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Kampeervakantie Châtel-Censoir, Bourgogne, Frankrijk 
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K03 Morvan 

 

 

 

Deelnemers 
 

• Inez van Duijvendijk : excursieregelaar 
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• Piet Muilwijk 

• Leni Muilwijk – Arentsen : admin 

• Mary-Anne Roggeveen 

• Peter van der Linde 

• Hanneke Smulders 

• Gerard Verroen : voorzitter 

• Marion Verroen - Schmitz 

• Inez Wisse 

 

Lijst van excursies 
 

 1 zo 15-05-22 Omgeving Châtel-Censoir. 

 2 ma 16-05-22 Bois du Parc bij Mailly-le-Chateau. 

 3 di 17-05-22 St-Brisson: Tourbière, boswandeling, queue de l'étang.  

 4 woe 18-05-22 Saint-Moré.  

 5 do 19-05-22 Merry-sur-Yonne.   

 6 vrij 20-05-22 Arcy-sur-Cure.  

 7 za 21-05-22 Vrije dag, geen sfeerverslag. Wel waarnemingen van Trucy-sur-Yonne: 

    Bois du Bas Coin. 

 8 zo 22-05-22 Châtel-Censoir, Magny. 

 9 ma 23-05-22 Marais de Andryes, Druyes-les belles-fontaines, rochers de Basseville. 

10 di 24-05-22 Celle-sur-Loire. 

11 woe 25-05-22 Foissy-lès-Vézelay en Pierre-Perthuis. 

12 do 26-05-22 Marais de Vanneau, Gatines de Beauchets, Lac de Bourdon. 

13 vrij 27-05-22 Voutenay-sur-Cure: Côte de l'Étang. Vau de Bouche. 
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Voorwoord van de voorzitter 
 

Een KNNV-kamp in mei in de noordelijke helft van Frankrijk, in de Morvan, met een kleine groep 

deelnemers: dat schept hooggespannen verwachtingen voor een plantenliefhebber, omdat dit de 

periode is dat de meeste orchideeën bloeien. Maar de Morvan is niet erg kalkrijk, eerder zuur, dus 

dat met die orchideeën zou best nog eens tegen kunnen vallen. En dan de camping: de eerder 

gereserveerde camping bleek gesloten te zijn en op de valreep moest een alternatieve camping in 

de regio gezocht worden. 

Het kwam allemaal goed. De noordgrens van de Morvan wordt gevormd door de lijn die de steden 

Avallon, Vézelay en Clamecy verbindt. Ten zuiden hiervan ligt een laaggebergte met toppen tot zo’n 

700 meter en ten noorden van deze lijn ligt een kalkrijke heuvelige vlakte die door twee rivieren 

wordt doorsneden met langs hun oevers soms steile rotsformaties. In dat gebied, zo’n 20 km 

noordelijk van Vézelay en de Morvan, ligt het stadje Châtel-Censoir, waar een alternatieve camping 

was gevonden, ingeklemd tussen de spoorlijn en het kanaal aan de ene kant en de mooie rivier de 

Yonne aan de andere kant. Deze gemeentelijke camping blijkt een echte doorgangscamping te zijn 

voor een of twee overnachtingen. De voorzieningen zijn sober maar compleet en het terrein wordt 

goed onderhouden. Er is geen zwembad, maar tijdens onze warme vakantieperiode was het 

zwemmen in de rustig stromende rivier een prima alternatief. 

                                                                   
                                                                  Uitzicht op Châtel-Censoir vanaf de camping  

Omdat de camping aan de rand van Châtel-Censoir ligt tussen de rivier en het kanaal, was het niet 

gemakkelijk om een verkennende wandeling vanaf de camping te maken. Maar onze 

excursieregelaars zijn er toch in geslaagd om zo’n wandeling samen te stellen, zodat we tijdens deze 

eerste excursie al een idee kregen van de bijzondere natuurwaarden van het gebied: een 

kalkminnende vegetatie, dus zeer veel bloeiende orchideeën en ook nog eens veel verschillende 

soorten! En kalkstenen met soms een afdruk van een fossiel erin, voor onze fossielenman een soort 

Walhalla! Ook de vogelaar kon hier genieten, want er waren heel wat vogels te zien en vooral te 

horen. 

De excursieregelaars hadden het niet gemakkelijk, er was hier nog niet eerder een KNNV-kamp 

geweest, zodat alle excursies zelf uitgezocht moesten worden. Bestaande wandelingen in de regio 

zijn meestal een onderdeel van lange-afstand-wandelpaden en geen rondwandelingen, bovendien te 

lang voor een KNNV-excursie. Alles moest dus zelf opgesteld worden en - dat moet gezegd - daar 

zijn ze zeer goed in geslaagd. Er zijn 13 excursies bedacht in verschillende landschapstypen en 

grondsoorten, met zelfs een wandeling in de deels droogliggende bedding van de Loire. Vrijwel alle 

excursies waren per auto binnen een uur te bereiken. Ook de lengte van de wandelingen was prima, 

dat wil zeggen voor de ‘speurders’ onder ons. Maar er waren ook enkele deelnemers die liever wat 

meer door wilden lopen en dus een langere wandeling wensten. Ook hierin wisten de 

excursieregelaars soms te voorzien door de groep in tweeën te splitsen en een langere route aan te 

bieden. 
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Uitzicht op de grotten van St-Moré 

Aan dit kamp namen tien personen deel bestaande uit vier bestuurders van het kamp, twee partners 

van bestuurders en vier mensen voor wie dit het eerste KNNV-kamp was. Hier en daar viel dan ook 

nog wel eens wat uit te leggen over de gang van zaken en onze gebruiken, vooral bij de excursies 

wat betreft het leiderschap, het noteren van waarnemingen en het maken van een sfeerverslag. 

Maar dat wende snel en het viel op dat deze groep vlot een hechte eenheid vormde en elkaar, waar 

nodig, hielp. Dat kwam mede doordat er maar één excursie per dag was, dan leer je elkaar snel 

kennen. Een KNNV-kamp met 10 deelnemers kan dus een zeer geslaagd kamp opleveren! 

Tijdens de laatste avondbijeenkomst heb ik aan alle deelnemers gevraagd wat ze van dit kamp 

vonden. Door iedereen werd de uitstekende sfeer genoemd en de goede locatie van dit kamp. Ook 

het enthousiasme om waarnemingen te doen viel op, zodat het een leerzaam kamp was voor velen. 

Maar er waren ook kanttekeningen: een enkeling vond de excursies te lang duren en wenste wat 

meer vrije tijd, het was een intensief kamp; ook was het wandeltempo voor sommigen te laag. Dat 

de waarderingscijfers voor alle excursies (zeer) hoog liggen komt vooral door de combinatie van 

mooi, zonnig zomerweer, de vroege tijd in het jaar waarin de natuur nog fris is, alle vogels volop 

zingen, er nog nauwelijks gemaaid is en door de warmte ook veel insecten zich lieten zien. 

We hebben dit allemaal genoteerd in de sfeerverslagen die in dit kampverslag zijn opgenomen. Ook 

is in de bijgevoegde lijsten te zien dat we veel en mooie waarnemingen hebben gedaan. Ik kan trots 

zijn op dit zeer geslaagde kamp met een fijne groep deelnemers, die bovendien dit verslag in een 

recordtempo van zes weken hebben gemaakt. 

Gerard Verroen 

                                                                                                   
                                                                            Uitzicht op Merry-sur-Yonne vanaf Rochers de Saussois  
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Sfeerverslagen van de excursies 
 

1 Sfeerverslag zondag 15 mei 
Excursiegebied: omgeving Châtel-Censoir, rondwandeling vanaf camping.  

Deelnemers: 10 

Voordat ik het verslag van de eerste excursiedag begin eerst iets over de locatie. Wat een nette 

camping municipal. Fijne voorzieningen voor de kampeerders, met o.a. een vrieskist en koelkast. 

Ruime toiletruimtes en een aardige ontvangst. Ruime plekken beschikbaar en prachtig gelegen aan 

de Yonne en het plaatsje Chatel-Censoir. 

We vertrekken iets later dan 9 uur. Even wennen allemaal, heb ik de juiste spullen bij me, niks 

vergeten, staat alles op slot. Nog even elkaars materiaal bekijken en bewonderen. Genieten van de 

geur van verse munt, waar ik op stond. Oké, vertrekken maar.  

Direct op de weg naast de camping begint het determineren. Hier zijn vele soorten plantjes en 

grassen. Met dank aan het kanaal dat langs de weg ligt. Vele soorten insecten tieren welig tussen 

het groen. Enkele van ons nemen een hapje van de vlierbloesem, dat heeft bij mij de ‘ afdronk’ van 

champagne. Wellicht ingegeven door de opmerking dat je van deze bloesem zelf champagne kunt 

maken. 

Het kanaal zit vol forel en een grote snoek. Die wordt vakkundig aan de kant gehaald door een 

visser. Na ongeveer een half uur verwonderen, zijn we 300 meter verder en lopen het dorp in. We 

volgen het pad van een zijsprong van het kanaal. Met veel enthousiasme delen we kennis met 

elkaar en stellen we over en weer vragen. Een mooi begin van de kennismaking. 

Na ongeveer een uur bereiken we op 1 kilometer afstand het begin van de excursie. Het bos is 

verrassend dichtbij. We horen veel vogels en geven door wat we horen fluiten aan degene die de 

vogellijst bijhoudt. Ik hoor bloemen namen zoals de hommelorchis, nog meer soorten orchideeën 

zoals de bokkenorchis en poppenorchis;  de engbloem (zeer giftig),  pimpernel en de graslelie. Heel 

veel insecten, met als topper in tongvallen: ‘de brandnetelbladroller’.  

Even een koffiepauze. Water is ook welkom, want de temperatuur loopt al aardig op (28 graden).  

In het bos racet een stel buizerds door het pad. We denken dat een gewone buizerd een 

ruigpootbuizerd achterna zat. Onze aanwezigheid heeft de jacht verstoord. 

Op het eerste open veld is in het noorden mooi zicht op het rif van Merry-sur-Yonne. Enkelen zijn 

getuige van een uitsluiping van de Vlinderhaft. Sowieso een bijzonder insect dat waarschijnlijk de 

inspiratie is geweest voor de ontwikkeling van de moderne drone. 

Het wandeltempo is zeer laag, dat is goed voor de kennismaking. 

Peter van der Linde 

                        
Adonisblauwtje                                          Harige zenegroen                                           Kuifhyacint 
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2 Sfeerverslag maandag 16 mei 
Excursiegebied: Bois du Parc bij Mailly-le-Chateau. 

Deelnemers: 9  

Gisteravond hebben we besloten om vandaag om 13.00 uur te vertrekken, vanwege de 

weersverwachting en om iedereen de gelegenheid te geven om even boodschappen te doen in het 

dorpje.  

Een mooie rotspartij aan de rand van de Yonne is ons excursiegebied. Bij aankomst zie je 

informatieborden met afbeeldingen van dino’s en prehistorische vissen. Dit is een bijzondere plek. 

De borden geven informatie over het geologische ontstaan van de planeet Aarde. Terwijl ik het lees, 

heeft het merendeel van de groep zich gestort op de gevarieerde vegetatie. Een ander kan heerlijk 

struinen tussen de brokstukken van allerlei gesteente en kalk. De excursieregelaar attendeert de 

groep op de kwetsbaarheid van het gebied. Uiteraard hebben we daar allemaal respect voor. 

Na een half uurtje stel ik voor dat we gebruik maken van ‘le sentier de decouverte’, het 

ontdekkingspad. De natuurbeheerder heeft met deze aanwijzing niets teveel gezegd. Wat een 

prachtig pad in dit geweldige bos. We lopen de trap omhoog door het bos, terwijl we ons 

ondertussen verwonderd genieten van al het moois dat de natuur biedt. 

