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Vooraf 

Voor elke KNNV-reis wordt een verslag samengesteld. 
Zo’n verslag bevat dagverslagen, lijsten met waargenomen dieren en planten en een kleine selectie uit de 
tijdens de reis gemaakte foto’s.  
Het samenstellen van het verslag brengt herinneringen aan de reis boven. Een positief punt hierbij is dat je 
niet kunt voelen hoe warm het op sommige dagen was.  
Alle deelnemers hebben aan het verslag bijgedragen door een dagverslag te schrijven, foto’s beschikbaar te 
stellen, soortenlijsten te maken of - en dat is misschien wel het belangrijkste - waarnemingen te doen en die, 
vaak al in het veld, te delen.  
Dagverslaggeefsters (m/v) hebben allen hun eigen keuzes gemaakt: tegenwoordige en verleden tijd worden 
allebei gebruikt, soorten worden met hun wetenschappelijke naam aangeven, soms met de Nederlandse en 
soms beide. Hierin heb ik niets gewijzigd, alleen typefouten waar mijn oog op viel zijn soms verbeterd. 

N.b. In dit verslag zijn een paar links naar websites opgenomen; als er op die websites niets wijzigt blijven 
die links werken. 

Hans Schinkel 
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De deelnemers 

Maaike Vervoort Monique Welle 
Ellen Kerkhof  Renée Lankhorst 
Alex de Meijer  Jan Leunissen 
Leny Huitzing  Ans Gorter 
Ria van Leeuwen 
Hans Spekkers  en de reisleiding: 
Marijke Drees  Herman Sieben 
Hans Schinkel  Jan Jansen 
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De scharrel-reis naar de Monts du Forez 

Aanvullende	informa/e	over	de	natuur	

De Monts du Forez zijn gelegen in het noordoostelijke deel van het Centraal Massief op de grens van de 
departementen Loire en Puy-de-Dôme, c. 100 km westelijk van Lyon en c. 80 km oostelijk van Clermont-
Ferrand. Ze worden ook wel eens het dak van oostelijk Auvergne genoemd. Ze vormen een typisch 
middelgebergte van Hercynische oorsprong met een top van 1634 m (Pierre-sur-Haute). De flanken van de 
noord-zuid verlopende bergketen zijn ongeveer tot 1300 m bebost of in cultuur gebracht; in de omgeving van 
de top reiken de bossen echter tot 1500 m. De boven de bosgrens gesitueerde zone van de “Hautes 
Chaumes” omvat voornamelijk heiden, graslanden, ruigte-kruidenbegroeiingen en venen en kan grotendeels 
gerekend worden tot de subalpiene zone. Aan beide zijden van het gebergte strekt zich een laagvlakte uit. 
Aan de westzijde bevinden zich de plaines de Livradois met o.a. de Dore die een belangrijke bijdrage levert 
aan de Allier die weer een belangrijke bijdrage levert aan de Loire rivier. Aan de oostzijde vinden we de 
plaines du Forez met in de westelijke helft de Lignon de Forez die de westelijke helft van de laagvlakte 
doorkruist en bij Feurs in de Loire stroomt.  De Lignon du Forez ontspringt uit de vochtige delen van de 
Hautes Chaumes. De rivier stroomt door een diepe vallei en biedt een landschap van kloven en watervallen 
(tussen Sauvain en Saint-Georges-en-Couzan) voordat ze geleidelijk breder wordt na  Sail-sous-Couzan. 
Het stroomafwaartse deel is meer kenmerkend voor een laaglandwaterloop met veel meanders.  

Hautes Chaumes 

De Hautes Chaumes zijn gevormd door pastorale tradities die teruggaan tot de Romeinse tijd. Ze werden 
uitgebreid als gevolg van ontbossing en in de Middeleeuwen zijn ze intensief gebruikt. Herders beheerden 
toen veekuddes (voornamelijk runderen) op de chaumes, die in eigendom waren van kapitaalkrachtige 
verpachters uit de steden. Verspreid over de chaumes liggen zomerboerderijen (“jasseries”) die in de 
middeleeuwen ontstonden. De herders verbleven daar tot de eerste sneeuwval. De mannen zorgden voor 
het hooi, de oogsten in de vallei en de bewaking, maar het melken van de Ferrandaise koeien en de 
productie van de kaas (fourme) was werk van de vrouwen en kinderen in de jasseries. Vanaf de jaren zestig, 
met de landbouwrevolutie, verloor de transhumance zijn aantrekkelijkheid en werden de chaumes geleidelijk 
verlaten. De kuddes worden niet langer vrij over het gebied geleid, maar grazen binnen verplaatsbare 
omheiningen. De laatste decennia worden er vooral schapen gehoed. 

Klimaat 

Het klimaat van de Monts du Forez is tamelijk instabiel. De westhellingen staan bijna loodrecht op de 
vochtige westenwinden, terwijl de oosthellingen meer beschut zijn (klimatologische dissymmetrie tussen oost 
en west). In de hoogste delen zijn de oceanische invloeden het sterkst en ook de westelijke flanken kennen 
vrij veel neerslag. Naast een hoge neerslag is ook het frequent optreden van mist kenmerkend, met name 
aan de westzijde. Deze is mede oorzaak van de geringe zonne-instraling en daardoor kunnen de 
temperaturen laag zijn. De lagere delen en de meer oostelijke gelegen delen zijn relatief continentaal en 
zonrijker. Als gevolg van de westenwinden kan zich in de winter sneeuw ophopen aan de oostzijde. In het 
verleden lagen er zelfs gletsjers en zijn er cirques ontstaan. Tegenwoordig zie je nog zogenaamde 
sneeuwnissen waarin de sneeuw zich ophoopt en er wel  drie tot zes maanden per jaar kan blijven liggen. 
Dit zijn speciale plekken met gespecialiseerde vegetatie die we uiteraard zullen bezoeken. 
De flora telt veel soorten die bij ons heel zeldzaam zijn (geworden). Mede daarom is het een interessant 
gebied. De biotopen hebben in het algemeen vrij grote afmetingen en kunnen daardoor goed bezocht, 
bestudeerd en beleefd worden. Er groeien bovendien soorten die voorkomen in de montane en subalpiene 
zone van de Alpen, Pyreneeën en andere Europese middelgebergten. Een deel van deze orofyten wordt 
beschouwd als glaciaal relict. 
In het gebergte zijn ruwweg drie hoogtegordels te onderscheiden. De colliene zone tot 700-900 m, de 
montane zone tot 1450-1520 m en de subalpiene zone boven 1470-1520 m. Ten westen van het gebergte 
ligt de vallei van de Dore, ten oosten de vlakte van Forez. 

Vegetatietypen 

De vegetatie kan grofweg verdeeld worden in 4 hoofdgroepen

1. Bossen. In de colliene zone gaat het vooral om eikenbossen (Wintereik, Zomereik, Donseik). In 

de montane zone gaat het met name om verschillende typen zilversparrenbossen, 
beukenbossen en mengvormen (Zilverspar, Beuk, Gewone esdoorn, Berk).
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2. Heiden en graslanden (montaan, subalpien). Het betreft verschillende typen van vaak zeer 
kruidenrijke heiden, hooilanden en schraalgraslanden.


3. Sorbus-struwelen en hoog opgaande kruidenbegroeiingen (vooral subalpien) met tientallen 
aantrekkelijke soorten, hoofdzakelijk variërend van warmte-minnende begroeiingen en vocht- 
minnende hoogopgaande subalpiene begroeiingen met allerlei varens.


4. Vochtige milieus (beken, bronnen) en venen (vooral montaan, subalpien). Het betreft ombrotrofe 
venen (hoogvenen) die uitsluitend gevoed worden door regenwater, minerotrofe venen die 
tevens gevoed worden door voedselrijk grondwater en overgangsvenen die wat betreft 
voedselgehalte een intermediaire positie innemen. Opvallende soorten zijn o.a. Eenarig 
wollegras, Armbloemige zegge, Lavendelhei en tientallen andere soorten.


