rosa rubiginosa Egelantier       X  X     X  Rozenfamilie 

Rubus caesius Dauwbraam   X             Rozenfamilie 

Rubus fruticosus s.l. Gewone braam s.l.  X X     X X X      Rozenfamilie 

Rubus idaeus Framboos        X        Rozenfamilie 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel X  X  X X        X  Rozenfamilie 

Sanguisorba officinalis Grote pimpernel   X     X  X      Rozenfamilie 

Sorbus aria Meelbes   X   X X       X  Rozenfamilie 

Ulmus laevis Fladderiep               X Iepenfamilie 

Ulmus minor Gladde iep   X  X           Iepenfamilie 

Humulus lupulus Hop X               Hennepfamilie 

Parietaria judaica Klein glaskruid       X       X  Brandnetelfamilie 

Urtica dioica Grote brandnetel X  X  X   X        Brandnetelfamilie 

Bryonia dioica Heggenrank   X             Kommerfamilie 

Fagus sylvatica Beuk            X    Napjesdragersfamilie 

Quercus ilex Steeneik              X  Napjesdragersfamilie 

Quercus pubescens Donzige eik       X       X  Napjesdragersfamilie 

Quercus robur Zomereik       X         Napjesdragersfamilie 

Alnus viridis Groene els  X X             Berkenfamilie 

Betula pendula Ruwe berk  X              Berkenfamilie 

Betula pubescens Zachte berk        X        Berkenfamilie 

Corylus avellana Hazelaar      X  X        Berkenfamilie 

Reseda lutea Wilde reseda  X     X         Resedafamilie 

Reseda luteola Wouw              X  Resedafamilie 

Reseda phyteuma    X             Resedafamilie 

Aethionema saxatile        X         Kruisbloemenfamilie 

Alliaria petiolata Look-zonder-look X  X X    X        Kruisbloemenfamilie 

Alyssum diffusum        X         Kruisbloemenfamilie 

Arabidopsis thaliana Zandraket    X            Kruisbloemenfamilie 

Arabis alpina              X   Kruisbloemenfamilie 

Arabis arenosa Rozetsteenkers               X Kruisbloemenfamilie 

Arabis glabra Torenkruid   X   X X      X   Kruisbloemenfamilie 

Arabis hirsuta Ruige scheefkelk  X   X X  X     X X  Kruisbloemenfamilie 

Arabis turrita Torenscheefkelk   X    X    X   X  Kruisbloemenfamilie 

Biscutella laevigata Glad brilkruid      X X      X   Kruisbloemenfamilie 

Brassica juncea    X             Kruisbloemenfamilie 

Bunias orientalis Grote hardvrucht       X         Kruisbloemenfamilie 
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Capsella rubella Rood herderstasje   X X            Kruisbloemenfamilie 

Cardamine  heptaphylla Geveerd tandkruid      X  X        Kruisbloemenfamilie 

Draba aizoides Geel hongerbloempje      X          Kruisbloemenfamilie 

Erophila verna Vroegeling    X  X          Kruisbloemenfamilie 

Lepidium ruderale Steenkruidkers       X         Kruisbloemenfamilie 

Rorippa amphibia Gele waterkers        X        Kruisbloemenfamilie 

Sisymbrium officinale Gewone raket    X   X         Kruisbloemenfamilie 

Thlaspi arvense Witte krodde   X             Kruisbloemenfamilie 

Thlaspi perfoliatum Doorgroeide boerenkers  X X   X X X      X  Kruisbloemenfamilie 

Malva neglecta Klein kaasjeskruid   X             Kaasjeskruidfamilie 

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid             X X  Kaasjeskruidfamilie 

Helianthemum apenninum Wit zonneroosje  X X X X X X  X X   X X X Zonneroosjesfamilie 

Helianthemum canum Grijs zonneroosje   X          X   Zonneroosjesfamilie 

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje X     X X  X X X   X X Zonneroosjesfamilie 

Daphne cneorum Steenroosje   X  X X     X     Peperboompjesfam. 

Daphne mezereum Rood peperboompje  X     X  X       Peperboompjesfam. 

Acer campestre Spaanse aak  X X   X        X  Zeepboomfamilie 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn   X             Zeepboomfamilie 

Ruta graveolens Wijnruit         X       Wijnruitfamilie 

Cornus sanguinea Rode kornoelje              X  Kornoeljefamilie 

Cornus sericea Canadese kornoelje             X   Kornoeljefamilie 

Primula elatior Slanke sleutelbloem X X      X        Sleutelbloemfamilie 

Primula veris Gulden sleutelbloem      X X X        Sleutelbloemfamilie 

Arctostaphylos uva-ursi Berendruif       X      X   Heifamilie 

Calluna vulgaris Struikhei X           X    Heifamilie 

Moneses uniflora Eenbloemig wintergroen   X        X     Heifamilie 

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen   X             Heifamilie 

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen       X    X  X   Heifamilie 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes X           X    Heifamilie 

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes       X         Heifamilie 

Anchusa arvensis Kromhals       X         Ruwbladigenfamilie 

Cerinthe glabra Wasbloem  X              Ruwbladigenfamilie 

Echium vulgare Slangenkruid X      X    X    X Ruwbladigenfamilie 

Lithospermum arvense Ruw parelzaad   X      X       Ruwbladigenfamilie 

Myosotis arvensis Akkervergeet-mij-nietje     X    X       Ruwbladigenfamilie 

Myosotis ramosissima Ruw vergeet-mij-nietje   X      X       Ruwbladigenfamilie 

Myosotis sylvatica Bosvergeet-mij-nietje      X          Ruwbladigenfamilie 

Onosma fastigiata Gouddruppel X        X     X  Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria montana Smal longkruid          X      Ruwbladigenfamilie 

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid X               Ruwbladigenfamilie 

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro   X  X X  X      X  Sterbladigenfamilie 

Galium anisophyllon   X              Sterbladigenfamilie 
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Galium aparine Kleefkruid   X             Sterbladigenfamilie 

Galium mollugo Glad walstro  X X  X    X       Sterbladigenfamilie 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro            X    Sterbladigenfamilie 

Galium saxatile Liggend walstro      X          Sterbladigenfamilie 

Galium verum Geel walstro     X           Sterbladigenfamilie 

Rubia peregrina        X       X  Sterbladigenfamilie 

Rubia tinctorum Meekrap       X      X  X Sterbladigenfamilie 

Sherardia arvensis Blauw walstro  X   X X   X  X     Sterbladigenfamilie 

Blackstonia perfoliata Bitterling               X Gentiaanfamilie 

Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid           X     Gentiaanfamilie 