Hommels, juffers, torren - van goud-, anemonen, bijenblad, bosvogelmelk, het boterbloempje - dat 

is een vlinder-, het adonisblauwtje - dat is ook een vlinder. De mooie koninginnenpage en de 

glasvleugelpijlstaart stelen de show. Het mansoor groeit op de plek waar we even pauzeren. 

Tijdens de wandeling loop je langs de rand van de rots. Je wordt getrakteerd op een prachtig 

uitzicht over de tegenoverliggende velden, begroeiing en de Yonne, met zijn vele vis en … een 

beverrat. 

       
Asbij                                                          Behaarde bijenwolf                        Veldparelmoervlinder 

Als we het park bijna uit zijn, komen we een ‘ local’ tegen die bosvogelmelk aan het plukken is. “ 

Die zijn niet beschermd” is het eerste dat ze tegen ons zegt. Oei, oei, waarom zou ze dat 

zeggen…..? Ze plukt het om er als asperges van te genieten met een vinaigrette of mayonaise. 

Lekker fris en gezond. We laten het maar, ‘Bon appetit’. Als niet iedereen dat doet, gaat het nog 

goed. 

     
Boterbloempje                                                         Bosbeekjuffer (m)  
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Langs de Yonne lopen we de laatste paar honderd meter op de weg of langs het water naar het 

startpunt. We hebben vier uur gewandeld en anderhalve kilometer afgelegd. Iemand toont een 

bijzondere vondst: een steen in de vorm van een hoektand. Is het daadwerkelijk een 

dinosaurushoektand? 

Ik bedank de excursieregelaar voor de keuze van dit mooie stuk bos. Ik heb genoten. Veilig en 

voldaan rijd ik terug naar de camping. 

Peter van der Linde 

                
Kamzwartkoren                       Bloedooievaarsbek                     Uitzicht vanaf Bois du Parc 

3 Sfeerverslag dinsdag 17 mei 
Excursiegebied: St-Brisson: Tourbière, boswandeling, queue de l'étang. 

Deelnemers: 9 

We verdelen over drie auto’s en gaan circa 55 km op weg naar het hart van de Morvan. Wat mij 

opvalt als we de camping afrijden is, dat de berm die we dag 1 hebben geïnventariseerd, helemaal 

plat is gemaaid. Misschien kunnen we de gemeente, of de camping beheerder, informeren wat ze 

tussen 8 en half negen hebben vernietigd. 

Enfin, de rit naar Saint-Brisson is formidabel. Het is een genot om door de Morvan te rijden. 

Gevarieerde route van kleine dorpjes, vegetaties van bomen en ook een goed beeld van de 

productiebossen van de Douglas dennen. We rijden ieder afzonderlijk en vertrouwen op onze 

TomTom of Google Maps. We spreken af bij de kerk in Saint-Brisson, kan niet missen. Daar rijden 

we samen anderhalve kilometer naar La Tourbières du Vernay. 

Tegenover de parkeerplaats is een mooi entree het gebied in, althans, dat denken we. Na 20 meter 

eindigt de mooie vlonder van het reservaat. We kunnen even genieten van het informatiebord op 

het uitzichtpunt. ‘Een uitzonderlijk uitzicht’ staat er in het Frans. Dus helaas geen live waarneming 

van de veenbes en de zonnedauw in het moeras van Vernay. We lopen terug en op onze kaart zien 

we dat een paar meter naar het oosten langs de weg een pad begint. 

Dit pad is vanaf de weg niet zichtbaar. We kunnen er niet in. We volgen de weg naar de eerste 

splitsing. De wandelaars lopen wat voorop en de ‘kruipers’ nemen van alles waar aan bloemen en 

insecten. Op de kruising is een monument van de Tweede Wereldoorlog. Daar pauzeren we in de 

schaduw totdat de groep compleet is en iedereen van z’n koffie of versnapering heeft genoten.

 
Kortvleugelboorkever 
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We lopen het bos in en komen rechts het pad tegen waaruit we hadden verwacht te komen. Het pad 

is er dus toch, maar het is niet meer compleet. Het einde van het pad komt uit bij de kerk van 

Saint-Brisson. We halen de auto’s op en gaan naar de volgende locatie. 

La Maison du Parc is vergelijkbaar met de informatiecentra van Natuurmonumenten in Nederland. 

Een educatief centrum. In dit geval met een gecultiveerd park waar veel te ontdekken is. Educatief, 

biodivers en rustgevend. In de Bistro halen we koffie, melk, een sapje of een salade, om daarna het 

terrein te verkennen. Iedereen kan hier op zijn eigen tempo en op eigen wijze de “pure” natuur van 

dit terrein ontdekken. Het horen en zien van de Europese kanarie vormt een hoogtepunt. Als 

iedereen z’n rondje heeft gedaan keren we huiswaarts, naar de camping Le Petit Port. 

Met dank aan de excursieregelaar. 

Peter van der Linde 

       
Hooiland/beekdal bij Vernay                          Hooiland bij Maison du Parc                          Knoldistel 

4 Sfeerverslagen woensdag 18 mei 
Excursiegebied: Saint-Moré - Sentier des boucles de la Cure ; rondwandeling richting Arcy en boven 

langs de grotten. 

Deelnemers: 10 

De auto’s in de schaduw, de groep gesplitst in wandelaars en kruipers. De vijf wandelaars 

vertrekken en wij, de kruipers, volgen op gepaste afstand. Tot onze verbazing wordt de afstand niet 

snel groter. Ziet Peter, in de andere groep, ze vliegen boven de bomen? Gelukkig, na de brug, 

verdwijnen zij uit het zicht. Ieder blij op z’n eigen tempo. 

Met bewondering kijken we naar tuinen waar wild en aanplant in harmonie samenleven. Verder gaan 

we, het bospad in, omhoog. Er is zoveel te zien dat het tempo daalt. De eerste bosvogeltjes gezien. 

Na een uur, bijna aan het eind van het bospad, grote schrik: een sissende toornslang steekt over. 

Een paar minuten later komen we bij aan de rand van een helling die blauw kleurt ven slangenkruid. 

Met veel vlinders, kevers, bijen, hommels en orchideeën de ideale plek voor de koffiepauze. 

Bovendien begint er een concert met zangers, piepers en fluiters; op afstand doet een koekoek ook 

mee. 

              
Tweekleurig hooibeestje                               Dwergblauwtje 
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Een groep poppenorchissen heeft zich discreet teruggetrokken onder een boom. Juffertjes in het 

groen, daar lijken ze op.  

Aan al het goede komt een eind. Na 5 kwartier gaan we verder. De lunch duurt niet zo lang. Daarna 

gaan we verder, langs een bospad met de rivier 20 meter onder ons. Een moeilijke klim over losse 

keien en we zijn weer bij de koffieplek. Het vergeten kinderjack op een paal hangt er nog. 

De lus is gesloten en het pad, nu omlaag, is snel afgelegd. Het bijenblad dat de hele route langs het 

pad stond zien we niet meer. Wel de huizen en de brug. Even verder de chauffeurs en de auto’s. Het 

eind van een onvergetelijke wandeling! 

Piet Muilwijk 

                                          
Gewone wolzwever op hondskruid                                          Glasvleugelpijlstaart op slangenkruid 

 

Op de brug richting het begin van het pad schiet de grote gele kwikstaart voorbij. Dat is een goed 

begin. We lopen een stukje naar de weg en steken over. De route wordt al snel aangegeven. Na een 

paar honderd meter begint de entree van het bos. We stijgen en gaan langzaam van de weg af. 

Slaan rechtsaf. Ondertussen hebben we diverse vogels gehoord, sommige gezien en planten en 

boompjes benoemd. Als vlak vóór de koplopers een groot zwijn het pad oversteekt, gaan we er even 

rustig voor zitten. Er steekt nog een zwijntje over, waarschijnlijk achter zijn grote broer aan. Tijdens 

de koffiebreak houden we de kruising goed in de gaten. Er komen geen andere zwijntjes.  

 Cure met Vlottende waterranonkel 

We lopen rustig door. Rond het middaguur zoeken we een lekker plekje aan de Cure. Wat een 

paradijsje. Wat steentjes in het water gooien,  in de rivier poseren bij een overhangende tak van 

een boom die in het water is gevallen, lekker even pootjebaden in de koele rivier: we worden even 

helemaal onszelf bij het kabbelende water.. Op de achtergrond een mooie roep van de wielewaal en 

in de verte de koekoek.  
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We wandelen verder en klimmen flink om boven langs de grotten te gaan, waarna we weer bij het 

begin van de wandeling komen. Ik vraag me af of de ‘kruipers’ al terug zijn en wellicht op ons zitten 

te wachten. Want alle drie de chauffeurs zitten in onze groep. Wij zijn als eerste terug, na circa 8 

km wandelen. Een hoop gezien en vastgelegd. 

Peter van der Linde 

      
                                                                                  Knollathyrus 

 
Zicht op de Cure vanaf de grotten van St-Moré 
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5 Sfeerverslag donderdag 19 mei 
Excursiegebied: Merry-sur-Yonne: rondwandeling langs rivieroeverbos, helling en bos. 

Deelnemers: 5 

Vandaag een excursie vanuit de eerstvolgende plaats ten noorden van Chatel-Censoir. In de bermen 

langs de weg zijn het over het algemeen de bekende soorten. Als we onder het spoor door zijn gaan 

we rechtsaf een oud rivieroeverbos in, met vooral zwarte elzen en struiken liguster. Het bospad 

wordt steeds smaller. 

Op de open plekjes langs de steile helling zien we prachtige soorten waaronder de hommelorchis, de 

vliegenorchis en het rood bosvogeltje. Langs het pad staan veel purperorchideeën, die voor een 

groot deel zijn uitgebloeid. Bovenaan het pad pauzeren we in de wegberm met een rijke flora en 

veel blauwtjes en andere vlinders.  

Het wordt steeds warmer en we horen wild wegrennen en later weer. Die tweede keer gaat het om 

een haas. Via een bospad lopen we terug naar het dorp. We lokken de fluiter, die we goed te zien en 

te horen krijgen. De weg uit het bos heeft veel gewone berenklauw en er zijn daar veel insecten te 

zien. Na een mooie geslaagde afwisselende excursie snel terug naar de camping in de warme auto. 

Inez van Duijvendijk 

      
Bosvogelmelk                                                 Bokkenorchis – detail 

          
Goudpootzandbij                               
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6 Sfeerverslagen vrijdag 20 mei 

 Rondwandeling Bois d’Arcy  

Excursiegebied: Arcy-sur-Cure: rondwandeling Bois d’Arcy. 

Deelnemers: 9 

We vertrekken naar de grotten van Arcy waar we eerst een excursie maken in de omgeving. Het is 

wat koeler dan de afgelopen dagen. Omdat een groot deel van de groep ’s middags op tijd voor de 

grotrondleiding terug wil zijn, houden we de tijd in de gaten. We lopen eerst langs een paar grotten 

waar behalve planten en insecten ook interessante stenen zijn. Als we langs een bospad omhoog 

klimmen zien we de bekende hellingvegetatie.  

Onze koffiepauze wordt veraangenaamd door de aanwezigheid van een fluiter. Na de pauze 

besluiten we het tempo op te voeren. De groep valt uiteindelijk meer uit elkaar. De kruipers 

ontdekken nog een bijzondere orchidee: het bleek bosvogeltje én even later het vogelnestje! 

Uiteindelijk is de groep bij het beginpunt van de wandeling weer compleet. Het was een mooie 

gevarieerde wandeling door de bossen langs de Cure recht tegenover de bossen van St Moré. 

Inez van Duijvendijk  

      
Geveerd tandkruid – uitgebloeid                       Wilde weit                                 In de buurt van Trucy-sur-Yonne 

 

 Bezoek aan de grotten van Arcy 
Deelnemers: 7 ; rondleiding van vijf kwartier in een groep van 20 personen. 

