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Voorwoord van de voorzitter 
 
De laatste avond. Een heerlijk maal, bereid onder de supervisie van Han, Marijke en Bob. Als toetje vertoonden zich daarna boven de bergflank waar we vanuit 
de camping op uitkeken drie Slangenarenden, een Zwarte wouw en een Lammergier. Hierna kwam op de andere bergflank een Apennijnse gems zich laten zien, 
een heerlijke afsluiting van een fantastisch kamp in het hooggebergte van de Pyreneeën.  
Een kamp met 14 deelnemers, op een simpele, maar toereikende camping in het gehucht Heas. Wat is het daar mooi! Gelegen tussen hoge bergwanden waar 
dagelijks de Vale gieren rondcirkelden en ook de Slangenarend tijdens de choc regelmatig kwam kijken, hebben wij een heerlijk zonovergoten zomerkamp 
gehad. 
’s Ochtends was het vaak fris, maar als de zon de wolken eenmaal verdreven had was het heerlijk en genieten. 
De camping ligt aan de voet van een van de vele cirque’s, overblijfselen van reusachtige gletsjers die hier het landschap gevormd hebben. Er is hier zoveel te 
bekijken dat de excursies vaak dichtbij de camping waren of er zelfs vanaf vertrokken.  
Onze excursieregelaar Anneloes had dit thuis allemaal keurig uitgezocht en voorbereid en we kregen van haar een zeer gevarieerd programma voorgeschoteld, 
waarvoor dank! Van kortere kruipexcursies tot stevige 
bergwandelingen, maar altijd met een scherp oog voor de 
fantastische flora en fauna die in dit gebied te beleven valt. 
Ingrid, Volkert, Marja, Jan, Anneloes, Thijs, Jose, Marijke, Bob, Maja, 
Astrid, Gerard en Han, bedankt voor jullie leuke gezelschap en goede 
bijdrages om van dit kamp zo’n groot succes te maken, 
Ik heb ervan genoten! 
 
Erik Dinslage  
 
 

Deelnemers 
Ingrid Andeweg, Volkert Bakker, Marja Bakker-van den Berg, Jan 
Cevat, Erik Dinslage (voorzitter), Anneloes ter Horst 
(excursieregelaar), Thijs Krosschell (admin), Jose Kuijken, Marijke 
Levy-De Hingh, Bob Maks, Maja Stavleu, Astrid Tilstra, Gerard 
Verroen, Han de Vries 
 
De foto’s in dit verslag zijn van Thijs Krosschell, Jan Cevat en Volkert 
Bakker 
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Excursies Héas 2016 
25-7    1 Vanaf het kamp naar het westen via het kerkje 

Het stippeltjes pad op de kaart blijkt niet meer te bestaan, we hebben langs de weg moeten 
lopen, maar de planten waren leuk. 

 
26-7    2 Cirque de Troumouse. 
  Per auto via tolweg naar boven. Gelopen tot Lacs des Aires 
  2 mensen zijn lopend naar boven gegaan (via Cabane des Aires) 
 
27-7    3 Pragnères tot Pont de Crabiou.  

P voor weg naar rechts. In groepjes gelopen, sommigen via (stijl) pad anderen via grindweg. 
 
28-7    4 Granges des Coumély 

P bij Lac des Gloriettes. Lopen richting 
Gèdre. 

 
29-7    5 Port de Boucharo 

In Gavarnie rechtsaf, P aan het eind van de 
weg ter hoogte van Lac des Espécieres. 
Gelopen zowel naar Port de Boucharo als 
Lac des Espécieres. 

 
31-7   6 Pont de Grabassets 

  Het kerkje van Héas    P in Gèdre-Dessus 
   7 Moules Dera 
  P bij Moulins 

 
1-8 8 Gavarnie richting waterval tot Hotellerie 
  Vanaf Gavarnie heen west helling, terug ‘gewone’ pad  
 
2-8 9 Cabane d’Aguila 
 10 Couryela du Hour 
 
2-8  Merlijn               Kruisbladgentiaan 
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3-8     11  Montagne de Poueyboucou 
Naar P Lac des Gloriettes gebracht, oostelijk gelopen, via tolweg naar 
kamp 

     12 Omgeving Ayrues en Granges de Bué 
 
4-8       13 Cirque d’Estaubé 
 
5-8       14 Cirque de Lis vanaf Pont de Crabiou 
     15 Rondom Luz via Viella 
 
6-8     16 Cirque de Troumouse 
  Licht zien worden op de Cirque 
     17 Couryela de Hour 
 
6-8  Afscheidsmaaltijd 
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Sfeerverslagen 
 
Excursie 1 Héas 

 
In verband met de komst 
van de zon in het dal, 
vertrokken we in plaats 
van om 9.00 om 10.00 uur. 
Er was deze eerste dag 
maar één excursie, zodat 
er nader kennis gemaakt 
kon worden. Het werd 
heerlijk weer, de 
bewolking van gisteravond 
was compleet verdwenen.  
We liepen bij de uitgang 
van de camping rechtsaf        Parasolzwam 
en daar de berg op. Het werd een 
typische eerste dag excursie: geen kruip 

maar een slow-kruip excursie, die wel 99 soorten planten opleverde.  
Na een uur verschenen de eerste vlinders. 
Een paar Fransen, die op het land aan het werk waren riepen ons een halt toe, de reden was niet 
duidelijk, maar we moesten terug. 
Verder langs de asfaltweg gelopen waar genoeg te zien was. De koffiepauze hielden we links van de 
weg, net over de kapotte betonnen brug. 
Daarna vervolgden we de weg tot een mooi plekje links van de weg, net over een stenen brug, waar 
we lunchten. 
Hierna keerden we via dezelfde weg terug. De excursie eindigde bij de koffiestop. De meesten wilden 
daarna wel even verder de weg inlopen, maar dat bleek toch niet zo interessant. Rond 3 uur was 
iedereen wel weer terug op de camping, na een dag genieten van heel veel planten, veel vlinders en 
een handvol vogels. 
Marja Bakker                Tijgerblauwtje 
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Excursie 2 Cirque de Troumouse 
 
Het eerste uur van de wandeling lag de gemiddelde snelheid op maar liefst 400 
meter per uur, zoveel was er te zien.  
Vanaf de centrale parkeerplaats volgden wij het uitgesleten pad richting de 
meertjes in de Cirque. Veel tapuiten, tal van nieuwe planten en in de meertjes veel 
jonge (bruine?) kikkers werden waargenomen. 
Bij het 
meer 

aangekomen ontmoeten wij Bob en Jose, die vanaf de camping omhoog geklommen 
waren.  
Hierna brachten een aantal van ons nog een bezoek aan de witte dame, waarna we 
moe maar voldaan weer richting camping afdaalden.  
Erik Dinslage 

Astrantia 
 
 
Excursie 3 Pragneres tot Pont de Crabiou 
 
Een onverhard weggetje slingert zich van hier omhoog, maar er loopt ook een voetpad, dat alle bochten van het 
weggetje afsnijdt. 
Met z’n 14-en omhoog en spoedig besloten 3 personen via het bergpad naar het eindpunt bij de Cirque de Lis te 
gaan. Toen waren er nog maar 11 deelnemers over. 
Tevoren was afgesproken om 3 uur terug te zijn bij de auto’s om nog wat boodschappen te kunnen doen.  
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Van deze 11 vonden 3 personen het niet leuk om over het steile, donkere bospad te lopen en 2 
wilden dat juist wel. Enfin, toen waren er nog maar 6 over, even later weer 7. 
Twee vlinderaars bleven ergens hangen, want toen de bewolking oploste en de zon volop ging 
schijnen, kwamen ook de vlinders tevoorschijn.  
En zo ging het de rest van de excursie verder: 5 planten kijkers, 2 vlinderaars en de overige 7 waren 
uit het zicht. Wij, de plantengroep, bleven het weggetje volgen tot een hoogte van 1220 meter en 
nog flink verwijderd van ons doel, de Pont de Crabiou. 
De terugweg, na een lunchpauze, ging over dezelfde route. En de 7 afgescheidenen voegden zich 
stuk voor stuk weer bij ons.  
Uiteindelijk bereikten we met z’n 14-en om 3 uur de geparkeerde auto’s. 
Over discipline gesproken! 
Gerard Verroen 

