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Inleiding, voorwoord en wat informatie vooraf 
 
Dit KNNV-kamp vond plaats in de maand augustus 2014. We kampeerden bij Gresse-en-
Vercors, op 1200 meter hoogte. Het was een kleine groep, ongeveer 15 volwassenen, 
waaronder enkele mensen die minder goed liepen. Er is daarom slim gebruik gemaakt van de 
enige stoeltjeslift die werkte, en van de enige asfaltweg omhoog. We hebben de toch al kleine 
groep ook nog regelmatig gesplitst en zo heeft iedereen zich goed vermaakt.   
    
De rest van deze inleiding bestaat uit een samenvatting van relevante delen van het zeer 
uitgebreide verslag van Jan van der Straaten, aangevuld met onze eigen ervaring. Van der 
Straaten heeft vele jaren in Gresse gewoond en zijn wetenschappelijke belangstelling voor dit 
gebied is uitgemond in een veelomvattend verslag. Het is beschikbaar via de KNNV. Er lijkt 
ook nog een flora van dit gebied door hem gemaakt te zijn. Ook tijdens het kamp is het 
verslag regelmatig ingekeken en zijn er tochtjes gemaakt ogv zijn suggesties. 
 
Gresse-en-Vercors ligt op het plateau 
dat de Vercors heet. De Vercors heeft 
aan alle kanten steile randen en wordt 
door drie rivieren omringd, eigenlijk een 
driehoek. Er is een groot hoogteverschil 
tussen plateau en het gebied eromheen: 
1000 m en hoger, tegen een paar 
honderd meter. Het plateau wordt 
doorsneden door een lange bergketen 
die van Zuid naar Noord loopt. Er zijn 
geen wegen over deze bergketen, je kunt 
alleen lopend van oost naar west of 
andersom. Gresse ligt aan de oostkant,  
onder de Grand Veymont (2341 m), 07.00 uur; de camping onder de Grand Veymont 
de hoogste top van de keten. Een tochtje 
per auto naar de westkant (grotten, stadjes) bleek daardoor erg veel langer te zijn dan je zou 
denken: kronkelend het plateau af, helemaal eromheen en weer kronkelend naar boven. 
       
Een groot deel van de westkant van de Vercors is onbewoond en Nationaal Park. Het heet Les 
Hauts Plateaux du Vercors. Er zijn wel wandelroutes, maar weinig hutten, en water en eten 
voor de hele tocht moet je meenemen. Er lopen in de zomer schaapskudden uit Zuid-
Frankrijk, die tegenwoordig met vrachtwagens komen, maar vroeger wekenlang lopend 
onderweg waren. Het is ons helaas niet gelukt een tocht te maken door dit unieke gebied. 
 
De Vercors wordt beschouwd als het meest westelijke deel van de Alpenboog. Het is een 
kalkgebergte, één van de grootste kalkplateaus van Europa. De kalkafzetting betekent dat het 
de bodem van een zee was. In een bepaalde periode is die bodem omhoog gekomen en 
geplooid. Kenmerk van een kalkgebergte is dat water er makkelijk in wegzakt: kalk lost in 
water op. Je vind er dus nauwelijks beken, vennen en moerassen, maar ondergronds stroomt 
er wel vanalles en zijn er veel grotten (Karstverschijnselen). Ook kun je hier geen kristallen 
vinden, maar daarentegen wel fossielen. Veel alpiene bergen zijn kristallijn itt kalk, en daar 
moet je zijn voor de kristallen, wilde bergbeken en watervallen.  
 
De bodem in de Vercors is dus meestal kalkrijk, maar door omstandigheden kunnen er ook 
zure plekken ontstaan; denk aan coniferen die zich kunnen handhaven, bemesting van vee. 



Daardoor is de flora heel divers. In kristallijne bergen komen kalkrijke plekken namelijk 
nauwelijks voor, dus minder rijkdom in plantensoorten. 
 
Er zijn op dit plateau drie belangrijke klimaatfactoren in het spel. De Vercors ligt op de 
overgang van het Mediterrane en Continentale klimaat. De zuidhellingen zijn meest 
Mediterraan van klimaat: hete, droge zomers en natte, zachte winters onder invloed van de 
Middellandse Zee. Noordhellingen zijn algauw Continentaal: grote verschillen tussen 
temperaturen overdag en ’s nachts, en tussen winter en zomer. Het grote hoogteverschil 
tussen plateau en omgeving heeft ook invloed op het klimaat op de Vercors. Elke meter 
stijgen zorgt voor 0,6 graad temperatuurdaling. Dat scheelt al gauw 6 graden tussen Gresse 
(1200m) en Grenoble (200m), en 13 graden tussen Grenoble en de top van de Grand 
Veymont. 
  
We zagen talloze mediterrane planten zoals de bekende keukenkruiden, en verbaasden ons 
over het beukenbos er vlak naast. Op de hoogte van de graat stonden planten die beneden niet 
gesignaleerd zijn, en de voorjaarsbloeiers waren er nog prachtig vers. Al met al zeer veel 
verschillende invloeden wat klimaat betreft, met navenante invloed op de biodiversiteit. Er 
was erg veel moois te zien, vooral op plantengebied.  
 

Het dorp en camping liggen op 1200 m. Wat waren 
onze ervaringen met het plaatselijke weer? Het werdt 
inderdaad nooit benauwend heet. De zon scheen vaak 
en was heet,  maar zodra hij/zij achter de bergen 
verdween (in augustus op de camping om 18.00 uur) of 
achter één van de vele wolken, koelde het meteen sterk 
af. We hebben één keer nachtvorst gehad.  
 
 

   Ochtendnevels na een koude nacht 
 
De eerste dagen stond er een warme wind, 
die in abrupte vlagen vanaf de berg kwam 
vallen en dan onverwacht fel was. 
Misschien een Föhnwind? Na deze warme 
wind uit het zuidwesten kregen we een 
koude noordenwind. Ook kunnen de 
wolken het dal potdicht afsluiten 
waardoor het beneden mistig wordt en de 
lucht eronder sterk afkoelt. Boven dat 
wolkendek is het zonnig en warm (zie 
foto rechts, genomen vanaf de Pas de 
Serpaton naar het oosten). Pas wanneer ’s 
nachts de lucht erboven afkoelt, lossen de wolken weer op, aldus de campingeigenaar. Dat 
gebeurde inderdaad. 
 
Deze eenvoudige inleiding geeft – indien nodig -  wat achtergrondinformatie bij het lezen van 
de dagverslagen en de soortenlijsten. Veel leesplezier gewenst! 
 