Informatie 
Parc Naturel Régional Le Livradois-Forez:

    https://www.parc-livradois-forez.org/

Kessler 2014 Flore forestière et subalpine de la RNR des Jasseries de Colleigne

     https://www.reserve-regionale-jasseries-colleigne.fr/wp-content/uploads/2017/02/
kessler_2014_Colleigne_def.pdf





5

Monts du Forez: weiden en bossen

https://www.reserve-regionale-jasseries-colleigne.fr/wp-content/uploads/2017/02/


KNNV-reis Monts du Forez 2022

Dagverslagen 

Donderdag 16 juni: van Breda naar Chalmazel 

Na een flinke maar voorspoedige treinreis van Breda naar Lyon en daarna verder met twee minibusjes 
bestuurd door onze reisleiders Jan en Herman zijn we gisteravond aangekomen in het  groepschalet L’Eau 
Vive in de gemeente Chalmazel in het hart van de Monts du Forez (spreek uit Forezzz), een bergachtig 
Natura 2000-gebied gelegen in het Centraal Massif ten oosten van de Auvergne. 
Hier gaan we een week verblijven en de buurt verkennen deels onder leiding van Jean Claude, boswachter 
in dit gebied. 
Wij zijn de enige gasten in L’Eau Vive en dus we hebben de accommodatie helemaal voor onszelf. 
het begin van de reis op station Breda 

Ellen Kerkhof 
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Vrijdag 17 juni: Col du Béal 

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt vertrekken we deze 
eerste dag met de busjes naar de Col du Béal, gelegen op 1390 
meter hoogte. ’s Winters ligt hier sneeuw en kun je er skiën. Nu 
echter is het er groen, zonnig en zelfs warm. 
We zien meteen al bijzondere planten: grote gele gentianen, 
rietorchissen, arnica’s, witte rapunzels en heel veel adderwortels en 
knautia’s. Vooral de laatstgenoemde planten trekken veel insecten 
aan. Een uitdaging om ze te fotograferen en daarna via de app 
Obsidentify op naam te brengen. Dit is gelukt voor een grote 
goudglanzende loopkever en voor vlinders als de rode vuurvlinder.  
Verder zien we het alpenhooibeestje. Deze soort heeft het zelfs 
gebracht tot afbeelding in de folder La Vallée du Fossat als “satyrion 
du Forez”. Deze vallei gaan we later in de week bezoeken. 
Als we een eindje verderop gaan kijken zien we enkele 
bergnachtorchissen en veel doronicums met vlinders als de 
bontoogerebia en zilveren manen. 
En wat een boel kolibrievlinders vliegen er af en aan rond de 
bloeiende slangenkruidplanten.  

Vol indrukken gaan 
we terug naar het 
hotel om onze 
lunch te nuttigen 
om daarna het 
pad “Sentier Les 
Plateaux par la 
Passerelle” te 
gaan lopen. Dit is een pad door een gebied met veel 
zilversparren en beuken, vertelt Jan ons. Hij heeft dit pad 
30 jaar geleden al eens verkend. 
Helaas stond de route Jan niet meer zo bij want we 
verdwalen er en keren maar weer op onze schreden terug. 

Nu is het tijd  voor een bezoekje aan het dichtstbijzijnde 
stadje Chalmazel. Gisteren zijn we er al doorheen gereden 
en viel ons een kerk en een kasteel / château op, maar nu 
is er tijd om een terrasje te pakken en wat inkopen te 
doen. Het warme weer noopt ons om extra flesjes water in 
te slaan. Hoe ze het voor elkaar heeft gekregen weet ik 
niet, maar Ans viel van haar stoel. Gelukkig werd ze 
overeind geholpen door een ernaast gezeten Fransman. 

Als we weer terug zijn op de parkeerplaats voor het hotel 
hoort Leny een sissend geluid achter uit de auto van Jan 
komen. Loopt daar een band leeg? Dat zou niet zo mooi 
zijn. Hoe gaat dat aflopen? 

  s’Avonds maken we kennis met Jean Claude en zijn vrouw.    
Hij zal ons de komende dagen gidsen door het mooie Monts du Forez en Myriam zullen we ook nog beter 
leren kennen.  

Ellen Kerkhof	
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Zaterdag 18 juni: de hut van de herder, bossen en een beek 

Zaterdagochtend begon voor Herman en Jan meteen na het ontbijt, om 8.30 uur met bellen, doorverbinden, 
wachten - pogingen om startend bij een internationaal contactnummer bij lokale mensen te komen die echt 
iets konden betekenen - nog meer bellen, overleggen. Voor de Franse taal werd Jan bijgestaan door 
Myriam, die na gisteravond al wist dat haar hulp nodig was. 

De deelnemers hadden een uurtje tijd om bijv. de omgeving te verkennen. Zo zag Jan L. dat er hier veel 
dambordjes rondvliegen in de bermen, in tegenstelling tot ‘boven’ waar we ze niet hebben gezien. Een uur 
later bleek er nog géén vervangend busje te komen. Het kwam derhalve goed uit dat we vandaag op pad 
zouden gaan met Myriam en Jean Claude én dat twee Nederlandse kennissen van Jan een dagje 
meegingen: Charlotte (een roestenexpert) en Marjolein, die hier een week in een huisje zaten en Jan kenden 
van andere tijden. Ook zij konden enkele deelnemers meenemen, en zo konden we toch - met wel anderhalf 
uur vertraging - op pad.	

Als eerste bezochten we de Montagne de 
Monthiallier (ca. 1450 m, omgeving La 
Jassine). De tocht omhoog was op het 
onverharde, steile laatste stuk een 
beproeving voor Herman, net voor het eind 
trok zijn busje het niet. Dat werd nog 500 
meter lopen, naar de hut van de 
schaapherder. Hij had ons al toestemming 
gegeven, maar een gesprekje (in dit geval 
door Myriam) hoort er hier altijd bij in ’t kader 
van de goede relaties. Jan vertelde ons over 
de ‘Urgraswiesen’, hoog opgaande kruiden, 
deels in een bomenrijke zone en deels 
daarboven op met schapen begraasd land. 
Zonder begrazing zou hier álles bos worden. 
Dominante bomen: gewone esdoorn, wilde 
lijsterbes en meelbes. Ook het Europees 
krentenboompje is aanwezig. Als kruiden hier 
o.a. bergcentaurie, monnikskapboterbloem, 
bosmuur, blauwe monnikskap, 
kranssalomonszegel, bosstruisriet, grote 

veldbies en witte veldbies. Ook diverse 
alpenhooibeestjes. 

Op de top van de heuvel een bijzonder milieu, met o.a. rozenkransje en een afwijkende soort 
vrouwenmantel. Een snel wegschietende hagedis (muur- of levendbarend), een grote groene 
sabelsprinkhaan en enkele raven. Wat lager was te zien dat de vegetatie profiteert van het vocht uit de 
wolken, met soorten als rijsbes, pijlbrem, grote pimpernel, bosanemoon, wilde narcis, een anjer-soort, 
betonie en smalle beukvaren. Een smal bergbeekje, dat enkele deelnemers tot de bron net onder de top 
hebben gevolgd, wordt begeleid door soorten als groot vetblad, heidekartelblad, gevlekte orchis, 
dotterbloem, diverse zeggesoorten, knolrus, trekrus, veenbies, een veldbies-soort en 
veenpluis.Verschillende waterjuffers en een  bruine eikenpage. 

Terug afgedaald reden we met de auto’s naar de Vallée du Fossat (ca. 1230 m), waar we om te beginnen 
onze lunchpauze hielden op de oever van een beek, met vredig uitzicht op een aantal runderen. Jean-
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  veenpluis en een bergbeekje

een begraasde helling
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Claude vertelde dat dit 480 hectare groot gebied onbewoond is en een van de best beschermde plekken in 
de regio. 

Er wonen soorten als de dwerguil en de wilde kat, waarvan hij een vlakbij opgenomen filmpje liet zien; ze 
weten de katten naar de camera te lokken met behulp van valeriaanwortel. De katten hebben het dit jaar 
moeilijk: er zijn weinig beukennoten, dus weinig muizen. 

Verder: in de winter weet de gems soms het gebied te bereiken. Een kwart van de naaldbomen van het 
Massif Central is in dit gebied aanwezig, het betreft inheemse (zuurminnende) zilversparren, soms meer dan 
300 jaar oud, maar ook veel ingevoerde fijnsparren voor de bosbouw. Verder zijn hier specifieke esdoorn-
ravijnbossen en subalpien beukenbos (dwerggroei van de beuken). 

Na de pauze, aan de wandel door het beekdal, zagen we o.a. longenmos (een korstmos), Franse 
aardkastanje (Conopodium), knikkend nagelkruid, kogelboterbloem (Trollius), gladde zegge, witte veldbies 
en in een venig moerasje veenbies, eenarig wollegras, moerasviooltje en gevlekte orchis. In een plasje op 
het pad een viertal alpenwatersalamanders, enkele kikkers en een flink aantal zwarte platwormpjes (mogelijk 
de bronplatworm). Op stenen in de beek veel kokerjuffers, boven de beek bosbeekjuffers. 

