KNNV-reis Dal van de Loue, Jura (Fr.)
Flora- en landschappenexcursie
zaterdag 2 t/m vrijdag 9 juni 2012

1. De bron van de Loue
In 1901 ontdekte men tijdens een brand in een absintfabriek aan de oever van de Doubs in Pontarlier
dat het water van de Loue naar anijs rook. Nader onderzoek bevestigde dat de Loue een zogenaamde
uittredende rivier is, deels gevoed door water van de Doubs dat in een gat verdwijnt en bij een bron
weer te voorschijn komt.

Fotoverantwoording.
Martien Schevers: 1
Trees Kaizer: 16,17,33,41.
Monique Zwetsloot: 2,11.
Wil Tax: 4,9,15,19÷-23,29,40,42.
Hetty Kole: 35,39.
Joke Hoeymans: 3,5,6,7,8,10,12÷13,14,18,24,25,30÷34,36÷38.
Hans Dupont : 0, 26÷ 28.

Foto voorzijde: Dal van de Loue, Les Gorges de Nouaille, Le Grand Saut.
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1.

Inleiding

De KNNV heeft in 2012 een reis naar de Franse Jura georganiseerd onder
de naam "Dal van de Loue".
Tijdens de reis van 2 t/m 9 juni lag de nadruk op de flora van de kalkgraslanden, kalkbossen,
hellingbossen op kalkbodem, bronbeken, en ravijnbossen in diep uitgesleten dalen. Maar
ook vogels, vlinders , insecten en reptielen konden zich verheugen in een warme
belangstelling. Tijdens de dagelijkse wandelingen door dalen, over heuvels en langs rivieren
en hellingbossen kwamen een of meerdere van deze aspecten wel aan de orde, waarbij die
van de cultuurhistorie niet vergeten werden. De ervaringen zijn opgetekend door de
deelnemers in dagverslagen die, samen met waarnemingslijsten van planten, vogels en
insecten deel uit maken van dit verslag.
Het gezelschap bestond uit 18 personen onder leiding van Patrick Hommel en Monique
Zwetsloot. Het verblijf was in Hotel Restaurant "La Table de Gustave", Ornans, departement
Doubs. De heen- en de terugreis en de verplaatsingen in het bezochte gebied gebeurde met
twee busjes. Deze uitstekend georganiseerde excursie werd gekenmerkt door groot
enthousiasme en leergierigheid bij de deelnemers. Moge dit verslag daar getuige van zijn.
2.

Verantwoording

Dit verslag is samengesteld rond de dagverslagen van individuele deelnemers. Hieraan
toegevoegd zijn lijsten met waarnemingen gedaan door alle deelnemers van planten, vogels
en insecten. De foto's zijn beschikbaar gesteld door de deelnemers. Verantwoordelijk voor
de samenstelling van dit verslag zijn Joke en Hans.
3.
Literatuur
De gebruikte bronnen en plant- en diergidsen zijn vermeld bij de betreffende artikelen en
bijlagen.
Wandelkaarten : IGN carte de randonnée 1 : 25 000 nr. 3324ET, 3424OT, 3426OT.