Ellen 



Sfeerverslagen 
 
Puntmutswasplaat 
Zondag 10-8-2014 (vrij zonnig, 26°C.) 
Wandeling omgeving kamp (09.30-14.30) 

Door Tonnie 

 
De eerste dag was een erg zonnige dag. Op het weggetje bij de camping was al van alles te zien en te 
determineren, zelfs de dikke ‘natuurbijbel’ kwam er al aan te pas. Louise noteerde de planten op onze 
eerste wandeling. Daar had ze heel wat werk mee. Ik was mijn pet vergeten op te zetten. Met een vrij 

steile klim in het vooruitzicht en een pittig zonnetje ben ik terug gegaan. Ook Jan en 
Pauline gingen terug. Van Toine hoorde ik dat er midden op het pad een leuk 
paddenstoeltje was gevonden, de Puntmutswasplaat. Ook mooie planten waren er 
gevonden zoals het Peperboompje met rode vruchten, Alpensteentijm en 
Gestreepte leeuwenbek. Herfsttijloos stond al in bloei.  
Terwijl Toine in ons huisje even een uiltje knapte, maakte ik wat lekkers klaar. 
Omdat de avondbijeenkomst een half uurtje later dan normaal was, bleven we nog 
een half uurtje bij Louise en Gert zitten. Die waren plantjes aan het determineren. 
Gaylene en Ruud waren inmiddels ook gearriveerd. Ik hoop dat het een gezellig 
kamp wordt. 

 
 
Regen en taart 
Woensdag 13 augustus, rustdag. 
Door Ineke  

Omdat het de hele nacht geregend had, ‘s morgens de regen nog goed volhield en met stromen uit de 
donkere hemel viel, gingen we in conclaaf en besloten met een klein groepje ons bij de VVV te laten 
voorlichten. We troffen een jonge man die ons veel kon vertellen en diverse folders en kaarten meegaf. 
De VVV bleek heel goed uitgerust te zijn, er was zelfs een bibliotheek. Omdat de regen nog aanhield, 
maar wij goede hoop hadden, dat het wel een keer droog zou worden, gingen we een horecagelegenheid 
bezoeken. Taart hadden ze nog niet om 11 uur, maar wel 
een schaal met heel verschillende, zelfgebakken galettes. 
Die waren even later bijna op. En ja hoor, toen werd het 
droog en kwam er zelfs een zonnetje. We liepen nog even 
door Gresse en zagen daar de hellingen die vanaf de straat 
zo de hooizolder op gingen. Ook de afdakjes met 
kenmerkende kleine halfronde dakpannetjes vonden we 
leuk. ‘s Middags toch nog met zes mensen naar La 
Chauplane gereden en daar langs een beekje met moeras 
heerlijk gewandeld met veel bloemen en vlinders. Kortom: 
een van de 13 heerlijke dagen (de 14e was een wasdag, 
tja!) in de Vercors.  

Blubbertocht 
14 augustus 2014, wandeling vanaf camping richting Col de l’ Allimas 
Door Pauline 
 
Alhoewel we op de camping al op een aardige hoogte verblijven (1200 m ongeveer) willen goede 
KNNV’ers altijd mooier, hoger en meer. Vanaf de camping is een heuvel bedekt met veel groen  te zien – 
Col de l’Allimas. Het is altijd aantrekkelijk om de omgeving van de kampeerplaats te ontdekken  en het 
bleek ook een mooi pad te zijn om te lopen. Speciale uitdaging was een steil stuk omhoog via een 
blubberpad. Soppend en zuigend, regelmatig terugglijdend moesten we naar boven. Het is weer eens een 
andere dimensie om van te genieten. Helaas heb je dan weinig oog voor de omgeving. Opvallend was dat 
er geen vogels te horen of zien waren – maakten we zoveel lawaai? 



Bijna boven besloten we op een open plek met zon onze welbekende koffiepauze in te lassen. Het was 
best wel fris, maar in de zon uitstekend uit te houden. Nadat iedereen zich gesettled had en het rustig 
werd, vloog er prompt vlak boven ons een prachtige vale gier. Indrukwekkend zo dichtbij en mooi 
zwevend op zoek naar…. Verder lopend zagen we een aantal verse wissels van reeën, kreeg de broek 
van één van de leden van het gezelschap bezoek van een roofvlieg, en waren er heerlijke frambozen te 
plukken. Het was een eenvoudige wandeling, die in een halve dag te lopen is. 
 
Over de rand  
14 Augustus, zonnig en warm 
Door Ellen 
 
Matthijs en ik willen vandaag wel eens omhoog naar een pas en even over de rand van de keten kijken 
naar de Plateaux. We kiezen voor een klim naar de Pas de la Ville. Bij een kopje koffie beneden op het 
terras bij de sportwinkel speur ik langs de bergrand en zowaar: een erg grote vogel, wit bij de kop, die 
traag naar het noorden zweeft. We denken aan een arend, maar ws was het dezelfde vale gier die de rest 
van de groep zag (zie boven).  
Het pad omhoog is lang, stenig, best druk maar de uitzichten fraai. De beplanting wordt, naarmate we 
stijgen, verser en voorjaarsachtiger, en op het eind zien we zelfs bloeiende gele gentianen. Beneden was 
alles al verdord en in het zaad. Het geeft een soort kick, om zo terug in de tijd te gaan, misschien 
verjongen wij ook wel. Veel bijzondere planten oa vanille-orchis, Turkse lelie en een speciale gentiaan. 
Bezweet en best moe bereiken we de pas op 1925 meter. Hier giert de wind ons opeens om de oren 
vanaf de andere kant. We kijken even over de rand maar zien alleen erg veel naaldbossen in de diepte. 
Het is hier nog drukker, en de mensen die van boven of van de andere kant komen, hebben van alles en 
nog wat aangetrokken. Al gauw ben ik ook afgekoeld en word niet meer warm, de rest van de dag.  
Opeens merken we enige consternatie, en er blijkt een steenbok vlak boven ons te staan. Zij of hij blijft 
zelfs rustig in de buurt, is wel geinteresseerd in al die mensen. Er liggen nog meer exemplaren in het 

puinveld, blijkt nu.  
Via het horizontale pad op 
ong. 1600 m (Balcon) lopen 
we naar het zuiden onder le 
Grand Veymont door en 
dalen af door, jawel, een 
bos. Mooie tocht, wel muts 
en handschoenen mee 
omhoog! 
 



Feestneuzen!  
Zaterdag 16‐8‐2014 , rondwandeling bij La Batie 
Vrij zonnig 16°C 
Door Toine 
 
Tonnie en ik reden met Gert Snoei mee. Via Gresse-en-Vercors reden we naar een parkeerplaats net 
voorbij la Batie. De excursie viel vrijwel meteen uit elkaar omdat er al vroeg mensen koffie gingen drinken 
bij Parcours aventure waar je als een soort Tarzan door de bomen kunt slingeren.  
Gert, Tieke, Gaylene, Tonnie en ik liepen wat verder. We hadden echter een pad rechtsaf moeten nemen 
richting la Batie.  
Omdat we dachten dat de anderen hetzelfde pad zouden volgen, liepen we verder. Op een open plek 
waar dikke boomstammen lagen bloeide Bergmunt (Calamintha menthifolia)  
Groot Springzaad stond er ook. De Zevenbladige Tandveldkers zie je ook niet alle dagen. Op enkele 
boomstammen stonden zeer fraaie Roodporiehoutzwammen.  
 
Verderop had Gert een prachtige open plek gevonden met een beekje. Er bloeide daar Gele Monnikskap, 
Kruidvlier, Schaduwkruiskruid, enz. Het water stroomde onder de grote bladeren van Alpendost door. Het 
was heerlijk om daar je boterhammen op te kunnen eten. 