Gentiana lutea Gele gentiaan            X    Gentiaanfamilie 

Vinca major Grote maagdenpalm        X        Maagdenpalmfamilie 

Vincetoxicum hirundinaria ssp. 
intermedium 

"Gele" engbloem      X X    X    X Maagdenpalmfamilie 

Globularia punctata 
(bisnagarica) 

Kogelbloem X X X X X X X    X     Kogelbloemfamilie 

Fraxinus excelsior Gewone es  X X     X        Olijffamilie 

Syringa vulgaris Sering        X        Olijffamilie 

Tamus communis Spekwortel             X X X Yamswortelfamilie 

Erinus alpinus Alpenbalsum      X X      X X  Helmkruidfamilie 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid X               Helmkruidfamilie 

Ajuga genevensis "Harig Zenegroen"   X     X  X  X     Lipbloemenfamilie 

Ajuga pyramidalis Piramidezenegroen     X           Lipbloemenfamilie 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen X X X  X   X        Lipbloemenfamilie 

Clinopodium acinos (Acinos 
arvensis) 

Kleine steentijm  X    X   X     X  Lipbloemenfamilie 

Lamiastrum galeobdolon Gele dovenetel X       X        Lipbloemenfamilie 

Lamium amplexicaule Hoenderbeet   X X X X   X       Lipbloemenfamilie 

Lamium maculatum Gevlekte dovenetel   X   X  X    X  X  Lipbloemenfamilie 

Lamium purpureum s.s. Paarse dovenetel s.s.   X X    X        Lipbloemenfamilie 

Lavandula angustifolia Lavendel   X    X         Lipbloemenfamilie 

Melittis melissophyllum Bijenblad      X X   X   X X X Lipbloemenfamilie 

Mentha aquatica Watermunt        X        Lipbloemenfamilie 

Mentha longifolia Hertsmunt        X        Lipbloemenfamilie 

Origanum vulgare Wilde marjolein       X   X      Lipbloemenfamilie 

Salvia pratensis Veldsalie X     X   X  X   X X Lipbloemenfamilie 

Teucrium chamaedrys ssp. 
germanicum 

Echte gamander  X              Lipbloemenfamilie 

Teucrium scorodonia Valse salie        X        Lipbloemenfamilie 

Thymus praecox Kruiptijm           X  X   Lipbloemenfamilie 

Thymus pulegioides Grote tijm            X    Lipbloemenfamilie 

Thymus serpyllum Wilde tijm X     X X X X      X Lipbloemenfamilie 

Thymus vulgaris Echte tijm      X        X  Lipbloemenfamilie 

Melampyrum pratense Hengel   X             Bremraapfamilie 

Pedicularis comosa Gekuifd kartelblad      X   X       Bremraapfamilie 
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Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar  X       X      X Bremraapfamilie 

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar X X X  X        X   Bremraapfamilie 

Rhinanthus minor Kleine ratelaar   X  X           Bremraapfamilie 

Antirrhinum majus Grote leeuwenbek (rood)              X  Weegbreefamilie 

Chaenorrhinum origanifolium Orant      X          Weegbreefamilie 

Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek X         X    X  Weegbreefamilie 

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid   X     X        Weegbreefamilie 

Linaria supina Liggende leeuwenbek       X  X       Weegbreefamilie 

Plantago lanceolata Smalle weegbree X    X   X    X  X  Weegbreefamilie 

Plantago major ssp.major Grote weegbree s.s.            X    Weegbreefamilie 

Plantago media Ruige weegbree  X X  X X        X X Weegbreefamilie 

Veronica arvensis Veldereprijs   X X X           Weegbreefamilie 

Veronica beccabunga Beekpunge   X     X        Weegbreefamilie 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs  X      X        Weegbreefamilie 

Veronica hederifolia Klimopereprijs     X X        X  Weegbreefamilie 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs            X    Weegbreefamilie 

Veronica persica Grote ereprijs             X   Weegbreefamilie 

Veronica praecox Vroege ereprijs     X X      X    Weegbreefamilie 

Veronica prostrata Liggende ereprijs X  X  X X   X     X  Weegbreefamilie 

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs     X       X    Weegbreefamilie 

Pinguicula longifolia ssp 
caussensis 

"Langbladig vetblad"             X   Blaasjeskruidfamilie 

Hedera helix Klimop   X    X         Klimopfamilie 

Anthriscus sylvestris Fluitenkruid X  X X X  X X        Schermbloemenfam. 

Chaerophyllum aureum Gouden ripzaad       X      X   Schermbloemenfam. 

Chaerophyllum temulum Dolle kervel   X      X       Schermbloemenfam. 

Conopodium majus Franse aardkastanje            X    Schermbloemenfam. 

Eryngium campestre Echte kruisdistel   X  X X   X      X Schermbloemenfam. 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw   X   X X  X       Schermbloemenfam. 

Laserpitium galicum    X           X  Schermbloemenfam. 

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid       X      X   Schermbloemenfam. 

Laserpitium siler    X          X   Schermbloemenfam. 

Meum athamanticum Bergvenkel            X    Schermbloemenfam. 

Scandix pecten-veneris Naaldenkervel   X  X           Schermbloemenfam. 

Trinia glauca   X   X X X        X Schermbloemenfam. 

Adoxa moschatellina Muskuskruid            X    Muskuskruidfamilie 

Viburnum lantana Wollige sneeuwbal   X   X        X X Muskuskruidfamilie 

Dipsacus fullonum Grote kaardebol  X X   X X X        Kamperfoeliefamilie 

Lonicera etrusca Etrustische kamperfoelie   X    X       X  Kamperfoeliefamilie 

Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie  X X X   X      X   Kamperfoeliefamilie 

Scabiosa columbaria Duifkruid        X        Kamperfoeliefamilie 

Valeriana dioica Kleine valeriaan   X     X        Kamperfoeliefamilie 
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Valeriana officinalis Echte valeriaan              X  Kamperfoeliefamilie 