2. Op de helling van het Ravin de Valbois
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4.

Landschap en vegetatie van de Centrale Jura

De Jura is een smal, langgerekt kalksteengebergte op de Frans-Zwitserse grens, met
uitlopers tot in Duitsland in het noordoosten, en de Franse Alpen in het zuidwesten. Vanuit
het Zwitserse laagland gezien is het een indrukwekkend massief met ongenaakbare steilwanden en bergkammen van meer dan 1700 meter hoogte. Toch is in grote delen van het
gebied nauwelijks sprake van een echt berglandschap. In de Centrale Jura rond het stadje
Ornans, waar wij tijdens onze reis verbleven, reiken de hoogste punten maar net tot boven
de 500 meter terwijl de dalbodems op ruim 300 meter liggen: een hoogteverschil van slechts
200 meter! Ook het reliëf is hier nauwelijks bergachtig te noemen. Het landschap lijkt
eigenlijk meer op ons eigen Zuid-Limburg: een door beek- en rivierdalen doorsneden
plateau. Als je uit de dalen, waar van oudsher de steden, dorpen en betere landbouwgronden liggen, door het hellingbos naar boven klautert, blijkt de wereld daar opeens weer
zo plat als een dubbeltje te zijn en in grootschalig landbouwkundig gebruik.
Dit door dalen doorsneden plateaulandschap zet zich naar het noordwesten, verder Frankrijk
in, nog enkele tientallen kilometers voort tot aan de vallei van de Saône. De andere kant op,
naar het zuidoosten in de richting van de Zwitserse grens, wordt het landschap echter steeds
ruiger en bergachtiger. Niet alleen neemt de hoogte geleidelijk toe (tot circa 1500 meter in
het grensgebied), het vlakke plateaulandschap gaat ook meer en meer over in een
uitgesproken plooiingsgebergte: een opeenvolging van evenwijdig lopende ruggen en dalen,
in een ver verleden ontstaan door gigantische zijwaartse druk op de aardkorst. Een
interessante bijzonderheid in dit geheel is de ligging van de beken en riviertjes. Natuurlijk
lopen de belangrijkste waterlopen vaak door de hoofddalen, waarvan de oriëntatie door de
plooiingsrichting van het gebergte wordt gedicteerd. Maar even vaak lijken de waterlopen
zich helemaal niets van de plooiing aan te trekken en breken hun dalen dwars door de
bergruggen heen. Het voorkomen van dergelijke ravijnachtige doorbraakdalen of “cluses”
doet vermoeden dat het netwerk van beken en rivieren dateert van vóór het begin van de
plooiing. Immers, wanneer de snelheid waarmee de waterlopen zich inslijten gelijke tred
houdt met het omhoog komen van de bergruggen, kunnen zij hun oorspronkelijke
stroomrichting hebben behouden. Dit blijkt ook te kloppen. Het grootste deel van het
gesteente dat nu het Juramassief vormt, dateert uit het gelijknamige geologische tijdperk,
zo’n 200 miljoen jaar geleden. De plooiing begon pas veel en veel later, in het Plioceen,
zo´n 2 tot 5 miljoen jaar geleden. (Zie verder hfdst.5 voor het ontstaan van de Jura)
Een andere, alom aanwezige terreinvorm is de “combe”. Combes zijn erosiedalen die
evenwijdig aan de plooiingsrichting zijn ontstaan bovenop de bergruggen. Ze zijn er in alle
soorten en maten. Kleine combes liggen als langgerekte depressies op de hoogste delen
van de ruggen. Zij zijn vaak goed herkenbaar als landbouwenclaves in het overwegend met
bos bedekte berglandschap. Grotere combes zijn in het veld veel moeilijker te herkennen,
omdat ze meer lijken op de oorspronkelijke hoofddalen van het plooiingsgebergte.
De meest spectaculaire terreinvorm van de Jura zijn echter niet de plooiien, cluses of
combes, maar de brongebieden van de grotere waterlopen, zoals de Loue en de Lison. De
bovenloop van deze rivieren bestaat uit een diep en smal ravijn, uitgesleten in een bergrug,
haaks op de algemene plooiingsrichting. Vlak voor de eigenlijke bron verbreden deze
ravijnen zich enigszins tot een imposant keteldal. Aan de voet van de rotswand die dit dal
afsluit ontspringt de rivier schijnbaar uit het niets, gevoed door één of meer ondergrondse
riviertjes. Het voorkomen van dergelijke stelsels van ondergrondse watergangen is
kenmerkend voor gebieden met – gemakkelijk oplosbare – kalksteen. En het is ook die alom
aanwezige kalksteen die de Jura voor botanici zo aantrekkelijk maakt. Tijdens onze reis
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hebben we ons vooral gericht op twee aspecten van dit bijzondere kalklandschap: de bossen
en de graslanden.
In de hogere delen van de Jura is - net als in de Alpen – veel naaldbos aangeplant, maar in
de omgeving van Ornans is dat nauwelijks het geval. Hier vinden we vooral oude loofbossen,
met tal van soorten die wij ook kennen uit onze eigen Limburgse hellingbossen: o.a.
Bosbingelkruid, Bosroos, Eenbes, Muskuskruid, Christoffelkruid en Heelkruid. Maar we
vinden hier ook een aantal bossoorten die in ons land ontbreken, bijvoorbeeld Spekwortel en
Zwart peperboompje. Dit type bos vinden we vooral op de hellingen van de wat bredere
rivierdalen. In de smallere, meer ravijnachtige dalen, waar de luchtvochtigheid altijd hoog en
de temperatuur relatief laag is, heeft het bos een heel ander karakter. De rijkdom aan
mossen en varens is hier opvallend en er groeien ook verschillende plantensoorten die
volledig zijn beperkt tot het ravijnmilieu, bijvoorbeeld Stijve naaldvaren en Wilde
judaspenning. Omdat beneden langs de rivier vaak nog een zone met kleine bronnetjes
aanwezig is, kunnen we onze soortenlijst moeiteloos verder uitbreiden met soorten als
Reuzenpaardenstaart, Boswederik en beide soorten Goudveil. Tenslotte zijn de ravijnbossen
nog interessant omdat de beschaduwde rotswanden de natuurlijke groeiplaats vormen van
een groep soorten die wij meestal als "muurplant" betitelen. Vooral de overdaad aan
Tongvarens in de ravijnbossen van de Jura is indrukwekkend, maar ook soorten als Spaanse
zuring, Zwartsteel en Steenbreekvaren blijken hier prima zonder door de mens gemetselde
muren te kunnen leven.
Voor wat betreft de graslanden ging onze aandacht natuurlijk vooral uit naar de
kalkgraslanden, al is de bloemenweelde van de "gewone" graslanden in het boerenland om
jaloers op te worden. Margriet, Beemdkroon, Gele morgenster en – op de iets kalkrijkere
plekjes – ook Veldsalie, lijken in de hooilanden alom tegenwoordig. De echte kalkgraslanden
zijn echter een verhaal apart. Er zijn duidelijk drie typen te onderscheiden. In de eerste
plaats is er het kalkgrasland zoals wij dat ook uit Zuid-Limburg kennen: oorspronkelijk door
het vee begraasde graslanden op hellingen met een ondiepe kalkbodem. De plantenwereld,
met orchideeënsoorten als Grote muggenorchis, Soldaatje en Hondskruid, is duidelijk zowel
kalk- als warmteminnend. Maar echt extreem is het milieu hier toch niet te noemen. Op de
kalk ligt namelijk een laag kleiig verweringsmateriaal dat in droge, hete zomers de begroeiing
voor een al te sterke uitdroging kan behoeden. En ook de onderliggende rots zorgt voor
enige buffering in de vochtvoorziening. De kale bovenranden van steile rotswanden die
vooral langs cluses, combes en oude steengroeves te vinden zijn, kennen een dergelijke
luxe niet, vooral niet als zij ook nog eens op het zuiden zijn geëxponeerd. Dit is dan ook de
wereld van de echte specialisten. Bekende soorten van dit milieu, die ook direct over onze
landsgrenzen de drogere plekken in kalkgraslanden bevolken, zijn Gevlekt zonneroosje,
Kogelbloem, Blauwgras, Echte gamander en diens vaste kompaan: de Gamanderbremraap.
Daartussen staan echter ook nog meer bijzonderheden die de rotsranden van de Jura een
heel eigen karakter geven. De bekendste voorbeelden zijn Bergwondklaver, de Steenanjer
Dianthus sylvestris (niet te verwarren met onze Dianthus deltoides) en merkwaardigerwijs
een soort die wij heel goed kennen uit een - ogenschijnlijk - heel ander milieu: het
Duinroosje.
Helemaal aan de andere kant van het ecologisch spectrum vinden we tenslotte nog een
derde kalkgebonden graslandtype. Het is heel plaatselijk aanwezig op de overgang van
dalwand naar dalbodem, in de zone waar veel kalkrijk kwelwater aan de oppervlakte komt.
Dit is de wereld van de "kalkmoerassen", die vooral worden gedomineerd door bijzondere
cypergrassen, zoals Platte bies, Vlozegge, Blonde zegge en de legendarische Daval- of
6
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Veenzegge. Echt bloemrijk zijn deze moerassen daarmee niet te noemen, maar tussen de
overdaad aan zeldzame cypergrassen groeit toch ook een aantal bijzondere bloemplanten
zoals Parnassia, Moeraswespenorchis en Vleeskleurige orchis. Alleen al door zijn ligging
aan de rand van de intensief bewerkte landbouwgronden is deze zone heel gevoelig voor
vermesting en ontwatering. Op de meeste plekken zijn de kalkmoerassen dan ook
verdwenen uit het landschap, maar in het dal van de Lison zijn nog enkele goed ontwikkelde
voorbeelden bewaard gebleven.
Deze inleiding zou moeiteloos uitgebreid kunnen worden met lyrische verhalen over al die
andere begroeiingstypen die in de Centrale Jura rijk van botanisch belang zijn: de
bosranden, de kapvlakten, de oude muurtjes, de graanakkers enzovoorts, enzovoorts. Maar
in al die verhalen zouden steeds dezelfde twee trefwoorden terugkeren: kalk en
middelgebergte. Hoe dichtbij de Alpen ook mogen zijn, de flora van de Jura blijft namelijk
toch vooral die van een middelgebergte, heel vergelijkbaar met die van de Vogezen, de Eifel,
de Ardennen en zelfs ons eigen Zuid-Limburg, met dien verstande dat het steeds de
kalkcomponent is die het meest in het oog springt. Voor de Nederlandse botanicus betekent
dit dat je al determinerend met de Heukels’ flora een heel eind kunt komen en met
Lambinon’s Nederlandstalige Flora van België en Noord-Frankrijk echt vrijwel elke plant op
naam kunt brengen.
Kan de Alpenflora dan helemaal in de rugzak blijven? Nou nee, niet helemaal. Zoals we
tijdens ons bezoek aan de Mont d’ Or hebben gezien, neemt dicht bij de Zwitserse grens met
de hoogte ook het aandeel Alpenplanten spectaculair toe. Uit het bos klimmend zagen we
ons zelf plotseling op een heuse Alpenweide staan, met een bonte bloemenpracht van
typische bergplanten zoals Alpenanemoon, Narcisanemoon, Trolbloem, Gele gentiaan en
diens lugubere dubbelganger Dodenwaad. De excursiegangers die de klim naar de top van
de Mont d´Or helemaal wisten te volbrengen, werden daar vervolgens beloond met - naar de
Franse kant - een uitzicht op een eindeloos lijkende reeks gebergteplooien en - naar de
Zwitserse kant, over het laagland met de grote meren heen - een blik op de hoogste
Alpentoppen. En die ervaring vat de hele natuur van de Jura prachtig samen: een
adembenemend mooi massief van geplooid kalksteen, met overwegend een typische
middelgebergteflora, maar hier en daar een onverwacht doorkijkje naar de Alpen.
Patrick Hommel