 
De Mont Aiguille die hoog boven ons oprees liet 
zich af en toe strelen door donsachtige wolkjes. 
Maar ondanks alle tederheden van zijn 
omgeving bleef de berg er onverzettelijk en 
dreigend uitzien.  
 
Gert, Tonnie en ik reden weer terug naar de 
camping terwijl Tieke en Gaylene bij de 
parkeerplaats op de anderen bleven wachten. 
Toevallig zag Gert bij het doorrijden van la Batie 
wat feestneuzen op een terrasje zitten: de rest 
van onze groep! Tonnie en ik stapten even uit 
zodat Gert met de chauffeurs Pauline en Ruud 
hun auto's op kon gaan halen. En natuurlijk 
pikten ze ook Gaylene en Tieke op die daar nog 
zaten te wachten. En zo kwam alles weer goed. 
 
 
 
 

 
Fête de l'Alpage 
Zondag 17 augustus  
Door Ineke 

Wat ik er van begrepen heb, is dit feest 
oorspronkelijk bedoeld om te vieren, dat de 
koeien weer van de almen naar het dal 
komen. Alpage is in ieder geval een 
alpenweide maar dit feest wordt gevierd 
zónder koeien, want die stonden de 
volgende dagen nog steeds op de 
alpenweide, bv bij de pas de Serpaton. 
Sinds eind vorige eeuw wordt dit 2-3 
daagse feest jaarlijks in augustus gevierd, geïnitieerd door de plaatselijke middenstand met kunstenaars 
en met regionale producten als extra. Daarnaast ook activiteiten als een mountainbike-race, demonstratie 
van een ganzen- en schaapsherder met zijn bordercollie, bespelen van de alpenhoorns wat ik nog nooit in 



het echt had gezien (tjonge wat zijn die dingen lang), een klimwand voor de jeugd en een trampoline met 
springelastieken, en dat ging echt heel hoog! Verder veel handvaardigheidsartikelen: houtsnijwerk, 
schilderijen, een antiekstalletje en veel eetgelegenheden. Een valkenier die er naar mijn gevoel een soort 
circus van maakte en veel verschillende vogels van diverse continenten had: Australische valk, oehoe, 
condor, niet echt mijn ding, maar het trok veel publiek.  

Hoewel het ‘s nachts goed koud was geweest (vorst), werd het steeds warmer vandaag, tijd voor de korte 
broek.  

Passerelles Himalayennes  
Maandag 18 augustus, veel zon, bij het meer werd het 31° C. 
Door Ineke 

Vandaag bezoek aan een heel bijzondere voetbrug 
over een meer, achter en onder Monestier de 
Clermont. Maar eerst moesten we er naar toe rijden 
(ca. ¾ uur). Van verre zag je het meer in het dal 
liggen. In 1961 is de stuwdam gebouwd en met een 
lengte van 10 km en 300 m breed heeft het stuwmeer 
een aanzienlijke oppervlakte. Vanaf de zuidelijkste 
parkeerplaats begint een erg leuk pad, waardoor je 
steeds hoger boven het meer komt, met tenslotte een 
picknickplek met prachtig uitzicht. Qua begroeiing niet 

heel spectaculair. Het was er ook behoorlijk druk, hoewel het een maandag was. Er is ook een route over 
een brede grindweg, die wat meer horizontaal loopt en die we op de terugweg genomen hebben.  

Na de picknickplek kwamen we al snel bij de hangbrug, 
gebouwd naar Indiaans en Himalayaans voorbeeld, 
waardoor hij hier ook de Passerelles Himalayennes 
genoemd wordt. Afhankelijk van de waterstand van het 
meer hangt de brug 45-85 m boven de wateroppervlakte 
met een lengte van 180 m. Het meer is bekend als erg 
winderig en daardoor een van de beste wind-en 
kitesurfplekken in Europa. Het uitzicht is geweldig en door 
de wind wiebelt de brug inderdaad enigszins, maar niet 
griezelig. Het water lijkt prachtig blauw-groen. In de 
rotswand ontdekten we een groot nest, maar zonder 
bewoners.  

Bij terugkomst aan de oever kon het badpak aan en doken we het blauwe water in. De helderheid viel 
tegen maar de temperatuur daarentegen erg mee, zolang je maar aan de oppervlakte bleef. Zodra je ging 
watertrappen, voelde je het grote temperatuurverschil met de oppervlakte. Kortom: weer een heerlijke dag 
in de Vercors die ik niet had willen missen.  

Maria in de wolken 
dinsdag 19-8-2014, fris en veel wolken 
door Matthijs 
 
We reden naar la Combe (bij St.Andeol), ongeveer op 
1000 m hoogte. We liepen een tijd lang door de wolken 
wat een bijzonder mistige sfeer gaf.  
Er was geen sprake van een vaste route maar ik had een 
rondje gepland op de kaart. De route ging langs en achter 
diverse sfeervol vervallen huizen en het pad was soms 
moeilijk te vinden. Ergens moesten we volgens de kaart 
rechtdoor een veld in langs een bosrand. Ik liep vooruit en 
was toen verdwenen in de mist. Gelukkig liep de rest van 
de groep goed. Aan het eind van het veld was niet direct 
sprake van een pad. Ellen zag in de verte een groot en 



hoog Mariabeeld.Dit was aangegeven op de kaart en gaf 
een goede aanwijzing voor de richting. Onder het beeld 
aten we onze boterhammen. Toen we daarna weer bij de 
weg waren splitste de groep in een deel dat de 
gemakkelijke route langs de weg terug nam en een deel 
dat steil afdaalde en onderlangs de beek terug liep. 
Onderweg zagen we nog een doodgereden 
vuursalamander. Aan het einde knapte het weer op, werd 
het zelfs warm en gingen de vlinders weer vliegen. 
 
 
Rustdag… 
Woensdag 20-8-2014, bewolking 70%, 18°C, ‘s avonds 
een buitje. 
Door Toine 
 
Vanaf Gresse liepen we het met een flink 
stijgingspercentage behepte asfaltweggetje op, richting 
Pas du Serpaton. Ongeveer halfweg sloegen we rechtsaf 
een bospad in dat helaas ook maar bleef stijgen. Toen het 
welletjes was aten we onze boterhammen en keerden 
terug. Je zou daar ergens fossielen moeten kunnen 
vinden, maar we waren al te moe om er naar te gaan 
zoeken.  
 
De mooiste waarneming kwam al bij het begin van de 
wandeling op nauwelijks 100 meter van het kamp. In een 

spleet van de rotsblokkenmuur, enigszins achter het groen lag een Westelijke Smaragdhagedis in volle 
lengte te zonnen. Hij draaide zijn kop wel een beetje om mij in de gaten te kunnen houden, maar liet zich 
toch goed op de foto zetten.  
 
Op het eerder genoemde asfaltweggetje kregen we het mooiste 
uitzicht tot nu toe op het kerkje van Gresse. Langs het bospad 
zagen we de Smalbladige Spoorbloem en vooral ook weer de 
Dennenorchis. Van een Muggenorchis stond alleen het bovenste 
gedeelte nog in bloei. Voor het eerst fotografeerde ik een Gele 
Monnikskap ónder de kap. Witte Engbloem stond er, Prachtanjer, 
Zonneroosjes, enz.  
 