Valeriana tripteris Drieblad valeriaan  X X    X    X  X X  Kamperfoeliefamilie 

Valeriana tuberosa "Knolvaleriaan"   X  X X          Kamperfoeliefamilie 

Valerianella locusta Gewone veldsla X X  X X   X        Kamperfoeliefamilie 

Legousia hybrida Klein spiegelklokje   X  X           Klokjesfamilie 

Phyteuma spicatum 
ssp.spicatum 

Witte rapunzel        X        Klokjesfamilie 

Adenostyles alliariae Grote alpendost            X    Composietenfamilie 

Antennaria dioica Rozenkransje            X    Composietenfamilie 

Arctium minus s.l. Gewone klit s.l.   X X            Composietenfamilie 

Arctium tomentosum Donzige klit         X       Composietenfamilie 

Arnica montana Valkruid            X    Composietenfamilie 

Aster alpinus Alpenaster  X   X      X  X  X Composietenfamilie 

Aster bellidiastrum Alpenmadelief          X      Composietenfamilie 

Bellis perennis Madeliefje X X    X    X X     Composietenfamilie 

Carduus crispus Kruldistel   X             Composietenfamilie 

Carlina acanthifolia      X X          Composietenfamilie 

Carlina acaulis Zilverdistel     X           Composietenfamilie 

Carlina vulgaris Driedistel      X   X       Composietenfamilie 

Centaurea cyanus Korenbloem   X           X  Composietenfamilie 

Centaurea jacea Knoopkruid   X             Composietenfamilie 

Centaurea scabiosa Grote centaurie               X Composietenfamilie 

Cirsium acaule Aarddistel   X             Composietenfamilie 

Cirsium arvense Akkerdistel  X              Composietenfamilie 

Cirsium eriophorum Wollige distel         X       Composietenfamilie 

Cirsium vulgare Speerdistel  X      X      X  Composietenfamilie 

Crepis biennis Groot streepzaad     X           Composietenfamilie 

Crepis vesicaria ssp. 
taraxacifolia 

Paardenbloemstreepzaad   X             Composietenfamilie 

Helichrysum stoechas Mediterrana strobloem       X         Composietenfamilie 

Hieracium lactucella Spits havikskruid   X             Composietenfamilie 

Hieracium murorum Muurhavikskruid      X X   X      Composietenfamilie 

Hieracium pilosella Muizenoor    X  X     X X X   Composietenfamilie 

Lactuca serriola Kompassla   X             Composietenfamilie 

Leucanthemum graminifolium "Grasbladige margriet"     X  X    X     Composietenfamilie 

Leucanthemum subglaucum               X  Composietenfamilie 

Leucanthemum vulgare Gewone margriet     X  X  X       Composietenfamilie 

Mycelis muralis Muursla   X    X         Composietenfamilie 

Scorzonera purpurea Paarse schorseneer              X X Composietenfamilie 

Senecio doronicum Gemzenkruiskruid      X          Composietenfamilie 

Taraxacum officinale s.l. Gewone paardenbloem s.l. X    X X    X  X  X  Composietenfamilie 

Tragopogon porrifolius Paarse morgenster          X      Composietenfamilie 

Tragopogon pratensis 
ssp.orientalis 

Oosterse morgenster  X X  X  X X X     X  Composietenfamilie 
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  A B C D E F G H I J K L M N O  

Tussilago farfara Klein hoefblad  X          X    Composietenfamilie 

TOTAAL  A B C D E F G H I J K L M N O  

Totaal aantal soorten 456 58 86 16
9 

49 89 11
5 

11
7 

80 79 38 51 53 59 11
3 

55  

 

 

                                                                                               Groeforchis, foto: Alfons 

Insecten 
INSECTEN Causses 2013 
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COLEOPTERA KEVERS                                  

Agelastica alni elzenhaantje        X                          

Agonum 
viridicupreum 

                 X                 

Amphimallon 
solstitiale 

junikever                            X      

Anostirus purperen kniptor X                                 

 

Carduncellus mitissimus, foto: Toine 
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purpureus 

Athous hirtus een kniptor   X                               

Athous vittatus een kniptor                               X   

Brachinus 
crepitans 

grote 
bombardeerkever 

                X                 

Calvia quatuor-
decimguttata 

roomvleklieve-
heersbeestje 

       X                          

Cantharis fusca zwartpootsol-
daatje 

 X                                

Cantharis 
pellucida 

zwart soldaatje                    X       X       

Carabus auratus gouden loopkever                      X            

Carabus hispanus een loopkever  X         X                       

Carabus 
irregularis 

      X                            

Carabus 
nemoralis 

tuinschallebijter        X                          

Carabus 
problematicus 

korrelschallebijter      X                            

Cetonia aurata gouden tor                 X X    X           X 

Cicindela 
campestris 

groene 
zandloopkever 

              X  X  X X          X X   

Cicindela hybrida bastaardzandloop
kever 

                   X              

Cicindela 
sylvatica 

boszandloopkever                        X     X     

Coccinella 
septempunctata 

7-stippelig 
lieveheersbeestje 

                 X                

Cryptocephalus 
sericeus 

groen steilkopje     X                             

Dasytes cyaneus een bloemweek-
schildkevertje 

          X                       

Geotrupes 
spiniger 

gewone 
mestkever 

       X           X               

Geotrupes 
stercorosus 

bosmestkever X        X                         

Gyrinus 
substriatus 

schrijvertje                 X                 

Harpalus affinis veelkleurige 
loopkever 

       X                          

Harpalus rubripes roodpoothard-
loopkever 

     X                            

Hemicrepidius 
hirtus 

een kniptor   X                               

Hister 
quadrimaculatus 

viervlekspiegel-
kever 

     X  X                          

Iberodorcadion 
molitor 

een soort boktor              X        X            

Lampyris 
noctiluca 

grote glimworm X                                 

Lytta vesicatoria spaanse vlieg   X                   X            

Melanotus 
rufipes 

zwarte kniptor                      X            

Myrrha 
octodecimguttata 

18-stippelig 
lieveheersbeestje 

       X                          

Nicrophorus spec. doodgraver                  X                

Ocypus olens stinkende 
kortschildkever 

                              X   

Omophlus 
lepturoides 

een zwartlijfkever                X                  
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Omoplus 
lepturoides 

                               X   

Onthophagus 
ovatus 

   X                               

Onthophagus 
spec. 

                      X            

Oodes 
helopioides 

een loopkever      X                            

Otiorhynchus 
morio 

een zwarte 
snuitkever 

        X                         

Oxthymea spec.                     X              

Poecilus cupreus een loopkever                       X            

Pterostichus niger zwarte loopkever        X                          

Rhagium 
inquisitor 

grijze ribbeltor X                                 

Rhizotrogus  
spec. 