3. In het dal van de Loue , Roche Haute Pierre.
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5. Inleiding tot de Jura.

De Jura lijkt genoemd te zijn naar het gelijknamige tijdperk in de aardgeschiedenis: het Juratijdperk, of was het andersom? Dit tijdperk was een onderdeel van het Mesozoïcum , dat
duurde van ca.250- tot 65 miljoen jaar geleden! Het Mesozoïcum kende 3 perioden: Trias,
Jura en Krijt. Het Juratijdperk duurde ca. 55 miljoen jaar, onderverdeeld in Vroeg-, Midden
en Laat Jura. De grens tussen Krijt en het daarop volgende tijdvak Tertiair is gekenmerkt
door het uitsterven van ca. 65 procent van al het leven op aarde, waaronder de Dinosauriërs,
de beruchte K-T grens.
Tijdens het Juratijdvak vonden er geen botsingen plaats tussen de continenten, er werden
geen nieuwe bergketens gevormd; wel waren er belangrijke horizontale verschuivingen van
de tektonische platen. Nederland lag in die tijd voor een groot deel onder de zeespiegel.
Mesozoïsch gesteente dagzoomt in Nederland alleen in Zuid Limburg en in Oost Nederland.
Mesozoïsche afzettingen zijn vooral te vinden in Duitsland en in het Bekken van Parijs.
De Jura lag in die tijd in een warme, ondiepe zee. Er leefden vele organismen, zoals
eencelligen, trilobieten, cephalopoden (inkvis-achtigen met een schelp),brachiopoden,
crinoiden (zeelelie-achtigen) enz. Het afgestorven leven vormde een flinke laag sediment
gedurende die vele miljoenen jaren.

De kringloop van Kalk

Dit pakket sedimentgesteenten is door het oprijzen van de Alpen, op de overgang van KrijtTrias, gedeformeerd. Men zegt wel eens dat de Jura een stapel geplooide lappen stof is op
een vlakke tafel van graniet. Immers, door druk en wrijving wordt gesteente plastisch en
plooit dan "gemakkelijk”! De plooiing van de Jura dateert van ca. 30 miljoen jaar geleden,
het Tertiair.

Een voorbeeld van plooien in de zuid Jura
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In kalkgebieden ontstaan door erosie, die veroorzaakt wordt door zon, regen, wind, water
en vorst, kale plateaus met hier en daar een steenklomp, spleten, diepe kloven en steile
erosiedalen. Een deel van het zure (CO2 houdend) neerslagwater dringt via de spleten door
in de diepere bodem. Het zure regenwater lost de kalk op uit het kalksteen op de volgende
wijze: onoplosbaar calciumcarbonaat CaCO3 wordt In CO2-houdend water omgezet tot
calciumbicarbonaat Ca(HCO3)2, dat wel oplosbaar is in water. Dit proces is omkeerbaar:
verhoging van het CO2-gehalte bevordert de oplossing van kalk en verlaging van het
CO2-gehalte laat kalk neerslaan zoals in de vorm van stalactieten en stalagmieten in
druipsteengrotten.
Zo kunnen spleten verder uitgroeien tot holtes, ondergrondse meren en rivieren. De spleten
noemt men karstspleten; karstpijpen ontstaan door het instorten van een holte die niet zo
ver onder het oppervlak ligt. De karstpijp heeft aan het oppervlak een open “mond”. Alle
kalkmassieven vertonen scheuren en spleten, dit geheel noemt men een Karstlandschap”.
Doordat het water snel wegsijpelt in de spleten blijft het oppervlak van dit gesteente dan ook
meestal droog.
Er ontstaan op den duur niet alleen ondergrondse grotten, meren en gangen, maar ook
ondergrondse rivieren. Zo ontdekte men in 1901 tijdens een brand in een absintfabriek,
gelegen aan de Doubs in de buurt van Pontarlier, dat het water van de Loue naar anijs rook.
Nader onderzoek bevestigde, dat de Loue een zgn “uittredende” rivier is die toen gevoed
werd door een deel van het water van de Doubs dat vermengd was met het absintrijke
bluswater.
Joke

Chapeau de gendarme, bij Saint Claude in de Jura.

Bronnen:
- De vorming van het Land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie. J.J.A.Berendsen
2004,
Uitgave Koninklijke Van Gorcum.
- Krachten op de aardkorst. François Michel 2006 Wetenschappelijke Bibliotheek. Veen
Magazines .
De illustraties in dit artikel zijn ontleend aan dit boek
.
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6. De deelnemers.

4.
De reisgenoten Dal van de Loue 2012
Op de achterste rij, vlnr: Hans, Piet, Martien, Monique, Patrick, Peter, Piet, Joke.
Voorste rij, staand: Wil, Jos, Wil, Marian, Maaike, Hetty, Marga, Trees.
Hurkend: Saakje en Frans.
Deelnemers:
Patrick Hommel, reisleider.

Frans van der Woerd.

Monique Zwetsloot, 2e reisleider.

Martien Schevers.

Piet Smeets.

Marian Barendtszen.

Maaike Vervoort.

Hetty Kole.

Piet Kok.

Marga Schoenmaker.

Hans Dupont.

Joke Hoeymans.

Trees Kaizer.

Peter Egelmeers.

Wil Tax.

Jos Bouvrie.

Saakje Borger Couperus.