 
 
Excursie 4 Granges des Coumely      Keizersmantel 
 
Een kleine excursie, lekker dichtbij. Erik blijft een dagje thuis, onze diehards, Jose en Bob, gaan te 
voet en de anderen met de auto. Bij de parkeerplaats aangekomen verbazen we ons over het 
grote aantal auto’s. Er is een komen en gaan van groepen jongeren, soms vergezeld van ezels.  
Het is een stralende dag en dat is zeer 
welkom na –zoals gewoonlijk- een 
koude ochtend.  
Behalve prachtige vergezichten is er 
veel te zien. Dat vertaalt zich naar het 
feit dat we met de duizelingwekkende 
snelheid van 0,8 km per uur 

vooruitkomen. Geen probleem, dit is typisch KNNV’s. 
Blauwe irissen wijzen ons de weg; maar …… maken we het geplande rondje nog af? Sommigen niet, 
de meesten wel, het tempo zal worden opgevoerd. Eerst lunchen. 
Op een Pyrenee zit een witte steen, maar wat is dat? Hij beweegt en komt tot leven en verandert in 
een witte kip en uiteindelijk blijkt het een aasgier te zijn! 
Een plasje met vele blauwtjes. En dan? Het moet niet gekker worden: er ligt een draadje in het water-
het beweegt! En als Han dan nog een speerpunt vindt uit de tijd van de Missing Link… 
Nu zitten we wel in de buurt van Lourdes, maar Merlijn is ook al gesignaleerd…        een draadworm? 
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Als een gewillig volkje laten we ons door Mozes meevoeren naar het beloofde land : Camping de la Munia. 
Wederom een fantastische, zonovergoten dag met waarnemingen om je over te verwonderen.. Leerzaam, gezellig, sportief en … je komt nog eens ergens.  
De KNNV-ik denk dat ik lid word. 
Marijke  
 
 

Excursie 5 Port de Boucharo-Lac des Epicieres 
 
De dag begon met een wonder. Erik was de avond tevoren geheel genezen 
teruggekeerd uit Lourdes. 
Met de gebruikelijke 3 auto’s reden we via Gavarnie naar de parkeerplaats op de Col 
de Tentes. Hoogte 2207 meter. 

 
Maar dit niet nadat we enkele keren gestopt waren o.a. voor een niet 
meer levende koe waar een 60-tal Vale gieren zich aan te goed 
deden. Goed van Anneloes dat ze dit voor ons geregeld had. 
De wandeling van de Col de Tentes naar de Port de Boucharo was 
zelfs voor minder validen een makkie. Wel met een prachtig uitzicht 
op deels besneeuwde en spectaculair gevormde bergen (met 
gezichten).  



9 
 

Koffiepauze bij de Port de Boucharo. Enkele mensen begonnen alvast planten te determineren 
en drie gingen in Spanje op zoek naar Kwastjesbloem (Soldanella). Dat werd niet gevonden, maar 
wel een veld vol Edelweiss.  
Ondertussen was een groot gedeelte van de groep “kruipend” teruggegaan richting 
parkeerplaats. Dit was zo vermoeiend dat ze ondertussen een bankje hebben opgezocht om te 
lunchen. Vanaf de parkeerplaats is nog een korte wandeling gemaakt naar het Lac des 
Especieres. Daar in de buurt prachtige gentianen gevonden.  
Wederom een heerlijke dag. 
            Edelweiss    Vliegend hert 
 
Excursie 6 Pont des Grabassets 
 
Het begint allemaal met een Vliegend 
hert, wiens eega helaas is overreden. Hij 
zit ernaast en steigert, niet gediend van 
onze belangstelling en medeleven. In 

verdedigingshouding wordt hij gefotografeerd.  
Under the Mistletoe: Bob legt uit hoe hij zijn 
zaden verspreidt. De kleverige bessen plakken 
aan de snavels van vogels die ervan snoepen 
en vervolgens vegen ze hun snavel schoon aan 
’n tak en is een zaadjes “geplant”. 
De sfeer van het eerste stijgende pad wordt door Jan geduid als het Olie B. Bommel Bos. Het doet Bob 
aan Tolkien denken en zelf verwacht ik dat ieder moment Paulus de Boskabouter uit zijn boom 
tevoorschijn kan komen. Er wordt een bril gevonden; is die dan misschien van Salomo (de raaf)? Maar 
nee, hij blijkt toch van Ingrid te zijn. De bedauwde spinnenwebben zijn als hangmatjes voor Priegeltje 
en andere nevelelfen.  
Langs het pad omgewoelde aarde, zwijnensporen. Parende zwarte wegslakken in innige omarming met 
hun liefdespijlen. Bij een beek die kabaal maakt alsof er een trein langs dendert lunchen we. Op de 
terugweg lopen we stevig dalend door een beukenbos met prachtig gezeefd licht. De beuken hebben 

licht grijsgroene stammen en frisgroen blad. Vele varens en mossen maken het groene gevoel compleet. 
Al met al viel het stijgen en dalen mee alhoewel ik spieren voel waarvan ik vergeten was dat ik ze had. 
We waren in de wolken! (letterlijk en figuurlijk)!!   
Marijke 
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Excursie 7 Moules Dera 
 
Wat later dan gewoonlijk (9.30) i.v.m. mist en lichte regen vertrokken wij met 5 mensen in 1 
auto. Alle anderen van het kamp reden voor ons uit, zelfde richting, maar stopten eerder om 
een langere bergroute te wandelen. 
Bij een fotogeniek plekje met een snel stromende beek en watervallen was een p-plekje 
beschikbaar. 
Eerst een rondje langs de historische molens: huisjes met een ingebouwd waterrad en 
daarna, eerst via een stukje D178 en dan linksaf de berg op, begonnen we aan de 
afwisselende route. 
Het eerste deel liep langs vooral weidegrondjes van bergboeren, daarna een opener stuk 
met rotsen en leuke begroeiing  
Helaas was het door het donkere weer een slechte dag voor vlinders, want die hadden hier 
anders in grote getale rondgevlogen. Nu vonden we alleen wat verkleumde blauwtjes, 
vastgeklemd aan plantentakjes. 
Weer wat hoger liepen we vooral door een bosgedeelte, Es, Eik, Meidoorn, Lijsterbes, Berk. 
Na het bos moesten we een flink eind dalen over los gesteente om weer bij het beginpunt 
terug te komen.  
Een afwisselende wandeling op een donkere dag met een aangename wandeltemperatuur. 
De wandeling was een kleine 3 kilometer. Rond half drie waren we terug bij de auto’s.         Heideblauwtje 
Thijs. 