                      X            

Rhizotrogus 
aestivus 

                      X            

Rhizotrogus spec. bladsprietkever                X X                 

Silpha spec. een aaskever                               X   

Staphylinus 
fossor 

graafkortschild-
kever 

       X                          

Timarcha 
tenebricosa 

reuzengoudhaan   X   X  X X         X         X       

Trichodes 
alvearius 

behaarde 
bijenwolf 

           X    X                  

Trichodes 
apiarius 

bijenwolf            X      X     X           

Tropinota hirta behaarde gouden 
tor 

X                                 

DIPTERA VLIEGEN & 
MUGGEN 

                                 

Asilidae roofvlieg                    X              

Bombyliae spec. enkele soorten 
wolzwevers 

 X                  X              

Bombylius ater zwarte wolzwever                        X          

Bombylius 
discolor 

gevlekte 
wolzwever 

                X                 

Bombylius major gewone 
wolzwever 

                       X          

Bombylius 
medius 

een wolzwever               X                   

Bombylius spec. een wolzwever         X         X                

Bombylius 
venosus 

zwartborstelwol-
zwever 

           X            X          

Cheilosia 
albitarsis 

weidegitje        X    X   X         X          

Cheilosia 
bergenstammi 

kruiskruidgitje        X                          

Cheilosia pagana kervelgitje        X                          

Chrysotoxum 
cautum 

grote fopwesp  X       X   X   X   X                

Chrysotoxum 
elegans 

variabele fopwesp            X                      

Chrysotoxum 
intermedium 

kale fopwesp            X                      

Chrysotoxum 
spec. 

een fopwesp                           X       
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Chrysotoxum 
vernale 

streepfopwesp               X                   

Eristalis 
nemorum 

puntbijvlieg  X                                

Eristalis spec. een bijvlieg                  X                

Eristalis tenax blinde bij            X   X                   

Helophilus 
pendulus 

gewone 
pendelvlieg 

 X                                

Platycheirus 
albimanus 

mica-platvoetje        X                          

Sarcophaga spec. een dambordvlieg        X                          

Scaeva selenitica gele 
halvemaanzwever 

                  X               

Sphaerophoria 
scripta 

groot langlijf  X                                

Xanthandrus 
comtus 

platte zwever                        X          

HEMIPTERA WANTSEN, 
CICADEN 

                                 

Aquarius najas beekschaatsen-
rijder 

 X                                

Cercopis  
vulnerata 

bloedcicade        X  X  X                      

Coranus 
aegyptius 

roofwants      X                            

Coreus 
marginatus 

lederwants            X                      

Elasmos thethus 
interstinctus 

bergschildwants            X                      

Enoplops scapha een wants   X                               

Grapohosoma 
lineatum 

pyjamawants                               X   

Lygaeus equestris ridderwants  X    X                            

Lygaeus saxatilis aardwants        X                          

Palomena 
prasina 

groene stinkwants  X          X                      

Pyrrhocoris 
apterus 

vuurwants          X       X X  X              

ORTHOPTERA SPRINKHANEN, 
KREKELS 

                                 

Gryllus 
campestris 

veldkrekel X             X X    X         X     X 

Leptophyes 
punctatissima 

struiksprinkhaan                X                  

Nemobius 
silvestris 

boskrekel X                                 

MANTODEA BIDSPRINKHANEN                                  

Mantis religiosa bidsprinkhaan X                           X      

HYMENOPTERA VLIESVLEU-
GELIGEN 

                                 

Anthophora 
aestivalis 

mooie sachembij               X                   

Anthophora 
plumipes 

gewone sachembij          X                        

Apis mellifera honingbij                           X       

Bombus 
distinquendus 

moshommel  X                                

Bombus 
hortorum 

tuinhommel         X              X           
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Bombus 
hypnorum 

boomhommel            X                      

Bombus 
lapidarius 

steenhommel         X          X               

Bombus 
pratorum 

weidehommel         X                         

Bombus terrestris aardhommel                 X                 

Diastrophus rubi frambozengal-
wesp 

       X                          

Diplolepis rosae mosgalwesp                  X                

Eucera nigescens zuidelijke 
langhoornbij 

              X                   

Formica rufa rode bosmier     X                             

Nomada flava gewone wespbij                       X           

Nomada spec. wespbij            X                      

Nomada 
succincta 

geelzwarte 
wespbij 

                           X      

Polistes dominula  franse veldwesp        X          X          X X     

Polistes spec. een  veldwesp        X                          

Vespa crabo hoornaar  X                X                

Vespula 
germanica 

duitse wesp                       X           

Vespula vulgaris gewone wesp            X                      

Xylocopa violacea blauwzwarte 
houtbij 

X              X                   

ASCALAPHIDAE BASTAARD-
LIBELLEN 

                                 

Libelloides 
coccajus 

vlinderhaft     X           X X   X X     X   X X X   

TRICHOPTERA SCHIETMOTTEN                                  

Philopotamus 
montanus 

een schietmot        X                          

MEGALOPTERA GROOTVLEU-
GELIGEN 

                                 

Sialis spec. elzenvlieg        X                          

MECOPTERA SCHORPIOEN-
VLIEGEN 

                                 

Panorpa 
communis 

schorpioenvlieg                  X                

ODONATA LIBELLEN                                  

Calopteryx virgo bosbeekjuffer                  X                

Libellula depressa platbuik                 X                 

 

Rhyparochromus sanguineus, foto: Onno 
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Dagvlinders 
 

Ik heb twee lijsten gemaakt met de 

waargenomen dagvlinders. De eerste lijst is van 

de naamlijst van de waargenomen vlinders. Deze 

volgt de systematische lijst van de Europese 

dagvlinders. Hierbij heb ik geen onderscheid 

gemaakt tussen de verschillende onderfamilies. 

De andere lijst is welke vlinders we per excursie 

hebben gezien. Het was niet altijd duidelijk 

welke soort vlinder het betrof. Desbetreffende 

vlinder is dan bijvoorbeeld vermeld als 

luzernevlinder.  

Vooraf had ik een lijst gemaakt van de vlinders 

die ooit in Lozère zijn waargenomen. Als ik dat 

goed heb gedaan zijn er van Lozère 152 

dagvlinders bekend. Hiervan waren er 11 sinds 

1980 niet meer gezien, 26 zijn uitgesproken 

zomervlinder (eind juni en later) en dus konden 

wij mogelijk 115 soorten waarnemen. Met de 

aantekeningen dat ten eerste een behoorlijk deel 

van deze 115 pas in juni verschijnt, ten tweede 

Lozère groot is en geen onderscheid is gemaakt 

voor wat betreft het voorkomen (zeldzaamheid). 

Uiteindelijk zijn we op 54 soorten dagvlinders 

uitgekomen. Ter vergelijking heb ik het aantal 

soorten dagvlinders geteld van het kampverslag 

uit 2010. Zij kwamen toen tot 45. 