De terugreis leidde ons nog langs de Col du Béal, waar we in de Auberge onze dorst konden lessen - 
onderweg hadden we nergens ons water kunnen bijvullen. (Hoewel schrijver dezes zich het beekwater goed 
heeft laten smaken). 

Alex de Meijer 

Zondag 19 juni: geïmproviseerd vervoer, hoogveen en een berm vol vlinders 

Het begin van een nieuwe zonnige dag. Als ik naar buiten kijk is de harde wind het eerste wat opvalt. Voor 
mij een bijzondere beleving bij de hoge dagtemperatuur. Maar wel prachtig om te beleven. 

Het dagprogramma is aangepast aan de beschikbaarheid van één busje. We blijven opnieuw relatief dicht bij 
onze standplaats. In twee shifts wordt de groep naar de eerste excursieplek gebracht. Dat is Loge de la 
Morte op circa 1.250 m hoogte. 
De eerste groep verkent de planten- en insectenrijkdom langs het pad, terwijl zij wachten op de tweede 
groep. Twee snelle lopers schieten er direct vandoor om de tijd, die nodig is om de tweede groep te halen, 
optimaal te benutten. De rest scharrelt verspreid al speurend langs de weg.Aan de zuid- c.q. zuidoostzijde 
loopt min of meer parallel aan de weg een stroompje. Pleksgewijs zoekt het zich een weg door een mossen- 
en veenmossenrijke begroeiing. Er staan ook verschillende varensoorten in de oever, zoals Brede 
stekelvaren (Dryopteris dilatata), Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina), Smalle beukvaren (Phegopteris 
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  lunchen in de schaduw



KNNV-reis Monts du Forez 2022

connectilis). Naast de bladvorm zijn onder andere de vorm van de sporenhoopjes en het patroon, waarop ze 
gerangschikt zijn, belangrijke determinatiekenmerken.  
Na aankomst van de tweede groep gaan we op weg naar een stukje hoogveen, die in de directe omgeving 
van de Loge de la Morte aanwezig moet zijn. De coördinaten van dit veen zijn bekend, maar het is toch nog 
een speurtocht om het daadwerkelijk te vinden. Daarbij struinen we her en der dwars door het bos. En lopen 
daarbij met enige regelmaat vlak langs of zelfs over kleine veldjes met Stekende wolfsklauw (Spinulum 
annotinum), die nagenoeg niemand opmerkt.  
Uiteindelijk bereiken we toch het veen. Jan J. geeft de instructie mee om vooral op de bulten te stappen en 
niet in de slenken. Maar al snel blijkt dat een overbodig advies. Dit hoogveentje is ernstig verdroogd. 
Aan‘één kant van het veen blijkt een diepe slenk aanwezig te zijn. Mogelijk is deze voor een belangrijk deel 
verantwoordelijk voor het verdrogen van dit veen. Maar ook veranderingen in de weeromstandigheden 
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  tussen de zilversparren
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(langere periodes met droogte) spelen mee. Toch komen er nog verschillende specifieke planten van 
hoogveen voor. Er staan nog verschillende veenmossoorten, Eenarig wollegras (Eriophorum vaginatum), 
Kleine veenbes (Vaccinium oxycoccos), Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia) en heel lokaal wat 
Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata).  
Een hoogveensysteem bestaat uit drie bouwstenen die sterk van elkaar afhankelijk zijn: de planten, het 
veenpakket en het water. Als één van deze bouwstenen verandert, zullen de andere bouwstenen mee 
veranderen en vindt er ontwikkeling óf aantasting van het hoogveenlandschap plaats. Niet perse meteen, 
maar op den duur onvermijdelijk.  

Na het bezoek aan dit hoogveentje lunchen we gezamenlijk bij de Loge de la Morte. Na de lunch is het de 
bedoeling dat wij ons verplaatsen naar Chassirat (1.300 m). Een locatie iets verder langs de onverharde 
weg, waar we eerder al een stukje langs gestruind hebben. Doordat we slechts één busje hebben besluit 
een deel van de groep om de afstand naar Chassirat lopend af te leggen. Ik loop ook. Nou ja, lopend en 
struinend, want er is nog veel te zien langs de weg. De groep valt hierdoor ook uit elkaar, maar dat is geen 
probleem. Het is heerlijk om in je eigen tempo te genieten van de planten en de vlinders.  

Als we het busje zien, dan zitten er alleen enkele mensen die 
ook gelopen hebben. De deelgroep die met vervoer naar 
deze plek kwam is ook uit elkaar gevallen. En zo gaat het 
struinen verder bij Chassirat. Een meer open gebied, dat 
deels in agrarisch gebruik is. Een enkeling heeft het zijpad 
verkend om het hoogste punt van 1.330 m te bereiken en het 
uitzicht over de omgeving te bewonderen.  
Ook in dit meer open gebied komen we bijzondere 
plantensoorten voor zoals Gele gentiaan (Gentiana lutea), 
Turkse lelie (Lilium martagon), Kranssalomonszegel 
(Polygnatum verticillatum), Echte guldenroede (Solidago 
virgaurea), Zaagblad (Serratula tinctoria), een bremsoort 
Cytisus oromediterraneus e.d. En dat is slechts een kleine 
opsomming van de waargenomen soorten. 
Aan het eind van de middag worden we weer in afzonderlijke 
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Toelichting hoogveen 
Een goed functionerend hoogveen kan zichzelf in stand houden. Ook in droge perioden, waarin het weinig regent, moet 
het nat genoeg zijn. Veenmossen zijn sleutelsoorten voor hoogvenen: ze vormen het veen en reguleren met hun 
eigenschappen de waterhuishouding, zoals het vasthouden en doorlaten van water. Vooral de aanwezige 
veenmossoorten bepalen de vorming van het veen en de eigenschappen ervan. De waterhuishouding (kwaliteit en 
hoeveelheid) bepaalt welke planten er groeien, of veen wordt gevormd en de structuur van het veen. Deze veenstructuur 
en de vorm van het totale veenpakket bepalen hoe het water in het hoogveen stroomt en hoe stabiel de waterstand is.  
Binnen een hoogveensysteem zijn veen, planten en water van elkaar afhankelijk. De aantasting van hoogvenen begint 
vaak met één van deze onderdelen, maar door de onderlinge afhankelijkheid zullen de andere onderdelen onvermijdelijk 
ook veranderen, op kortere of langere termijn.  

Soms is herstel van verdroogd hoogveen nog mogelijk. Welke maatregelen nodig en mogelijk zijn om hoogvenen te 
herstellen is afhankelijk van de uitkomst van de probleemanalyse.  
Een eerste stap in het maken van een herstelstrategie is de analyse van de ligging van het gebied in het huidige 
landschap, de aantastingen en het huidige functioneren van het gebied: de zogenaamde Landschapsecologische 
systeemanalyse (LESA). In sommige delen is het wellicht voldoende om de verruiging met hoge grassen en opslag van 
struweel en bomen tegen te gaan, maar vaak zal er ook vernatting moeten plaatsvinden. Welke manier van vernatten het 
beste kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de hydrologie van het omliggende landschap en het type restveen, en 
kan zelfs binnen een hoogveenrestant tussen percelen verschillen. 

Bij het formuleren van passende doelen en bijbehorende herstelstrategie is het belangrijk inzicht te hebben in:  
• de ontwikkeling en het functioneren van het oorspronkelijke veenlandschap in zijn landschapsecologische setting,  
• de verschillende aantastingen en het huidige functioneren van het landschap in relatie tot het voorkomen van 

planten- en diersoorten binnen het restant.  
• de mogelijkheden en beperkingen voor herstel op de verschillende schaalniveaus. 
Bron: https://www.hoogveenherstel.nl/uitgebreide-info-1/wat-is-een-hoogveen/  

 het busje is teruggebracht

https://www.hoogveenherstel.nl/uitgebreide-info-1/wat-is-een-hoogveen/
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groepen naar ons verblijf L’Eau Vive gebracht. Al met al een heerlijke dag struinen, waarbij we volop hebben 
genoten van het landschap en alles wat daar groeit en leeft. 
En aan het eind van de dag werd ook een vervangend busje gebracht. Dus … de volgende dag weer met 
twee busjes op pad naar nieuwe excursiepunten.  