Het bezoek aan de grot is in veel opzichten indrukwekkend. Om te beginnen het ontstaan van de 

grot die zo’n 900 meter de berg ingaat. De kalksteen van rond 200 miljoen jaar oud is niet erg hard. 

De verwering begint met kleine barstjes maar uiteindelijk stroomt er een ondergrondse rivier 

waardoor smalle gangen steeds breder worden. Als de ondergrondse rivier opdroogt - misschien 

omdat de Cure, de rivier die op 100 meter afstand stroomt,  een diepere bedding uitslijpt, begint de 

vorming van druipsteen. 

Regenwater sijpelt door de kalksteen en raakt verzadigd met kalk. Bij een oneffenheid aan het 

plafond van de grot blijft de druppel hangen en wordt wat kalk afgezet. Na 2000 jaar hangt er een 

‘pegeltje’ van 2 centimeter. Die pegel is het begin van een stalactiet. Vaak is er vooral groei in de 

breedte; er zijn stalactieten van 3 meter breed! Soms blijft de druppel niet hangen aan het plafond 

maar valt op de grond. Daar begint een afzetting die omhoog groeit: het begin van een stalagmiet. 

Af en toe blijft het vooral lengtegroei. Na honderdduizenden jaren kan het gebeuren dat stalactiet en 

stalagmiet elkaar raken; er is een zuil van 4 meter in de grot. 

Sommige stalagmieten lijken op beelden: Madonna met Kind en de tweelingen zijn er levensgroot 

van druipsteen. De grotvorming en het ontstaan van druipsteen zijn natuur- en scheikundige 

verschijnselen, maar de feeërieke schoonheid blijft steeds een bijzondere beleving!  
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Een grote sprong in de tijd, naar de laatste ijstijd die een 20.000 jaar geleden eindigde. Het is koud; 

wolharige neushoorns, mammoeten en sneeuwhoenders zijn hier. De mensen gebruiken kleinere 

grotten binnen een afstand van 500 meter van de grote grot als woonplaats. In die grotten zijn veel 

resten van bewoning gevonden. 

De grote grot werd niet bewoond maar wel gebruikt, naar men vermoedt als een soort van 

heiligdom. Bijna aan het eind van de grot is een grote zaal met prima akoestiek. We zingen er Frère 

Jaques in canon; het klinkt heel mooi. Wij zijn vast niet de eersten die daar zingen. 

Aan het eind van de grot komen plafond en bodem dicht bij elkaar. De grot is daar ruim 10 meter 

breed. In gele en rode oker en ook met houtskool staan er tekeningen op de zijwanden. 

Mammoeten, rendieren en veel handafdrukken. Soms is de hand in de verf gedompeld, soms is de 

verf om de hand met gespreide vingers gesproeid.  

Wij lopen over een breed, betonnen en rolstoelvriendelijk pad en er is goede verlichting. De 

grotschilders moesten over allerlei obstakels klimmen bij het licht van walmende fakkels. 

Weer later, aan het begin van de jaartelling, hebben ook de Romeinen de grot bezocht getuige de 

muntjes die in een grote onderaardse vijver zijn gevonden. 

Door roetschade van de fakkels is zo’n 70% van de grotschilderingen verloren gegaan. 

Alle eeuwen door is de grot een schuilplaats voor vleermuizen. Hun mest hoopt zich op onder de 

favoriete hangplekken. Voor de kunstmest kwam is die mest gebruikt door de boeren in de 

omgeving van de grot. 

Buiten is het 30 ̊, in de grot maar 12 ̊ . Een reden temeer om de grotwandeling te maken en laaiend 

enthousiast de hitte weer in te gaan. 

Wil je het nog een keer beleven of wil je zien wat je gemist hebt? Google naar Grot van Arcy en je 

bent weer helemaal terug! 

Piet Muilwijk 

 

    
Blauwe ijsvogelvlinder, Trucy-sur-Yonne, 21 mei (vrije dag)        
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8 Sfeerverslag zondag 22 mei 
Excursiegebied: Omgeving Châtel-Censoir, rondwandeling via Magny.  

Deelnemers: 10  

Het is half bewolkt en de temperatuur is rond de 26 graden. Een klein beetje wind maakt het 

aangenaam. In het landbouwveld is een stuk grond verzakt. Piet gaat de ‘doline’ bekijken. We 

hobbelen rustig verder en nemen nagenoeg dezelfde soorten waar als de eerste dagen in deze 

omgeving. We nemen een koffiepauze aan de rand van het weiland. Het is een mooi uitzicht over 

een groen landschap met hier een daar een rode klaproos of blauwe korenbloem. 

Als we verder gaan, ontdekken we de roep van een grauwe gors. Een zeldzame vogel die we ook 

duidelijk zien in de top van een spar. We zien dagactieve nachtvlinders en natuurlijk veel andere 

soorten insecten en bloemen. 

           
Straatje in Magny                                                                                 Bruine daguil 

Na enkele kilometers zijn we in het plaatsje Magny. Via een smal pad achter een woning komen we 

op een veldje aan bij de Yonne. Hier zijn verschillende stroomversnellingen. Als we over de 

bruggetjes zijn, is er een mooie picknickplek aan het water. We hebben mooi uitzicht op de 

waterstromen en zien een waterspreeuw zijn maaltijd verzamelen. 

Achter ons een veld met boterbloemen en een herfsttijloos, een lelieachtige plant met een 

bijzondere groeicyclus in de seizoenen. 

We genieten van de begeleiding van de veldleeuweriken die zingend naast ons neerdalen.  

       
                                                   Groot spiegelklokje                              Welriekende nachtorchis  
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Via een poort aan de rand van de weg, neemt de excursieregelaar ons mee naar een open veld.  

Een korte klim en dan rechtsaf bij een blokhut op een veld. Op dit 

veld een keur aan orchissen: vogelnestje, bleek bosvogeltje, 

bokken-, purper-, de welriekende nacht- en hommelorchis (foto). 

Een mooi paradijsje met prachtige bloemen.  

Na alle bewondering wordt de route vervolgd door het bos. Via La 

Gare van Chatel-Censoir komen we weer gezond en wel aan op de 

camping. 

Peter van der Linde 

 

 

 

 

 

 

9 Sfeerverslag maandag 23 mei 
Excursiegebied: Marais de Andryes, Druyes-les belles-fontaines, rotspartij Basseville. 

Deelnemers: 8 

Om tien uur op stap. Eén uur later dan normaal en, gelukkig, de regen bleef uit. De parkeerplaats 

bij het moeras van Andryes is op zich al een verrassing. Een droge wei met veel hondskruid en 

insecten. De verharding met fossielen in de kalksteen. iedereen was zoet. 

Toen het moersasgebied in over een houten vlonderpad in heel goede staat. Ooit lag er een metersdikke 

turflaag en daarna werd het een gebied dat geen nut had. Drainage en kunstmest maken er een voor de 

landbouw nuttig  gebied van.  

 
Marais de Andryes 
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Vijftig jaar geleden is besloten om er weer een natuurgebied van te maken. Het waterpeil weer 

omhoog en de bovenlaag is plaatselijk afgevoerd. Gevolg van al die inspanning: een prachtig 

natuurgebied. 

Bij de koffiepauze wordt lang naar een roofvogel op grote afstand gekeken. Een buizerd of een 

slangenarend? We zullen het nooit weten. We gaan verder, voor een deel over een pad naast het 

vlonderpad. Via een vogelkijkhut terug naar de auto’s. De valk is 100% zeker een boomvalk. 

 

De rivier door het moeras is de Druyes en ontspringt in het plaatsje met de schone naam van 

Druyes met de mooie bronnen. Even wachten tot de regen over is en dan een korte wandeling. Een 

kerk van 1000 jaar en een eeuwenoude linde.  

We komen bij een meertje waar de bronnen het water leveren. Richting auto zien we de uitstroom 

van het “stuwmeer”, het is een forse beek.  

Ten slotte naar de rotsen van Basseville. Over een lengte van ruim 100 meter is de kalksteen niet 

weggeërodeerd. Toppen die ruim 20 meter hoog zijn vormen een ideale klimwand, getuige de haken 

en ogen in de rots. Eind van een mooie excursie en op tijd om boodschappen te doen. 

Piet van Muilwijk 

     
Roodgetekende prachtblindwants                                     Bosbeekjuffer (v) 

 

     
Kleine nachtpauwoog rups                                                                   Munthaantje   
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10 Sfeerverslagen dinsdag 24 mei 
Excursiegebied: Celle-sur-Loire: rondwandeling bij de rivier. 

Deelnemers: twee maal vijf. 

We splitsen in twee groepen, een groep die veronderstelt twee keer een rondje te lopen en een 

groep die het rustiger aan doet. De taken worden algemeen verdeeld, we zullen elkaar achteraf 

informeren over bijzondere planten, insecten en vogels. 

Mijn groepje bestaat uit vijf wandelaars. We gaan vanaf het gehuchtje Les Brocs richting de Loire. 

Een mooi uiterwaardengebied met heel veel soorten vogels en begroeiing. Het is vandaag iets 

koeler, circa 17 graden en we beginnen met bewolking. De insecten laten zich minder zien. De 

vogels zijn meer aanwezig. 

Een bijzondere gast, lees vogel, zit op een afstandje en doet trrroeee, trrroeee, trrrroee. Het lijkt 

qua vorm op een duif, maar we kunnen het niet thuisbrengen. 

Via een pad, waarvan we denken dat het rond een binnenmeer loopt, slaan we even links af naar de 

bedding van de Loire. Dit is voor een groot deel droog gevallen. Er liggen verschillende plassen met 

veel leven er in. Met fraaie grind- en zandafzettingen, zoals de excursieregelaar heeft beloofd. Wat 

een mooi gebied. Ik voel me nietig in zoveel natuur. Stel je eens voor dat de rivier hier woest 

doorheen kolkt! 

   

Aan de oever van de Loire houden we koffiepauze en genieten van het uitzicht over deze 

aansprekende rivier. 

        

Via kruipdoor en sluipdoor komen we op het pad en gaan ons rondje maken, totdat we bij een hoop 

zand op het pad komen. Vast niet de bedoeling dat we hier overheen gaan. Dan terug, weer links, 

even lunchen. Aan een ven in een veengebiedje. Mooie zwanen en ijsvogel in ons zicht, met 

wielewalen roepend op de achtergrond. En in de verte die vreemde gast. Hoe kan een mens nu 

meer nodig hebben dan zo’n mooie natuur om zich heen. 
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We volgen het pad, dat komt uit op een rijksweg. Uhmm, dan langs de akker. Bij een 

waarnemingspunt het schrikkeldraad over en over een smal dijkje richting het zuidwesten (denk ik). 

We worden beloond met drie reeën en een beverrat. Aan het einde trekken we door een spannende 

tunnel onder het spoor door. Verder richting het westen in het wilde groen tussen de weg en de 

spoorlijn. Geen pad, wel hopen snoei afval waarover we zoveel mogelijk lopen en klauteren. Door de 

brandnetelvelden, bramen ophopingen, onverwachte beekjes. En ik maar volhouden dat het 

hemelsbreed nog maar een paar honderd meter is. 

Uiteindelijk bereiken we de bewoonde wereld en ontmoeten de andere groep bij de auto’s. We 

hebben elkaar veel te vertellen en dat bewaren we voor de Choc van vanavond. 

Peter van der Linde 

 

 

 

De hele wandeling werd begeleid door een concert van veldkrekels en vele vogels. 

Bij de drooggevallen bedding van een Loire zijtak besloten de langzame wandelaars om koffiepauze 

te houden. 