Een Zwarte Specht liet tegen een boom zittend zijn klagende roep 
horen. Het kruu-kruu-kruu geluid toen hij wegvloog klonk heel wat 
opgewekter. Maar dat zijn menselijke gevolgtrekkingen waar de 
Zwarte Specht geen boodschap aan heeft. In Gresse vonden we 
na enig zoeken de weg door de velden naar het kamp weer terug. 
Om ons een hart onder de riem te steken vloog er een Grauwe 
Klauwier voorbij die wat verderop in een struik ging zitten. Redelijk uitgeput strompelden we ons chaletje 
binnen. Even later kwamen Ineke, Gert, Louise en later Matthijs de plantenlijsten nakijken en bijwerken. 
Leuk en gezellig werk. Tonnie maakte weer de choc voor de bijeenkomst s’ avonds.  
 
Vergezicht 
21 augustus 2014, Col de l’Arzelier. 
Door Gert 
 
De stoeltjeslift bracht ons omhoog, 
(het weer nog wel, de kont niet droog!) 
De mist benam wat vergezichten, 
de plantenweelde kon dat ruim verlichten. 
Van Monnikskap tot Ratelaar, 
het kwam weer allemaal bij elkaar. 

De groep echter viel -als gebruikelijk- uiteen, 
maar dat stoorde er beslist geen één. 
En ook zonder bosbestaart 
De moeite meer dan waard. 
De meest bejaarden, met z’n twee  
Waren dan ook zeer tevree. 

 



Drie hoogtepunten 
21 augustus, fris en bewolkt 
Balcon Est van Arzelier naar La Combe 
Door Ellen 
 
Met de lift gaan we vandaag naar boven, 
weer naar de hut op Col de l'Arzelier. Er is 
op ons favoriete terras nog geen taart maar 
wel lekkere koffie en een spectaculair 
wolkenspel. Na een stevig klimmetje 
bereiken we het Balcon Est, het 
kilometerslange nagenoeg horizontale 
voetpad langs de gehele bergketen. Ruud, 
Gaylene, Matthijs en ik zullen over dat 
Balcon lopen tot boven La Combe, en daar 
afdalen naar de gereedstaande auto. 
Handig, zo'n truc met auto's en chauffeurs.  

De wolken hangen net enkele tientallen meters boven 
ons en blijven daar gelukkig de hele tocht hangen. Het 
pad ligt sowieso in de schaduw van de berg, het is de 
hele dag heerlijk koel voor de afwisseling. Er zijn veel 
inhammen in de bergwand, dus loop je steeds om een 
punt heen. In de hoek erna is dan een waterloopje dat 
de berg uitgesleten heeft. Erg veel en best grote 
planten, groot zijn vooral laserkruid en gele gentianen. 
Wat me op deze bergketen steeds opvalt is dat je denkt 
boven de boomgrens te zijn, met speciale flora en 
puinvelden, maar dat het beukenbos tot vlakbij 
doorloopt. De beukjes zijn weliswaar dun van stam, 
maar voor hun formaat van normale lengte. Misschien is 

het wel andersom het geval: niet de bomen staan hoog, maar de toppen zijn laag. Tenslotte is de berg 
hier maar ong. 2200 m. hoog. 
We bereiken algauw een grote puinhelling, het pad loopt erg makkelijk, zo horizontaal. Het is doodstil, op 
een enkele alpenkauw na en verstild lopen wij door de eindeloosheid. Boven ons wolken, rondom enkel 
lichtgrijs grof puin. Zo nu en dan laat een top zich zien. Dan horen we iets, gerommel van verschuivende 
stenen boven ons. Een donker, hol en ketsend geluid. Na de steenbok die Matthijs en ik zagen bij de Pas 
de la Ville, zó vlakbij en zó op z’n gemak, ben ik niet eens meteen geïnteresseerd. Ruud gaat door de 
kijker zoeken en na een paar minuten ziet hij heel ver weg wat. Iedereen speurt nu de helling boven ons 
af, en ik maak een maximaal ingezoomde foto waarop inderdaad drie, nee vijf dieren onscherp te zien 
zijn. Ja, misschien dus weer steenbokken, maar nu wel met mooie gedraaide hoorns. Ze zijn vrij donker 
en hebben witte voorpoten en buik. Ze zien er indrukwekkend uit, en kijken rustig onze kant uit.  
 

 
 



Zo lopen we nog urenlang. Het is deels een noordhelling, best vochtig daardoor en de begroeiing is 
weelderig. De planten zijn compact, gaaf en stevig en soms lijkt de helling op een prachtig aangelegde 
botanische tuin. We zijn onder de indruk. Waar we een broodje eten zien we een wand met holtes en 
nesten, en er vliegen veel alpenkauwen en hun jongen. Daar zeilt dan ineens een veel grotere vogel 
tussendoor. We grijpen de kijkers en kunnen uitsluiten dat het een Vale gier is of een slangenarend. 
Misschien is het een steenarend, in ieder geval een grote arend. Geluidloos zweeft hij voorbij op 
thermiek. Er wordt geen kauw geconsumeerd. Heel tevreden gaan we verder. 
 
We ontmoeten bijna geen andere wandelaars de hele dag. Ergens dalen we af, en lopen algauw door een 
beukenbos, best glibberig. Heel lang blijven we dalen, hier veel mossen op de bomen. Het licht is groen. 
In een onooglijk productie-sparrenbosje zien we dan nóg een hoogtepunt, of eigenlijk talloze 
hoogtepunten. Eerst blijkt er een cirkel van stofzaad te staan, dus duiken we het best lelijke bruine bosje 
in. Dan blijken daar werkelijk overal cirkels te staan van paddestoelen, heksenkringen dus, en de meest 
bizarre is er één van vliegenzwammen. Deze zijn zo groot en rood, dat ze van plastic lijken.  
 

Even verderop blijkt een onbemande hut te staan aan een 
weitje; een leuk natuurstenen schuurtje zonder ramen 
met eenvoudige tafel en banken, waarin je op een 
zoldervloer kunt slapen. Je moet dus echt alles 
meenemen voor zo'n overnachting. 
 
Niet lang daarna komen we in de bewoonde wereld en 
vinden de auto terug. De volgende avond doen we ons 
verhaal en wordt de foto van de 'steenbokken' door 
iedereen bekeken. Ineke roept dat het echt geen 
steenbokken zijn, Toine haalt het zoogdierenboek erbij, 
Ruud twijfelt nog even maar gezamenlijk concluderen we 
dan dat het geen steenbokken zijn, maar moeflons. De 
witte buik en poten kloppen precies. Wat zijn moeflons 
eigenlijk, vraag ik me later af? Zoals steenbokken geiten 
zijn, zijn moeflons een schapensoort, neem ik aan. Weer 
een nieuwe soort, en een hele mooie. 