In dit kampverslag zal wel op diverse plaatsen te 

lezen zijn dat we zeer uiteenlopend weer hebben 

gehad. Vooral de eerste week was het koud, nat 

en winderig. In mijn aantekeningen van 29 mei 

staat; ik wandel met een hemd, een T-shirt, een 

overhemd, een trui en mijn goretex-jas met 

fleece rond. Ook gedenkwaardig vond ik dat 

iemand terwijl zij haar plasje op een verborgen 

plaatsje deed de hagelstenen op haar billen 

voelde tikken. Alhoewel ik rekening had 

gehouden met enige kou had ik dit soort 

weersomstandigheden niet echt verwacht met 

de Middellandse Zee op vrij korte afstand. Het 

zal duidelijk zijn dat we op zulke dagen weinig 

vlinders zagen en dat blijkt ook uit de 

waarnemingen per excursie. In de laatste week 

hadden we betere weersomstandigheden en 

namen de waarnemingen van  vlindersoorten 

duidelijk enorm toe in aantal en soorten. Als 

voorbeeld Nimes le Vieux vonden we zo’n mooi 

gebied dat de excursie van 29 mei voor 

herhaling vatbaar was. Terwijl we de eerste 

week een “bibberend” bloemenblauwtje vonden 

toen de zon een keertje doorbrak, zagen we de 

tweede week in hetzelfde gebied 26 soorten 

dagvlinders. 

Tijdens het kamp hoorde ik eens zeggen dat wij 

teveel met Nederlandse ogen naar de natuur 

kijken. Een goed voorbeeld hiervan was het bont 

zandoogje op Mont Aigoaul. Er was enige 

verwarring of het toch niet een argusvlinder 

was. Om met het boek in de hand te concluderen 

dat het de oranje kleurvorm van het bont 

zandoogje betrof. Tijdens het vorige kamp is het 

verborgen boswitje waargenomen. Ik heb 

regelmatig boswitjes gevangen en de antennen 

gecheckt maar een verborgen boswitje heb ik 

tijdens dit kamp niet kunnen ontdekken. Behalve 

het verborgen boswitje zijn het vorige kamp nog 

vier andere dagvlinders gezien. Eén hiervan was 

de zuidelijke luzernevlinder. We probeerden ook 

regelmatig te checken of het een gele of 

zuidelijke luzerne was. Hiervoor kan je de 

bestuiving bovenop de voorvleugel controleren. 

Maar de luzernevlinders wilden niet echt 

meewerken. Volgens ons waren het allemaal 

gele luzernevlinders maar  wellicht zat er een 

zuidelijke tussen. 

Ik had mezelf een doel gesteld. Ik wilde graag 

bloemenblauwtje, geel oranjetipje, cleopatra en 

rouwmantel zien. Deze laatste vlinder leek mij 

het lastigste doel, want de meeste mensen zien 

de rouwmantel alleen voorbij flitsen. Het 

bloemenblauwtje was geen probleem. Het is 

bijna iedere dag gezien. De cleopatra is enkele 

excursies gezien, maar bij mij duurde het tot de 

voorlaatste dag. En al was het maar na een de 

`rouwmantelbrul' van Loes in een flits maar ik 

heb ook de rouwmantel gezien. Het geel 

oranjetipje hebben Loes en ik helaas niet gezien. 

Terwijl we in de Cernon-vallei over boswitjes, 

het westelijk marmerwitje en een 

voorjaarsspikkeldikkopje gebogen lagen, werden 

iets verderop enkele gele oranjetipjes gezien. 

Loes en ik hebben nog wel gezocht maar ze 

helaas niet gevonden. Niet getreurd want het 

was weer een leuk, gezellig, leerzaam kamp met 

mooie waarnemingen. 

 

Michel 

 

Literatuur 

Lafranchis, Tristan: Dagvlinders van Europa 
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Lafranchis, Tristan: Les Papillons de jour de 
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vlindergids 

 

 

DAGVLINDERS  Causses 2013 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

 

1
-1

 Salvin
sac 

1
-2

 R
o

q
u

ed
o

ls 

2
-1

 Sérigas 

2
-2

 D
argilan

 

3
-2

 N
îm

es le V
ieu

x 

4
-2

 Le V
illaret 

5
-1

 C
o

l d
e C

assagn
es 

5
-2

 Salvin
sac-A

u
res 

6
-1

 L'H
o

sp
italet 

7
-2

 Salvin
sac rech

ts 

7
-3

 Salvin
sac lin

ks 

8
-1

 D
rigas 

8
-2

 Le R
o

zier 

9
-1

 M
o

n
t A

igo
u

al 

9
-2

 A
rc d

e St. P
ierre

 

1
0

-1
 La B

o
u

rgarie 

1
0

-2
 N

îm
es le V

ieu
x 

1
0

-3
 La M

alèn
e 

1
1

-1
 La M

alèn
e 

1
1

-2
 L'H

o
sp

italet 

1
1

-3
 C

ern
o

n
-vallei 

1
1

-4
 Salvin

sac lin
ks 

1
1

-5
 G

R
6

6
 

1
2

-1
 Sérigas 

1
2

-2
 D

argilan
 

1
2

-3
 R

o
c d

es H
o

u
rto

u
s 

1
3

-1
 Salvin

sac lin
ks 

bruin dikkopje         X X X X    X  X  X X X   X X  

kalkgrasland-
dikkopje 

         X X      X     X   X X  

aardbeivlinder X X  X      X X X X X X     X X X X  X X  

bretons 
spikkeldikkopje 

         X                  

Voorjaarspikkel-
dikkopje 

                    X       

spikkeldikkopje              X   X           

koningspage X X         X X      X   X X  X X X  

koninginne-
page 

X X         X X X X  X X X  X X X X  X   

boswitje X X      X X X X X X X X X X X X   X X X X X X 

groot koolwitje            X X    X  X  X    X   

klein koolwitje  X        X      X  X X   X   X  X 

klein geaderd 
witje 

X         X X       X X X     X X  

oranjetipje X X     X X X X X X X X  X X X X X X  X X X X  

geel oranjetipje                     X       

westelijk 
marmerwitje 

                    X       

gele 
luzernevlinder 

X         X       X X X  X    X X X 

oranje 
luzernevlinder 

           X   X X   X X   X     

luzernevlinder         X    X X              

cleopatra            X     X  X       X  

citroenvlinder X          X X X X  X  X X X X X X X  X  

Sleutelbloem-
vlinder 

            X    X  X  X X   X X X 

bruine 
eikenpage 

                  X         

groentje X X         X X  X   X    X X X    X 

bruine 
vuurvlinder 

                 X X         

Onno, Wytze, Bert en Jelle 
voor we weer naar huis toe snellen. 
Jullie waren van uur tot uur 
een geweldig kampbestuur. 
Dat wilde ik tot besluit vertellen. 
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dwergblauwtje X X  X      X X X  X   X  X X X X X X X X X 