 
                                                                                                         Dwergstern 

Daarna ging de wandeling door een grasachtig bos en genoten we van de  

wielewaal (2) en zagen we de hoofdstroom van de rivier waar we o.a. kokmeeuwen en dwergsterns 

zagen op een zandbank.  
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Aan de oever van de Loire 

In alle rust liepen we langs de rivier en lunchten op een heerlijk plekje van een doodlopend pad. De 

zon was inmiddels doorgebroken en daardoor ontwaakten de vlinders en overige vliegers en 

kruipers.  

Lopend langs een binnenmeer komen we bij een hek met de pluizenbol (zaadbol) van de 

morgenster. Dit lijkt ons een teken van de andere groep, dus klimmen we over het hek en wandelen 

naar de spoorlijn tussen de akkers links en rechts. 

Omdat er geen bospad bestaat naar de auto’s besluiten we over het schrikdraad te springen en 

nagestaard door een stel slaperige koeien lopen we langs de rand van een akker over een 

platgetreden paadje. Daarna moeten we weer over schrikdraad om in een koolzaadveld terecht te 

komen. Dan langs een omgeploegde bruine akker bereiken we het dorp en de auto’s waar we 

contact opnemen met de andere groep wandelaars die nog niet in zicht zijn. 

Voldaan na een wandeling van minstens 7 km rijden we terug naar de camping. 

Marion Verroen  

    
Boszandoog                                                Ringelrups 

 Kleine heldenboktor    
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Mi-vlinder 

11 Sfeerverslag woensdag 25 mei  
Excursiegebied: Foissy-lès-Vézelay: rondwandeling via Pierre-Perthuis. 

Aantal deelnemers: 9 

Onze excursie begint in een dorpje vlak ten zuiden van Vézelay. De auto’s geparkeerd bij de kerk. 

We worden verwelkomd door een paar prachtige klimrozen die zich over de muur uitstrekken. 

Gezonde planten.  

Lopen langs de weg, waaraan huizen en bouwsels totaal natuurlijk een eenheid vormen met de 

hellingen, alsof ze er gegroeid zijn. Op een stenen muurtje zien we een grote ammoniet.  

              

Verderop pakken we de pelgrimsroute op, gaan verder in stilte. Een weids uitzicht wacht ons op, 

glooiende hellingen, met groepjes bomen tot aan de horizon. Al lopend verder de helling op, het 

uitzicht steeds weidser: een gevoel van vrijheid stijgt op. Boven een gedenksteen voor gevallenen 

uit de Eerste wereldoorlog, een echte eerbiedwaardige plek voor hen. 

We maken een afdaling over een smal stenig paadje en komen uit bij de Cure, waar deze onder een 

oude brug (in restauratie) doorgaat. Meanderend en kabbelend trekt het water aan ons voorbij. Een 

heerlijke koffieplek.  
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                                                                              Braamparelmoervlinder (boven) Prachtwapenvlieg (onder) 

We gaan weer naar boven en volgen de GR voor een deel. Ik blijf even achter om wat 

aantekeningen te maken.  

Als ik de groep weer inhaal, vertoeft de groep in het bos, ook een mooie plek. Op mijn vraag hoe de 

sfeer nu is, krijg ik een schokkend antwoord: de sfeer is verziekt, totáal verziekt! Een ander doet 

nóg een duit in het zakje: “hoe lang gaat dit nog duren?’ We kijken elkaar aan: een schalkse lach en 

twinkelende ogen vertellen me dat de sfeer uitstekend is, meer dan uitstekend.  

E n f a n t s   t e r r i b l e s ! 

Even verder staan onze mannen bij een poeltje. In geanimeerd gesprek wisselen ze uit hoe zij als 

kind op slimme wijze salamanders wisten te vangen. Verder gaat de tocht. 

In feite maken we een rondwandeling, linksom. Hierdoor verschuift de horizon gestaag naar rechts 

en onthult nieuwe vergezichten. En dán, dan gebeurt het: de horizon geeft in één keer prijs waarom 

we hier zijn. Daar ligt hij: boven op de top van de heuvel, afstekend tegen de blauwe lucht: de 

Basiliek van Vézelay. 

Daar hóog ligt hij, geworteld in de aarde, de torens reikend naar de hemel. 

We worden er stil van. 
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Een plek waar hemel en aarde elkaar raken. Daar willen we naartoe. We beginnen te dalen. En 

opnieuw klinken er enthousiaste kreten: het is groot, zwart en het vliegt, goed: zwarte wouw. Een 

boer maait met een machine het gras, de wouwen vliegen er achter naar de bodem om hun prooien 

te vangen. Zo dichtbij zagen we hen nog niet eerder. Prachtig! 

De weg vervolgd, afgedaald naar St. Père, auto’s opgehaald en vervolgens geparkeerd beneden in 

Vézelay. Te voet naar boven tot de top,  naar de Basiliek, naar hoger sferen! 

Een prachtige tocht met vele vergezichten en uitstekend humeur! 

 

Leni Muilwijk 

 

   
Kleine wespenboktor                                                 Zuringuil rups 

 

12 Sfeerverslag donderdag 26 mei 
Excursiegebied: Marais de Vanneau, Gatines de Beauchets, Lac de Bourdon. 

Deelnemers: 6 

Met een wat vermagerd groepje vertrekken we onder een bewolkte lucht naar Moulin Vanneau. Bij 

aankomst zien we een ouderwets pittoresk plaatje van een boerderij bij de molen, met nog een 

heuse “Basse cour” (een erf met pluimvee). Met aan de andere kant een mooi meer waarop de 

schaatsenrijdertjes zich vermaken, en we starten de wandeling. Als ik de stemming wat mat, moe 

en een beetje landerig noem lijkt me dat zeker niet alleen mijn gevoel. Het bewolkte weer met het 

sombere bos met weinig kleur onderstreept dit en zelfs de vogels passen zich aan. 

Als we rond zijn, rijden we verder via Guédelon, het kasteel in aanbouw – waarna we allemaal 

spontaan blij worden dat we die keuze níet hebben gemaakt. Een eindeloze file voor de ingang! 
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Na nog enkele kilometers rijden stoppen we op een boerenpad waar we pauzeren om een hapje te 

eten. De lucht trekt wat open, de temperatuur stijgt en we knappen er weer een beetje van op, 

mede door het zien van een familie zwarte wouwen die prachtig door de lucht zwalken. 

Vervolgens rijden we verder naar Lac du Bourbon waarvan helaas het waterniveau nog te hoog blijkt 

om alle ons beloofde planten te mogen bewonderen. Daarna weer huiswaarts. 

Inez Wisse 

          
Witvlakvlinder rups                                                                          Schorpioenvlieg 

         
Rouwende gouden tor                                                 Sluipwesp 

13 Sfeerverslag vrijdag 27 mei 
Excursiegebied: Voutenay-sur-Cure: Cote de l'Ëtang. Vau de Bouche.  

Aantal deelnemers: 7 

De laatste excursiedag en de laagste temperatuur: dat belooft niet veel goeds. Onderweg 4 hazen 

en een parkeerplaats tussen hondskruid, bokkenorchis en ander fraais. De stemming wordt meteen 

positief. 

We lopen een 200 m tussen lage bomen en hoge struiken; de liguster laat zich vinden door je neus 

te volgen. Het pad gaat omhoog met links en rechts schraal grasland. Wat teruggetrokken van het 

pad enkele tientallen bijenorchissen. 
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Verder kruipend, de snelheid is rond de 500 m per uur, worden veel soorten orchideeën gevonden 

en vogels gehoord en gezien. Als er al vlinders vliegen gaat dat met lange rustpauzes: heel handig 

voor de fotografen. 

Het valt mij op dat wij behoorlijk (of onbehoorlijk) discrimineren. Tripmadammen worden vertrapt 

maar orchideeën genieten absolute onschendbaarheid.  

           
Rups van een blauwtje                Kroonkruidblauwtje                                          Zuidelijke luzernevlinder 

Rond het middaguur geeft de boompieper een demonstratie: 

fladderend hoogte winnen en fluitend omlaag zeilen naar de 

boomtop. Na de lunch terug naar de auto en op weg naar de 

tweede locatie. Een goede parkeerplaats vinden we niet; wel 

zien we een dode das en levend vee. 

 

Met een paar maal steken draait de chauffeur de auto. De 

admin heeft even tijd om in de droge beek naar klei te 

kijken (lijkt positief: morgen verder!). Om half drie terug op 

de camping. 

Deze wandeling zit in de top 3 van het kamp! 

 

Heidesabelsprinkhaan 

                                                          Piet Muilwijk 

       
Paardenhoefklaver                              Bont kroonkruid                     Bloem van Blauwe sla 

                          
Bijenorchis                                         Poppenorchis – detail              Stinkende lis – met mieren 
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Verslag van de excursieregelaars 
 

Het gebied was nieuw voor de AKC: er was geen overlap van excursiegebieden met het kamp 

Morvan in 2012. Het voorbereiden heeft veel tijd in beslag genomen, de gebruikte bronnen zijn  

hieronder vermeld. Er zijn weliswaar traditionele wandelgidsjes, zoals de PR Topoguides van 

FFRandonée, en die gaan uit van wandelplezier en landschapbeleving en cultuur, maar niet van 

specifieke natuurdoelen.  

Wandelingen in de buurt van de camping konden worden voorverkend, met profijt. Gebieden veraf 

waarover weinig praktische info was stelden enkele malen teleur: van het hoogveengebiedje bij 

Vernay/St-Brisson was alleen wat struikheide vanaf een platformpje te zien.... al was wel het 

omgevende vochtige hooiland met beek er doorheen fraai, alleen vanaf de weg te bewonderen. 

Het Bois du Parc was een topper. In verband met het warme weer met drukkende atmosfeer werd 

vaak voor bosrijke wandelingen gekozen en kwamen bijvoorbeeld kalkgraslanden minder aan bod – 

tot op de laatste dag  de Côte de l'Étang bij Voutenay-sur-Cure zorgde voor een mooie uitsmijter. 

Een suggestie van deelnemers (nieuw bij de AKC) : “zorg voor wat meer vrij te besteden tijd in het 

programma” verdient aandacht. 

 

Bronnen ter voorbereiding van de excursies 
 

➢ Boek “Bourgogne, Paysages naturels, faune et flore”, van Patrijck Vancoulon et Alain 

Chiffaut, uitgeverij Delachaux et Niestlé, uit 2004. Zeer informatief.  

 

 

➢ www.cen-bourgogne.fr  en www.sud-yonne.n2000.fr  met downloads  voor wandelingen en 

voor info over specifieke terreinen. 

 

➢ Www.geoportail.gouv.fr   voor het uitprinten van detail topografie kaarten. 

 

➢ Wegenkaart Nièvre en Yonne : Michelin Departemental France nr 319 ( 1 : 150.000 ) is de 

meest overzichtelijke wat betreft het wegennet. 