 
Bronnen van de Gresse 
Donderdag 21-8-2014  vrij zonnig 17°C 
Door Toine 
 
Tonnie en ik gingen niet met de anderen mee naar Col de l’Arzelier (34 km). Na de pittige ‘rustdag’ van 
gisteren deden we het liever wat rustig aan. We volgden vanaf het kamp de Gresse stroomopwaarts. We 
hoopten op de Waterspreeuw, maar in plaats daarvan zagen we de Geelgors en de Grote Gele 
Kwikstaart. Voortdurend keken we tegen de woeste rotswanden van de Grand Veymont. We volgden een 
heel eind het brede bospad en tot ons geluk hoefden we niet dezelfde weg terug. Langs de Gresse liep 
een smal slingerend paadje weer stroomafwaarts. Langs het paadje bloeide nog van alles. Gele 
Bergsteenbreek die van natte 
voeten houdt, vrij veel Parnassia en 
mijn lievelingsplantje van dit kamp 
Dwergogentroost. Verder Siderites 
en de ‘Nederlandse’ Hengel. Tonnie 
vond een leuk plantje waarvan de 
bloempjes wel wat op 
Zeeschildzaad leken. Volgens De 
Zwitserse flora was het 
Alpengemskers (Pritzelago alpina).  
 
Met onze benen over de rand aten 
we langs de rustig klaterende 
Gresse onze boterhammen. Alles 
bij elkaar toch nog 3 uur 
gewandeld. De anderen hadden 
onder meer Moeflons gezien. 



s ’Avonds reden Louise en Gert met ons mee naar 
een knus restaurantje in Gresse. Daar werd met heel 
de ploeg het kampgeld opgemaakt aan een heerlijk 
etentje, met spekjes en zo!  
 
Matthijs en Ellen zagen in het donker op de terugweg 
midden in het dorp een das die achterna werd 
gezeten door een lapjeskat! 
 
 
 
 
        Avondlicht in Gresse 
 
En tot slot nog wat foto’s: 

 
Pauline die dankzij de enige werkzame stoeltjeslift door de 
wolken heen toch omhoog kan komen naar het terras op de Col 
de l‘ Arzelier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                        Taart op de Pas de Serpaton 

 
 
 
 
 
 
      
      
      

   
   
   
   
   
             
 
 
 
Vanaf de Pas de 
Serpaton zie je de 
bergketen pas in de volle 
lengte 



Programma KNNV-reis Vercors 2014 
 
Ter plaatse kan er gekozen worden voor een langere of een kortere variant (soms heen en terug). Het 
plateau ten westen van Gresse lijkt voor ons vrij onbereikbaar. Er gaan aan deze kant geen autowegen 
naar boven en er zullen weinig mensen zijn die na het beklimmen van de graat (700 m hoger) nog 
energie over hebben om aan de andere kant af te dalen en rond te kijken. 
 
Zo 10 aug Rondje westelijk van de camping: Vanaf camping naar Maison du Parc, omhoog langs 

teleski du Pras, dan in noordoostelijke richting naar Serre Chaude. Via La Ville terug. 
 
Ma 11 aug Vanaf camping naar Pas de Serpaton 1586 m (na het hek van de parkeerplaats links 

vallei met moerasje). Oostelijk van Gresse 
 
Di 12 aug met auto naar Route Forestiére vanaf la Combe. Noordelijk van Gresse 
 
Wo 13 aug Rustdag of met auto naar bronnetjes bij Chauplane (voorbij Col de l’Allimas). 

Zuidelijk van Gresse 
 
Do 14 aug Eventueel 2 daagse huttentrektocht naar Gite Trésanne.  
 Alternatief: Beekdal van de Gresse boven Maison du Parc vlakbij camping 
 
Vr 15 aug vanaf camping naar Uclaire (zuidoostelijk van Gresse) , les Puits, Col de l‘Allimas en 

terug 
 
Za 16 aug Auto naar Col de l’Arzelier naar la Combe . Noordelijk van Gresse. 
 
Zo 17 aug vanaf camping naar Pas de la Ville 1925 m (700 m klimmen) Westelijk van Gresse. 
 Alternatief:  Col de Menée 1450 m (D120) enkele tientallen km naar het zuiden. 
 
Ma 18 aug auto naar St.Andeol / la Combe, onderlangs naar Chateaux Bernard en boven langs 

terug. Noordelijk van Gresse. 
 
Di 19 aug auto naar la Batie (zuidelijk van Gresse) wandeling Tour du mont Aiguille en / of 

verder door naar moerasje bij la Trésanne (blz.20 info Jan v d Straaten) 
 
Wo 20 aug rustdag 
 
Do 21 aug auto naar Lanchâtre 700 m, wandeling naar het riviertje de Gresse, afdaling naar 485 

m. Noordoostelijk van Gresse. 
 
Vr 22 aug auto naar Col de l‘ Arzelier, wandelen naar Gite, vandaar over Balcon Est onder de 

‘Moucherolle‘ afdalen naar la Combe . Noordelijk van Gresse 
 
Balcon Est is het wandelpad dat parallel aan de graat loopt op de oostflank op ong 1500 m. 
 
Extra mogelijkheden: 
 
Route 4 uit ‘Van der Straaten’  naar La Pâle 
Route 7 uit ‘Van der Straaten’ naar le Château Vert (1549 m) 
 



Zoogdieren 
Spitsmuis 
Rode eekhoorn  
Ree 
Steenbok > 
Moeflon 
Das 
 
Vogels 
Groene specht 
Zwarte Specht 
Grote Bonte Specht 
Huiszwaluw 
Rotszwaluw 
Grote Gele Kwikstaart 
Witte kwikstaart 
Winterkoning 
Zwarte Roodstaart 
Tapuit 
Merel 
Grote Lijster 
Grasmus 
Tjiftjaf 
Staartmees 
Kuifmees 
Zwarte Mees 
Koolmees  
Boomklever 
Grauwe Klauwier 
Vlaamse Gaai 
Zwarte Kraai 
Raaf 
Alpenkauw 
Huismus 
Ringmus 
Vink 
Putter 
Goudvink 
Geelgors 
Buizerd 
Torenvalk 
Slangenarend 
Steenarend 
Vale Gier 
Houtduif 
 
Reptielen 
Een bruine hagedis > 
Westelijke Smaragdhagedis 
Vuursalamander (dood) 

Matthijs-H
Typemachine
SOORTENLIJSTEN



Mossen Vercors 2014 
 
Geveerd diknerfmos 
Veenstaartje 
Eekhoornmos 
Haarmuts  
Muisjesmos 
Pluimstaarmos 
Sparremos 
Zijdemos 
Groot varentjesmos 
Spits boogsterremos 
Gerimpeld boogsterremos 
Gerimpeld kronkelbladmos 
Etagemos 
Kammos 
Klokhoedje 
Groot laddermos 
Gezoomd vedermos 
Klauwtjesmos 
Touwtjesmos 
Watervalmos 
Schoffelmos 
Gekroesde pellia 
Rimpelmos 
Helmroestmos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaffeltandmos 
Duinsterretje 
Vensikkelmos 
Schijfjesmos 
Kroesmos 
Thujamos 
Gedraaid knikmos 
Fraai haarmos 
Viltsterremos 
Boompjesmos 
Dikkopmos 
Achterlichtmos 
Gedrongen kantmos 
Palmpjesmos 
Stergranietmos 
Koordjesmos 