 
 
Excursie 8 Gavarnie 
 
Met 3 auto’s reden we via Gedre naar Gavarnie, een kleine 15 km vanaf het kamp. De lucht was nog 
geheel bewolkt, we reden zelfs even door de onderste wolkenlaag heen. 
In Gavarnie kwam de zon spoedig door, hoewel de bergen van de Cirque nog onzichtbaar waren. Bij 
het begin van het dorp hielden we rechts aan en kwamen we op een duidelijk wandelpad terecht. 
Rechts van ons mooie bloemenweitjes en door de zon waren hier ook de eerste vlinders aanwezig, 
links de hoofdroute naar de Cirque de Gavarnie, met muilezels en paarden en veel wandelaars. 
Bij de eerste, nog duidelijke splitsing, links aangehouden en kwamen we door een bossenrijke zone 
met een rijke vegetatie (veel planten!). Na een wat steile klim tussen twee rots massieven door 
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belandden we op een prachtige, geheel open en tamelijk vlakke top met een prachtig uitzicht op de 
Cirque. De wolken losten geheel op. Dit was onze koffiepauze-stek, met een nieuwe gentiaan: kruisblad? 
En hier ging het mis! Want na de pauze gingen we niet naar beneden, maar volgden we het pad 
rechtdoor, omhoog het bos in. Fout! 
Via een onduidelijk paadje steil afgedaald tot het hoofdpad en dit vervolgd. Weer fout, want we waren 
door de onofficiële afdaling op een te hoog gelegen , en dus verkeerd, pad terechtgekomen. 
Stukje terug en nu het juiste pad genomen, maar daar lag het theater voor de voorstelling van de 
komende avonden. 
Wel was het hier mooi: weitjes, bergbeekjes, weinig mensen, dus ideaal voor een lunchpauze. 
Het was prachtig, zonnig weer geworden. Na deze pauze over een brede bergbeek, vervolgens zeer steil 
omhoog met behulp van een ijzeren leuning en een ketting. Nog een stukje door dichte begroeiing en 
toen bevonden we ons op 
de toeristische hoofdroute. 
Hier splitste de groep zich, 
de meesten wilden en 
gingen door naar het 
uitzichtpunt op de Cirque 
bij de l’Hostellerie de 
Cirque, enkelen vonden het 
genoeg en wandelden over 
de hoofdroute terug naar 
Gavarnie. 
  
 

Kruisbladgentiaan 
 
Een afdaling van ruim 100 meter over een kleine 4 km.  
En daar was na enige tijd onze groep weer compleet en aanvaardde elke auto de 
terugreis naar ons kamp te Heas. Met dank aan Astrid, die ons dankzij haar 
elektronische routekaart plus GPS, een aantal malen weer op het rechte pad 
bracht, want de wandelkaart kwam nauwelijks overeen met de werkelijke situatie.  
Gerard.          
                 Blauwe ijsvogelvlinder 
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Excursie 9 Cabane de l’Aguila 
 
We gaan te voet, onderaan de camping links. Marja, 
Anneloes, Astrid en Thijs maken een andere tocht. Wij 
gaan het eerste pad links omhoog. Bob heeft twee jonge 
Nederlandse vrouwen uitgenodigd om met ons mee te 
gaan: Monique en Hella, leuk! 
Het pad is makkelijk te vinden en verdwalen is er niet bij 
vandaag. Gelukkig maar want ik ben voor het eerst 
excursieleider. Na plusminus 400 meter pittig stijgen 
komen we bij het bruggetje en een uitgestrekte weide 
met koeien. Na overleg besluiten we wat hogerop te 
gaan, tot een top. Maar … na iedere top is er weer een 
top en nog een top. Op 2001 meter ploffen we neer, moe 
maar gelukkig. Ademloos kijken we naar het uitzicht, het 
is fantastisch! 
We zitten boven de “giergrens” en zien ze nu van bovenaf 
en heel dichtbij. Jan is niet te houden, gaat nog hoger en 

vindt de vleesetende Zonnedauw. Om beurten wijzen we onze gasten op planten, 
vogels en vlinders. Ze zijn erg geïnteresseerd en nog meer in elkaar! 
Omdat we ’s avonds naar de theatervoorstelling “Merlijn” gaan willen we op tijd thuis 
zijn. Behalve Gerard, hij vindt het zo heerlijk dat hij nog wat langer boven wil blijven 
genieten. 
Het lukt. Ongeveer 14.30 zijn we beneden. Het was geen makkelijke afdaling, 500 
meter over dit rotsige pad, maar het was het dubbel en dwars waard! 
Het was een stralende dag en er was geen wolkje aan de lucht… 
Marijke 
 
 
 
 
 
              Apollovlinder 
 



13 
 

 
Excursie 10 Couryela du Hour 
 
Samen met de andere groep liepen we naar het parkeerterrein voor het tolhuisje. De grote groep 
nam de route linksaf omhoog, wij gingen het pad op richting Cirque de Troumouse. Later zagen we 
onze kampgenoten als een lint door het landschap lopen. Het was mooi weer, we zagen rechts een 
reeks watervallen en een dal met in de diepte een beek. Toen het pad steeds hoger ging en er geen 
oversteek leek te zijn, zijn we teruggekeerd en afgedaald naar de beek. Onderweg een marmot die 
zich mooi liet zien. 
Bij de waterval zagen we een groepje jonge mensen in wetsuits afdalen met en zonder touw. Bij de 
beek vlogen verschillende vlinders en we vonden er de resten van een Buizerd, het kopje nog intact. 
Even verderop de bovenkaak van een schaap, waarin zich een wespenkolonie gevestigd had. 
We volgden de beek en vonden een mooie plek om te lunchen. Terwijl we er zaten kwamen er een 
grote gele kwik en een Waterspreeuw langs vliegen. Heerlijk om zo te lunchen en tegelijk te 
genieten.  
Na een klim terug naar de weg liepen we het laatste deel van de weg terug. Een mooie dag.  
Thijs 
 
 
Uitstapje naar Merlijn 

Thijs had gezien dat er een openlucht 
voorstelling zou zijn van Merlijn een 
half uurtje wandelen vanuit Gavarnie 
midden tussen de bergen. Bijna 
iedereen was enthousiast en ging 
mee. Heel veel toeschouwers, erg 
gezellig, stokbrood mét vooraf, een 
fantastisch schouwspel met een 
geweldige akoestiek.  
Ook de wandeling terug naar Gavarnie 
in het donker, met al die honderden 
bezoekers, deels voorzien van fakkels, 
zal ik niet gauw vergeten. 
Volkert 
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Excursie 11 Montagne de Poueyboucou 
 

Om half elf en met stralend weer vertrokken de excursies vanmorgen ivm het late 
theaterprogramma van gisteravond. 
Door 2 sherpa’s werden we met 9 mensen de berg aan de overkant van de camping 
opgereden. 
Heel fijn en wat een geluk! In mijn onnozelheid had ik me al afgevraagd waar al de 
auto’s die we tegenkwamen vandaan kwamen. Nou, die konden geen parkeerplaats 
meer vinden boven. 
Ons was verteld dat het 200 meter klimmen was, dan redelijk vlak en dan dalen tot de 
tolweg. Het klimmen bleek eerder 300 meter te zijn. Maar het was een mooie tocht met 
marmotten, vogels, planten, vlinders en een mooie stuifzwam, die het bekijken zeer 
waard waren. En niet te vergeten het uitzicht. Bij Marijke bracht al dat moois, de 
vlinders in het bijzonder, een gedicht in herinnering, het Flieflodderke van Guido 
Gezelle. 
Om 12.00 uur bij de koffiestop hadden we de 200 meter klimmen erop zitten. Zo 
ongeveer op het hoogste punt hebben we geluncht. Daarna kwamen we langs een heel 
leuk rotsje met nieuwe planten, o.a. het elfenvingerhoedje.  
Na de volgende stop werd het echt dalen en verdeelde de groep zich in hardlopers,  

een stuifzwam rustige genieters en een eenpersoons zangexpeditie. Er was nog wel wat interactie 
onderweg en zo bereikten we de zonovergoten camping waar weer de nodige nieuwe 
tenten verrezen. 
Volkert. 