Wil Melger.
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7. Dagverslagen flora- en landschappenexcursies.
Dag 1: Zaterdag 2 juni 2012
Heenreis Elst (Gld) - Ornans (Fr.)
Het gezelschap verzamelde zich ruim op tijd op de parkeerplaats van het station Elst. Voor
de heenreis waren dat 17 deelnemers, inclusief de twee reisleiders die de busjes
chauffeerden. De 18e deelnemer ging op eigen gelegenheid naar Ornans.
Om op een redelijke tijd aan te komen moest er flink doorgereden worden hetgeen Patrick en
Monique, die voor de eerste keer een KNNV reis maakte, wel was toevertrouwd. De route
liep via Duitsland en de Elsaz naar de Franche-Comté. Er waren twee rustpauzes ingelast op
parkeerplaatsen langs de autobaan. En hoewel kort van duur werden er onder het lunchen
door wel waarnemingen gedaan. Saakje en Hetty ontdekten bijvoorbeeld Gouden torren.

5. Saakje en Hetty ontdekken...

6. ...Gouden torren

Bij aankomst werden we begroet door de 18e deelnemer, Maaike, op het terras voor het
hotel "La Table de Gustave", door sommige deelnemers ook wel ervaren als "hotel-stoot-jehoofd-niet." Een en ander hing samen met een in volle gang zijnde verbouwing en
modernisering waardoor niet alle bestelde kamers beschikbaar waren. Voor één nacht ging
een aantal deelnemers te ruste in het vijftien kilometer verder gelegen Mouthier-HautePierre. Al met al zaten we laat aan tafel, van een korte avondwandeling is het niet meer
gekomen.

7. Ornans, Hotel La Table de Gustave
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Dag 2: Zondag 3 juni 2012.
Wandeling rond Ornans.

Onze eerste dag in de natuur na een lange reis van
Nederland naar de Jura. Wij maakten om 08.00 uur
kennis met het ontbijtbuffet. Dit buffet zorgde deze
dag en de komende dagen voor een goede
inwendige basis voor de excursies.
Onder leiding van Patrick Hommel, onze eerste
reisleider en superdeskundige op het gebied van de
(kalk)flora en Monique Zwetsloot, onze tweede
reisleidster, gingen we op weg en op zoek naar al
het schoons wat de Jura ons te bieden heeft.
Deze eerste excursiedag vond plaats rond ons
plaatsje Ornans aan de rivier de Loue, onze thuisen uitvalbasis voor de komende dagen.

8. Ornans, brug over de Loue.

Eenmaal “en route” liepen we om Ornans heen en zoals dat gaat bij KNNV-ers, het werd al
gelijk een regelrechte ontdekkingstocht. Nauwelijks hadden wij ons hotel verlaten of de groep
waaierde uiteen. Ieder gewapend met: een verrekijker om bijzonderheden dichterbij te
kunnen halen op de grond en in de lucht; een loep om nog meer details te kunnen
ontdekken; een netje voor het vangen van vlinders; veldgidsen om de juiste naam te vinden;
een fototoestel om de mooiste exemplaren te kunnen vastleggen; een boekje met een pen
om lijsten aan te leggen van onze ontdekkingen; een rugzak voor het meedragen van de
lunch en de drankjes en voor sommigen een stok om bij het zien van al het moois, het
evenwicht te kunnen bewaren. En deze eerste dag liep ieder met een opgestoken paraplu
vanwege de regenval.
Rond het stadje terug via de brug richting centrum
lopend, werden we verrast door het vrolijke geluid van
zo’n 23 draaiorgels. De meeste waren klein, meestal
antiek, een enkele modern. Prachtig om te zien en te
horen. Eerst dachten we dat deze muziek, waarbij ook
gezongen werd, ter ere van ons bezoek was ingehuurd
door de KNNV. Per slot van rekening was onze groep
een verzameling deskundigen uit een bevriend land en
tijdens economische zware tijden moet je goed voor de
9. Ornans, de Loue
toeristen zorgen. Het bleek echter een concours te zijn
en een welkomstwoord van de burgemeester hebben we dan ook niet gehoord. Maar goed
daar kwamen we ook niet voor. Wel voor de natuur die we weer snel vonden door een
heuvel buiten het plaatsje op te lopen. Een heuvel die al gauw overging in een bos.
En dan begint het. Met eindeloos enthousiasme worden wij door onze reisleider
geattendeerd op zoveel moois en zulke belangrijke achtergronden dat het soms duizelde.
Een groepslid zou later verzuchten: “ik raak in de stress van al die indrukken”. Zo leerden we
o.a. dat we langs een “knipperlicht-bos” liepen. Een bos dat vroeger anders is geweest en
door de elementen, gezien over miljoenen jaren, zich ontwikkeld heeft als een “knipperlicht”.
We hoorden ook dat de Jura zich kenmerkt als een plooiingsgebergte van zo’n 200 miljoen
jaar oud.
Een groep KNNV leden zijn een verzameling deskundigen waarbij eenieder op zijn eigen
manier en achtergrond ontdekkingen doet. Onze groep bestond uit liefhebbers van de flora,
12
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van vogels, van vlinders, van rotsplantjes, van
bomen, van fossielen, van korstmossen, van
vlinders en van insecten. Vanuit de overtuiging
dat als je rechts kijkt je links niets ziet, wil je
niets missen en wil je niets over het hoofd zien.
Achttien deskundigen waaronder één superdeskundige hebben
dan ook geen tempo en vormen een waaier van interesse, van
passie en van vragen als: is hier een naam bij? Is dit hem nu
wel of niet? Het kan ook een ander zijn! En Patrick uitleggen,
analyseren en determineren vanuit zijn kennis of vanuit een in een
plastic zak gerold boekje. En zoals dat bij de meeste KNNV leden
10 . Duifkruid
hoort gaat het de diepte in. Als voorbeeld het uitpluizen van de
bloemblaadjes om te ontdekken of die bloem nu wel schaamharen heeft of niet. Dit schijnt bepalend te zijn voor de soort (duifkruid). Te veel incest bij een
plant bedreigt het voortbestaan van die soort. Zo schijnen er ook planten te zijn die alleen
een moeder hebben. Soms wordt er van een plant gezegd: dat is een “bastaard” (geen
zuiver ras meer). Zo wordt kennis gedeeld en verdiept. Maar ook op elkaar gelet: zegt een
deelnemer tegen een ander, “pas op je staat op een zeldzame
plant”. Zegt een ander: “zo houdt hij wel de zeldzaamheid van
die plant in stand”.
Het regende en de stenen waar we over heen moesten lopen
waren glad en de heuvel stijl. Iemand was gestruikeld. Onze
lunch hadden we al onder de paraplu’s opgegeten. Hoe verder?
Gebogen over de kaart besloten we om de groep te splitsten.
Voor sommigen was door deze gladheid en de steilheid de route
te onzeker. Deze groep is teruggegaan. De rest heeft het pad
vervolgd om uiteindelijk via een mooie hoogvlakte en een
prachtig uitzicht over het plaatsje Ornans en het dal van de Loue
de afdaling naar het stadje aan de andere kant te nemen. Zo
troffen we elkaar in ons hotel waar het goed bijkomen was van
alle inspanningen en indrukken. We bereiden ons voor op het
diner.
11. Het regende ......