 

Inez van Duijvendijk en Ruud Kuipers 

  

http://www.cen-bourgogne.fr/
http://www.sud-yonne.n2000.fr/
http://www.geoportail.gouv.fr/
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Overzicht van waargenomen insecten  
Samenstelling Inez van Duijvendijk 

insecten                               

  

wetenschappelijke naam    Nederlandse naam                               

lepidoptera dagvlinders 
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Pyrgus malvae aardbeivlinder x X   X X   X     X   X      
Ochlodes sylvanus groot dikkopje       X           X           

Callophrys rubi groentje     x X                       

Cupido minimus dwergblauwtje       X X     X   X           

Glaucopsyche alexis bloemenblauwtje                       X       

Aricia agestis bruin blauwtje x X     X     X               

Polyommatus icarus icarusblauwtje           X   X     X         

Polyommatus bellargus adonisblauwtje X X   X X X     X X       X   

Plebejus argyrognomon kroonkruidblauwtje                           X   

Maniola jurtina bruin zandoog               X               

Pararge aegeria bont zandoog     X X X X   X   X   X   X  X 

Lasiommata megera argusvlinder X     X X X X X   X X        X 

Coenonympha arcania 
tweekleurig 
hooibeestje X X     X X X X   X           

Coenonympha pamphilus hooibeestje   X     X   X X     X X   X X 

Lopinga achine boszandoog                   X           

Melanargia galathea dambordje                       X       

Hamearis lucina sleutelbloemvlinder X X   X X   X     X           

Brenthis daphne braamparelmoer                                         X       

Brenthis daphne braamparelmoer  rups                 X                             

Melitaea athalia bosparelmoervlinder   X               X           

Melitaea cinxcia veldparelmoervlinder     X X     X                 

Issoria lathonia 
kleine 
parelmoervlinder X                             

Limenitis reducta blauwe ijsvogelvlinder   X   X X   X X               

Vanessa atalanta atalanta         X X       X X         

Vanessa cardui distelvlinder           X X X   X X     X   

Aglais io dagpauwoog                               

Aglais io dagpauwoog rups                         X     

Aglais urticae kleine vos X       X X   X X X X         

Polygonia c-album gehakkelde aurelia                     X X   X   

Araschnia levana landkaartje               X               

Iphiclides podalirius koningspage X X   X   X   X               

Papilio machaon koninginnenpage X X   X     X                 
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Colias alfacariensis 
zuidelijke 
luzernevlinder       X X   X X           X   

Aporia crataegi groot geaderd witje         X                     

Pieris brassicae groot koolwitje   X X X X             X       

Gonepteryx rhamni citroenvlinder X X X X X X                   

Anthocharis cardamines oranjetipje     X X                       

Leptidea sinapsis boswitje       X                       

  vlinderpop                 X             

Lepidoptera Nachtvlinders                               

                                  

                                  

Thyris fenestrella bosrankvlinder                     X         

Siona lineata vals witje           X X                 

Zygaena filipendulae St. Jansvlinder                     X         

Hemaris fuciformis glasvleugelpijlstaart   X   X                       

Synanthedon tipuliformis bessenglasvlinder   X                 X         

Adscita statices metaalvlinder     X                         

Pseudopanthera macularia boterbloempje   X X   X X   X       X       

Ematurga atomaria gewone heispanner X   X                 X       

Semiothisa clathrata klaverspanner X   X         X   X           

Lomaspilis marginata gerande spanner                 X             

Petrophora chlorosata varenspanner     X                         

Euclidia mi  mi- vlinder X                         X   

Cucullia verbasci kuifvlinder rups               X               

Arctia villica roomvlek           X                   

Callimorpha dominula bonte beer rups                           X   

Diacrisia sannio roodrand beer X                             

Euclidia glyphica bruine daguil X       X     X X X       X   

Acronicta rumicis zuringuil rups           X   X       X   X   

Malacosoma neustria ringelrups rups   X   X       X X X           

Thyatira batis braamspinner                         X     

Macrothylacia rubi) veelvraat rups         X                     

Erannis defoliaria 
 grote wintervlinder 
rups           X                   

Euthrix potatoria  rietvink rups               X               

Orgyia antiqua witvlakvlinder rups                 X       X     

Eriogaster lanestris wolspinner rups       X X             X       

Lymantria dispar plakker rups                       X       

Orthosia miniosa eikenvoorjaarsuil rups       X                       

Celypha lacunana brandnetelbladroller X                             

Scoparia pyralella oranje granietmot X                             

Yponomeutidae stippelmot, rupsen X       X X   X         X X   

Polyploca ridens 
groenige orvlinder 
rups                   X           

Saturnia pavonia nachtpauwoog rups                 X   X         

Odonata libellen                               

                                  

Calopteryx splendens weidebeekjuffer   X X X X X   X X X X       X 

Calopteryx virgo bosbeekjuffer       X   X   X   X     X     

https://waarneming.nl/species/1485/observations/
https://waarneming.nl/species/151826/
https://waarneming.nl/species/8363/
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Ischnura elegans lantaarntje           X         X   X     

Coenagrion puella azuurwaterjuffer                 X   X X       

Platycnemis pennipes 
blauwe 
breedscheenjuffer X X           X X X X        X 

Lestes barbarus 
zwervende 
pantserjuffer                       X       

Enallagma cyathigerum watersnuffel                     X         

Libellula fulva bruine korenbout             X                 

Libellula quadrimaculata viervlek         X                     

Libellula depressa platbuik X   X       X   X     X      X 

Anax imperator grote keizerlibel                 X     X       

Sympetrum fonscolombii zwervende heidelibel                     X         

Sympetrum sanguineum  bloedrode heidelibel                        X       

Onychogomphus forcipatus kleine tanglibel                     X         

Gomphus vulgatissimus beekrombout             X X               

Gomphus pulchellus plasrombout             X                 

Brachytron pratense glassnijder           X                   

Coleoptera kevers                               

                                  

Cetonia aurata gouden tor   X               X X X   X   

Oxythyrea funesta rouwende gouden tor X                             

Valgus hemipterus kortvleugelboorkever X   X           X             

Melolontha melolontha meikever     X                         

Geotrupes spec. mestkever     X                   X     

silpha spec. een aaskever                           X   

Opatrum sabulosum gekorrelde zwartlijf                           X   

Cicindela campestris groene zandloopkever     X                         

Cicindela hybrida  

bastaardzandloopkev
er                           X   

Anomala dubia groenbruine kever         X                 X   

Cryptocephalus sericeus stijlkopje X             X           X   

Cassida spec. schildpadtor               X               

Phyllopertha horticola rozenkever                     X         

Trichius fasciatus penseelkever     X   X                     

Pyrochroa coccinea zwartkopvuurkever     X                         

Pyrochroa serraticornis roodkopvuurkever           X   X X       X     

Oedemera nobilis fraaie schijnboktor         X       X     X       

Leptura quadrifasciata gevlekte smalboktor           X                   

Stenocorus meridianus 
kleine slanke 
smalboktor                           X   

Stenurella nigra kleine zwarte smalbok   X                       X   

Stenocorus meridianus 
slanke 
schouderboktor   X               X           

Cerambyx scopolii  kleine heldenboktor                   X           

Agapanthia villosoviridescens distelboktor X         X   X               

Clytus arietis kleine wespenboktor         X             X       

Cantharis rustica zwart soldaatje         X X   X X     X X     

Malachius bipustulatus 
roodtipbastaard 
weekschildkever   X                 X         

https://waarneming.nl/species/1450/
https://waarneming.nl/species/8585/observations/
https://waarneming.nl/species/20114/
https://waarneming.nl/species/22474/observations/
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Coccinella septempunctata 
zevenstip 
lieveheersbeestje X               X   X X X     

Propylea 
quatuordecimpunctata 

schaakbord 
lieveheersbeestje X               X       X     

Harmonia axyridis 
aziatisch 
lieveheersbeestje                 X             

Agelastica alni elzenhaantje                  X       X     

Chrysolina herbacea groen munthaantje                 X             

Chrysomela populi grote populierenhaan   X                           

Chrysolina fastuosa 
hennepnetelgoudhaa
n                         X     

Trichodes alvearius behaarde bijenwolf X       X X           X X     

 Clytra quadripunctata  

gewone 
mierenzakkever                 X             

Larinus spec. distelsnuitkever         X                     

Platystomos albinus grootkopsnuittor     X                         

Phyllobius pomaceus groene bladsnuitkever                 X       X     

Exosoma lusitanicum bruine kevertjes                       X   X   

Lampyris noctiluca glimworm                             X 

 glauca spec. bootsmannetjes                       X       

Dorcus parallelipipedus klein vliegend hert                             X 

  wantsen/cicaden                               

                                  

Graphosoma italicum pyamawants X X                   X       

Aelia acuminata mijterwants   X                           

Deraeocoris ruber rode halsbandwants                 X     X X     

Lygaeus equestris prachtridderwants       X                       

Pyrrhocoris apterus vuurwants       X   X                   

Rhaphigaster nebulosa  grauwe schildwants X     X                   X   

Philaenus spumarius spuugbeestje larve X         X     X     X X     

Leptopterna dolabrata grote bonte graswants                       X       

Calocoris roseomaculatus  

Roodgetekende 
prachtblindwants     X           X             

Gerridae schaatsenrijders     X           X     X       

Cercopis vulnerata bloedcicade     X X   X   X X   X X X     

                                  

Neuroptera netvleugeligen                               

                                  

Libelloides coccajus vlinderhaft X X   X X       X X           

(Myrmeleon formicarius mierenleeuw larven           X                   

Ephemera danica  

Halfgevlekte 
eendagsvlieg X X   X   X   X X X           

                                  

Orthoptera rechtvleugeligen                               

                                  

Gryllus campestris veldkrekels X X     X     X X   X X       

Tettigonia viridissima grote sabelsprinkhaan X             X               

Metrioptera brachyptera heidesabelsprinkhaan                           X   

                                  

https://waarneming.nl/species/19413/
https://waarneming.nl/species/8558/
https://waarneming.nl/species/1664/observations/
https://waarneming.nl/species/1984/
https://waarneming.nl/species/8504/
https://waarneming.nl/species/25027/
https://waarneming.nl/species/25027/
https://waarneming.nl/species/25027/
https://waarneming.nl/species/1507/
https://waarneming.nl/species/1507/
https://waarneming.nl/species/1507/
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Hymenoptera vliesvleugeligen                               

                                  

  aardhommel complex   X X         X       X X X   

Bombus hypnorum boomhommel                         X X   

Bombus pratorum weidehommel                   X           

Bombus humilis heidehommel                           X   

Bombus pascuorum akkerhommel                 X       X     

Bombus lapidarius steenhommel       X         X     X   X   

Xylocopa violacea zwarte houtbij X       X             X       

Andrena spec. zandbij spec.       X                       

Andrena chrysosceles goudpootzandbij X       X                     

Andrena nigroaenea zwartbronzen zandbij               X               

Andrena haemorrhoa roodgatje                               

Andrena florea heggerankbij X             X               

 Andrena flavipes  grasbij X                             

Andrena cineraria asbij   X                           

Panurgus calcaratus  kleine roetbij X                             

Lassioglossum spec./ Halictus 
spec.  groefbij spec. X       X                     

Hoplitis adunca slangenkruidbij   X                           

Eucera spec. langhoornbij spec.       X       X       X       

Nomada fabriciana 
roodzwarte 
dubbeltand                       X       

Nomada flava gewone wespbij                   X           

                                  

Vespa crabro hoornaar X         X   X     X X      X 

Ammophila spec. rupsendoder   X                           

  spinnendoder                 X             

Ichneumoninae indet. sluipwesp spec.                     X   X   X 

                                  

  bladwespen                               

                                  

Tenthredo maculata 
een zwartgele 
bladwesp       X X X       X   X       

Macrophya spec.           X       X     X X     

                                  

Diptera vliegen                               

                                  

  zweefvliegen                               

                                  

Volucella bombylans hommelreus         X X           X       

Eristalis tenax blinde bij     X X                 X X   

Myathropa florea 
doodshoofdzweefvlie
g                       X X     

Syrphus ribesii bessenbandzweefvlieg                       X X     

Xanthogramma spec. citroenzweefvlieg               X       X       

Episyrphus balteatus pyamazweefvlieg X             X       X X     

Melanostoma spec. driehoekszweefvlieg                       X       

Sphaerophoria spec. langlijf X       X     X         X     

Syritta pipiens menuetzweefvlieg                       X       

https://waarneming.nl/species/7742/
https://waarneming.nl/species/20342/
https://waarneming.nl/species/19158/
https://waarneming.nl/species/158994/
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andere 
vliegenfamilies                               

                                  

Bombylius major gewone wolzwever       X   X           X       

Bombylella atra zwarte wolzwever X     X       X       X   X   

Machimus setibarbus-complex  roofvlieg X         X   X       X       

Empididae dansvlieg   X                           

Rhagio scolopaceus snipvlieg                 X       X     

Lucilia caesar keizersvlieg       X                       

Scathophagidae drekvlieg                       X       

Chloromyia formosa prachtwapenvlieg                       X       

                                  

  overige insekten                               

                                  