 
Excursie 12 Ayrues/Grange de Bue 
 
Half elf vertrek i.v.m. de late avond ervoor. Tot hun verbazing bleken Thijs en Han de enige twee deelnemers te zijn voor de excursie naar Ayrues. Omdat we 
vlak bij Gedre kwamen maakten we van de gelegenheid gebruik om postzegels te kopen. Maar tot ons verdriet bleken de Franse posterijen op woensdag het 
loket gesloten te houden.  
Ons verdriet hierover hebben we toen maar bij het naastgelegen cafétje met een kop koffie verdronken. 
Elf uur was daarvoor ook een mooie tijd.  
Op pad naar Ayrues. Op zoek naar een pad naar de rivier om de rondwandeling te maken. Dat pad bleek er niet te zijn. Daarom op zoek naar een parkeerplaats. 
Ook dat bleek lastig. Bovendien bleek de geplande excursie een heen-en-weertje te zijn langs de weg. 
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Vervelend was dat de bermen tot op enkele meters gemaaid waren, dus geen plant te 
bekennen. Niet dat we dat erg vonden, want planten was niet onze sterkste kant. Vogels des te 
meer. Maar die lieten zich niet zien, op een Witte kwikstaart na toen we een poosje buiten de 
auto de omgeving in ogenschouw namen. 
De hele weg uitgereden, aan het einde (vlak bij de waterkrachtcentrale) nog een poosje bij de 
rivier gekeken of er toevallig een Waterspreeuw te zien was. Ook tevergeefs.  
We zaten toen op een dood punt. Naar de camping en een boek lezen, of toch maar iets doen in 
het kader van de KNNV? 
We kozen voor dat laatste. We reden langs dezelfde weg terug tot vlak bij Gedre en namen toen 
de weg naar Granges de Bue. De weg bleek al snel een grindweg te zijn waar we nogal wat stof 
deden opwaaien. 
De parkeerplaats aan het einde van de weg bleek vol, maar een stukje terug toch een plek voor 
de auto gevonden. Te voet het pad van de GR 10 op en daar kwamen we in een erg mooi 
berggebied waar we laat geluncht hebben. Intussen genoten van grote groepen Vale Gieren.        Vale gieren 
Langs dezelfde weg weer teug naar de auto en weer terug naar de camping, waar we ca. 15.30 aankwamen. Toch nog een mooi einde van een dag die wat 
teleurstellend begon. 
Han.  

Excursie 13 Cirque d’Estaube 
 
Een half uur eerder dan gewoonlijk en ook met 10 personen stonden we klaar om weer naar 
Lac des Gloriette te vertrekken. Maar niet nadat Anneloes van Marja een voorproefje kreeg 
van onze waardering voor haar coördinatorschap. 
In 2 auto’s naar de grote P, waar het nu geen gedrang van auto’s was. 
Wel 3 mannen die een kudde schapen op de P aan het controleren en ontwormen waren. 
Later kwamen we de kudde weer tegen en nu had elk schaap een extra blauwe stip op de 
rechterbil. 
Via sentier de decouverte in pal zuidelijke richting naar de Cirque d’Estaube. Alleen Han en 
ondergetekende hebben de lunch in deze kleinste van de drie cirques genuttigd. 
Vlak voor de ontsnapping van Han en Bob uit het KNNV peloton was er zowel onder de 
vogelaars als de plantenaars een geduchte opwinding. Eerst 2 Slangenarenden??, welke 
oostwaarts het dal in zweefden en plotseling kwam uit dezelfde richting een grote, zo niet zeer 
grote roofvogel weer terug gezweefd. Commotie, maar alom werd de mening gedeeld: Dit is 
een Lammergier. 

Lammergier 
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Ondertussen wonden de plantenaars zich eerst nog op over een Smalbladige sempervivum en dat was 
eigenlijk business as usual, maar de langste onder ons, Gerard, ontdekte hoger op de rots een prachtige 
pol “Franse” Edelweiss. Ook werd 
onderweg genoten van de Waterspreeuw, 
die zich uitbundig liet bekijken. Ook die 
natte plek met wel 60 blauwtjes en andere 
vlinders was een fantastisch gezicht. 
Uiteindelijk via de westkant van het meer 
terug over de stuwdam en tegen drieën 
stonden we weer naast de auto’s om naar 
de camping te vertrekken. 
Geen regen, wel enkele prachtige uit het 
dal opkomende wolken en een heerlijke 

Waterspreeuw                wandeltemperatuur.  
     Bob 

 
Excursie 14 Cirque de Lis 
 
Om 10 uur bij optrekkende wolken had Anneloes een alternatieve route gevonden voor de langere 
afstandswandelaars . 
Vanwege de nachtelijk vochtigheid leek de Sapiniere de Barrada minder geschikt.  
We zitten met z’n zessen in twee auto’s, wolken trekken weg, bergtoppen komen weer in zicht. De weg is 
haarspeldbochtig en smal. Gelukkig geen tegenligger tot aan de Pont de Crabiou op 1274 meter. De wandeling erna 
is licht stijgend en voert langs de woest stromende Ruisseaux de Bad Barrada in een diepe kloof, langs kleur- en 
kruidenrijke hellingen, door een hazelnotenbos en een haast manshoog Adelaarsvarenbos. Bob ontdekt een 
Smaragdhagedis die zich laat bewonderen op een grote steen. 
Van onze lunch genieten we aan de voet van de Cirque met zicht op een zachtblauwe helling vol distels. 
De afdaling gaat heel soepel. We vinden nog wel voor het eerst een bloeiende Carlina Acanthifolia (de acantbladige 
distel) 
Het was een van de mooiste tochten met veel beter weer dan verwacht. 
Ingrid 
 
Smaragdhagedis 
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Excursie 15 Rondom Luz 
 
Welgemoed begonnen we aan de 
wandeling.  
Eerst het kerkje bezichtigen in Luz. Van 
buiten lijkt het wel een vesting. 
Het zou vandaag niet zo erg stijgen en 
daarna weer langzaam dalen. Dat bleek 
een misvatting. Vooral in het begin werd er 
veel van de deelnemers gevraagd op de 
steile weg omhoog. Maar goed als je dan 
eenmaal boven bent, heb je het de rest 
van de dag weer een stuk gemakkelijker en 
werd het alsnog een fijne wandeling, die 
zeker de moeite waard was. 
Al voordat we Luz uitliepen zagen we de 
Grote weerschijnvlinder. Fantastisch om 

Grote weerschijnvlinder: zonder      en met              de weerschijn  
bij een bepaalde lichtinval die 
blauwe weerschijn te zien.  
De wandeling voerde ons naar 
Viella. We genoten 
erg van het mooie 
weer, en op de 
terugweg konden we 
het niet laten ook nog 
even een bezoek te 
brengen aan de ruïne 
van het kasteel Sante-
Marie, met een mooi 
uitzicht over Luz. 
Volkert 
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Excursie 16 Cirque de Troumouse 
 