zuidelijk 
dwergblauwtje 

           X     X           

boomblauwtje   X       X   X               

bloemenblauw-
tje 

X X   X     X X X  X  X X  X X X X   X X X 

klein 
tijmblauwtje 

         X  X         X X X    X 

icarusblauwtje  X      X  X X X    X X X X X  X   X  X 

adonisblauwtje        X  X X  X X   X X X  X  X   X X 

bruin blauwtje           X X       X   X X  X   

heideblauwtje                   X         

blauwe 
ijsvogelvlinder 

                  X         

rouwmantel                  X          

grote vos X                           

gehakkelde 
aurelia 

X          X                 

kleine vos            X                

dagpauwoog                  X X      X   

atalanta X         X  X                

distelvlinder         X           X X X    X  

veldparelmoer-
vlinder 

          X        X  X X   X   

knoopkruid-
parelmoervlin-
der 

                    X  X     

spaanse parel-
moervlinder 

     X                      

westelijke 
parelmoer-
vlinder 

                X  X         

moerasparel-
moervlinder 

                 X          

keizersmantel             X       X        

kleine parel-
moervlinder 

         X  X       X       X  

zilvervlek X                    X    X X  

paarse parel-
moervlinder 

X          X X          X   X   

bont zandoogje               X   X        X  

argusvlinder X  X    X X X X X X  X  X  X X X X X X   X X 

rotsvlinder       X                     

hooibeestje X         X X X  X  X X X X X X X X  X X  

dambordje                         X   
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Nachtvlinders 
 

NACHTVLINDERS en MICROS Causses 2013 
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Heideringelvlinder 
(rups) 

   X       X       

Kleine hageheld 
(rups) 

  X               

Hageheld (rups)     X             

Tau-vlinder         X X        

Klaverspanner      X      X  X X X  

Gewone heispanner X         X        

Kolibrievlinder X            X     

Roomvlek                 X 

Bruine daguil  X      X   X X      

Gamma-uil     X             

Wilgenlangsprietmot     X             

Muntvlindertje      X X           

Zoogdieren 
 

ZOOGDIEREN Causses 2013          

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

 C
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Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus      X  

Das Meles Meles   X   X  

Vos Vulpes vulpes      X X 

Wild zwijn Sus scrofa  X X X  X X 

Edelhert Cervus elaphus    X  X  

Ree Capreolus capreolus X    X   
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Amfibieën 
 

AMFIBIEËN Causses 2013 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Causse Méjean Nîmes le Vieux 

Vroedmeesterpad Alytes obstetricans X X 

Knoflookpad Pelobates fuscus X  

Gewone pad Bufo bufo X  

Reptielen 
 
REPTIELEN Causses 2013           

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam 
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Westelijke smaragdhagedis Lacerta bilineata  X X X X X  X  

Muurhagedis Podarcis muralis X X X X X X  X  

Spaanse muurhagedis Podarcis hispanica  X  X      

Parelhagedis Lacerta lepida         X 

Hazelworm Anguis fragilis     X     

Ringslang Natrix natrix       X  X 

Adder Vipera berus X         

 
 

 

Vale gier, 

foto: Rick 

 

 
 

 

Adder, foto: Aart 

 

Westelijke smaragdhagedis, foto: Michel 

 

Tapuit, foto: Rick 

 

Adder, foto: Aart 

 

Adder, foto: Aart 
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Vogels in de Causses 
 
Rondom de camping viel er meteen al veel te beleven. Een slangenarend op de eerste morgen! Vale gieren 
in ruime hoeveelheden. Een tot vervelens toe roepende koekoek en zanglijster. En een paar dagen later 
een nachtzwaluw. 
Ook een wielewaal liet zich horen, en daarnaast veel kleine zangers zoals winterkoning, zwartkop, 
nachtegaal, braamsluiper, grasmus, tuinfluiter, bergfluiter en vink. 
Op de Causses waren er nog andere waarnemingen: Hop, boom- en veldleeuwerik, rode rotslijster in alle 
pracht, geelgors, grauwe klauwier en de zuidelijke klapekster, wespendief. 
Op onze gedurfde wandeling bij de Col de Casagne aasgieren en een alpenkraai en op de Mont Aigoual een 
ortolaan. 
Langs de Gorge du Tarn een blauwe reiger! 
Op de volledige lijst kun je je verder oriënteren, in totaal 88 soorten. 
 
Francien 
 

VOGELS Causses 2013    

Blauwe reiger Hop Tapuit Boomkruiper 

Wilde eend Zwarte specht Blonde tapuit Grauwe klauwier 

Aasgier Groene specht Rode rotslijster Zuidelijke klapekster 

Monninksgier Grote bonte specht Merel Spreeuw 

Vale gier Veldleeuwerik Zanglijster Wielewaal 

Grauwe kiekendief Boomleeuwerik Grote lijster Notenkraker 

Blauwe kiekendief Kuifleeuwerik Orpheusspotvogel Ekster 

Havik Rotszwaluw Tuinfluiter Alpenkraai 

Wespendief Boerenzwaluw Braamsluiper Raaf 

Buizerd Huiszwaluw Grasmus Zwarte kraai 

Steenarend Boompieper Zwartkop Huismus 

Dwergarend Duinpieper Bergfluiter Rotsmus 

Slangenarend Witte kwikstaart Fluiter Vink 

Torenvalk Grote gele kwikstaart Fitis Europese kanarie 

Patrijs Waterspreeuw Tjiftjaf Groenling 

Fazant Winterkoning Vuurgoudhaantje Putter 

Holenduif Roodborst Grauwe vliegenvanger Goudvink 

Turkse tortel Nachtegaal Kuifmees Kneu 

Koekoek Gekraagde roodstaart Pimpelmees Grauwe gors 

Nachtzwaluw Zwarte roodstaart Koolmees Geelgors 

Gierzwaluw Paapje Zwarte mees Cirlgors 

Alpengierzwaluw Roodborsttapuit Staartmees Ortolaan 

Waarnemingen van de camping 
 

WAARNEMINGEN CAMPING Causses 2013 

DAGVLINDERS  

Koninginnepage Papilio machon 

Koningspage Iphiclides podalirius 

Groot koolwitje Pieris brassicae 

Klein geaderd witje Pieris napi 
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WAARNEMINGEN CAMPING Causses 2013 

Oranjetipje Anthocharis cardamines 

Citroenvlinder ♂ ♀ Gonepteryx rhamni 

Cleopatra Gonepteryx cleopatra  

Boswitje Leptidae sinapis 

Dwergblauwtje Cupido minimus 

Icarusblauwtje Polymmatus icarus 

Sleutelbloemvlinder Hamearis lucina 

Bloemenblauwtje Glaucopsyche alexis 

Dagpauwoog Inachis io 

Atalanta Vanessa atalanta 

Gehakkelde aurelia c-album 

Zilvervlek Bolaria euphrosyne 

Knoopkruidparelmoervlinder Melitea phoebe 

Paarse parelmoervlinder Bolaria dia 

Tweekleurige parelmoervlinder Melitaea didyma 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus 

Bont zandoogje Pararge aegeria 

Argusvlinder Lasiommata megera 

NACHTVLINDERS EN MICRO'S  

Een nachtvlinder Eupetetia spec 

Klaverspanner Chiasmina clathra 

Gammauil Autographa gamma 

Agaatvlinder Phlogophora meticulosa  

Bruine daguil Euclidia glyphica  

VLIESVLEUGELIGEN  

Zwartblauwe houtbij Xylocopa violacea 

Akkerhommel kon. Bombus pascuorum 

wespbij Nomada spec. 

een bladwesp Dolerus spec. 