Panorpa communis schorpioenvlieg               X       X X     

Tipulidae langpootmuggen     X               X   X     

                                  

  gallen                               

                                  

Aceria aceriscampestris 

Spaanse 
aakknobbelmijt                       X       

teomyia major  grote wilgwratgalmug                 X       X     

  linde bladgallen           X                   

Neuroterus quercusbaccarum  

eikenbesgalletje 
galwesp                           X   

Andricus curvator bladgordelgalwesp eik X     X                   X   

Eriophyes inangulis elzennerfhoekmijt                         X     

 Liposthenes glechomae  hondsdrafbesgalwesp                               

Sackenomyia reaumurii sneeuwbalpokgalmug       X                       

Dasineura ulmariae 
moerasspireabladpok 
galmug                         X     

Aceria salviae saliebladgalmijt                           X   

  stengelgal akkerkool         X                     

Dasineura urticae  

brandnetelgalbladmu
g                 X             

  

https://waarnemingen.be/species/157042/
https://waarneming.nl/species/672590/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Panorpa_communis
https://waarneming.nl/species/21018/
https://waarneming.nl/species/21018/
https://waarneming.nl/species/21018/
https://waarneming.nl/species/26951/
https://waarneming.nl/species/9000/
https://waarneming.nl/species/20582/
https://waarneming.nl/species/18609/
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Overzicht van waargenomen planten 
Samenstelling Ruud Kuipers  

De waarnemingen zijn verzameld per gebied in de Bourgogne: 

 Y + C    Yonne en Cure gebied 

 M          Morvan 

 P          Puisaye 

 L          Loire 

 

Planten Bourgogne Mei 2022 

   Y + C M P L 

Equisetacea 

Schaafstro Equisetum hyemale      

Holpijp Equisetum fluviatile      

Varens 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  O    

Tongvaren Asplenium scolopendirum O     

Schubvaren Asplenium ceterach O     

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes O O    

Muurvaren Asplenium ruta-muraria O O    

Dubbelloof Struthiopteris spicant  O    

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  O O   

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas  O O   

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana  O O   

Brede stekelvaren Dryopteris dilatata  O    

Eikvaren Polypodium cambricum O O    

Pinacea 

Zwarte den Pinus nigra  O    

Fijnspar Picea abies  O    

Cupressacea 

Jeneverbes Juniperus communis O     

Nymphaeaceae 

Gele plomp Nuphar lutea O  O   

Mansoor Asarum europaeum O     

Aristolochiaceae 

Pijpbloem Aristolochia clematitis    O 

Alismataceae 

Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica   O   

Slanke waterweegbree Alisma lanceolatum   O   

Araceae 

Gevlekte aronskelk Arum maculatum O  O   

Potamogetonaceae 

Rivierfonteinkruid Potamogeton nodosus    O 

Colchicaceae 

Herfsttijloos Colchicum autumnale O     

Amaryllidaceae 

Bieslook Allium schoenoprasum      

Kraailook Allium vinale O     

Kogellook (Kalklook) Allium sphaerocephalon  O    
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Daslook Allium ursinum  O    

Wilde narcis Narcissus pseudonarcissus     

Asparagaceae 

Dalkruid Maianthemum bifolium  O    

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum O O O   

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis O     

Grote graslelie Anthericum liliago O     

Bosvogelmelk Ornithogalum pyrenaicum O O    

Muizendoorn Ruscus aculeatus O     

Vroege sterhyacinth Scilla bifolia      

Wilde hyacinth Hyacinthoides non-scripta O    

Kuifhyacinth Muscari comosum O     

Iridaceae 

Gele lis Iris pseudacorus O  O   

Stinkende lis Iris foetidissima O     

Orchidaceae 

Hondskruid Anacamptis pyramidalis O   O 

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata  O    

Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea O     

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum O O  O 

Hommelorchis Ophrys fuciflora O     

Vliegenorchis Ophrys insectifera O     

Bijenorchis Ophrys apifera O     

Purperorchis Orchis pupurea O     

Poppenorchis Orchis anthopophora O     

Mannetjesorchis Orchis mascula O O    

Soldaatje Orchis militaris O     

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia O     

Rood bosvogeltje Cephalantera rubra O     

Bleek bosvogeltje Cephalantera damasionum O     

Wit bosvogeltje Cephalantera longifolia O     

Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens O     

Vogelnestje Neottia nidus-avis O     

Grote keverorchis Neottia ovata O     

Cyperaceae 

Ruige zegge Carex hirta O     

Vingerzegge Carex digitata O     

Voorjaarszegge Carex caryophyllea O     

Pilzegge Carex pilulifera O O    

Zeegroene zegge Carex flacca O     

Moeraszegge Carex acutiformis O  O   

Boszegge Carex sylvatica O O    

Hangende zegge Carex pendula      

Ruige zegge Carex hirta O     

Zompzegge Carex canescens  O    

Blaaszegge Carex vesicaria  O    

Hazenzegge Carex leporina  O    

Sterzegge Carex echinata O  O   

Pluimzegge Carex paniculata O     

Valse voszegge Carex otrubae O     
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Bermzegge Carex spicata  O    

Bleke bermzegge Carex leersii O     

Bosbies Scirpus sylvaticus  O O   

Gewone waterbies Eleocharis palustris  O    

Gewone veldbies Luzula campestris    O 

Veelbloemige veldbies Luzula multiflora  O    

Ruige veldbies Luzula pilosa  O    

Noordse rus Juncus balticus    O 

Zeegroene rus Juncus inflexus O     

Pitrus Juncus effusus  O O   

Poaceae 

Eenbloemig parelgras Melica uniflora O     

Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum O     

Boskortsteel Brachypodium sylvaticum  O   

Glanshaver Arrhenaterum elatius O     

Reukgras Anthoxanthum odoratum    O 

Bevertjes Briza media O O    

Blauwgras Sesleria caerulia O     

Bochtige smele Deschampsia flexuosa  O    

Ruwe smele Deschampsia cespitosa   O   

Gewoon langbaardgras Vulpia myuros O     

Italiaans raaigras Lolium muliflorum O     

Gewone kropaar Dactylus glomerata O     

Kamgras Cynosurus crustatus  O    

Schaduwgras Poa nemoralis O O    

Bosgierstgras Milium effusum O     

Duist Alopecurus myosuroides O     

IJle dravik Anisantha sterilis O   O 

Zachte dravik Bromus mollus O   O 

Bergdravik Bromopis erecta O     

Riet Phragmitis australis O     

Steppegras Stipa pennata O     

Typhaceae 

Grote lisdodde Typha latifolia O     

Papaveraceae 

Ruige klaproos Papaver argemone O     

Stinkende gouwe Chelidonium majus O O    

Gewone duivenkervel Fumaria officinalis O     

Ranunculaceae 

Stinkend nieskruid Helleboris foetidus O     

Gewone dotterbloem Caltha palustris  O O   

Bosanemoon Anemona nemorosa O O    

Wildemanskruid Pulsatilla vulgaris O     

Bosrank Clematis vitalba O     

Egelboterbloem Ranunculus flammula   O   

Blaartrekkende boterbloem Ranunculus aceleratus   O   

Knolboterbloem Ranunculus bulbosus O     

Behaarde boterbloem Ranunculus sardous  O    

Kruipende boterbloem Ranunculus repens O O    

Gulden boterbloem Ranunculus auricomus O     
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Scherpe boterbloem Ranunculus acris O     

Witte boterbloem Ranunculus aconitifolius  O    
Waterranonkel 
(ondersoort) Ranunculus aquatilis spp O     

Vlottende waterranonkel Ranunculus fluitans O     

Wilde akelei Aquilegia vulgaris O     

Buxaceae 

Buxus Buxus sempervirens O     

Hemelsleutel (ondersoort) Hylotelephium telephium spp O    

Crassulaceae       

Omgebogen vetkruid Sedum cepaea   O   

Wit vetkruid Sedum album O     

Tripmadam Sedum rupestre/reflexum O O  O 

Muurpeper Sedum acre O O    

Zacht vetkruid Sedum sexangulare O     

Haloragaceae 

Teer vederkruid Myriophylum alternifolium O     

Fabaceae 

Brem Cytisus scoparius  O O   

“Genêt purgative” Cytisus oromediterraneus   O 

Kruipbrem Genista pilosa  O    

Verfbrem Genista tinctoria  O    

Pijlbrem Genista sagittalis O O    

Kleine gaspeldoorn Ulex minor   O   

Robinia Robinia pseudoacasia O     

Europese blazenstruik Colutea arborescens O     

Esparcette Onobrychis viciifolia O     

Vogelwikke Vicia craca O     

Stijve wikke Vicia tenuifolia O O    

Heggenwikke Vicia sepium O     

Naakte lathyrus Lathyrus aphaca  O    

Veldlathyrus Lathyrus pratensis O O O   

Aardaker Lathyrus tuberosus  O    

Brede lathyrus Lathyrus latifolius O     

Knollathyrus Lathyrus linifolius O     

Kruipend stalkruid Ononis repens    O 

Gele honingklaver Melilotus sp O     

Hopklaver Medicago lupulina O O    

Gevlekte rupsklaver Medicago arabica O     

Witte klaver Trifolium repens O     

Rode klaver Trifolium pratense O O  O 

Hazenpootje Trifolium arvense  O    

Incarnaatklaver Trifolium incarnatum O     

Purperklaver Trifolium rubens O     

Gewone rolklaver Lotus corniculatus O   O 

Wondklaver Anthylis vulneraria O     

Bont kroonkruid Securigera varia O   O 

Paardenhoefklaver Hippocrepis comosa O     

Klein kroonkruid Coronilla minima O     

Polygalaceae 
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Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris O O O   

Cannabaceae 

Hop Humulus lupulus O O  O 

Rahmnaceae 

Sporkehout (Vuilboom) Frangula alnus O     

Rosaceae 

Moerasspirea Filipendula ulmaria O O O   

Gewone agrimonie Agrimonia eupatoria O O  O 

Kleine pimpernel Poterium sanguisorba O     

Wateraardbei Comarum palustre  O    

Ziverschoon Potentilla anserina    O 

Tormentil Potentilla erecta O O    

Vijfvingerkruid Potentilla reptans O   O 

Voorjaarsganzerik Potentilla verna O     

Viltganzerik Potentilla argentea  O    

Rechte ganzerik Potentilla recta O     

Bosaardbei Fragaria vesca O O    

Geel nagelkruid Geum urbanum O  O   

Braam (div, soorten) Rubus sp O O O   

Hondsroos Rosa canina O     

Meelbes Sorbus aria O     

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia O   O 

Elsbes Sorbus torminalis  O    

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  O    

Sleedoorn Prunus spinosa O     

Weichselbaum Prunus malaheb O     

Ulmaceae 

Ruwe iep Ulmus glabra O     

Urticaceae 

Grote brandnetel Urtica dioica O O    

Klein glaskruid Parietariajudaica O     

Betulaceae 

Ruwe berk Betula pendula  O    

Zwarte els Alnus glutinosa O O    

Haagbeuk Carpinus betulus O     

Hazelaar Corylus avellana  O    

Fagaceae 

Beuk Fagus sylvatica  O    

Donzige eik Quercus pubescens O     

Zomereik Quercus robur O   O 

Wintereik Quercus petraea  O    

Cucurbaticeae 

Heggenrank Bryonia dioica O   O 

Celastraceae 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europeus O     

Oxalidaceae 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella O     

Euphorbiaceae 

Brede wolfsmelk Euphorbia platyphyllos O     

Wrattige wolfsmelk Euphorbia  verrucosa O  O   
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Kroontjeskruid Euphorbia helioscopia O     