Goed dat we niet alles van tevoren weten.  
Als Jan had geweten dat de Stippelgentiaan uitgebloeid was, was 
deze excursie waarschijnlijk niet doorgegaan.  
Om kwart voor 6 op. Hoe is het weer? Verrassing? Ik zie de 
contouren van de bergen. ‘Ja’ zegt Volkert, maar ik zie helemaal 
geen sterren. Hier en daar gaat een lichtje aan in een tent: Het 
gaat door. Gelukkig! 
Om half 7 vertrekken we richting Cirque de Troumouse om daar 
de zonsopkomst mee te maken. Er hangen wat wolken, waar we 
vlak voor de parkeerplaats doorheen rijden. Een lange rij koeien 
loopt achter elkaar naar de weidegronden: alleen de voorste koe 
heeft een bel om, de rest niet. Er komt geen herder aan te pas. 
De bel om is hier dus voor de leidende koe en niet voor de 
weglopers, zoals we eerst dachten. Jan is boos op de koeien, 
want die eten alle plantjes op.  
Bij het beeld van Maria zien we langzaam de zon doorbreken en 

de wolken in het dal oplossen. Het is mooi om op deze manier afscheid te nemen van de 
Cirque. Er worden nog enkele planten gespot. Al met al weinig waarnemingen. We moeten 
het doen met koeien, schapen en graspiepers. Het is koud, een graad of 5. We proeven de 
natuur met volle teugen, de imposante bergen om ons heen-het vroege zonlicht op de 
eerste toppen- de wattendeken in het dal die langzaam oplost en tenslotte in het niets 
verdwijnt. 
Maria staat al die tijd devoot op eenzame hoogte en staart bewegingloos in de verte. 
Op de terugweg zijn de ongestippelde stippelgentianen van een afstand mooi, maar 
dichterbij blijken ze uitgebloeid te zijn. Toch heeft Jan geen spijt van zijn tocht naar boven.  
Op de weg lopen 5 paarden die door Marijke, onze paardenfluisteraar, toegesproken 
worden, waarna ze ruimte maken voor onze auto’s. 
Om 9 uur zijn we terug in het kamp en kunnen we onze ochtend voortzetten met een 
welverdiend ontbijt. 
Marijke en Maja 
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Excursie 17 Couryela du Hour 
 
De laatste excursie van dit kamp! Om 10.00 uur stonden toch nog enkele 
diehards klaar om te vertrekken. Enkele van hen waren nog maar net terug van 
de vroege ochtendexcursie naar de Cirque de Troumouse, waar ze de zonsopgang 
hadden bekeken. 
De wandeling, 3 dagen eerder gedaan door 4 andere kampgenoten, voerde even 
na de camping via een bergpaadje omhoog. Na 2 weken in de bergen, konden we 
nog steeds opnieuw stilstaan om de prachtige omgeving te bewonderen. Het 
blijft een belevenis om hier rond te dwalen. 
Even na het hekje klauterden we de berg omlaag, het dal in. Daar is een prachtige 
waterval die zijn water loost op een helder stenig beekje. De oever van dit beekje 
is prachtig begroeid en op de vele stenen zijn kleuren van de korstmossen. 
Hoewel er 
aanmerkelijk 
minder leven 
was dan een 
paar dagen 
geleden, zijn er 

toch nog een aantal vlinders gefotografeerd.  
We moesten het ditmaal doen zonder Waterspreeuw, Grote gele kwik en Blauwe rotslijster, 

maar de vele zwarte roodstaarten en 
zingende geelgors waren voldoende 
om het ook vandaag weer tot een 
prachtige wandeling te maken.  
Lang hebben we een jonge marmot, 
redelijk dichtbij, kunnen bewonderen 
(en op de foto kunnen zetten). 
Aan de overzijde van de beek weer 
steil tegen de berg opgeklommen om 
via de tolweg terug te keren.  
Een korte, leuk wandeling, waarmee dit kamp kon worden afgesloten. 
(Nou ja, we hebben nog een gezamenlijke kampmaaltijd te goed vanmiddag!) 
Thijs 
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Plantenlijst 
Maja Stavleu 
 
Tijdens 14 van de 16 excursies zijn de planten genoteerd. De genoteerde gegevens zijn verwerkt in deze plantenlijst. 
Ik heb gekozen voor een alfabetische volgorde van de wetenschappelijke namen, waardoor planten uit hetzelfde geslacht, bv. Campanula (klokjes) of Viola 
(viooltjes) dicht bij elkaar komen te staan.  
Als er niet tot op soort gedetermineerd kon worden is de geslachtsnaam genoteerd gevolgd door spec. (species is ‘soort’ in het latijn), bv. Tilia spec. is een linde 
soort. Tussen haakjes is soms wat extra informatie gegeven. Van sommige planten was geen Nederlandse naam bekend, bv. Allium roseum. In dat geval heb ik 
ervoor gekozen om deze in het Nederlands Look soort te noemen (in dit geval met tussen haakjes de naam die we hem in de wande lgangen gaven: ‘rode ui’).  
Veenendaal, 5 oktober 2016 
 
 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam excursie 

Acer campestre Spaanse aak 6,7 

Achillea millefolium Duizendblad 1,3,4 

Acinos alpinus (=Calamintha alpina) Alpensteentijm 7 

Acinos arvensis (=Calamintha acinos) Kleine steentijm 4 

Aconitum lycoctonum vulparia Gele monnikskap 1,8,11                 

Aconitum napellus Blauwe monnikskap 1,10,11,16         

Aconitum variegatum Bonte monnikskap 1 

Adenostyles alliariae Alpendost 1,6,14,16 

Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie 6,14 

Alchemilla alpina Alpenvrouwenmantel 1,3,5,11 

Alchemilla vulgaris Gewone vrouwenmantel 1,4,11 

Allium oleraceum Moeslook 1,7 

Allium roseum Look soort ('rode ui') 1,10,11 

Allium schoenoprasum Bieslook 5,8,16 

Allium sphaerocephalon Kogellook 1,7             

Allium ursinum Daslook 3 

Alnus spec. Els soort (met gallen) 8 

Androsace villosa Zilverwit mansschild 2 
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Angelica spec. Engelwortel 3                      

Antennaria dioica Rozenkransje 2,5,11,13 

Anthemis arvensis Valse kamille 3 

Anthyllis montana Bergwondklaver 9,13 

Anthyllis vulneraria Wondklaver (roodbloeiend) 3,7,16 

Aquilegia spec. Akelei soort 1,3 

Arabis hirsuta hirsuta Ruige scheefkelk 8 

Arabis turrita Torenscheefkelk 3 

Arctium spec. Klit soort 1,16 

Arctostaphylos uva-ursi Berendruif 4,13 

Arenaria ciliata Muur soort 5 

Armeria maritima Engels gras 5,8 

Arnica montana Valkruid 2 

Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 

Aruncus dioicus Geitenbaard 14 

Asperula taurina Walstro soort 1,7 

Asphodelus albus Affodil 4 

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteelvaren 2,3,7 

Asplenium alternifolium  Peterselievaren 2,11,16 

Asplenium ceterach Schubvaren 6,7 

Asplenium onopteris Grote zwartsteel 14 

Asplenium ruta-muraria Muurvaren 6,8 

Asplenium septentrionale Noordse streepvaren 1,7,10 

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren 1,3,7,14 

Aster alpinus Alpenaster 2 

Astrantia major Groot sterrenscherm 1,3,7,8,11,15,16 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 3,14 

Bartsia alpina Alpenhelm 6,9,13 

Bellis perennis Madeliefje 1 

Betula spec. Berk soort 3 

Blechnum spicant Dubbelloof 3,6 
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Briza media Bevertjes 1,3,4,7 

Bupleurum angulosum Goudscherm soort 8,11 

Bupleurum falcatum Sikkelgoudscherm  7,13 

Bupleurum spec. Sikkelgoudscherm soort 4 

Buxus sempervirens Buxus 3,7 

Calamintha spec. Steentijm soort 2,9 

Calamintha sylvatica Bergsteentijm 11 

Calluna vulgaris Struikhei 2,3,4,11 

Caltha palustris Dotterbloem 2,11,13 

Campanula cochlearifolia Elfenvingerhoedje 2,11 

Campanula glomerata Kluwenklokje 1,3,7,8,15 

Campanula patula Weideklokje 3,7 

Campanula rapunculoides Akkerklokje 1 

Campanula rhomboidalis Bergklokje ? 1 

Campanula rotundifolia Grasklokje 1,7 

Campanula scheuchzeri Klokje soort 4,5 

Campanula trachelium Ruig klokje 3,7             

Cardamine impatiens Springzaadveldkers 3,14 

Cardamine raphanifolia Pinksterbloem soort 14 

Carduus carlinoides Pyrenese distel 2,5,10      

Carex echinata Sterzegge                     2 

Carlina acanthifolia cynara Zilverdistel soort 1,4,7 

Carlina acaulis Zilverdistel 4,9,11 

Centaurea jacca   Knoopkruid 1,3,7 

Cephalanthera longifolia Wit bosvogeltje (uitgebloeid) 6 

Cephalanthera spec. Bosvogeltje soort 14 

Chaenorhinum minus Kleine leeuwebek 3,14 

Chelidonium majus Stinkende gouwe 7 

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik 1 

Cirsium eriophorum Wollige distel 1,10,11,14 

Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel (blad gezaagd) 6 
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Cirsium palustre Kale jonker 3,10,11 