Echter, één van ons is toch nog gevallen en
heeft zijn pols behoorlijk bezeerd. Vanwege
de pijn is een lokale arts geraadpleegd die
vervolgens een bezoek aan het ziekenhuis in
Besançon heeft geadviseerd. Met een
ziekenauto en onze reisleider is de “patiënt”
vervoerd, zorgvuldig onderzocht en uiteindelijk weer samen met de reisleiding
teruggekeerd naar ons hotel. Het resultaat
was niet ongunstig en met pijnstillers is de
ergste pijn bestreden. Door dit incident heeft
het determineren ’s avonds minder aandacht
gekregen. Er zouden nog veel avonden om
te determineren overblijven.

12. Ornans, le Château

Al met al was deze dag een wat natte sluip- en kruipexcursiedag. Een waardevol begin van
nog veel meer ontdekkingen, belevingen en ervaringen.
Jos Bouvrie.
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Dag 3: Maandag 4 juni 2012.
Wandeling van Mouthier- Haute-Pierre naar de bron van de Loue.
Het plan was om deze dag met z’n allen naar de bron van de Loue te gaan.
We begonnen bij het hotel waar sommigen van ons de eerste nacht hadden
geslapen,zodat een van onze reisgenoten nog mooi even zijn broek kon ophalen die hij
vergeten was. Daarna op pad.
Tot de waterkrachtcentrale ging de wandeling mooi
gelijk op, langs de grote weg met daarna een route
door het bos. Daar hielden we halt voor een korte
lunchpauze en konden we ook nog even rondkijken aan
de overkant van een ijzeren bruggetje, met al een mooi
gezicht op de Loue. Piet kwam als enige een slang
tegen en verder was er een prachtige flora van
schaduwrijke vochtige hellingbossen.
15. Waterkrachtcentrale bij Mouthier -H.P.

Zodra de wandeling verder ging werd de stoet al snel uitgerekt. Er waren snellere lopers die
al gauw uit zicht verdwenen en de langzamere, die natuurlijk erg veel planten ontdekten!
Zodoende kwamen we uiteindelijk wel allemaal bij de bron, maar beslist niet tegelijk. Tegen
half 4 kwamen de achterlopers bij de bron aan in de verwachting daar de voorlopers aan te
treffen. No way.Nergens te bekennen, zelfs niet in het café. Er
zat niets anders op: Patrick en Peter gingen op zoek, en de
eersten die ze tegenkwamen waren Trees en Frans die het
toch volbracht hadden en met applaus werden ingehaald. Toen
konden P&P dus meteen naar de parkeerplaats van de busjes,
geen busje en het briefje dat Monique achter de ruitenwisser
had gestopt, is nooit gevonden. Via een brede bosweg die
prachtige bermen had,o.a. veel Knikkend nagelkruid, zijn we
toen toch maar even bij het café aangegaan, koffie+gebak
smaakte heel best. Toen met z’n 9 en in de bus naar huis, en
hoewel we geen busje zagen staan, bleek de rest van ons
gezelschap wel degelijk thuis te zijn gekomen. De voorlopers
bleken net te zijn vertrokken toen de treuzelaars aankwamen.
14. Bron van de Loue
Zij waren toen maar naar huis gereden.
Het pad-over-de-berg was trouwens wel heel mooi, prachtige begroeiing langs een vaak
dalend, stijgend en glibberend paadje en altijd beneden je de Loue, bruisend en watervallend. Veel tongvarens. En vast nog veel meer, maar dat weet ik eerlijk gezegd niet meer,
ik moest te veel op het pad letten.
“Thuis” was het een hele kakofonie toen iedereen aan iedereen uitlegde hoe het zo anders
had kunnen gaan dan de bedoeling was. Maar we waren het er over eens dat het wel een
hele mooie tocht was. Bovendien bleef het droog, wat altijd een voordeel is. 's Avonds was er
nog heel wat te determineren, planten genoeg.
PS: Aan het begin van de wandeling ontdekten we een jonge
zaagbek? die luid piepend tegen de stroom opzwom om
vervolgens weer net zo hard mee terug te drijven; hoe lang houdt
zo’n beestje dat nog vol? Ook een waterspreeuw gespot. En
achter de bron had de grote gele kwik z’n nest gebouwd, we
hebben mooi kunnen zien hoe druk hij het had.
15. Jong van Grote zaagbek.

Marian Barendtszen.
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Dag 4: Dinsdag 5 juni 2012
Ravin de Valbois.
We vertrokken zoals gewoonlijk ongeveer om 9:30 u via de rivier de Loue
westwaarts. Onze bestemming is het Ravine de Valbois, een zijdal van de
Loue en het enige officiële natuurreservaat in de regio.
Vanuit een parkeerplaats bij
een boerderij bereiken we
een zonnig bergweggetje met
veel bloemen en planten. Via
een smal zijpaadje komen we
op onze echte bestemming,
namelijk een kalkgrasland
met veel soorten bloemen en
vlinders. Dit is echt een lust
voor het oog, er staan veel
bijzondere planten en de
insectenmensen kijken hun
ogen uit naar alle vlinders. Er 16. Réserve naturelle du Ravin de Valbois
zijn veel dambordjes en ook
tweekleurige hooibeestjes. Vrijwel direct wordt ook een boszandoog gezien, die helaas niet
wil poseren voor een foto. Er vliegt ook een aantal soorten parelmoervlinders. De
boswachter komt zijn twee ezels inspecteren. Deze ezels doen dienst als grazers.

17. Adonisblauwtje

De weg wordt vervolgd over een behoorlijk
lang en steil bospad. Boven aangekomen
worden we beloond met een overvloed aan
adonisblauwtjes. Ook de waardplant,
paardenhoefklaver, is hier te vinden. Tot
onze verrassing zien we diverse
exemplaren van de bastaardlibel, een heel
fotogeniek insect. Bij de plantenmensen
ontstaat een grote discussie over bijen- of
hommelorchis. Het blijkt bij nadere
bestudering om een hommelorchis te gaan.
Er is zoveel te zien aan bijzondere
soorten, dat we bijna vergeten te genieten
van het bijzondere uitzicht over het dal.

Tenslotte lopen we over een landweg naar de
ruïne van kasteel Saint Denis. Daar vinden we
nog enkele schuwe hagedissen. Een deel van de
groep raakt bijna opgesloten achter het bouwhek
van de woontoren. Arbeiders zijn druk bezig met
het restaureren van de ruïne. Het pad naar
beneden is een beetje glad geworden van alle
regen, daags ervoor, maar iedereen komt veilig
beneden aan. Op de terugweg nemen we nog
een kort kijkje bij het kasteel van Cléron,
mooi gelegen aan de Loue. Rond half zes gaan
de deelnemers bij het hotel aan de thee of bier.