Ria van Leeuwen 

  	
  	

Maandag 20 juni: een dag zonder verslag 

Van deze dag is door een ongelukkige samenloop van omstandigheden geen verslag gemaakt. De 
samensteller van het verslag heeft - dopbasis van zijn geheugen en foto’s - geprobeerd deze leemte te 
vullen. 

Voor de ochtend staat  de Corniche 
en Coeur op het programma. De 
busjes, het zijn er gelukkig weer 
twee, brengen ons via een ‘militaire 
weg’ naar Pierre-sur-Haute. Jean-
Claude, één van de Franse relaties 
van Jan heeft voor een vergunning 
gezorgd om daar te mogen rijden. 
Op een hoogte van 1634 meter ligt 
hier een militair radiostation, 
volgens de Franse wikipedia het 
Station hertzienne militaire de 
Pierre-sur-Haute. Het geheel is 
omgeven door een stevig, vooral 
houten hek. Het gebied buiten het 
hek wordt druk begraasd, de 
vegetatie is er veel korter dan 

binnen de omheining. Het is warm, de zon schijnt fel en 
het waait hard. Een wandeling bergafwaarts richting de 
corniche, een plek waar in het voorjaar de sneeuw lang 
blijft liggen. Jaren geleden is daar berghoefblad 
(Homogyne alpina) gevonden en Jan en Jean Claude 
willen hem (of is het haar?) graag nog eens vinden. 
Berghoefblad heeft niervormige bladeren en is een plant 
van het hooggebergte die ook in de Monts du Forez 
voorkomt, zij het zeer zeldzaam. Ellen vindt een plant die 
aan de beschrijving voldoet, de missie is dus geslaagd 
en iedereen is tevreden.  
’s Middags gaan we naar Pierre-sur-Haute. Ook hier 
grasland, maanvarentjes, bloeiende knautia en veel 
vlinders (o.a. dambordjes, dikkopjes, hooibeestjes en 
parelmoervlinders). Kortom een perfecte plek om 
vlinders te fotograferen, jammer dat het zo hard waait: 
niet alleen de vlinders maar ook de planten waar ze op 
fourageren bewegen. Helaas is ook tijdens een vakantie 
niet alles helemaal perfect. De laatste stopplek vandaag 
is de Col du Béal. Het was, door liften en skihellingen al 
duidelijk dat deze streek een skigebied is, dit wordt extra 
benadrukt door de oude ski’s boven de schouw.		

Hans Schinkel 
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Dinsdag 22 juni: bij een kasteel, rotsvegetatie, picnic bij de Lignon en basaltzuiltjes 

Weer: (te) warm en droog; eerst nog veel wind die later op de dag ging liggen. 
Bezochte locaties: Château de Couzan, Thermofiele rotsvegetatie langs D97, Pont de Diable, Le Puy de 
Chavannes. 

Onderweg naar ons eerste doel valt me weer op dat vrijwel het hele heuvelachtige landschap in cultuur is 
gebracht: hooiland en graanakkers onder beboste toppen die ook geëxploiteerd zijn. Vanwege de warmte is 
het meeste hooiland al gemaaid; wilde flora is gelukkig nog in de bermen aanwezig. Rond 0900 uur rijden 

we door St. Georges en Couzan waar het landschap 
wat vlakker is, daarna gaan we weer omhoog.  
Boven gekomen passeren we een veld met heel veel 
grote kandelaarachtige toortsen wat aanleiding is om 
te stoppen. Na enig overleg wordt besloten dat het 
om Vlokkige toorts (Verbascum pulverulentum) gaat. 
De vegetatie wordt door Jan J tot het 
Wegdistelverbondgerekend, een thermofiele 
vegetatie. We zien o.a. Knikkende distel, 
Slangenkruid, Echte kruisdistel en Cytisus 
oromediterraneus, Kruipbrem. We horen de 
Veldleeuwerik waarop Herman in gezang uitbarst: 
Alouette. Jan L ziet een Grauwe klauwier en er wordt 
een  Rode Wouw waargenomen evenals een heel 
mooie kever: Myrabilis variabilis. We rijden verder en 
horen vanuit de bus: Roodborst, Zwartkop, Tjiftjaf en 
Grasmus. Er verschijnen Jeneverbessen in het 
landschap. 

Château de Couzan 
Zodra de busjes stilstaan gaat iedereen zoals gewoonlijk een andere kant uit. We hebben anderhalf uur de 
tijd: om 11.00 uur bij de busjes verzamelen. We wandelen zo’n beetje rond deze ruïne van een kasteel dat 
zeer strategisch op de hoogste heuvel. Jan heeft deze locatie uitgekozen vanwege de efile flora. Iets lager is 
een Dennenbos waarin Stofzaad en Dennenorchis voorkomen. Ik heb niet gehoord dat iemand daar is 
geweest en die planten gevonden heeft.  
Moniek heeft een mooi wit kegelvormig spinnenweb gevonden. Daar vlakbij zien we een Bidsprinkhaan. Er 
vliegen veel Dambordjes die veelal paren; Marijke fotografeert parende Zuidelijke (?) dambordjes. Er bloeit 
Sedum forsterianum (Sierlijk vetkruid) een  dubbelganger van Tripmadam met    kleinere bloemen. Verder 
Hertswortel     (Seseli libanotus / Libanotus montanum), Zilverhaver en Zachte haver, Geel zonneroosje, 
Wilde Averuit, Bosrank, Heggendoornzaad, Duifkruid, Bergandoorn, Fijne ooievaarsbek, Duits Viltkruid en 
Dwergviltkruid waar een Mantelanjer (Petrorhagia nanteuilii) naast staat. Witbandzandogen vliegen voorbij. 
Bovenaan de helling staan struiken en bomen als Wegedoorn, Linde, Meelbes, Walnoot en Eénstijlige 
meidoorn. Jan J. Renée en ik verdringen ons bij een Zoete wilde kers om de vruchten te bemachtigen. We 
waren eigenlijk op zoek naar de Bokkenorchis die hier ergens moet staan. Ellen heeft hem op twee plekken 
gevonden en laat ons die even later zien. Ze had 
een plek gemarkeerd door een Toorts dwars over 
de weg te leggen: als een pijl naar de 
Bokkenorchis. Tot onze schande blijkt niet alleen 
dat wij die ‘pijl’ helemaal niet gezien hebben - 
verblind als we waren door de Zoete wilde kersen: 
we stonden zelfs vrijwel bovenop de – gelukkig 
uitgebloeide – Bokkenorchis! Knap gevonden 
Ellen! 
We lopen al speurend langzaam omhoog naar de 
ingang van het kasteelterrein. In de berm bloeien 
Zeepkruid en Wilde peen, IJzerhard en de tweede 
Bokkenorchis van Ellen. De Koningspage, die 
haar eitjes op Prunus spec legt, vliegt voorbij 
evenals de Argusvlinder, Distelvlinder en de 
Koninginnepage die de top opzoekt: ‘hilltoppen’, 
dé manier om een partner te	vinden in 
heuvelachtig terrein mits de leden van de andere 
sekse dat ook doen, natuurlijk. Er bloeit ook 
Zomerfijnstraal, Kruipend stalkruid, 
Kruisbladwalstro, Knikkende distel,  
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Overblijvende hardbloem en Liggend hertshooi. 
Bij de poort naar het kasteelterrein een gebouwtje, voormalig restaurant, waar Jan J met Westhof destijds 
heel lekker heeft gegeten. Er arriveert een schoolklas die er zal worden rondgeleid. 
Om 11.00 rijden we omlaag door laag montaan, bsfofiel hellingbos waarin ik veel Essen zie. We rijden door 
het dorp Sail en Couzan en over de D97 naar St. Juste en Bas. Tussen die twee plaatsen zijn we op zoek 
naar thermofiele rotsbegroeiing. Ik zit voorin en Jan J geeft aan dat we moeten stoppen als er Huislook op 
de zuid geëxponeerde, steile rotsen groeit. De wind is eindelijk gaan liggen en er is weer zo’n strak blauwe 
lucht met dat scherpe licht. 

Thermofiele rotsvegetatie langs D97 
Busjes geparkeerd en heel voorzichtig in de berm langs de weg gelopen. Volgens Mirjam rijdt de plaatselijke 
bevolking hier heel hard en verwachten ze zeker geen wandelaars langs de weg. 
In de berm zien we een bijna één meter hoge Kruisbladwalstro, is die wel wild? Er bloeit Gewimperd 
parelgras in de berm en op de rots: Noordse streepvaren, Steenbreekvaren, Brilkruid, Sedum telephium?, 
Anarrhinum bellidifolium - een Leeuwenbek maar geen Walstroleeuwenbek -Andryala integrifolia, een gele, 
zacht behaarde composiet.  
Herman ziet een Zadelsprinkhaan. Kolibrievlinder en Keizersmantel vliegen voorbij; in de berm een dode 
Weerschijnvlinder. 