Steenhommel Bombus lapidarius 

Tuinhommel Bombus hortorum 

KEVERS  

Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinae 

Zwart soldaatje Cantharus rustica 

Roodaarskniptor Athous haemorrhoidalis 

een loopkever Carabus hispanus  

Zwartkopvuurkever Pyrochroa coccinea 

een zuidelijke soort bladhaantje Chilotomina nigritarsis 

kniptor Athous haemorrhoidalis 

LIBELLEN  

Platbuik ♀ Libellula depressa 

WANTSEN  
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WAARNEMINGEN CAMPING Causses 2013 

vuurwants Pyrrhocoris apterus 

 Ceraleptus gracilicornis 

SPRINKHANEN  

Blauwvleugelsprinkhaan Oedipoda caerulescens 

VLIEGEN EN MUGGEN  

een prachtvlieg Otites lamed 

Bessenbandzwever Syrphus ribesii 

Kleine bandzwever Syrphus vitripennis 

Enkele bandzwever Epistrophe eligans 

Brede bandzwever Epistrophe flava 

Gewone wimperzwever Dasysyrphus venostus 

Slanke driehoekzweefvlieg Melanostoma scalare 

Vliegende speld Baccha elongata 

(zweefvlieg) Pipizella spec. 

Grote fopwesp Chrysotoxum cautum 

SPINNEN  

Grote kaardespin Amaurobius ferox 

Gewone krabspin Xysticus cristatus 

Groene jachtspin Micrommata virescens 

Huiszebraspin Salticus scenicus 

VOGELS  

Vale gier  

Kraai  

Monniksgier  

Alpenkraai  

Wielewaal  

Zanglijster  

Slangenarend  

 

 

Soldaatje-aapjesorchis-complex, foto: Rick 



 
55 Verslag KNNV-kamp Causses Frankrijk 

Verslag van drie enthousiaste 

slakkenpakkers 
 
Al ver voor de start van het kamp naar de 
Causses bleek dat de slakkenliefhebbers tijdens 
dit kamp goed vertegenwoordigd zouden zijn. 
Bovengenoemde personen kennen elkaar goed 
van de Malacologische (Slakken) Vereniging en 
spreken elkaar minimaal 1 maal per maand. 
Het met meerdere mensen zoeken naar de 
slakkendiversiteit in een bepaald gebied 
stimuleert elkaar en zorgt ervoor dat het te 
onderzoeken gebied goed onder handen wordt 
genomen. 
 
Omdat het grootste deel van de Causses bestaat 
uit kalk en de vochtigheidsgraad (zeker tijdens 
dit kamp) behoorlijk hoog is kan men veel 
soorten verwachten. Dat dit zo is blijkt wel uit de 
lijst die bij dit verslag is gevoegd. Het totaal van 
ruim 66 soorten landslakken is prima voor dit 
gebied. Het aantal zoetwaterslakken (ca. 5) is 
niet echt hoog. 
 

 
1 Gewone schildslak, foto: Bert J. 

Opvallend was dat de familie van de Clausilia’s 
en van de Chondrina’s (“korrel”slakken) zeer 
goed waren vertegenwoordigd. Vooral deze twee 
families zullen nog wel voor de nodige 
hoofdbrekens gaan zorgen, omdat het 
determineren van deze soorten een niet 
eenvoudige klus is. Ze lijken op het eerste 
gezicht allemaal hetzelfde maar bij nadere 
bestudering (een ribbeltje dikker of dunner en 
een tandje meer of minder) blijken er in het 
gebied van de Causses toch diverse soorten van 
beide families voor te komen. 

 
Tijdens het kamp is er actief gezocht naar de z.g. 
Bronslakjes (zie Op zoek naar de bron). Deze 
zeer kleine slakjes zijn moeilijk te vinden en 
alleen door systematisch de juiste vindplaats af 

te speuren zijn ze te vinden. In een presentatie 
(bijgevoegd in dit verslag) heeft op een avond 
een nadere uiteenzetting plaatsgevonden over 
het speurwerk naar deze zeer kleine 
zoetwaterslakjes. 
 

 
2 Gewone schildslak, foto: Bert J. 

Zijn er tijdens dit kamp bijzondere soorten 
aangetroffen? Voor ons malacologen zijn alle 
slakjes bijzonder. Toch steken er een paar 
bovenuit. 
Allereerst de Gewone Schildslak (figuren 1 en 2). 
Deze naaktslak is in het bezit van een minuscuul 
klein huisje wat achter op de rug meegedragen 
wordt. Tijdens het kamp zijn van deze soort 
twee exemplaren waargenomen. 
Verder kennen we in Nederland het slakje met 
de leuke naam Boerenknoopje. In de Causses 
werd dit slakje aangetroffen maar vrijwel altijd 
als zeer platte en gekielde soort. Deze 
ondersoort komt niet in Nederland voor en dus 
voor ons erg leuk om te vinden. 
Een andere leuke vondst was de 
Zoetwaterneriet. Hoewel we er tijdens het kamp 
slechts 3 hebben aangetroffen (in de Jonte) is dit 
toch wel een leuke vondst (figuur 3). 
 

 
3 Zoetwaterneriet, foto: Bert J. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een zeer 
geslaagd “slakken”kamp. 
 
Aart, Herman en Bert 
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Familie Soort - Wetenschappelijke naam Soort - Nederlandse naam 

Naaktslakken   

Agriolimacidae Deroceras reticulatum Gevlekte akkerslak 

Arionidae Arion hortensis Zwarte wegslak 

Arionidae Arion subfuscus Bruine wegslak 

Arionidae Arion ater rufus Wegslak 

Arionidae Arion distinctus Donkere wegslak 

Arionidae Arion circumscriptus Grauwe wegslak 

Arionidae Arion lusitanicus Spaanse wegslak 

Limacidae Lehmannia marginata Bos-aardslak 

Limacidae Limax maximus Grote aardslak / Tijgerslak 

Limacidae Limax cinereoniger Zwarte aardslak 

Limacidae Malacolimax tenellus Tere aardslak 

Milacidae Tandonia budapestensis Slanke kielnaaktslak 

Testacellidae Testacella haliotidea (Schildslak) 

   