Soortenlijst insecten en spinnen 
 
Vlinders  
Witstreepblauwtje 
Morgenrood 
Zomererebia 
Boserebia 
Bruin zandoogje 
Hooibeestje 
Tweekleurig hooibeestje 
Dagpauwoog 
Witbandzandoog 
Bleek blauwtje 
Icarusblauwtje 
Keizersmantel 
Gehakkelde aurelia 
Bosrandparelmoervlinder (Adippe) 
Heivlinder of zuidelijke steppevlinder   Zygeana cariolica 
Tweekleurige parelmoervlinder 
Koninginnepage 
Kleine vos 
Spikkeldikkopje (alleen stippen op voorvleugel) 
Groot dikkopje 
Apollovlinder 
Bont zandoogje (met oranje vlekken) 
Grote weerschijnvlinder 
Westelijke parelmoervlinder 
Bruin dikkopje 
Kleine ijsvogelvlinder 
Boswitje 
Klein koolwitje 
Grote boswachter 
Dambordje > (met parasieten) 
 
Nachtvlinders 
Klaverspanner 
Heidespanner 
Zygeana cariolica 
Spaanse vlag 
Rups kleine nachtpauwoog 
 
Zweefvliegen 
Hommelgitje   Cheilosia illustrata 
Gitje spec.   Cheilosia spec. 
Puntbijvlieg   Eristalis nemorum 
Witte reus   Volucella pellucens 
Stadsreus   Volucella zonaria > 
Grote fopwesp   Chrysotoxum cautum 
Halvemaanzweefvlieg  Scaeva pyrastri 
Langlijf spec.   Spherophoria spec. 
Snorzweefvlieg   Episyrphus balteatus 
Bandzweefvlieg  Syrphus spec. 
Doodskopzweefvlieg  Myathropa florea 



Sprinkhanen 
Wrattenbijter   Decticus verrucivorus 
Snortikker   Chortippus mollis 
Struiksprinkhaan   Leptophyes punctatissima 
Boskrekel   Nemobius sylvestris 
   ----    Acyptera fusca 
Zadelsprinkhaan   Ephippiger ephippiger 
Tandradje   Chortippus bruneus 
Bramensprinkhaan  Pholidoptera griseoaptera 
Kleine groene sabel  Tettigonia cantans 
Grote groene sabel  Tettigonia virridissima 
Roodvleugelsprinkhaan   Oedipoda germanica 
Zaagsprinkhaan   Barbitistes serricauda 
Wekkertje 
 
Overige insecten 
Gevlekte smalbok  Strangalia maculata 
Dambordvlieg   Scatophaga .. 
Schorsvlieg   
Schorpioenvlieg 
Roofvlieg > 
Kameleonwapenvlieg  Stratiomys chamelion 
Gouden Tor 
Oeverlibel 
Duitse kakkerlak 
Heidevilla   Villa fasciata (soort wolzwever) 
Duinvilla   Villa modesta 
Eendagsvlieg / haft 
Doodgraver   Nicrophorus spec. 
Stinkende kortschildkever 
Steenhommel 
Bladwesp 
Pyamawants 
Mierenleeuw 
 
Spinnen    
Eikenbladspin > 
Tijgerspin/Wespspin 
 



Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familienaam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Orchis ustulata Aangebrande orchis Orchidaceae X
Artemisia absinthium Absintalsem Asteraceae X
Cirsium arvense Akkerdistel Asteraceae X X X
Campanula rapunculoides Akkerklokje Campanulaceae X X X
Lapsana communis Akkerkool Asteraceae X
Viola arvensis Akkerviooltje Violaceae X X
Convolvulus arvensis Akkerwinde Convolvulaceae X X
Stachys alpina Alpen Andoorn Lamiaceae X
Erinus alpinus Alpenbalsem Scrophulariaceae X
Pritzelago alpina Alpengemskers Brassicaceae X
Lonicera alpigena Alpenkamperfoelie Caprifoliaceae X
Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel Rosaceae X X
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk Euphorbiaceae X X X
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem Caryophyllaceae X X
Epilobium Basterdwederik (G) Onagraceae X
Veronica beccabunga Beekpunge Scrophulariaceae X
Knautia arvensis Beemdkroon Dipsacaceae X
Geranium pratense Beemdooievaarsbek Geraniaceae X
Centaurea montana Bergcentaurie Asteraceae X X
Teucrium montanum Berggamander Lamiaceae X
Campanula rhomboidalis Bergklokje Campanulaceae X
Laserpitium siler Berglaserkruid Umbelliferae X
Calamintha nepeta Bergmunt Lamiaceae X
Clinopodium menthifolium Bergsteentijm Lamiaceae X
Foeniculum Bergvenkel Apiaceae X X
Anthyllis montana Bergwondklaver Fabaceae X
Geranium pyrenaicum Bermooievaarsbek Geraniaceae X X
Stachys officinalis Betonie Lamiaceae X
Fagus sylvatica Beuk Fagaceae X
Briza media Bevertjes Poaceae X X X X
Artemisia vulgaris Bijvoet Asteraceae X
Blackstonia perfoliata Bitterling Gentianaceae X X X X
Silene vulgaris Blaassilene Caryophyllaceae X X X X
Succisa pratensis Blauwe knoop Dipsacaceae X
Lactuca perennia Blauwe Sla Asteraceae X
Securigera varia Bont kroonkruid Fabaceae X X X X X
Clinopodium vulgare Borstelkrans Lamiaceae X X X X X X X
Fragaria vesca Bosaardbei Rosaceae X X
Stachys sylvatica Bosandoorn Lamiaceae X X X
Calamintha menthifolio Bosbergmunt Lamiaceae X X
Hordelymus Bosgerst (G) Poaceae X?
Melampyrum sylvaticum Boshengel Scrophulariaceae x
Geranium sylvaticum Bosooievaarsbek Geraniaceae X X
Equisetum sylvaticum Bospaardenstaart Equisetaceae X
Clematis vitalba Bosrank Ranunculaceae X X
Lysimachia nemorum Boswederik Primulaceae X
Carex sylvatica Boszegge Cyperaceae X X
Rubus Braam (G) Rosaceae X
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik Chenopodiaceae X X X X
Epipactis helleborine Brede wespenorchis Orchidaceae X X X X X
Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis Orchidaceae X X X
Cichorium Cichorei (G) Asteraceae X
Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk Euphorbiaceae X X X X
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Fabaceae X X
Goodyera Dennenorchis (G) Orchidaceae X
Lolium temulentum Dolik Poaceae X
Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek Geraniaceae X
Caltha palustris Dotterbloem Ranunculaceae X
Chenopodium botrys Druifkruid Chenopodiaceae X X
Picris echioides Dubbelkelk Asteraceae X X
Scabiosa columbaria Duifkruid Dipsacaceae X X X X X X
Calamagrostis epigejos Duinriet Poaceae X
Centaurium Duizendguldenkruid (G) Gentianaceae X
Euphrasia minima Dwergogentroost Scrophulariaceae X X
Picris hieracioides Echt bitterkruid Asteraceae X X X
Teucrium chamaedrys Echte gamander s.l. Lamiaceae X X X
Solidago virgaurea Echte guldenroede Asteraceae X X X X
Origanum majorana Echte marjolein Lamiaceae X
Paris quadrifolia Eenbes Liliaceae X X X X X
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Rosaceae X
Polypodium vulgare + Polypodium interjectum Eikvaren en Brede eikvaren Polypodiaceae X
Vincetoxicum Engbloem (G) Asclepiadaceae X
Angelica Engelwortel (G) Apiaceae X
Onobrychis viciifolia Esparcette Fabaceae X X X
Trollius europaeus Europese Trollius Ranunculaceae X
Bupleurum tenuissimum Fijn goudscherm Apiaceae X X
Rubus idaeus Framboos Rosaceae X X X X
Gentianella ciliata Franjegentiaan Gentianaceae X
Geum urbanum Geel nagelkruid Rosaceae X X X
Digitalis grandiflora Geel Vingerhoedskruid Scrophulariaceae X X X X
Galium verum Geel walstro Rubiaceae X X
Helianthemum nummularium Geel zonneroosje Cistaceae X
Linum catharticum Geelhartje Linaceae X
Aruncus dioicus Geitenbaard Rosaceae X X
Sonchus asper Gekroesde melkdistel Asteraceae X
Gentiana lutea Gele Gentiaan Gentianaceae X X
Aconitum vulparia Gele monnikskap Ranunculaceae X X X
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgenster Asteraceae X X X
Asplenium fontanum Genaalde streepvaren Aspleniaceae X X
Dryopteris affinis Geschubde mannetjesvaren Dryopteridaceae X
Linaria repens Gestreepte leeuwenbek Scrophulariaceae X X
Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel Poaceae X
Arum maculatum Gevlekte aronskelk Araceae X
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Rosaceae X X X X X
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Apiaceae X X X
Prunella vulgaris Gewone brunel Lamiaceae X X
Angelica sylvestris Gewone engelwortel Apiaceae X X
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Aceraceae X
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel Lamiaceae X X