Pont du Diable 
Om 12.10, als de afspraak 10 minuten is overschreden, jaagt Herman ons weer de busjes in. We rijden naar 
Sail en Couzan waar we water uit een bron hopen te tappen. De bron is overkluisd door een klein gebouwtje 
maar levert helaas geen water. Wel zit er een volwassen Ligusterpijlstaart op een muurtje: 7 cm lang, wat 
een groot dier! 

Het is erg warm (30 C. in de schaduw) waardoor Jan J op het idee komt af te zien van de geplande, hoog-
gelegen lunchplek en besluit ons te brengen naar de Pont du Diable. De weg omlaag door een montaan 
hellingbos, vanaf St. Georges en Couzan, Route de Diable geheten, is inderdaad duivels steil: Jan J. rijdt het 
busje trefzeker over een ontelbaar aantal haarspeldbochten zo’n 200 m omlaag naar de Pont du Diable, een 
onlangs gerestaureerde 14e -eeuwse, brug over de Lignon. Een heerlijke plek waar we tot 1400, nee toch 
14:15 mogen lunchen. De Lignon heeft hier een diepe kloof uitgesleten en heeft het ka-rakter van een 
bergbeek. Volgens een informatiebordje komen hier de Rivierforel en de Waterspreeuw voor.  
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Na de lunch spot ik op een pad langs de Lignon de volgende bloeiende planten: Grote veldbies, 
Bosandoorn, Braam spec en zaailingen van Esdoorn, Zomereik naast jonge Beuken en Lindes, Mannetjes- 
en Wijfjesvaren plus Amandelwolfsmelk.  

Le Puy de Chavannes 
Weer overtijd vertrekken we naar Le 
Puy en Chavannes. Via Palogneux 
en dan richting St. Juste en Bas. Dat 
gaat makkelijk met de topokaart van 
Jan J en Google maps. Maar daarna 
moet Jan zich op zijn geheugen 
verlaten: Le Puy en Chavannes valt 
buiten zijn kaart en de precieze 
naam van de locatie schiet hem niet 
te binnen zodat Google maps ons 
ook niet verder helpt. Jan vindt de 
juiste plek en we lopen in 10 minuten 
over de Routes des Orgues naar het 
topje van de Puy de Chavannes op 
834m hoogte. Helaas valt de 
vegetatie tegen: verdroogd en 
gemaaid. De dagzomende 
basaltzuiltjes zijn tot onze verbazing 
begroeid met korstmossen. Dat heb 
ik nog nooit gezien: niet in de Eifel 
en evenmin ergens anders in de 
Auvergne. Het lijkt niet waarschijnlijk 
dat men elders de zuilen schoon 
boent. Is de lucht hier heel erg 
schoon of hebben schapen / andere 

herkauwers mest op de zuiltjes achter gelaten? Het uitzicht is heiig, gerommel in de verte.  
We gaan maar terug, zien nog een Rode wouw en korenbloemen.  
Bij de busjes blijkt de meerderheid naar huis te willen. Onderweg wippen we even aan bij het café Chez 
Fleur in Jeansangière. Fleur blijkt een oude vriendin van Jan J. Nadat iedereen gelaafd is zetten we koers 
naar Chalmazel waar we stoppen omdat Hans S boodschappen wil doen. Anderen ook maar naar de 
supermarché want dat is een leuk verzetje. Om 17.45 arriveren we bij L’Eau Vive. 
’s Avonds wandelen Renée en ik ons gebruikelijke rondje. We horen kwartels, krekels en het blaffen van een 
ree. 

Leny Huitzing   

Woensdag 22 juni: naar de Loire 

Vandaag vertrekken we zoals gebruikelijk om 8.30 uur. We gaan naar de laagvlakte, naar de rivier de Loire. 
We rijden via Chalmazel, St.Georges -en-Couzan en Boën richting Feurs.  
Vlak voor Feurs en de brug over de Loire gaan we rechtsaf en rijden over een hobbelige landweg naar een 
parkeerplaats. Daar staat een informatiebord “”Sentiers Feurs – Ecopôle du Forez “”. Jan licht een en ander 
toe. We zullen hier vloedbossen zien, rivierbegeleidende vegetaties met hoge ondergroei, planten die we 
kennen van de rivierduinen. 
We lopen het pad langs de Loire en zien veel planten, libellen, juffers, kevers, vlinders en vogels.  We zien 
veel prachtige  blauwe kleine kevers: Hoplia coerulea. 
Grote en kleine kaardenbol, ijzerhard, vederesdoorn, hoge fijnstraal, grijskruid, zeepkruid, perzik, 
boerenwormkruid, kardinaalsmuts, sleedoorn, gevlekte scheerling, bosrank, damastbloem, veel bramen en 
nog veel meer.  
Ook zien we kleine en grote roodoogjuffer, keizerlibel, paardenbijter en lantaarntje. Leny en ik zien een 
keizerlibel een boom invliegen met zijn prooi, een landkaartje. Ook zijn er veel vlinders te zien,zoals 
kolibrievlinder, landkaartje, dambordje en bont zandoogje. Maaike ziet zonneklepjesmos. 
Een zwarte wouw wordt gezien, Jan L. ziet een kwak .De wielewaal laat zich goed horen. 
Tijdens de lunch,aan de Loire gezeten, zien Leny en ik een keizerlibel eitjes leggen vlak bij de oever, tussen 
het kroos. 
Na de lunch vertrekken we naar het bezoekerscentrum Ecopôle du Forez, dat iets verderop ligt. 
Na een korte autorit parkeren we bij het centrum. 
Als we naar de ingang lopen wordt onder een moerbeiboom een heel grote vlinder gezien. Helaas vliegt hij 
door en niemand heeft hem heel goed kunnen waarnemen of op de foto kunnen zetten. Er wordt nog lang 
over gesproken of het wellicht een Jasiusvinder (Charaxes jasius) geweest kon zijn, gezien de grootte van 
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de vlinder.In het bezoekerscentrum wordt verteld dat deze soort hier nooit is gezien. Als we in het centrum 
zijn begint het hard te regenen. We kunnen door de ramen vogels waarnemen, er staat ook een telescoop 
opgesteld. Er wordt o.a. een steltkluut met jongen gezien. 
Als het toch vrij snel weer droog wordt gaat een ieder op pad met de afspraak dat we om 15.30 uur weer 
gaan vertrekken. Op de plattegrond die we hebben gekregen zijn een paar routes aangegeven waarbij je om 
en langs de diverse meren kunt lopen. Gezien worden o.a. wespendief, witgatje, zomertortel, zwarte wouw, 
meerdere kwakken, ijsvogel, beverrat en wouw (de plant). Ellen en ik zien langs de Loire veel mooi 
bloeiende kruidvlier. 
Marijke wil op de terugweg in Chalmazel kaas  kopen, maar de winkel blijkt gesloten te zijn.We zijn 
dan wat eerder terug bi L'Eau Vive en het is nu tijd om een groepsfoto te maken. Niemand heeft 

een zelfontspanner en daarom staat een 
van ons  niet op de foto. Later breekt een 
onweer los en gaat het flink regenen. 
Tijdens het diner bedankt Ans onze 
gastvrouw en gastheer voor hun heerlijke 
maaltijden en goede zorgen. 
Jan en Herman worden door Jan L. met een 
geestige toespraak hartelijk bedankt voor de 
mooie reis. En dan is er, na het eten, ook nog 
een mooie regenboog te bewonderen vanaf het 
terras. 
Morgen moeten we vroeg opstaan want we 
vertrekken om 7 uur. 

Renée Lankhorst 
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Donderdag 23 juni: de terugreis 

Na het ontbijt om 6 uur,waarbij we weer een heerlijke lunch voor onderweg kunnen meenemen vertrekken 
we om 7 uur.  
De tijd is ruim genomen, onze trein vertrekt tegen 11 uur, maar er moet ook nog getankt worden en de 
busjes moeten worden ingeleverd. 
Er is nog wat tijd voor koffie bij station Lyon Part Dieu en dan gaan we naar de stationshal om te kijken op de 
borden vanaf welk perron we vertrekken. 
We nemen afscheid van Ans want zij vertrekt vanaf een ander perron naar haar huis in Frankrijk. 
 De treinreis naar Nederland verloopt vlot, de overstap in Brussel is gehaald en later blijkt [via de mail] dat 
iedereen goed is thuisgekomen. We kunnen terugkijken op een mooie reis. 