18. Ruϊne Château Saint Denis

Frans van der Woerd en Trees Kaizer.
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Dag 5: Woensdag 6 juni 2012
Excursie 1: Tocht naar de Roche Hautepierre.
Vandaag is een vrije dag, maar Patrick biedt een mooie tocht aan naar de
Roche Hautepierre en die besluiten we met 9 personen te doen.
Met droog weer vertrekken we met 1 busje naar Mouthier-Haute-Pierre
om via Hautepierre le Chatelet naar de Roche Hautepierre te klimmen,
die op 881 m. ligt. Om 10.00 uur lopen we vanuit het rustige dorp
Mouthier langs de kerk die deels romaans, deels gotisch is en een
barok altaar heeft, naar boven. Al snel volgen wij een steil pad en
komen langs weitjes met oude fruitbomen (peer en appel). In vroeger
tijden lagen de cultuurlanden rondom het dorp. Eerst de akkers met
o.a. graan, iets hoger de weilanden. Om het vee naar boven te leiden
werden zogenaamde veedriften aangelegd. Dit zijn paden met
gestapelde muurtjes erlangs. Zo werden de akkers beschermd tegen
loslopend vee. Als in de loop der tijd de akkers niet meer worden 191
19.
gebruikt (een paar redenen: industrialisatie; geen mannen meer, ze
zijn gesneuveld in de diverse oorlogen) ontstaat er langzamerhand bos. Dicht bij het dorp
werd hazelaar aangeplant. De takkenbossen waren nodig in de bakovens.
We lopen verder door weiden die door betreding van de koeien weinig bijzonders aan
planten bieden. Hier wel veel Brunel. Hier en daar staan walnotenbomen en fruitbomen.
Enkele van ons staan stil bij een goudkleurige pop van een Gehakkelde aurelia. Deze wordt
vervolgens door iedereen gefotografeerd. De stemming in onze groep is prima! In het
struikgewas horen we de Braamsluiper, de eerste op deze reis.
Even verderop legt Patrick uit hoe je
Bosaardbei en Aardbeiganzerik kunt
onderscheiden. Het middelste puntje van het
middelste blad van de Bosaardbei is langer
dan de overige puntjes,bij de Aardbeiganzerik
is dit middelste puntje korter dan de overige
puntjes.
We stijgen verder via een verharde weg met
prachtig zicht op de ons omringende
rotsformaties. De bermen zijn rijkbloeiend en
met een Rode wouw erboven is het plaatje
helemaal af!

20.

Omdat in deze omgeving slechtvalken
voorkomen, turen Piet en Peter regelmatig
naar boven. En met succes! Op een richel in
de kalkrotsen wordt er een waargenomen.
Het is niet te zien of hij/zij op het nest zit.
In de berm zien we weer Stachys recta,
Harige ratelaar en, nieuw voor mij , de Gele
morgenster. Opvallend dat we steeds
opnieuw bremrapen tegenkomen. Bij een
bijenorchis gaan we allemaal op de knieën!
21.
16
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We krijgen weer een “lesje”.Deze keer het verschil tussen Trifolium montanum
en Trifolium ochroleucom.
Het is opvallend rustig hier. Wij zijn de enige weggebruikers en het enige
geluid komt van de vogels. Knoopkruid en Grote centaurie staan naast elkaar
en zo is het verschil in plant mooi te zien. De koplopers staan al weer stil bij een
Phyteuma orbiculare, die natuurlijk op de foto komt. Ook nieuw voor vandaag is de
Laserpitium latifolium in bloei.
Tegen 12.30 uur begint het te regenen.
Gewapend met paraplu gaan we vrolijk verder.
Tot Maaike het Rood bosvogeltje ziet en enkele
van ons de helling opklimmen om ook deze
vondst vast te leggen. We naderen het dorp
Hautepierre le Châtelet en vinden een oude
schuur om droog onze lunch te gebruiken.
Vanuit dit dorp gaat de route via heel veel
trappen naar de Belvédere op 881m. met op
de top een groot kruis. We hebben hier een
fantastisch uitzicht.
22.

Bij het kruis staat een bank en hier vlijt Saakje
zich neer. Ieder gaat zijn gang. De mooiste
“tuintjes” bevinden zich hier op de Roche.
Beneden ons ligt le Châtelet en diep in het dal
Mouthier. Heel goed zijn de plooiingen in het
landschap te zien. Op de hoge ruggen meestal
bos, in de lagere delen de vlakten met dorpen
en cultuur-gronden. Op het diepste punt
stroomt de rivier. We zijn nauwelijks boven of
de zon breekt door maar het waait hard. Tot
23.
onze verrassing zien we een weide waar de Gele gentiaan al in bloei staat. Op het
allerlaatste moment worden ook de Poppenorchis en de Harlekijn aan de lijst toegevoegd.
Op de terugweg door een weiland worden we begeleid door een kudde koeien in snelle draf
die beneden plotseling stilstaat en ons laat passeren en nastaart.

Het wordt echt
warm tijdens
het dalen en
telkens komen
25. ....en ons nastaart.
we “nieuwe”
planten tegen, zoals een Bloedrode bremraap. Als de klok
van de kerk 18.00 uur slaat, zijn we terug in Mouthier-HautePierre. Patrick brengt ons om 18.45 uur weer veilig in
Ornans. Het is een zeer geslaagde dag, die ik voor geen
goud had willen missen.
24. Saakje op bank.

KNNV reis Dal van de Loue 2012

Wil Tax.
17

Dag 5: Woensdag 6 juni 2012.
Excursie 2: Besançon.
Vandaag was er een keuzemogelijkheid tussen een dagje natuur of cultuur.
Patrick vertrok met zijn groep naar een dal en Monique ging in gezelschap van
6 mensen op weg naar Besançon.
Besançon is mooi tussen de beboste heuvels gelegen en het oude centrum ligt in een lus
van de rivier de Doubs. De stad staat sinds 2008 ingeschreven op de werelderfgoedlijst van
Unesco. De citadel en de twee stadsmuren, gebouwd door de beroemde Vauban, zijn de
beroemdste onderdelen van dit erfgoed.
Nadat we een geschikte parkeerplaats hadden gevonden, gingen we op weg richting
centrum en streken al spoedig op een terras neer, waar we door Monique op heerlijke koffie
en cappuccino getrakteerd werden. Toen Trees de slagroom op de cappuccino zag kreeg ze
spijt van haar koffie, maar gelukkig voor haar werd er onderling geruild.
Daarna viel ons groepje uit elkaar en ging
iedereen op eigen houtje de stad verkennen.
Jos en ondergetekende gingen een bezoek
aan het kunstmuseum brengen, maar hadden
geen rekening gehouden met de middagsluiting van 12 tot 14 uur zodat we in
sneltreinvaart slechts een gedeelte van de
collectie konden bekijken. De kwaliteit van de
collectie was heel behoorlijk met onder meer
werken van Gustave Courbet,de naamgever
van ons hotel in Ornans.
26. Besançon, straatbeeld.