Arctium minus Gewone klit Asteraceae X
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Asteraceae X X X
Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaver Fabaceae X
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Liliaceae X
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem s.l. Polygalaceae X
Achillea millefolium Gewoon duizendblad Asteraceae X X X X X X X
Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid Scrophulariaceae X
Gypsophila muralis Gipskruid Caryophyllaceae X X
Hypochaeris glabra Glad biggenkruid Asteraceae X
Lithospermum officinale Glad parelzaad Boraginaceae X
Galium mollugo Glad walstro Rubiaceae X
Melilotus altissimus Goudgele honingklaver Fabaceae x
Bupleurum falcatum cernium Goudscherm Apiaceae X
Campanula rotundifolia Grasklokje Campanulaceae X X
Parietaria officinalis Groot glaskruid Urticaceae X
Petasites hybridus Groot hoefblad Asteraceae X
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Malvaceae X
Impatiens noli-tangere Groot springzaad Balsaminaceae X
Gentiana grandiflora Grootbloemige gentiaan? Gentianaceae X
Urtica dioica Grote brandnetel Urticaceae X X
Orobanche rapum-genistae Grote bremraap Orobanchaceae X X
Prunella grandiflora Grote Brunel Lamiaceae X
Dipsacus fullonum Grote kaardebol Dipsacaceae X X
Lythrum salicaria Grote kattenstaart Lythraceae X
Listera ovata Grote keverorchis Orchidaceae X X X X
Papaver rhoeas Grote klaproos Papaveraceae X X
Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis Orchidaceae X
Sanguisorba officinalis Grote pimpernel Rosaceae X X
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Scrophulariaceae X X
Clinopodium grandiflora Grote steentijm Lamiaceae X
Plantago major subsp. major Grote weegbree s.s. Plantaginaceae X X X
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje Onagraceae X X
Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar Scrophulariaceae X
Hieracium Havikskruid (G) Asteraceae X
Corylus avellana Hazelaar Betulaceae X X
Prenanthes purpurea Hazesla Asteraceae X X X X
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes Asteraceae X X
Sanicula europaea Heelkruid Apiaceae X
Equisetum arvense Heermoes Equisetaceae X
Torilis japonica Heggendoornzaad Apiaceae X
Melampyrum pratense Hengel Scrophulariaceae X
Colchicum Herfsttijloos (G) Liliaceae X X
Mentha longifolia Hertsmunt Lamiaceae X
Astragalus glycyphyllos Hokjespeul (G) Fabaceae X
Anacamptis pyramidalis Hondskruid Orchidaceae X
Verbena officinalis IJzerhard Verbenaceae X X
Trifolium incarnatum Inkarnaatklaver Fabaceae X
Arum italicum Italiaanse aronskelk Araceae X
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. Asteraceae X
Juniperus communis Jeneverbes Cupressaceae X X X
Cercis siliquastrum Judasboom Caesalpiniaceae. X
Adenostyles alpina Kale alpendost Asteraceae X
Ononis repens Kattendoorn en Kruipend stalkruid Fabaceae X
Tussilago farfara Klein hoefblad Asteraceae X X
Pyrola minor Klein wintergroen Pyrolaceae X
Dipsacus pilosus Kleine kaardebol Dipsacaceae X
Trifolium dubium Kleine klaver Fabaceae X X
Vinca minor Kleine maagdenpalm Apocynaceae X
Rhinanthus minor Kleine ratelaar Scrophulariaceae X
Clinopodium acinos Kleine steentijm Lamiaceae X
Satureja acinos arvensis Kleine steentijm Lamiaceae X
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid Asreaceae X
Salvia glutinosa Kleverige Salie Lamiaceae X X X X
Hedera helix Klimop Araliaceae X
Campanula glomerata ssp. Glomerata Kluwenklokje Campanulaceae X X
Centaurea jacea Knoopkruid Asteraceae X
Scrophularia nodosa Knopig helmkruid Scrophulariaceae X
Buphthalmum salicifolium Koeienoog Apiaceae X X X
Lactuca serriola Kompassla Asteraceae X X
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Asteraceae X X X
Allium vineale Kraailook Liliaceae X
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel Liliaceae X X X
Dactylis glomerata Kropaar Poaceae X
Sambucus ebulus Kruidvlier Caprifoliaceae X X X X
Ononis repens subsp. repens Kruipend stalkruid Fabaceae X X X
Ajuga reptans Kruipend zenegroen Lamiaceae X
Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan Gentianaceae X X X
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro Rubiaceae X
Eryngium Kruisdistel (G) Apiaceae X
Laserpitium latifolium laserkruid Umbelliferae X X
Galium odoratum Lievevrouwebedstro Rubiaceae X X X
Galium saxatile Liggend walstro Rubiaceae X
Allium rotundum Look Liliaceae X
Medicago sativa Luzerne Fabaceae X X X
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Dryopteridaceae X X
Viscum album Maretak Viscaceae X X
Sorbus aria Meelbes Rosaceae X X
Tanacetum parthenium Moederkruid Asteraceae X
Filipendia ulmaria Moerasspirea Rosaceae X X X X
Hieracium pilosella Muizenoor Asteraceae X X X X
Hieracium murorum Muurhavikskruid Asteraceae X
Mycelis muralis Muursla Asteraceae X X X X
Lathyrus aphaca Naakte lathyrus Fabaceae X
Allium narcissiflorum Narcislook Liliaceae X X
Veronica urticifolia Netelereprijs Scrophulariaceae X
Tragopogon pratensis subsp. orientalis Oosterse morgenster Asteraceae X X
Parnassia palustris Parnassia Saxifragaceae X X X X
Daucus carota Peen Apiaceae X X
Dianthus superbus Prachtanjer Caryophyllaceae X X
Campanula persicifolia Prachtklokje Campanulaceae X