Renée Lankhorst 

17

 koffie op een sfeervol terras bij het station van Lyon

 Chalmazel



KNNV-reis Monts du Forez 2022

Waarnemingen 
Verantwoording 

De reis was in eerste instantie gericht op vaatplanten vandaar dat waargenomen plantensoorten duidelijk de 
show stelen. Tijdens de excursies en rond het hotel is vanzelfsprekend ook gekeken naar andere 
organismen. Het grote aantal vaatplanten komt door het karakter van de reis, het was tenslotte een 
‘botanische scharrelreis’.  

Veel waarnemingen zijn vastgelegd op observado.com. De waarnemingen van ‘niet-vaatplanten’ op de 
volgende pagina’s geen een indruk van wat ook gezien is. Voor alle duidelijkheid deze lijsten zijn, i.t.t. die 
met vaatplanten, niet compleet. Waarnemingen van vaatplanten zijn door Jan Jansen verzameld en 
bijgehouden, die aan vogels door Leny Huitzing, terwijl die van andere organismen door Herman Sieben zijn 
verzameld en veelal ingevoerd in observado.com. Groepen vooral onder hun Nederlandse naam bekend zijn 
worden alfabetisch op deze naam vermeld, andere onder hun wetenschappelijke naam. 

Excursies plekken 

Chalet L’Eau vive in Chalmazel aan de `route 
du col de Béal, de d6 op ca.1080 m..


Vrijdag 17-06-’22 
Ochtend: Col du Béal (1387m)

Jasserie la btardie (ca. 1200m)

middag: Teleski les Grandes (ca. 1150m)

Chalmazel (ca. 890 m)


Zaterdag 18-06-22 
ochtend: omgeving La Jassine, Monyaigne de 
Monthiallier (ca 1450 m)

middag: Vall ée du Fossat (ca. 1300 m)


Zondag 19-06-22 
ochtend: Loge de la Morte (ca 1250 m0

middag: Chassirat (ca 1300 m)



Maandag 20-06-22 
ochtend: Corniche en Coeur (ca. 1500m)

Pierre-sur-Haute (ca. 1600 m)

middag: Col de lan Chamboite (ca. 1480 m)


Dinsdag 21-06-22 
ochtend: Chateau de Couzan (ca. 600 m)

Route de Saint Juste en Bas door het dal van de Chagnon (ca. 500 m)

middag: Pont du Diable (867 m) in het dal van de lignon


Woensdag 22-06-22 
ochtend: Plaine de Forez bij Fleurs (ca. 300 m)

middag: L’Ecopole du Forez, een bezoekerscentrum (340 m)
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Vogels 

boomleeuwerik	 	 huismus	     tuinfluiter

boompieper	 	 koereiger	     veldleeuwerik	

braamsluiper	 	 kuifmees	     waterspreeuw	 

dodaars	 	 kwartel	 	      wespendief

ekster	 	 	 nachtegaal	      wielewaal	 	 

Europese kanarie	 putter	 	      witte kwikstaart

fluiter	 	 	 raaf	 	      zomertortel	 

geelgors	 	 rode wouw	      zwarte kraai

gierzwaluw	 	 roodborsttapuit	     zwarte mees

glanskopmees	 	 slangenarend	      zwarte roodstaart

grote lijster	 	 spreeuw	      zwarte wouw

grote gele kwikstart	 staartmees	      zwartkop

graspieper	 	 tapuit

grauwe klauwier	 tjiftjaf
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Dagvlinders 

Alpenhooibeestje Coenonympha gardetta 
Argusvlinder  Lasiommata megera 
Berg geaderd witje Pieris bryoniae 
Blauwe ijsvogelvlinder Limenitis reducta 
Bont zandoogje  Pararge aegeria 
Bontoogerebia  Erebia oeme 
Boomblauwtje  Celastrina argiolus 
Bosparelmoervlinder Melitaea athalia 
Braam-   Brenthis daphne 
  parelmoervlinder  
Bruin zandoogje Maniola jurtina 
Citroenvlinder  Citroenvlinder 
Dambordje  Melanargia galathea 
Distelvlinder  Vanessa cardui 
Donker   Phengaris nausithous 
  pimpernelblauwtje  
Groentje  Callophrys rubi 
Groot dikkopje  Ochlodes sylvanus 
Groot geaderd witje Aporia crataegi 
Grote parelmoervlinder Speyeria aglaja 
Grote    Apatura isis 
  weerschijnvlinder  
Hooibeestje  Coenonympha pamphilus 
Keizersmantel  Argynnis paphia 
Klaverblauwtje  Cyaniris semiargus 
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla 
Kleine parelmoervlinder Issoria lathonia 
Kleine sleedoornpage Satyrium acaciae 
Kleine vos  Aglais urticae 
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
Koningspage  Iphiclides podalirius 
Landkaartje  Araschnia levana 
Morgenrood  Lycaena virgaureae 
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 
Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe 
Titania's    Boloria titania 
  parelmoervlinder  
Tweekleurig  Coenonympha arcania 
  hooibeestje  
Watererebia  Erebia pronoe 
Witgezoomd   Pyrgus carthami 
  spikkeldikkopje  
Zilveren maan  Boloria selene 
Zilvervlek  Boloria euphrosyne 
Zuidelijke   Melitaea celadussa 
  bosparelmoervlinder  
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Nachtvlinders 

Acaciawolkje  Parectopa robiniella 
Agaatvlinder  Phlogophora meticulosa 
Appeltak  Campaea margaritaria 
Brandnetelkapje Abrostola tripartita 
Donkere jota-uil  Autographa pulchrina 
Gebandeerde  Adela croesella  
  langsprietmot   
Geoogde  Xanthorhoe montanata 
  bandspanner    
Gewone eikenvlekmot Tischeria ekebladella 
Gewone heispanner Ematurga atomaria 
Granietbladroller Phiaris schulziana 
Hopprachtmot  Cosmopterix zieglerella 
Kleine parelmot  Glyphipterix simpliciella 
Kromzitter  Asteroscopus sphinx 
Ligusterpijlstaart Sphinx ligustri 
Metaalvlinder  Adscita statices 
Nachtpauwoog  Saturnia pavonia 
Oranje bremspanner Isturgia limbaria 
Oranje iepentakvlinder Angerona prunaria 
Roodbandbeer  Diacrisia sannio 
Rouwspanner  Odezia atrata 
Scythris scopolella Scythris scopolella 
Sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae 
Sint-jansvlinder  Zygaena filipendulae 
Vals witje  Siona lineata 
Variabele   Alcis repandata 
  spikkelspanner 
Vijfvlek-sint-jansvlinder Zygaena trifolii 
Weegbreebeer  Parasemia plantaginis 
Windevedermot  Emmelina monodactyla 
Witte tijger  Spilosoma lubricipeda 
Zuringwespvlinder Pyropteron chrysidiformis 
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Libellen 

Blauwe    Platycnemis pennipes 
    breedscheenjuffer  
 Bosbeekjuffer  Calopteryx virgo 
Gaffelwaterjuffer Coenagrion scitulum 
Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 
Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 
Vuurlibel  Crocothemis erythraea 
Witpuntoeverlibel Orthetrum albistylum 

Kevers 

Bijenkever  Trichodes apiarius 
Blauwe hoplie  Hoplia coerulea 
Bonte ribbelboktor Rhagium bifasciatum 
Cryptocephalus  Cryptocephalus 
    bipunctatus   bipunctatus 
Fraaie schijnbok Oedemera nobilis 
Geringelde smalboktor Rutpela maculata 
Hennepnetelgoudhaan Chrysolina fastuosa 
Klein vliegend hert Dorcus parallelipipedus 
Korte smalboktor Pachytodes  
     cerambyciformis 
Mylabris variabilis Mylabris variabilis 
Roomvleklieveheers Calvia 
 -beestje  quatuordecimguttata 
Rouwende gouden tor Oxythyrea funesta 
Ruigkever  Lagria hirta 
Tweekleurige  Stenurella melanura 
     smalboktor 
Veranderlijke boktor Phymatodes testaceus 
Viltbandkevertje  Variimorda villosa 
Voorjaarsmestkever Geotrupes vernalis 