Cirsium vulgare Speerdistel 3 

Clematis vitalba Bosrank 3,7 

Convolvulus arvensis Akkerwinde 3,7 

Corylus avellana Hazelaar 1,3,7,15 

Crepis capillaris Klein streepzaad 1 

Crepis pygmaea  Dwergstreepzaad 5 

Cuscuta epithymum Klein warkruid 4,7,14 

Cuscuta europaea Groot warkruid 14 

Cuscuta spec. Warkruid soort 1,9 

Cystopteris fragilis Blaasvaren 1,7,8 

Dactylis glomerata Kropaar 1 

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis 8 

Dactylorhiza maculata Gevlekte orchis 4,13 

Daphne cneorum Steenroosje 4                    

Daphne mezereum Rood peperboompje 2 

Daphne spec. Peperboompje soort 7 

Daucus carota Wilde peen 3,7 

Dethawia tenuifolia Bevernel soort 7 

Dianthus deltoides Steenanjer 1,4,11,16 

Dianthus monspessulanus Montpellieranjer 1,3,4,7,15,16    

Dianthus superbus Prachtanjer 9 

Digitalis lutea Geel vingerhoedskruid 3                         

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw 9 

Dryas octopetala Zilverwortel 4,13 

Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 15 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 13 

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren 1,14 

Echium vulgare Slangenkruid 1,3,7,11,16 

Eleocharis quinqueflora Armbloemige waterbies 2 

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis 3,4,6,8,14 
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Epipactis helleborine Brede wespenorchis 3,6,7,14 

Epipactis spec. Wespenorchis soort 14 

Equisetum arvense Heermoes 3,15 

Equisetum hyemale Schaafstro 3 

Equisetum variegatum Bonte paardenstaart 13 

Erica vagans Kruipende dophei 6 

Erigeron acer Scherpe fijnstraal 1 

Erigeron spec. Fijnstraal soort 2 

Erigeron uniflorus Eenhoofdige fijnstraal 2 

Erinus alpinus Alpenbalsem 5 

Eriophorum angustifolium Veenpluis 2,4                

Eryngium bourgatii Pyrenese kruisdistel 1,6,10,13,14 

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk 14 

Euphrasia spec. Ogentroost soort 2,3 

Euphrasia stricta Stijve ogentroost 3 

Fagus sylvatica Beuk 3,4 

Filipendula ulmaria Moerasspirea 6,15 

Fragaria vesca Bosaardbei 1,3,8 

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 14,15 

Galinsoga spec. Knopkruid soort 7 

Galium mollugo Glad walstro 1,5 

Galium odoratum Lievevrouwebedstro 3,7,14 

Galium pumilum Kalkwalstro 7,1 

Galium uliginosum Ruw walstro 3 

Galium verum Geel walstro 1,4,7 

Gentiana alpina Zuidelijke gentiaan 5 

Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan 4,13 

Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan ? 8 

Gentiana lutea x punctata ? Gele gentiaan x Gestippelde gentiaan? 2 

Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan 2,5 

Gentianella campestris Veldgentiaan 2,4,8,11,13    
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Geranium cinereum Grauwe ooievaarsbek 5,8            

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek 3,7 

Geranium molle Zachte ooievaarsbek 3 

Geranium phaeum Donkere ooievaarsbek 3 

Geranium pratense Beemdooievaarsbek 14 

Geranium robertianum Robertskruid 1,3 

Geum spec.  Nagelkruid soort 1,3,11,15 

Gnaphalium norvegicum Noorse droogbloem 2 

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis 3,4,6,8 

Gymnadenia spec. Muggenorchis soort (uitgebloeid) 7 

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren 3,6 

Hedera helix Klimop 15 
Helianthemum nummelarium 
Pyrenaicum Geel zonneroosje 1,3,4,7,10,16 

Helleborus foetidus Stinkend nieskruid 1,3,4,7,11 

Hepatica nobilis Leverbloempje 3,7,14,15 

Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 1,3 

Hieracium pilosella Muizenoor 1,7,10,11,16 

Hierochloe spec. Reukgras soort 1 

Holcus mollis Gladde witbol 3 

Huperzia selago Dennenwolfsklauw 2,13 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 3,7,15 

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid 4 

Iris latifolia Engelse (Pyrenese) lis 1,4,16        

Jasione montana Zandblauwtje 2 

Jovibarba Klokjesvetkruid 7 

Juncus squarrosus Trekrus 2 

Juniperus communis alpina Jeneverbes (alpiene ondersoort) 6 

Juniperus spec. Jeneverbes soort 4,7 

Knautia arvensis Beemdkroon 1,3,4,8 

Lactuca perennis Blauwe sla 3,4,14 
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Lactuca serriola Kompassla 15 

Laserpitium spec. Laserkruid soort 4,7 

Laserpitum latifolium Breedbladig laserkruid 1 

Lathyrus latifolius Brede lathyrus 1,3 

Lathyrus pratensis Veldlathyrus 1 

Lathyrus spec. Lathyrus soort 14 

Leonotodon aumtumnalis Vertakte Leeuwentand 1,4 

Leontopodium alpinum Edelweiss 5,13 

Leonurus cardiaca Hartgespan 3,15 

Leucanthemopsis alpina Margriet soort 5 

Leucanthemum vulgare Margriet 1 

Lilium martagon Turkse lelie 1,4,6 

Linaria alpina Alpenleeuwenbek 2,5 

Listera ovata Grote keverorchis 4,8 

Lonicera spec. Kamperfoelie soort 3 

Lotus spec. Rolklaver soort 2,4,7 

Luzula sylvatica Grote veldbies 3 

Lysimachia nemorum Boswederik 3 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 14 

Malva neglecta Klein kaasjeskruid 3,7 

Meconopsis cambrica Schijnpapaver 1,3 

Medicago sativa Luzerne 7 

Melampyrum pratense Hengel 4,7,15 

Melampyrum sylvaticum Boshengel 3 

Melica uniflora Eenbloemig parelgras 3 

Mentha longifolia Hertsmunt 1 

Mercurialis perennis Bosbingelkruid 3,7 

Merendera pyrenaica Pyrenese tijloos 4,7,8,9,10,11,16     

Merendera pyrenaica Pyrenese tijloos (wit) 9 

Molinia caerulea Pijpestrootje 6 
Mycelis muralis Muursla 1,3,7 
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Nardus stricta Borstelgras 2 

Neottia nidus-avis Vogelnestje (vorig jaar) 6 

Ononis aragonesis Geel stalkruid 5,9,16 

Ononis natrix Stalkruid soort (met rode, paarse aderen) 7,1 

Ononis repens repens Kruipend stalkruid 1,6,7 

Ononis spinosa Kattendoorn 6 

Orchis mascula Mannetjesorchis 4 

Origanum vulgare Marjolein 1,3 

Orobanche gracilis Sierlijke bremraap 8                             

Orobanche purpurea Blauwe bremraap 1 

Orobanche spec. Bremraap soort 9,14 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 1 