Huisjesslakken   

Chondrinidae Abida secale secale Korenkorrel-slak 

Chondrinidae Granaria variabilis  

Chondrinidae Chondrina farinesii  

Chondrinidae Chondrina avenacea avenacea (Haverkorrelslak) 

Chondrinidae Granaria frumentum frumentum Tarwekorrelslak 

Clausiliidae Clausilia bidentata bidentata Vale clausilia 

Clausiliidae Clausilia rugosa parvula Kleine clausilia 

Clausiliidae Cochlodina laminata laminata Gladde clausilia 

Clausiliidae Balea perversa Schorshoren 

Cochlicopidae Cochlicopa lubrica Glanzende agaathoren 

Cochlostomatidae  Cochlostoma septemspirale septemspirale Rotshorentje 

Discidae Discus rotundatus Boerenknoopje 

Discidae Discus rotundatus omalisma Boerenknoopje platte 
ondersoort 

Enidae Merdigera obscura Donkere torenslak 

Enidae Zebrina detrita detrita (Witte torenslak) 

Enidae  Jaminiaquadridens Linkse torenslak 

Enidae  Jaminia quadridens elongata Linkse torenslak (lang) 

Euconulidae Euconulus fulvus Gladde tolslak 

Ferusacciidae Cecilioides acicula Blindslak 

Helicidae Helicigona lapicida lapicida Steenbikker 

Helicidae Cepaea nemoralis nemoralis Tuinslak 

Helicidae Cepaea hortensis hortensis Witgerande tuinslak 

Helicidae Helix pomatia pomatia Wijngaardslak 

Helicidae Hygromia cinctella Gekielde loofslak 

Helicidae Helix aspersa aspersa Segrijnslak 

Helicidae Euomphalia strigella  

Hygromiidae Cernuella neglecta Afgevlakte duinslak 

Hygromiidae Cernuella virgata Bolle duinslak 

Hygromiidae Monacha cartusiana Kleine karthuizerslak 

Hygromiidae Monacha cantiana Grote karthuizerslak 

Hygromiidae Candidula intersecta Grofgeribde grasslak 

Hygromiidae  Helicodonta obvoluta Opgerolde tandslak 

Hygromiidae  Trochulus hispidus Haarslak 
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Familie Soort - Wetenschappelijke naam Soort - Nederlandse naam 

Orculidae Sphyradium doliolum Vaatjesslak 

Pomatiasidae  Pomatias elegans elegans Geruite rondmondhoren 

Punctidae Lauria cylindrica Genaveld tonnetje 

Punctidae Punctum pygmaeum Dwergpuntje 

Pupillidae Pupilla triplicata (Drietand tonnetje) 

Pyramidulidae Pyramidula rupestris Rotstol 

Valloniidae Acanthinula aculeata Stekelslak 

Valloniidae Vallonia costata Geribde jachthorenslak 

Valloniidae Vallonia excentrica Scheve jachthorenslak 

Vertiginidae Truncatellinacallicratis Zuidelijke korfslak 

Vertiginidae Truncatellina cylindrica Cylindrische korfslak 

Vertiginidae Vertigo alpestris  

Vertiginidae Vertigo pygmaea Dwerg-korfslak 

Vitrinidae Vitrina pellucida pellucida Doorschijnende glasslak 

Vitrinidae Phenacolimax major Grote glasslak 

Zonitidae Oxychilus cellarius Kelder-glansslak 

Zonitidae Oxychilus glaber  

Zonitidae Oxychilus draparnaudi Grote glansslak 

Zonitidae Vitrea subrimata  

Zonitidae Vitrea crystallina Kristalslak 

Zonitidae Aegopinella pura Kleine blinkslak 

   

Zoetwaterslakken   

Ancylidae  Ancylus fluviatilis Ronde beekmuts 

Hydrobiidae  Bythinella eurystoma (Bronslak)  

Lymnaeidae Radix ovata Ovale poelslak 

Lymnaeidae  Galba truncatula Leverbotslak 

Neritidae Theodoxus fluviatilis fluviatilis Zoetwaterneriet 

NB Nederlandse namen tussen haakjes zelf gegeven, geen officiële  namen. 
 

   Slakkenexcursie, foto: Aart 

 

 

Fossiele amonieten, foto: Bert J 

 

Fossiele steenkernen van slakken, foto Bert  
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Spinnen en overige geleedpotigen 
 

SPINNEN en OVERIGE GELEEDPOTIGEN Causses 2013 

Wetenschappelijke 
naam 

Nederlandse naam Bijzonder-
heden 
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Arachnida Spinnen           

Coelotes terrestris gewone 
bostrechterspin 

 X X      X X 

Dysdera erythrina boscelspin  X       X  

Dysdera spec. celspin spec.        X   

Eriophyes tiliae zomerlindehoorntjes-
mijt 

gal op 
linde 

     X    

Micrommata 
virescens 

groene jachtspin  X         

Nigma flavescens geel kaardertje     X      

Pellenes geniculatus       X     

Pellenes tripunctatus driepuntspringspin  X         

Philaeus chrysops vuurspringer      X     

Xysticus cristatus gewone krabspin  X         

Yllenus univittatus       X     

 Overige 
geleedpotigen 

          

Porcellio spinicornis zwartkoppissebed    X       

Scolopendra 
cingulata 

soort duizendpoot      X    X 

 

 

Beukenbossen Mont Aigoual, foto: Alfons 
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Resultaten van de cameravallen 
 
Gedurende het kamp in de Causses had ik twee 
cameravallen rond de camping hangen. Deze 
cameravallen registreren d.m.v. een 
bewegingssensor alles wat er passeert en 
beweegt (inclusief wuivend gras en takjes), 
overdag in kleur en ’s nachts in infrarood. Op 
deze manier kan je ook waarnemingen doen van 
moeilijk waarneembare dieren. De resultaten 
zijn afhankelijk van de periode dat de camera 

actief is en de terreinkennis. Twee weken is 
relatief kort en een goede locatie vinden bleek 
lastig. Toch zijn er leuke waarnemingen met 
deze methode gedaan. 
 
Cameravallen worden steeds vaker gebruikt 
voor inventarisaties, het is een nuttig middel om 
juist verstoring gevoelige dieren te 
inventariseren. Terreinkennis en een langere 
onderzoeksperiode vergroten de effectiviteit. 
 
Rick

 

   

Deze huiskat kwam als eerste aanlopen ondanks dat de dichstbijzijnde bewoning op enkele 
kilometers afstand was 
 

  

De wilde zwijnen komen wel heel dichtbij 
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Nieuwe locatie en opnieuw een wild zwijn en op dezelfde plaats een ree 
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Het kamp samengevat 
 

 

Vlierorchis in de sneeuw, foto: Wytze 