Vanuit het museum gingen we richting
kathedraal. Voordat we bij de kathedraal waren, hebben we nog eerst gepauzeerd op het
Square Castan, een leuk hoekje met romeinse overblijfselen. Trees en Frans hadden deze
plek ook al ontdekt. De Johannes kathedraal is een
vermenging van romaanse en gotische bouwstijl. Na
nog een mooie burgerwoning bekeken te hebben,
gingen we op weg naar het ons bekende terras.
Onderweg kwamen we Monique nog tegen die een
bezoek gebracht had aan het uurwerkmuseum in het
voormalige paleis van Granvelle, een kleinood van de
renaissance.
Bij het terras aangekomen vertelden Marga en Piet dat
zij de vestingwerken hadden bezocht. Nadat iedereen
er was, (behalve Frans) en nog een rondje van de
zaak gingen we op weg naar de parkeerplaats via de
verkorte route. Dank zij het navigatievermogen van
Frans waren we vrij snel de stad weer uit en een uurtje
later zaten we weer veilig in Ornans.
Al met al een fijne dag met heel weinig regen
27. Besançon, deel van de vestingwerken
van Vauban.
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Dag 5: Woensdag 6 juni 2012
Excursie 3: Besançon - Morteau en terug.
Om even van het botanisch geweld verlost zijn verkoos ik op de vrije dag
een treinreis van Besançon naar Morteau. De overeenkomst van de twee
plaatsen is dat ze beiden verbonden zijn met de Doubs en met een spoorlijn. Het verschil is
dat de rivier er 160 km over doet, het spoor 70 km en snijdt daarmee als het ware een punt
af van het plateau tussen de Doubs en de Loue.
De reis begint in station Besançon -Viotte waar Zwarte roodstaartjes het perron deelde met
mussen. De spoorlijn klimt vanuit Besançon direct met bijna 100 meter naar 340 meter met
een magnifiek gezicht op de stad en de omarmende Doubs. Eenmaal boven stijgt het traject
constant tot aan het dal van de Doubs tot bijna 900 m. Het traject slingert over velden, langs
heuvels en door bossen om maar zo gelijkmatig mogelijk te klimmen. Mede door de vele
viaducten wordt het de Ligne d'Hirondelle genoemd, de lijn van de zwaluwen.
Na een steile afdaling naar 750 meter komt de lijn in het dal met de Zwitserse grens weer
samen met de Doubs tot Morteau. Hier scheiden zich de wegen,de trein gaat naar La Chauxdes-Fonds - de spoorlijn wordt daarom
ook wel de "Klokkersmakerslijn"
genoemd -, de Doubs stroomt
verder in noordelijke richting om
bij Montbeliard af te buigen naar
het zuidwesten.
De reis terug van eveneens 84
minuten was een ideale gelegenheid
om de indrukken op de heenreis te
verdiepen en te bevestigen. Met de
boeiende busreis naar Besançon en
een afsluitende wandeling door de
oude stad en langs de Doubs duurde
deze trip 9 uur.

28. DH motorwagens X73000 in grensstation Morteau.

Avondwandeling
Tijdens het avondmaal bleek dat er nog animo voor een avondwandeling is. En vooral toen
Peter voorstelde om een Himantoglossum hircinum, oftewel een Bokkenorchis te gaan
bekijken. Hij wist wáár en zo namen de onvermoeibaren bij een heerlijke avondschemering
de weg, de stad uit, langs het dal van de
Désillot. Onderweg werd nog besproken
of ik een nachtzwaluw voorbij had
kunnen zien vliegen, een donkere vogel
met witte vlekken. De aanwezige
vogelaars sloten het niet helemaal
uit.......
Niet veel verder, en ja hoor daar stond
de Bokkenorchis te pronken. Natuurlijk
werden er nog meer planten gespot, tot
dat de donkerte tot terugkeer deed
besluiten, in onwetendheid van wat ons
de volgende dag te wachten stond.
Hans Dupont.
29.
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Dag 6: Donderdag 7 juni 2012.
Morond en Mont d'Ór.
Aan het ontbijt wordt deze dag door onze reisleider aangekondigd als een
topdag van de reis: De hoogste, de langste, de verste, de interessantste. Op
het programma staat een rondwandeling van ca. 15 km vanuit het 55 km verder gelegen
Métabief over de Morond en de Mont d'Or met als hoogste punt bijna 1500 meter.
Dat “langste” en dat “hoogste” leidt tot enige bezorgdheid onder sommige reisgenoten maar
na enige opties voor het verloop van de dag en het lunchpakkettenritueel met het "ni viande,
ni poison" wordt de bustocht aanvaard.
Het is regenachtig .Via Mouthier - Haute-Pierre en de graslelies verlaten we het dal van de
Loue en vervolgen de weg door het stroomgebied van de Doubs naar Pontarlier, over een
vlakker landschap tussen twee bergplooien met weiden die liggen te wachten om tot kaas te
worden verwerkt. Na Pontarlier klimmen we verder om op 1000 meter hoogte samen met de
Doubs en de spoorlijn naar Neuchâtel door een cluse te rijden, dat is een bergrug
doorsnijdende kloof, die overigens ter plaatse ook echt La Cluse wordt genoemd.
Naaldbomen markeren de overgang van loof naar naaldbossen.

30.Op naar de Mont d'Or

31. Mannetjesorchis

1

Om 10.40 komen we aan in Métabief op 900 meter, én de zon
breekt door. Het eerste deel is een ezelpad van 3,4 km tot Le
Morond op 1430 meter hoogte. Met een gemiddeld
stijgingspercentage van 160 ‰ en zo'n 20 meter per minuut gaan
we als een springprocessierups omhoog. Het zegt wel iets over de
grondigheid waarmee deze route botanisch gedetermineerd wordt.
Er is ook nog tijd voor uitleg aan de opsteller dezes over de
systematiek van het verschil in bladvering tussen een mannetjesen een vrouwtjesvaren. Vergeleken met de vorige dagen doet het
gezelschap nieuwe waarnemingen1,zoals aan planten :
Zilverdistel, Mannetjesorchis, Europese trollius, Groene
nachtorchis, Akeleiruit , Vijfbladig tandkruid, Turkse lelie,
Witte boterbloem, Zeeuws knoopje, Rondbladige steenbreek,
Alpenvrouwenmantel, Alpenmadelief en Grijze klierstijl.