Oxalis corniculata Gehoornde klaverzuring 7 

Oxytropis campestris Hokjespeul 2,10,13 

Papaver spec. Klaproos soort 3 

Paris quadrifolia Eenbes 8 

Parnassia palustris Parnassia 2,4,6,8,9,10,11      

Paronychia kapela Papierbloempje 2,4,5,10,11 

Pedicularis pyrenaica Pyrenees kartelblad 2,5 

Phleum pratense  Timotheegras 1 

Phyteuma orbiculare Bolrapunzel 1,4,5,6,11,16 

Picris spec. Dubbelkelk soort 3 

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel 1,4 

Pinguicula grandiflora Grootbloemig vetblad 4 

Pinguicula spec. Vetblad soort 2,6,7,8,11 

Pinguicula spec. Vetblad soort (met zaadstengels) 4 

Plantago lanceolata Smalle weegbree 1,3 

Plantago major Grote weegbree 1,3 

Plantago maritima serpentina Zeeweegbree ssp. serpentina 1,11 

Plantago media Ruige weegbree 1,3 

Poa nemoralis Schaduwgras 7 
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Polygala alpestris Alpenvleugeltjesbloem 2 

Polygala spec. Vleugeltjesbloem soort 11 

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras 3,7 

Polygonum persicaria Perzikkruid 3 

Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop 5 

Polypodium vulgare Gewone eikvaren 1,3,7,11 

Polystichum aculeatum Stijve naaldvaren 1,3,14 

Polystichum lonchitis Lansvaren 2,11,13,14 

Potentilla alchemilloides Ganzerik soort (blad lijkt op vrouwenmantel) 2,5,11,13 

Potentilla argentea Viltganzerik 1 

Potentilla erecta Tormentil 2,4,11 

Prenanthes purpurea Rode bergsla (=hazensla) 3,14 

Primula elatior Slanke sleutelbloem 1,3,7,15 

Prunella grandiflora Grote brunel 3,7 

Prunella vulgaris Gewone brunel 1,3,7 

Prunus spinosa Sleedoorn 7 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 6,7,14,15 

Pulmonaria spec. Longkruid soort 3,7 

Pyrola minor Klein wintergroen 8 

Quercus petraea Wintereik 6,15 

Quercus pyrenaica Pyrenese eik 6 

Ramonda myconi Ramonda 8 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1,3 

Ranunculus reptans Kruipende boterbloem 3 

Reseda glauca Witte reseda 9 

Rhamnus frangula Vuilboom/Sporkehout 8 

Rhinantus angustifolius Grote ratelaar 3,4,8 

Rhinantus spec. Ratelaar soort 7,14 

Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje 2,4,11 

Rosa spec. Roos soort (niet egelantier) 4 

Rubus idaeus Framboos 1,3,11,16 
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Rumex scutatus Spaanse zuring 1,3,5,7,8 

Sagina nodosa Sierlijke vetmuur 5 

Salix brevisserrata Wilg soort 2 

Salix reticulata Netnervige wilg 13 

Salvia pratensis Veldsalie 3 

Sambucus ebulus Kruidvlier 14 

Sambucus racemosa Trosvlier (=Bergvlier) 8,14,16 

Sanguisorba minor Kleine pimpernel 1,3,7 

Sanicula europaea Heelkruid 6 

Saponaria spec. Zeepkruid soort 3,7,15 

Satureja vulgaris Borstelkrans 1,7,8,14 

Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek 2,3,4,8,10,11 

Saxifraga hariotii Steenbreek soort 5                      

Saxifraga longifolia Langbladige steenbreek 13 

Saxifraga umbrosa Bossteenbreek 3 

Scabiosa columbaria Duifkruid 1,3,7,15 

Scleranthus perennis annuus Eenjarige hardbloem 2,4 

Scrophularia spec. Helmkruid soort 3,15 

Sedum album Wit vetkruid 1,3,7,10 

Sedum monregalense Vetkruid soort 7 

Sedum reflexum Tripmadam 1,4,7 

Sedum telephium Hemelsleutel 3 

Selinum pyrenaeum Engelwortel soort 2 

Sempervivum arachnoideum Spinnenweb-huislook 2,4,7,10          

Senecio adonidifolius Kruiskruid soort 3 

Siccosa pratensis Blauwe knoop 4 

Sideritis hyssopifolia Hyssopbladig glidkruid 1,4,5,7,9,10,11 

Silene acaulis Stengelloze silene 2,5,11 

Silene dioica Dagkoekoeksbloem 3 

Silene nutans Nachtsilene 1 

Silene rupestris Rotssilene 5,8,10,11,13 
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Silene vulgaris Blaassilene 3,4,7 

Solanum dulcamara Bitterzoet 3 

Solidago virgaurea Echte guldenroede 3,7,14 

Sonchus spec. Melkdistel soort 3 

Sorbus aria Meelbes 4,6,8 

Sorbus aucuparia Lijsterbes 4,8 

Sparganium angustifolium Drijvende egelskop 2                         

Stachys officinalis Betonie 3,7 

Stachys recta Bergandoorn 8 

Stachys spec. Andoorn soort 14 

Stachys sylvatica Bosandoorn 3 

Stellaria holostea Grote muur 3 

Swertia perennis Poelgentiaan 2,4 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel 3 

Tamus communis Spekwortel 6,15 

Teucrium pyrenaicum Pyrenese gamander 4,5,6,7,8            

Teucrium scorodonia Valse salie 1,3,4,7 

Thalictrum aquilegifolium Akeleiruit 1,4 

Thymus spec. Tijm soort 1,4,7                   

Tilia spec. Linde soort 3 

Tofieldia calyculata Tofieldia (berglelietje) 4,6 

Tragapogon pratensis Gele morgenster 1,4,14 

Trifolium alpinum Alpenklaver 2,4,11 

Trifolium arvense Hazenpootje 7 

Trifolium pratense Rode klaver 3,7 

Trifolium repens Witte klaver 1,3,7,16 

Tussilago farfara Klein hoefblad 3,6 

Urtica dioica Grote brandnetel  3,16 

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes 2,4,11 

Vaccinium uliginosum Rijsbes 4,11 

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes 9 
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Veratrum album Witte nieswortel 4 

Verbascum nigrum Zwarte toorts 1,7,8 

Verbena officinalis IJzerhard 3,7 

Veronica montana Bosereprijs 5 

Veronica alpina Alpenereprijs 2,5 

Veronica beccabunga Beekpunge 9 

Veronica officinalis Mannetjesereprijs 3 

Viburnum opulus Gelderse roos 8 

Vicia cracca Vogelwikke 1 

Vicia pyrenaica Pyrenese wikke 5,1 

Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem 1,3,7,8,9 

Viola arvensis Akkerviooltje 1,8 

Viola biflora Tweebloemig viooltje 2,5,11,13 

Viola cornuta Hoornviooltje 1 

Viola palustris Moerasviooltje 2 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jong beukenbos 
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Vogellijst 
Thijs Kroschell              Slangenarend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Excursies   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Vale gier X X X X X 60X X   X X X X X X X       

2 Lammergier                           X X       

3 Aasgier         X       X                   

4 Slangenarend X                 X                 

5 Sperwer               X                     

6 Buizerd   X   X     X X X         X         

7 Steenarend                 ?                   

8 Torenvalk X   X X X X   X X X   X     X       

9 Groene specht X X         X   X             X     

10 Grote bonte specht               
X 

gehoord 
                    

11 Boerenzwaluw               X                     

12 Rotszwaluw X       X     X X X       X X       
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13 Huiszwaluw X       X X   X X     X   X         