Bosbingelkruid Mercurialis perennis O     

Kruisbladige wolfsmelk Euphorbia lathyris O     

Amandelwolfsmelk Euphorbia amygdaloides O     

Cypres wolfsmelk Euphorbia cyparisias    O 

Hypericaceae 

Sint-Janskruid Hypericum perforatum    O 

Linaceae 

Geelhartje Linum catharticum O     

Smal vlas Linum tenuifolium O     

Salicaceae 

Bittere wilg Salix purpurea    O 

Schietwilg Salix alba    O 

Zwarte populier Populus nigra    O 

Violaceae 

Akkerviooltje Viola arvensis O     

Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana O O    

Geranaceae 

Robertskruid Geranium robertianum O O O   

Bloedooievaarsbek Geranium sanguinium O     

Zachte ooievaarsbek Geranium molle O     

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum O     

Slipbladige ooievaarsbek Geranium dissectum O     

Reigersbek Erodium cicutarium O     

Onograceae 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana O  O   

Teunisbloem sp Oenothera sp    O 

Waterteunisbloem Ludwigia grandiflora    O 

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum O     

Sapindaceae 

Vederesdoorn Acer negundo    O 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus O   O 

Noorse esdoorn Acer platanoides O   O 

Spaanse aak Acer campestre O     

Cistaceae 

Geel zonneroosje 
Helianthemum 
nummularium O     

Wit zonneroosje Helianthemum apenninum O     

Malvaceae 

Zomerlinde Tilia platyphyllos O   O 

Winterlinde Tilia cordata    O 

Klein kaasjeskruid Malva neglecta O O    

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris O     

Heemst Althaea officinalis    O 

Thymelaceae 

Zwart peperboompje Daphne laureola O     

Resedaceae 

Wilde reseda Reseda lutea O     

Brassicaceae 

Bleek schildzaad Alyssum alyssoides    O 
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Grijskruid Berteroa incana    O 

Kalkraket Calepina irregularis O     

Herderstasje Capsella bursa-pastoris O     

Gewoon barbarakruid Barbarea vulgaris      

Gele waterkers Rorippa amphibia O   O 

Pinksterbloem Cardamine pratensis  O    

Bosveldkers Cardamine flexuosa O     

Geveerd tandkruid Cardamine heptaphylla O     

Ruige scheefkelk Arabis hirsuta O     

Muurbloem (lichtgeel bl.) Erysimum odoratum O     

Gewone raket Sisymbrum officinale O     

Look-zonder-look Alliaria petiolata O     

Weidebergvlas Thesium pyrenaicum O     

Santalaceae 

Maretak Viscum album  O O O 

Amaranthaceae 

Melganzevoet Chenopodium album O     

Caryophyllaceae 

Behaard breukkruid Hernaria hirsuta    O 

Rode schijnspurrie Spergularia rubra  O    

Gewone zandmuur Arenaria serpyllifolia      

Drienerfmuur Moehringia trinervia  O O   

Watermuur Stellaria aquatica O  O   

Vogelmuur Stellaria media O     

Moerasmuur Stellaria alsine O     

Grote muur Stellaria holostea O O    

Grasmuur Stallaria graminea  O    

Akkerhoornbloem Cerastium arvense O     

Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi O  O   

Dagkoekoeksbloem Silene dioica  O    

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia O     

Nachtsilene Silene nutans O     

Rode pekanjer Silene viscaria O     

Blaassilene Silene vulgaris    O 

Zeepkruid Saponaria officinalis O     

Kartuizeranjer Dianthus carthusianorum O O    

Steenanjer Dianthus deltoides O     

Plumbaginaceae 

(verwant aan)Engels gras Armeria arenaria    O 

Polygonaceae 

Adderwortel Persicaria bistorta  O    

Schapenzuring Rumex acetosella O  O   

Veldzuring Rumex acetosa  O    

Krulzuring Rumex crispus O     

Spaanse zuring Rumex scutatus O     

Cornceae 

Gele kornoelje Cornus mas O     

Rode kornoelje Cornus sanguinea O     

Ericaceae 

Struikheide Calluna vulgaris  O    
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Primulaceae 

Rood guichelheil 
Anagallis arvensis 
s.arvensis O     

Blauw guichelheil Anagallis arvensis s.foemina O     

Penningkruid Lysimachia nummularis O     

Grote wederik Lysimachia vulgaris   O   

Slanke sleutelbloem Primula elatior O O O   

Apocynaceae 

Kleine maagdenpalm Vinca minor O     

Witte engbloem Vincetoxicum hirudiana O O    

Rubiaceae 

Blauw walstro Sherardia arvensis O     

Lievevrouwebedstro Galium odoratum O     

Moeraswalstro Galium palustre   O   

Geel walstro Galium verum O O  O 

Glad walstro Galium mollugo O     

Liggend walstro Galium saxatile O     

Kleefkruid Galium aparine O  O   

Kruisbladwalstro Cruciata laevipes  O O   

Wilde meekrap Rubia peregrina O     

Boraginaceae 

Glad parelzaad Lithospermum officinale O     

Slangenkruid Echium vulgare O O  O 

Gewone smeerwortel Symphytum officinale O     

Bosvergeet-me-nietje Myosotis sylvatica  O    

Moerasvergeet-me-nietje Myosotis scorpioides  O    

Akkervergeet-me-nietje Myosotis arvensis O     

Boshondstong Cynoglossum germanicum O     

Solanaceae 

Bitterzoet Solanum dulcamara O     

Dioscorea 

Spekwortel Tamus communis O     

Convolvulaceae 

Akkerwinde Convolvulus arvensis O   O 

Haagwinde Convolvulus sepium O     

“Cantabrische winde” Convolvulus cantabrica O     

Lamiaceae 

Harig zenegroen Ajuga genevensis O   O 

Akkerzenegroen Ajuga chamaepitys O     

Kruipend zenegroen Ajuga reptans O O    

Berggamander Teucrium montanum O     

Echte gamander Teucrium chamaedrys O     

Valse salie Teucrium scorodonia  O O   

Witte dovenetel Lamium album O     

Gevlekte dovenetel Lamium maculatum    O 

Ingesneden dovenetel Lamium hybridum O     

Gele dovenetel Lamium galeobdolon O     

Bergandoorn Stachys recta O     

Bosandoorn Stachys sylvatica O  O   

Betonie Betonia officinalis O O    
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Hondsdraf Glechoma hederacea O     

Gewone brunel Prunella vulgaris   O   

Kleine steentijm Clinopodium acinos O     

Borstelkrans Clinopodium vulgare O     

Wilde marjolein Origanum vulgare O     

Kruiptijm Thymus praecox O     

Wolfspoot Lycopus europaeus O  O   

Watermunt Mentha aquatica O  O   

Akkermunt Mentha arvensis O     

Veldsalie Salvia pratensis O     

Bijenblad Mellitis melissophyllum O     

Oleaceae 

Es Fraxinus excelsior O     

Wilde liguster Ligustrum vulgare O     

Orobanchaceae 

Kleine ratelaar Rhinanthus minor  O    

Wilde weit Melampyrum arvense O     

Kamzwartkoren Melampyrum cristatum O     

Klavervreter Orobanche minor O     

Plantaginaceae 

Liggende leeuwenbek Linaria supina O     

Gestreepte leeuwenbek Linaria repens   O   

Vlasbekje Linaria vulgaris   O   

Muurleeuwenbek Cymbalaria muralis O     

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea  O    

Veldereprijs Veronica arvensis O     

Grote ereprijs Veronica persica O     

Tijmereprijs Veronica serpyllifolia  O    

Schildereprijs Veronica scutellata   O   

Brede ereprijs Veronica austriaca      

Gewone ereprijs Veronica chamaedrys O O    

Mannetjesereprijs Veronica officinalis  O    

Smalle weegbree Plantago lanceolata O O    

Ruige weegbree Plantago media O     

Grote weegbree Plantago major O O    

Scrophulariaceae 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa  O O   

Gevleugeld helmkruid Scrophularia umbrosa O     

Aquifoliaceae 

Hulst Ilex aquifolium      

Asteraceae 

Duizendblad Achillea millefolium O O    

Langstekelige distel Carduus acanthoides O     

Moesdistel Cirsium oleraceum O     

Speerdistel Cirsium vulgare O O    

Knoldistel Cirsium tuberosum O     

Kale jonker Cirsium palustre   O   

Akkerdistel Cirsium arvense O     

Mariadistel Silybum marianum O     

Grote klit Arctium lappa O     
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Kalketrip Centaurea calcitrapa O     

Knoopkruid Centaurea jacea  O    

Grote centaurie Centaurea scabiosa O   O 

Korenbloem Centaurea cyanosa O     

Wilde cichorei Cichorum intibus O     

Akkerkool Lapsana communis O     

Kompassla Lactuca serriola O     

Blauwe sla Lactuca perennis O     

Gewone melkdistel Sonchus oleraceus O     

Gekroesde melkdistel Sonchus asper O     

Muurhavikskruid Hieracium murorum      

Gevlekt havikskruid Hieracium maculatum O     

Muizenoor Pilosella officinarum O O    

Vals muizenoor Pilosella peleteriana    O 

Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata O     

Echt bitterkruid Picris hieracioidea  O    

Kleine  schorseneer Scorzonera humilis O     

Gele morgenster Tragopogon pratensis O   O 

Klein kruiskruid Senecio vulgaris O     

Jacobskruiskruid Jacobea vulgaris O     

Duits viltkruid Filago germanica O     

Madeliefje Bellis perennis O     

Zomerfijnstraal Erigeron annuus    O 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare O     

Heelblaadjes Pulicaria dysenterica O     

Koninginnekruid Eupatoria cannabinum O  O   

Campanulaceae 

Grasklokje Campanula rotundifolia O     

Rapunzelklokje Campanula rapunculus O O O O 

Ruig klokje Campanula trachelium O     

Witte rapunzel Phyteuma spicatum O O    

Kogelbloem Globularia bisnagarica O     

Zandblauwtje Jasione montana  O    

Groot spiegelklokje Legousia speculum-veneris O     

Adoxaceae 

Gelderse roos Viburnum opulus      

Wollige sneeuwbal Viburnum lantana O     

Kruidvlier Sambucus ebulus O O    

Gewone vlier Sambucus nigra O     

Caprifoliaceae 

Rode kamperfoelie Lonicera xylosteum O     

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum  O    

Echte valeriaan Valeriana officinalis  O O   

Spoorbloem Centranthus ruber O     

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum O     

Beemdkroon Knautia arvensis O O    

Duifkruid Scabiosa columbaria      

Apiaceae 

Kruisdistel Eryngium campestre O       

Heelkruid Sanicula europaea O     
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Kleine watereppe Berula erecta O     

Grote watereppe Sium latifolium O     

Fluitenkruid Anthriscus sylvestris  O O   

Dolle kervel Chaerophyllum temulum   O   

Peen Daucus carota O     

Naaldenkervel Scandix pecten-veneris O     

Kleine bevernel Pimpinelle saxifraga  O    

Gewone engelwortel Angelica sylvestris O     

Gewone berenklauw Hieracleum sphondylium O  O   

“Frans laserkruid” Laserpitium gallicum O     

“Trinia glauca” Trinia glauca O     

Klimop Hedera helix   O O 

Gewone waternavel Hydrocotyle vulgaris   O   

Venkel Foeniculum vulgare O       
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Overzicht van waargenomen vogels 
Samenstelling Peter van der Linde 