Prunus Prunus (G) Rosaceae X
Trifolium scabrum Purperen klaver Fabaceae X
Teucrium pyrenaicum Pyrenese gamander Lamiaceae X X
Populus tremula Ratelpopulier Salicaceae X
Tripleurospermum inodorum Reukloze strandkamille Asteraceae X
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien Balsaminaceae X X
Equisetum telmateia Reuzenpaardenstaart Equisetaceae X
Festuca gigantea Reuzenzwenkgras Poaceae X
Geranium robertianum Robertskruid Geraniaceae X X
Lonicera xylosteum Rode kamperfoelie Caprifoliaceae X X X
Trifolium pratense Rode klaver Fabaceae X
Cornus sanguinea Rode kornoelje Cornaceae X X
Daphne mezereum Rood peperboompje Thymelaeaceae X
Campanula trachelium Ruig klokje Campanulaceae X
Luzula pilosa Ruige veldbies Juncaceae X
Plantago media Ruige weegbree Plantaginaceae X X X X X
Deschampsia cespitosa Ruwe smele Poaceae X
Polygonatum Salomonszegel (G) Liliaceae X
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid Asteraceae X X X X X
Matricaria discoidea Schijfkamille Asteraceae X X
Apium graveolens Selderij Apiaceae X
Sideritis hyssopifolia Sideritis Labiatae X X X
Bupleurum falcatum  Sikkelgoudscherm (G) Apiaceae X
Hypericum perforatum Sint-Janskruid Clusiaceae X X X X
Eschscholzia Slaapmutsje (G) Papaveraceae X
Echium vulgare Slangenkruid Boraginaceae X X X X
Primula elatior Slanke sleutelbloem Primulaceae X
Centranthus angustifolium Smalbladige spoorbloem (G) Valerianaceae X X X
Plantago lanceolata Smalle weegbree Plantaginaceae X
Acer campestre Spaanse aak Aceraceae X X
Rumex scutatus Spaanse zuring Polygonaceae X
Cirsium vulgare Speerdistel Asteraceae X
Cardamine impatiens Springzaadveldkers Brassicaceae X
Ononis Stalkruid (G) Fabaceae X
Saxifraga aizoides Steenbreek (G) Saxifragaceae X X
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren Aspleniaceae X X
Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren Dryopteridaceae X X
Euphrasia stricta Stijve ogentroost Scrophulariaceae X X X X
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid Ranunculaceae X X
Ballota nigra subsp. foetida Stinkende ballote Lamiaceae X X
Monotropa Stofzaad (G) Monotropaceae X X X
Calluna vulgaris Struikhei Ericaceae X X
Coronilla eremurus Struikkroonkruid Cornaceae X
Thymus Tijm (G) Lamiaceae X
Phleum pratense Timoteegras en Klein timoteegras Poaceae X
Potentilla erecta Tormentil Rosaceae X X X
Lilium martagon Turkse lelie Liliaceae X X X
Nigritella nigra Vanille orchis Orchdaceae X
Gentianella campestris Veldgentiaan Gentianaceae X X X
Cynoglossum officinale Veldhondstong Boraginaceae X
Salvia pratensis Veldsalie Lamiaceae X X X X
Parthenocissus quinquefolia Vijfbladige wingerd Vitaceae X
Potentilla reptans Vijfvingerkruid Rosaceae X X
Linum suffruticosum Vlas Linaceae X
Polygala Vleugeltjesbloem (G) Polygalaceae X
Crepis Pyrenaica? Vlooienkruid Asteraceae X
Vicia cracca Vogelwikke Fabaceae X X X X X
Lathyrus verna Voorjaarslathyrus Fabaceae X
Rhamnus( cathartica) alpina Wegedoorn Rhamnaceae X
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Woodsiaceae X
Athyrium Wijfjesvaren (G) Woodsiaceae X
Aquilegia vulgaris Wilde akelei Ranunculaceae X
Origanum vulgare Wilde marjolein Lamiaceae X
Chamerion angustifolium Wilgenroosje Onagraceae X X X
Sedum album Wit vetkruid Crassulaceae X
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem Asclepiadaceae X X X X X
Melilotus albus Witte honingklaver Fabaceae X X X
Trifolium repens Witte klaver Fabaceae X X X X X
Oxalis acetosella Witte klaverzuring Oxalidaceae X
Luzula luzuloides Witte veldbies Juncaceae X X
Euphorbia Wolfsmelk (G) Euphorbiaceae X
Cirsium eriophorum Wollige distel Asteraceae X X X X
Mentha x rotundifolia Wollige munt Lamiaceae X X
Anthyllis vulneraria Wondklaver Fabaceae X X
Serratula tinctoria Zaagblad Asteraceae X X
Juncus inflexus Zeegroene rus Juncaceae X
Saponaria officinalis Zeepkruid Caryophyllaceae X
Astrantia major Zeeuws knoopje Fabaceae X X X X X x
Carlina acaulis susp. Simplex? Zilverdistel Asteraceae X X x
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata Zomerbitterling Gentianaceae X
Erigeron annuus Zomerfijnstraal Asteraceae X
Juncus articulatus Zomprus Juncaceae X
Phyteuma spicatum subsp. nigrum Zwartblauwe rapunzel Campanulaceae X
Verbascum nigrum Zwarte toorts Scrophulariaceae X X
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel Aspleniaceae X
Allium vineale Liliaceae X
Hieracium staticifolium Asteraceae X
Jovibarba globifera subsp.allionii Crassulaceae X
Melampyrum nemorosum Scrophulariaceae X X X X
Meum athamanticum Apiaceae X
Sedum rupestre? Crassulaceae X



Excursie 1 = Omhoog vanuit de camping richting sleepliften terug buitenom naar Gresse
Excursie 2 = Vanaf camping door Gresse naar Pas de Serpaton
Excursie 3 = Per auto via la Fruitière naar La Combe. Daar de route forestier en Le mas roux
Excursie 4 = Met auto in Gresse rechts bij de kerk over Col de l'Allimas scherpe bocht naar rechts, op grindpad linksaf bij bord Chauplane
Excursie 5 = richting Col de l'Allimas en met een boog weer terug naar de camping
Excursie 6 = Met de auto noordwaarts: Col de l Arzelier
Excursie 7 =Met de auto via Col de l Allimas en la Chauplane naar la Batie, daar eerst doorrijden naar P. Een deel van de groep ging naar Cascade
Excursie 8 = Lac de Monteynard
Excursie 9 = naar Les Petits Deux
Excursie 10 = Omgeving La Combe tussen St. Andéol en Château Bernard
Excursie 11 = Pas de la Ville
Excursie 12 = Balcon-Est