Mossen en korstmossen 

Glanzend etagemos Hylocomium splendens 
Gewoon schildmos Parmelia sulcata 
Granietschildmos Xanthoparmelia conspersa 
Groot boerenkoolmos Platismatia glauca 
Groot takmos  Ramalina fraxinea 
Hunebednavelmos Umbilicaria deusta 
IJslands mos  Cetraria islandica 
Klein leermos  Peltigera rufescens 
Melig takmos  Ramalina farinacea 
Olijfschildmos  Pleurosticta acetabulum 
Purper geweimos Pseudevernia furfuracea 
Rode heikorst  Baeomyces rufus 
Roze heikorst  Dibaeis baeomyces 
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Weekdieren 

Gewone wijngaardslak   Helix pomatia 

Bijen en wespen 

Bijenwolf    Philanthus triangulum 
Rozenmosgalwesp   Diplolepis rosae 
Tenthredo mesomela   Tenthredo mesomela 
Tenthredo livida    Tenthredo livida 

Sprinkhanen  

Groene Bergsprinkhaan  Miramella alpina 
Grote groene     Tettigonia viridissima 
    sabelsprinkhaan  
Krasser     Pseudochorthippus  
       parallelus 
Zadelsprinkhaan   Ephippiger diurnus 

Wantsen en cicaden

Bessenachildwants   Dolycorus baccarum 
Bloedcicade    Cercopis vulnerata 
Brilglasvleugelwants   Stictopleurus abutilon 
Knoopkruidschildwants   Carpocoris   
       purpureipennis 
Koolschildwants    Eurydema oleracea 
Pandoerridderwants   Spilostethus pandurus 
Pyjamaschildwants   Graphosoma italicum 
Rode halsbandwants   Deraeocoris ruber 
Rode roofwants    Rhynocoris iracundus 
Zuringrandwants   Coreus marginatus 

Vliegen en muggen 

Brandnetelbladgalmug   Dasineura urticae 
Duinrouwzwever   Hemipenthes morio 
Schapenhorzel    Oestrus ovis 
Puntbijvlieg    Eristalis nemorum 
Boogkommazweefvlieg   Eupeodus lapponicus 
Peleteria rubescens   Peleteria rubescens 
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Overige geleedpotigen 

Boskakkerlak    Ectobius sylvestris 
Europese     Mantis religiosa  
   bidsprinkhaan 
Bloemkrabspin	 	   Thomisus onustus 
Eikenbladspin    Aculepeira ceropegia 
Witte esdoornmijt   Vasales quadripedes 
 

 

Amfibieën 

Bruine kikker    Rana temporaria 
Alpenwatersalamander   Ichthyosaura alpestris 

Paddenstoelen 

Bleke Bleke 
borstelkurkzwam   Coriolopsis trogii 
Gewone heksenboleet   Boletus erythropus 
Roodgerande     Fomitopsis pinicola 
    houtzwam 

    

De volgende links verwijzen naar de in Observation ingevoerde waarnemingen. 
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pyamawants

gewone heksenboleet

eikenbladspin

vogels Amfibieën Dagvlinder Libellen

Insecten	overig Weekdieren Nachtvlinders Paddenstoelen

Vliegen	en	muggen Mossen	en	korstmosse Overige	geleedpoBge Sprinkhanen

Wantsen	en	cicaden Kevers Bijen	en	wespen Planten 

Planten2

https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=1&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=3&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=4&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=5&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=6&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=7&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=8&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=11&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=18&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=12&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=13&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=14&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=15&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=16&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=10&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/11109/species/?period=life&species_group_id=10&province_id=0&start_date=2022-06-13&end_date=2022-06-25&filter_month=&filter_year=&use_local_taxonomy=on
https://observation.org/users/84067/observations/?date_after=2022-06-17&date_before=2022-06-23&species_group=10&rarity=&search=&advanced=on&species=&sex=&province=&validation_status=&life_stage=&activity=&method=
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Vaatplanten 

Wetenschappelijke naam 17 18 19 20 21 22

Abies alba Mill. x x x x

Acer campestre L. x

Acer negundo L. x

Acer pseudoplatanus L. x x

Achillea millefolium L. x x x x x

Aconitum napellus L. x x

Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern. x x

Aegopodium podagraria L. x x

Agrostis capillaris L. x x

Agrostis stolonifera L. x

Aira caryophyllea L. x

Ajuga reptans L. x

Alchemilla saxatilis Buser x x

Alchemilla xanthochlora Rothm. x

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & 
Grande

x

Allium victorialis L. x x x

Allium vineale L. x

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. x

Amelanchier ovalis Medik. x

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. x

Andryala integrifolia L. x

Anemone nemorosa L. x x x x

Angelica sylvestris L. x x

Antennaria dioica (L.) Gaertn. x

Anthoxanthum odoratum L. x x

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. x

Aquilegia vulgaris L. x

Arabis hirsuta (L.) Scop. x

Arctium minus (Hill) Bernh. x

Wetenschappelijke naam
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Arenaria serpyllifolia L. x

Arnica montana L. x x x x

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl

x x

Artemisia campestris L. X

Artemisia verlotiorum Lamotte x

Asplenium adiantum-nigrum L. x

Asplenium ruta-muraria L. x

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. x x

Asplenium trichomanes L. x x

Astragalus glycyphyllos L. x

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz x

Athyrium filix-femina (L.) Roth x x

Avenella flexuosa (L.) Drejer x x x x

Ballota nigra L. x

Bellis perennis L. x

Berteroa incana (L.) DC. x x

Betonica officinalis L. x x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Betula pubescens Ehrh. x x x x

Biscutella lima Rchb. x

Bistorta officinalis Delarbre x x x x

Blechnum spicant x x x x

Botrychium lunaria (L.) Sw. x

Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv.

x

Briza media L. x

Calamagrostis arundinacea (L.) Roth x x

Calluna vulgaris (L.) Hull x x x x

Caltha palustris L. x x x x

Campanula scheuchzeri Vill. x

Cardamine amara L. x

Carduus nutans L. x

Carex echinata Murray x x

Carex leporina L. x

Carex nigra (L.) Reichard X X

Carex pallescens L. x x

Carex panicea L. x

Carex pseudocyperus L. x

Carex remota L. x x

Carex spicata Huds. x

Castanea sativa Mill. x

Centaurea cyanus x

Centaurea nigra L. x x x x

Centaurea scabiosa L. x

Cerastium tomentosum L. x

Chaerophyllum hirsutum L. x x x x

Chelidonium majus L. x x

Chenopodium album L. x

Chondrilla juncea L. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam

27



KNNV-reis Monts du Forez 2022

Chrysosplenium oppositifolium L. x x

Cichorium intybus L. x x

Cirsium eriophorum (L.) Scop. x

Cirsium palustre (L.) Scop. x x x

Clematis vitalba L. x x

Clinopodium vulgare L. x

Conopodium majus (Gouan) Loret x x x x

Convallaria majalis L. x x

Convolvulus arvensis L. x

Convolvulus sepium L. x

Cornus sanguinea L. x

Coronilla varia L. x

Corylus avellana L. x

Crataegus monogyna Jacq. x x

Cruciata laevipes Opiz x

Cyanus montanus (L.) Hill x x x x

Cymbalaria muralis G.Gaertn., B.Mey. 
& Scherb.

x x

Cynoglossum officinale L. x

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart., 
T.E.Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas

x x

Cytisus scoparius (L.) Link x x

Dactylis glomerata L. x x x x x x

Dactylorhiza maculata (L.) Soó x x x x

Daphne mezereum L. x

Daucus carota L. x

Dianthus carthusianorum L. x

Dianthus deltoides L. x x x

Dianthus seguieri subsp. 
pseudocollinus (P.Fourn.) Jauzein

x

Digitalis purpurea L. x x

Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Dipsacus fullonum L. x

Dipsacus pilosus L. x

Doronicum austriacum Jacq. x x x x

Drosera rotundifolia L. x x x

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. x

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray x

Echium vulgare L. x x x

Elymus caninus (L.) L. x

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski x

Epikeros pyrenaeus (L.) Raf. x x

Epilobium angustifolium L. x x

Equisetum sylvaticum L. x x x

Erigeron annuus (L.) Desf. X x

Erigeron canadensis L. x

Eriophorum angustifolium Honck. x x x x

Eriophorum vaginatum L. x x x x

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. x

Eryngium campestre L. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Euonymus europaeus L. x