14 Gierzwaluw                       X       X     

15 Alpengierzwaluw                                     

16 Duinpieper     X     X                         

17 Gele Kwikstaart                                     

18 Grote gele kwikstaart   X     X     X X X X     X X       

19 Witte Kwikstaart       X   X           X X   X X     

20 Waterspreeuw       X         X   X     X         

21 Winterkoning       X X   X   X                   

22 Heggemus                                   X 

23 Alpenheggemus X       X X         X     X         

24 Roodborst X X     X       X             X     

25 Zwarte roodstaart   X X         X X X X X   X         

Alpenkauw  Jonge Alpenheggemus  Vale gier 

26 Tapuit     X   X         X   X   X         

27 Roodborsttapuit         X X                         

28 Rode rotslijster     ?                               

29 Blauwe rotslijster                     X               

30 Zwartkop       X   X X   X                   
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31 Zwarte Mees                 X                   

32 Pimpelmees X     X         X                   

33 Koolmees X X   X         X             X     

34 Boomkruiper X                                   

35 Boomklever X                                   

36 Huismus       X       X X             X     

37 Vink X X   X         X   X               

38 Putter       X               X             

39 Kneu     X     X           ?             

40 Houtduif X                             X     

41 Merel X                             X     

42 Geelgors   X     X             X           X 

43 Grijze gors                   X                 

44 Zwarte roodstaart         X                         X 

45 Grauwe klauwier         X                           

46 Gaai   X     X     X                     

47 Ekster   X                                 

48 Zwarte kraai   X     X     X X     X   X   X     

49 Raaf           X   X X     X             

50 Alpenkauw     X   X X       X X X             

51 Alpenkraai                     X               

  Aantal soorten: 14 12 8 12 17 11 5 13 21 9 9 13 2 11 6 9 0 3 

  Waarnemer: Bob José Marijke Marijke Han José José Han José Han Thijs Marijke Han José Marijke Thijs   Thijs 
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Korstmossen Heas 
Anneloes ter Horst 
 
Ik heb dit keer niet erg fanatiek aan korstmossen gedaan. Er waren zoveel leuke planten dat die al mijn aandacht opeisten. 
Ik doe ook voornamelijk aan de wat grotere, 3-dimentionale korstmossen en die waren ook niet erg veel voorhanden. 
Eén ding viel op: in 1999 heb ik veel Thamnolia vermicularis gevonden in de buurt van de Lac des Gloriettes, nu maar 1 klein plukje. Wat is hier gebeurd? 
Toegenomen toeristen-druk of klimaat-verandering? 
 
 

Latijnse naam Nederlandse naam 

Cladonia foliacea Zomersneeuw 

Cladonia pyxidata Grof bekermos 

Cladonia ramulosa Rafelig bekermos 

Cladonia rangiformis Vals rendiermos 

Hypogymnia physodes Gewoon schorsmos 

Melanelia stygia een zwart Schildmos 

Parmelia saxatilis Blauwgrijs steenschildmos 

Parmelia sulcata Gewoon schildmos 

Peltigera glabrata een Leermos 

Peltigera praetextata een Leermos 

Pseudevernia furfuracea Purper geweimos 

Ramalina farinacea Melig takmos 

Rhizocarpon geographicum Gewoon landkaartmos 

Stereocaulon alpinum een Koraalmos 

Thamnolia vermicularis  

Umbilcaria cylindrica een Navelmos 

Umbilicaria deusta een Navelmos 

Umbilicaria grisea een Navelmos 

Usnea hirta Bleek baardmos 

Xanthoria elegans Rood dooiermos 

Xanthoria parietina Groot dooiermos 

 

Gebruikte boeken: 
Van Herk/ Aptroot: Veldgids Korstmossen 
Moberg/Holåsen: Lavar 
Wirth: Die Fklechten Baden-Würtenbergs 
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Vlinders en libellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruin blauwtje      Klaverblauwtje     Turkooisblauwtje 
 

  C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Kalkgraslanddikkopje         X                           

Kommavlinder                       X   X         

Groot dikkopje   X   X         X     X   X   X   X 

Zwartsprietdikkopje X X X X X                 X       X 

Geelsprietdikkopje                                     

Andoorndikkopje   X     X                 X         

Groot spikkeldikkopje   X     X                           

Apollovlinder         V         X V       V       

Koninginnepage         V       X             V     

Oranje luzernevlinder                   V                 

Zuidelijke luzernevlinder                                   X 

Groot geaderd witje X               V                   

Klein geaderd witje                               X     

Klein koolwitje                         V     V     
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Oranjetipje       V                             

Morgenrood X V   X V       V   V             V 

Kleine vuurvlinder   X                                 

Tijgerblauwtje   X                                 

Bruin blauwtje X X     X                 X       X 

Klaverblauwtje         X                           

Icarusblauwtje         X                           

Turkooisblauwtje         X         X       X         

Bleek blauwtje   X   X X   X   X X       X       X 

Heideblauwtje X X X X X   X     X       X         

Grote weerstandsvlinder                               X     

Blauwe ijsvogelvlinder                 X                   

Atalanta     V             V V         X     

Kleine vos   X     X X       V   V             

Keizersmantel       X         X         X         

                                     Grote parelmoervlinder                         Purperstreepparelmoervlinder                            Tweekleurige parelmoervlinder 

Grote parelmoervlinder   X   V           X   X   X         

Kleine parelmoervlinder X                                   

Duinparelmoervlinder   X                                 

Purperstreepparelmoervlinder X X             X         X         
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Tweekleurige parelmoervlinder   X                                 

Woudparelmoervlinder         X       X                   

Bosparelmoervlinder X       X       X X                 

Bont zandoogje       V                       X     

Koevinkje       X                             

Argusvlinder       X V                           

Rotsvlinder   X X   X       X     V V X   X     

Donkere erebia           X                         

Pyreneeënzijde-erebia         X X                         

Pyreneeënglanserebia     X   X X           X             

Dambordje X X   X V V X   V V V     X V V   V 

Oranje zandoogje                               X     

Bruin zandoogje X V   X     V   X V V   V     X   X 

Hooibeestje   X X   V       X V   X           X 

Tweekleurig hooibeestje X V         V   V V           V     

   Pyreneeënglanserebia     Donkere erebia     Pyreneeënzijde-erebia  
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Nachtvlinders 

 C  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Streep-sint-jansvlinder         X                           

Vijfvlek-sint-jansvlinder X       V       X X               X 

Bruinbandspanner  X       X          

Gele agaatspanner X             X     

Bonte blokspanner          X         

Bruine heispanner          X         

Kolibri vlinder       X   X                         

Geoogde worteluil   X                

Eenstreepgrasuil                  X 

Gamma-uil                  X 

 
Libellen 
Alleen een platbuik 
 
Toelichting bij de vlinderlijst 
X foto beschikbaar 
V gezien, geen foto beschikbaar. 
Gebruikte literatuur: 
Tristan Lafranchis: Dagvlinders van Europa, KNNV-uitgeverij 2009 
Paul Waring en Martin Townsend: Nachtvlinders, de nieuwe veldgids voor Nederland en België, Kosmos, 2015 
 
Volkert Bakker 
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Overige waarnemingen 
Erik Dinslage 
 
Wezel 
Ree 
Apennijnse gems 
Alpenmarmot 
Wild zwijn (sporen) 
Vos (poep) 
Steenmarter 
 
        Apennijnse gems 
Smaragdhagedis 
Muurhagedis 
Pyreneese berghagedis 
Hazelworm(dood) 
 
Vliegend hert 
Roodvleugelsprinkhaan sp     Pyreneese berghagedis 
Zwarte wegslak 
Bruine wegslak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Roodvleugelsprinkhaan sp 
 
 
                Vossekeutels 