Excursienummer   kamp 1 2 3 4-a 4-b 5 6 7 8 9 10 11 12 

Kwartel Coturnix coturnix                       X     

Fazant Phasianus colchicus                     X       

Fuut Podiceps cristatus                         X   

Aalscholver Phalacrocorax carbo                     X       

Kleine Zilverreiger Egrets garzetta                     X       

Blauwe Reiger Ardea cinerea X   X             X X   X   

Ooievaar Ciconia ciconia                     X       

Waterhoen Gallinula chloropus                   X         

Meerkoet Fulica atra                   X X       

Oeverloper Actitis hypoleucos                     X       

Dwergstern Sternula albifrons                       X     

Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus                     X       

Visdief Sterna hirundo                     X       

Boomleeuwerik Lullula arborea   X                         

Houtduif Columba palumbus X       X   X X X X   X   X 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto X               X           

Zomertortel Streptopelia turtur X               X   X X X X 

Koekoek Cuculus canorus X     X X X X X X X X     X 

Gierzwaluw Apus apus         X X   X           X 

Hop Upupa epops                         X   

IJsvogel Alcedo atthis X                   X       

Groene Specht Picus Viridus X                       X   

Gr. Bonte Specht Dendrocopas major X             X             

Veldleeuwerik Alauda arvensis                       X X   

Oeverzwaluw Riparia riparia         X                   

Boerenzwaluw Hirundo rustica   X             X X   X X X 

Huiszwaluw Delichon urbicum X X             X     X X   

Boompieper Anthus trivialis       X X                 X 

Witte Kwikstaart Motacilla alba X X     X       X X   X     

Gele Kwikstaart Motacilla flava                             

Gr. Gele Kwikstaart Motacilla flava major         X             X     

Waterspreeuw Cinclus Cinclus                 X           

Gekr. Roodstaart Phoenicurus phoenicurus         X             X     

Zwarte Roodstaart Phoenicurus ochruros X               X     X     

Roodborsttapuit Saxicola rubicola                           X 

Roodborst Erithacus rubecula     X     X X           X   

Nachtegaal Luscinia megarhynchos X     X         X X X   X   

Merel Turdus merula X X   X   X   X X X X   X X 

Tuinfluiter Sylvia borin                     X       

Zwartkop Sylvia atricapilla X     X X X X X X X X   X X 

Braamsluiper Sylvia curruca   X X               X       

Grasmus Sylvia communis                   X     X   

Cetti's Zanger Cettia cetti X                 X         

Kleine Karekiet Acrocephalus scipaceus                   X X       

Orpheusspotvogel Hippolais polyglotta                           X 

Fluiter Phylloscopus sibilatrix           X X X X X         
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Excursienummer   kamp 1 2 3 4-a 4-b 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bergfluiter Phylloscopus bonelli         X   X               

Tjiftjaf Phylloscopus collybita X X X X   X   X X   X   X X 

Winterkoning Troglodytes Troglodytes                         X   

Koolmees Parus Major             X X   X X X     

Pimpelmees Cyanistes caeruleus                 X           

Staartmees Aegithalos coudatus                     X X     

Ekster Pica pica X       X                   

Gaai Garrulus glandarius         X     X             

Kauw Corvus monedula               X       X     

Zwarte Kraai Corvus corone X     X     X     X X   X   

Spreeuw Strunus vulgaris               X     X X     

Huismus Passer domesticus   X         X   X     X     

Wielewaal Orioles oriolus   X           X     X   X   

Vink Fringilla coelebs X X X X X   X X X X X X X X 

Kneu Carduelis cannabina                   X     X   

Putter Carduelis carduelis X                 X X X     

Groenling Carduelis chloris X X                     X   

Europese kanarie Serinus serinus X X   X                     

Geelgors Emberiza citrinella   X                         

Cirlgors Emberiza cirlus     X   X             X   X 

Grauwe Gors Emberiza calandra                 X X     X   

Knobbelzwaan Cygnus olor                   X X       

Wilde Eend Anas platyrhynchos                   X X   X   

Kuifeend Aythya fuligula                   X         

Slangenarend Circaetus gallicus                 X           

Rode Wouw Milvus milvus       X               X     

Zwarte Wouw Milvus migrans       X             X X X   

Buizerd Buteo buteo   X         X X X X X X X   

Boomvalk Falco subbuteo                   X         

Bosuil Strix aluco X                           
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Overzicht van overige waarnemingen 
Samenstelling Inez van Duijvendijk 
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haas/ keutels       X X         X           

ree                   X X         

wild zwijn       X                       

dode mol       X                       

dode muis                     X         

beverrat/ hol   X       X     X    X         

pootafdruk das     X                         

vleermuis           X                   

reptielen                               

                                

muurhagedis X X   X X X   X X     X       

groengele 
toornslang/ andere 

slang     X X       X             X 

amfibieën                               

                                

groene kikker                     X X X   X 

bruine kikker     X                         

kikkervisjes                       X       

slakken                               

                                

zwarte naaktslak     X               X X X     

oranje naaktslak                   X           

tijgerslak                     X         

wijngaardslak X                     X       

waterslakken                       X       

spinnen                               

                                

kameleonspin         X     X X         X   

krabspin     X X                       

driestreepspin               X               

pissebedden                               

                                

rolpissebed                         X     

pissebed                         X     

miljoenpoot                         X     
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vissen                               

                                

forel           X   X               

voorn               X               

paddenstoelen                               

                                

tonderzwam     X               X         

gewoon elfenbankje     X                   X     

ruig elfenbankje     X                         

gele korstzwam           X                   

houtskoolkogelzwam                         X     
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Beknopte geologie van het departement Yonne 
 

In een mensenleven verandert het uiterlijk van de aarde nauwelijks. Dat is heel anders als je niet 

naar een periode van 100 jaar kijkt, maar naar een periode van 100 miljoen jaar ( 100Mj ). 

In een ver verleden liggen de oercontinenten knus bij elkaar op het zuidelijk halfrond. De Baltische 

Schol, met Scandinavië, Finland en de Baltische Staten verlaat de groep en gaat naar het noorden. 

Rond 500Mj geleden passeert deze schol de evenaar. De Oostzee is dan een kalkrijke tropische zee! 

Ongeveer 400Mj geleden komt een andere schol met grotere snelheid vanuit het zuiden aanzetten. 

Een botsing is onvermijdelijk. Gedurende 100Mj is er gebergtevorming in Europa. Onder andere de 

Ardennen, Hartz, Vogezen en het Zwarte Woud worden gevormd. Deze periode heet de 

Hercynische Plooiing, genoemd naar de Hartz. 300Mj geleden bereiken deze gebergten hun 

maximale hoogte.  

 

300                                             200                                                     100 Mj                                                

      -        Perm        -         Trias         -            Jura              -                 Krijt              - 

Hercynische  I . . . . . Erosie . . . . . . . I . . . . . . . Bekken van Parijs. . . . . . . . . . . . . . I 

Plooiing 

 

Onder de tijdbalk staan geologische perioden. De naam Krijt kan misverstand geven: gedurende 

deze periode (en ook gedurende de Jura)  is niet alleen kalk maar ook zand en klei afgezet! 

Door erosie worden de gebergten lager. Rivieren voeren keien en zand af. Bij hoge temperatuur en 

druk wordt het zandsediment omgezet in zandsteen, een dikke waterdichte laag. Er ontstaat een 

heel groot bekken; de middellijn is ruim 400km. Waar later Parijs komt is het laagste punt van dit 

“Bekken van Parijs “. 

Rond 200Mj geleden is het Bekken van Parijs een warme kalkrijke zee. De kalkafzetting op de 

bodem begint. Heel langzaam daalt de zeespiegel zodat de stranden met de eerste kalkafzetting 

steeds breder worden. Deze afzetting heet het Onder Jura, dit is de oudste afzetting in het Bekken 

van Parijs. In deze periode komt ‘Vézelay’ boven water. 

Richting ‘Parijs’ is de zee steeds dieper. Bij ‘Parijs’ staat een paar honderd meter water. De 

zeespiegel blijft dalen en in een wijde ring met ‘Parijs’ als middelpunt vallen steeds jongere 

afzettingen bloot. Het gebied van de camping valt 140Mj geleden droog. Aan het eind van het Krijt 

is het strand 100km opgeschoven richting ‘Parijs’. Daar zijn nu de afzettingen uit het Boven Krijt. 

In de zee zijn koraalriffen die wat harder zijn dan de kalksteen die later daar omheen is afgezet. Bij 

erosie blijven die riffen langer staan. In het landschap zie je dan over een lengte van een paar 

honderd meter een rij ‘tanden’ die tientallen meters hoog zijn. We zagen 2 voorbeelden: bij 

Saussois, op 5km van de camping en de Rotsen van Basseville, 3km noord van Clamency. 
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De afgeronde zijkant van de Rots bij Saussois is het gevolg van erosie door de Yonne die toen 20m hoger stroomde. 

In de zee leefden natuurlijk ook grotere organismen zoals tweekleppigen (schelpen) en ammonieten. 

De kalksteen in dit gebied is zó hard dat je zelden gave, losse exemplaren vindt. Twee weken 

zoeken leveren een paar ammonieten en twee soorten schelpen op. Een 500meter voorbij de ingang 

van de grot van Arcy zie je achter een hek een ondergrondse beek. Daar zien we 3 ammonieten, 

ongeveer 10cm groot op rotsblokken.  

                                                         

Ook vinden we twee soorten schelpen. Een paar exemplaren van Diceras, schelpen met één grote 

bolle klep, de andere klep is plat en klein. Heel mooi en duidelijk is ook een mini ‘Jacobsschelp’,  

4cm groot. Het is een schelp uit het geslacht Pecten.  

                                                                                
                                                                               Diceras 
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In de loop van ruim 100Mj zijn er uiteraard grote wisselingen geweest in de temperatuur en in de 

verdampingssnelheid van het water. Specialisten onderscheiden 6 perioden: Onder Jura het oudst 

en Boven Krijt het jongst. Op een informatiebord bij de kalksteenwand van het Bois du Parc 

(Mailly-le-Château)  zijn 3 lagen kalksteen aangegeven. De informatie is zó duidelijk dat je de lagen 

terugziet in de wand. 

Tot slot de noord- en de zuidpunt van het departement. In het noorden van het departement is op 

de kalklaag zand afgezet voor dit gebied droogviel. Na het droogvallen is dit sediment omgezet in 

zandsteen. In dit gebied hebben wij geen excursie gehad.  

Het zuidoostelijke deel van Yonne is een uitloper van het Centraal Massief. Tamelijk recent ( 20Mj 

geleden) is het Centraal Massief door vulkanisme omhoog gekomen. Ooit waren er 2000 vulkanen 

actief! Oude lagen komen aan het oppervlak. In de Morvan is geen kalksteen aan het oppervlak 

maar graniet.  

Verwering van graniet geeft een zuur milieu. Toch zien we bij de excursie in het gebied van Saint 

Brisson orchideeën. Vraag aan de botanici: hebben we daar ook typisch zuurminnende planten 

gezien? 

De geologische kaart die ik kreeg via Yonne en Geologie is van de R.K. Kerk. Voor het onderhoud 

van de kerken is het handig om te weten welke soort kalksteen bij de bouw is gebruikt.  

Als je kijkt naar oude gebouwen zoals kerken ontdek je al heel wat van de geologie van het gebied. 

De meeste kerken en oude boerderijen die we zien zijn van oude, verweerde blokken kalksteen. 

Kalksteen is relatief zacht dus makkelijk te bewerken. 

In de Morvan is men aangewezen op granietrotsen. Zonder diamantzaag is graniet niet te bewerken! 

Met passen en meten zoeken vaklui de stenen uit zodat een goede muur wordt gebouwd. 

P.S. Met de zwerfkeien in Drenthe is het net zó. Oude kerken op de Hondsrug hebben vaak muren 

die onderaan van zwerfkeien (graniet) zijn gemaakt.  

Mogelijke zoektermen voor Google zijn vet gedrukt. Pas op, weet waar je aan begint. Even 

doorklikken en je zit zo een uur achter de computer. Leve Wikipedia! 

Piet van Muilwijk          

   