Eupatorium cannabinum L. x

Euphorbia amygdaloides L. x

Euphorbia cyparissias L. x x

Euphorbia lathyris L. x

Euphorbia stricta L. x

Euphrasia spec. x

Fagus sylvatica L. x x x x

Fallopia japonica x

Fallopia sachalinensis x

Festuca rubra L. x x x x

Filago germanica L. [1763] x

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. x x

Fragaria vesca L. x

Frangula alnus Mill. x

Fraxinus excelsior L. x x x

Galega officinalis L. x

Galeopsis tetrahit L. x

Galium aparine L. x

Galium mollugo L. x

Galium odoratum (L.) Scop. x

Galium saxatile L. x x x x

Galium verum L. x x x

Genista anglica L. x x

Genista pilosa L. x x x x

Genista sagittalis L. x x x

Gentiana lutea L. x x x x

Geranium columbinum L. x

Geranium molle L. x

Geranium robertianum L. x x x

Geranium sylvaticum L. x x x x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Geum rivale L. x

Geum urbanum L. x

Glechoma hederacea L. x x

Glyceria sp. x x

Hedera helix L. x x

Helianthemum nummularium (L.) Mill. x

Helleborus foetidus L. x

Heracleum sphondylium L. x x x x

Hesperis matronalis L. x

Hieracium murorum L. x x

Hieracium prenanthoides Vill. x

Hieracium umbellatum L. x

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. x

Holcus lanatus L. x x x x

Holcus mollis L. x x x x

Homogyne alpina (L.) Cass. x

Humulus lupulus L. x

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 
& Mart.

x

Hylotelephium maximum (L.) Holub x

Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba x

Hypericum maculatum Crantz x x x x

Hypericum perforatum L. x

Hypochaeris radicata L. x

Ilex aquifolium L. x

Inula conyzae (Griess.) DC. x

Iris pseudacorus L. x x

Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Pelser & 
Veldkamp

x x

Jacobaea vulgaris Gaertn. x

Jasione laevis Lam. x

Jasione montana L. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Juncus bulbosus L. x

Juncus effusus L. x x x

Juncus squarrosus L. x

Juniperus communis L. x

Knautia arvensis (L.) Coult. x

Lactuca perennis L. x

Lactuca serriola L. x

Lactuca viminea subsp. chondrilliflora 
(Boreau) St.-Lag.

x

Lamium galeobdolon (L.) L. x x

Lamium maculatum (L.) L. x

Lapsana communis L. x x

Laserpitium latifolium L. x

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler x x x x

Lathyrus pratensis L. x

Lemna minor L. x

Lepidium campestre (L.) R.Br. x

Lepidium heterophyllum Benth. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Leucanthemum sp. x x

Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz (= 
Seseli libanotus)

x

Lilium martagon L. x

Linaria repens (L.) Mill. x x x x

Logfia minima (Sm.) Dumort. x

Lolium perenne L. x

Lonicera nigra L. x

Ludwigia palustris (L.) Elliott x

Luzula desvauxii Kunth x

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. x

Luzula nivea (Nathh.) DC. x x x x

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin x x x x X

Lycopodiella inundata (L.) Holub x

Lycopodium annotinum L. x

Lycopodium clavatum L. x

Lycopus europaeus L. x

Lysimachia nemorum L. x x x x

Lysimachia punctata L. x

Maianthemum bifolium (L.) 
F.W.Schmidt

x x x x

Malva sp. x

Melampyrum pratense L. x x x x

Melica ciliata L. x

Melica uniflora Retz. x

Melilotus officinalis  x

Mentha suaveolens Ehrh. x

Meum athamanticum Jacq. x x x x

Micropyrum tenellum (L.) Link x

Moehringia trinervia (L.) Clairv. x

Molinia caerulea (L.) Moench x x x x

Montia fontana L. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Morus sp. x

Muscari comosum (L.) Mill. x

Myosotis sp. x x x x

Narcissus pseudonarcissus L. subsp. 
pseudonarcissus

x

Nardus stricta L. x x x x

Ononis spinosa subsp. procurrens 
(Wallr.) Briq.

X

Onopordum acanthium L. x

Oreopteris limbosperma (Bellardi ex 
All.) Holub

x

Orobanche caryophyllacea Sm. x

Orobanche rapum-genistae Thuill. x

Oxalis acetosella L. x

Parietaria officinalis L. x

Paris quadrifolia L. x

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch x

Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos x

Pedicularis sylvatica L. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 
Heywood

x

Petrorhagia saxifraga (L.) Link x

Phalaris arundinacea L. x

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt x x x

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.

x

Phyteuma spicatum L. x x x x

Picea abies (L.) H.Karst. x x x

Picris hieracioides L. x

Pilosella lactucella (Wallr.) P.D.Sell & 
C.West

x

Pinguicula grandiflora Lam. x

Pinus sylvestris L. x x x x x

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. x

Poa annua L. x

Poa chaixii Vill. x x x

Poa nemoralis L. x x

Polygala serpyllifolia Hosé x

Polygonatum verticillatum (L.) All. x x x x

Polygonum aviculare L. x x

Polypodium vulgare L. x x

Populus alba L. x

Populus tremula L. x

Potentilla aurea L. x

Potentilla cf argentea x

Potentilla erecta (L.) Räusch. x x x x

Prenanthes purpurea L. x x x x

Primula veris L. x

Prunella laciniata (L.) L. x

Prunus avium (L.) L. X

Prunus spinosa L. x

17 18 19 20 21 22Wetenschappelijke naam
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Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & 
D.Löve

x

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn x x x x

Pulmonaria affinis Jord. x

Pyrola minor L. x

Quercus petraea (Matt.) Liebl. x

Quercus robur L. x x

Ranunculus aconitifolius L. x x

Ranunculus platanifolius L. x x x x

Reseda luteola L. x

Rhamnus cathartica L. x

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich

x

Rhinanthus minor L. x

Ribes petraeum Wulfen x

Robinia pseudoacacia L. x

Rorippa austriaca (Crantz) Besser x

Rosa pendulina L. x x

Rubus saxatilis L. x

Rumex acetosella L. x x

Rumex arifolius All. x x x x

Rumex pulcher L. x

Sagina procumbens L. x

Salvia pratensis L. x

Sambucus ebulus L. x

Sambucus nigra L. x

Sanguisorba officinalis L. x x x

Saponaria officinalis L. x x

Saxifraga fragosoi Sennen x

Saxifraga stellaris x

Scleranthus perennis L. x
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Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) 
Holub

x x x x

Scrophularia auriculata L. x

Scrophularia nodosa L. x

Sedum album L. x

Sedum forsterianum Sm. x

Sedum hirsutum All. x

Sedum sexangulare L. x

Sempervivum tectorum L. x

Senecio adonidifolius x x

Senecio cacaliaster Lam. x x x

Senecio inaequidens DC. x

Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb.) Willd.

x x x x

Serratula tinctoria subsp. monticola 
(Boreau) Berher

x x x x

Seseli libanotis x

Sherardia arvensis L. x

Silene dioica (L.) Clairv. x x x
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Silene latifolia subsp. alba (Mill.) 
Greuter & Burdet

x

Silene nutans L. x

Solidago virgaurea L. x x x x

Sorbus aria (L.) Crantz x x x x x

Sorbus aucuparia L. x x x x x

Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz x x

Spergula rubra (L.) D.Dietr. x

Stachys recta L. x

Stachys sylvatica L. x

Stellaria alsine Grimm x

Stellaria nemorum L. 1 1 1 1

Streptopus amplexifolius (L.) DC. 1

Succisa pratensis Moench 1

Symphytum officinale L. x

Tanacetum vulgare L. x x

Taxus baccata L. x

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. x

Teucrium scorodonia L. x

Thymus pulegioides L. x x x x

Tilia sp. x x

Torilis japonica (Houtt.) DC. x

Tragopogon pratensis L. subsp. 
pratensis

x

Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. x x

Trifolium alpinum L. x

Trifolium arvense L. x

Trifolium pratense L. x

Trifolium repens L. x

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. x

Trollius europaeus L. x

Turritis glabra L. x
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Tussilago farfara L. x

Urtica dioica L. x

Vaccinium myrtillus L. x x x x

Vaccinium uliginosum L. x x

Valeriana tripteris L. x x

Veratrum album L. x x x

Verbascum lychnitis L. x

Verbascum pulverulentum Vill. x

Verbascum thapsus L. x

Verbena officinalis L. x

Veronica beccabunga L. x

Veronica chamaedrys L. x

Veronica officinalis L. x x x x

Viburnum lantana L. x

Vicia orobus DC. x

Vicia sepium L. x

Viola palustris L. x x

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb. x
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