32. Vijfbladig tandkruid

Zie voor de wetenschappelijke namen de betreffende bijlagen.
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Aan vlinders :Voorjaarserebia,
Atalanta, Boswitje, en we lunchen
tussen de Kleine vossen.
Aan vogels, gehoord of gezien:
Boompieper, Zwarte specht, Zwarte
wouw, Zwarte mees.
Om klokslag twee staan we boven, in een
gierende zuid-ooster, bij de oriëntatietafel van Le
Morond. Naar het oosten in Zwitserland de toppen
33. Voorjaarserebia
van de laatste plooi van het Jura karstgebergte,
naar het westen de Franse Jura, en in het zuiden
de Mont d'Or die opstijgt als een scheepsboeg . Hij lijkt dichtbij op bijna dezelfde hoogte
maar de weg erheen van 2,6 km gaat via een steile afdaling en een wat vriendelijkere klim.
Hier besluit een deel van het gezelschap de weg terug te nemen. Het andere deel vervolgt
de tocht en is om half vier op de top. Het is genieten van het panorama met de straffe wind
om de oren en de zon op het hoofd. De hoogte wordt geaccentueerd door de verticale
rotswanden met in de diepte het dal. In de verte in de nevel het alpenmassief. Westelijk is
het meer van Remoray te zien, aan het begin van de Dourbs. Ook tijdens dit tweede deel
zijn er nog niet eerder gedane waarnemingen aan planten: Bergvaleriaan, Wilde narcis,
Voorjaarsgentiaan, Alpenligusticum en Gulden ganzerik.
Om kwart voor vier wordt de terugtocht aanvaard. Met uitzondering van twee dye-hards die
het ezelpad nemen, wordt vanaf de Morond de verharde weg gekozen voor een relaxte
afdaling. Kwart voor zes vertrekt het weer verzamelde gezelschap om vóór Pontarlier in een
file, en er nà in een donderbui te geraken. Die regen zal de hele nacht aanhouden en
waarvan de gevolgen de volgend dag, bij de bron van de Lison, voor groot enthousiasme
van het gezelschap aanleiding zullen zijn. Zoals gebruikelijk wordt 's avonds afgesloten met
het determineren van de vondsten en waarnemingen van deze topdag.
Op deze dag reden we zowel op de heen- als de terugweg , en niet voor het eerst deze reis,
door het plaatsje Vuillafans, het eerste dorp na Ornans. Er zal zich wel niemand gerealiseerd
hebben dat hier in 1557 Balthasar Gerards, de moordenaar van prins Willem van Oranje,
geboren is. De geboortestraat heet Rue Gérard. Overigens heeft ook Ornans historische
banden met Nederland. Antoine Perrenot de Granvelle, geboren in Besançon uit voorouders
afkomstig uit Ornans en weldoener van Ornans dat hem eert met een standbeeld tegenover
de gendarmerie, was rond 1560 de belangrijkste raadsman van Margaretha van Parma,
landvoogdes van de Nederlanden. Hij adviseerde ook koning Filips II om Willem van Oranje
vogelvrij te verklaren. ( Bronnen: Margaretha , historische roman van Jan Siebelink;
Wikipedia;Dominicus reisgids Elzas/ Vogezen /Jura)

Hans Dupont

34.Gezicht vanaf de Mont d'Or.
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Dag 7: Vrijdag 8 juni 2012.
Dag van de botanische tuin en de Lison.

Het was regenachtig die ochtend.
Tegenover het hotel hingen wat
mistflarden tegen de bergen. Via
het kasteel bij Cleron en Amancy
naar Eternoz gereden. Geparkeerd
op een pleintje vlakbij een kerk.
Iets na 10- en op weg naar de
Jardin des Marnes, niet ver van het
plaatsje vandaan. Patrick vertelde
enthousiast over de zeldzame
35.Het was nat op weg van Eternoz naar de botanische tuin.
planten en het initiatief van de
bewoners om een gedeelte van het oorspronkelijke landschap te behouden. Het is een oud,
onbemest landschap. Een open glooiend terrein, met heel natte en ook droge gedeeltes en
een stukje bos.We zagen o.a. bijzondere zeggen, biezen en orchideeën. O.a. Carex
davalliana; C. hostiana- blonde zegge; C. lepidocarpa- schubzegge. Blysmus compressusplatte bies (komt ook in Zeeland voor bij oude kreken), en Dactylorhiza fuchsii- bosorchis.
Vrij veel gele gentianen, 1 al met gele knoppen.
De regen is inmiddels veel
minder geworden en een aantal
van ons inspecteert de bermen
langs de asfaltweg, die langs de
tuin loopt. In een hoge boom
tegenover de tuin zingt een
boompieper. Er is een pad, dat
naar beneden gaat richting
Eternoz. Daar zien we nog van
alles. Veel bloeiende grote keverorchissen, hauwklaver, een
penseelkever op een margriet,
een gestreepte goudspanner.
Onderaan het pad een bloeiende
jasmijn vol regendruppels.
36. Patrick vertelde enthousiast......
We naderen de stenen brug over
een smal stroompje, waar Piet S. een mooie gouden schalenbijter heeft gevonden.
Terug op het plein een korte pauze. Er vliegen
huiszwaluwen, die hoog tegen de kerk aan
nestelen. Verderop aanplakbiljetten voor de
komende verkiezingen. En dan rond kwart voor
1 op weg naar Nans-sous-Ste-Anne. Geen
regen meer. In Nans vinden we Hotel de la
Poste, aardig gelegen naast een snel stromende
Lison, waar we koffie, etc. kunnen drinken. Bij
het hotel ligt een oude stenen brug, 1884, over
de Lison. Een steenvlieg landt midden op de
weg. Gelukkig komt er geen auto aan. Het
gemeentehuis, mairie, is in een vroegere school
voor jongens en meisjes gevestigd.
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37 Steenvlieg.
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38. Langs de Lison

We wandelen naar de “monding” van de Lison via een bospad langs de Lison. Trees blijft
achter bij het hotel, maar ziet wel een breedscheenjuffer. Veel bomen aan de kant van
het water hebben uitvoerig bemoste takken en Patrick ontdekt smalle beukvaren. Twee
houten bruggetjes over en vanaf het laatste bruggetje zien we kort een waterspreeuw!
Dan zijn we bij de plek, waar de Lison als een waterval uit de rotsen komt. In het licht, dat
op de waterval schijnt, veel zwevende steenvliegen.
Druppelsgewijs via verschillende routes terug naar Nans. Vergezeld op 1 route door het
geluid van de Lison. Na nog een tijdje bij het hotel vertoefd te hebben, gaan we terug
naar Ornans. De excursiedag was zeer geslaagd. ’s Avonds wordt er nog lang
gedetermineerd, planten en insecten. Het is jammer genoeg de laatste avond van onze
mooie reis.
Hetty Kole.

39. "Monding" van de Lison.
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Dag 8: Zaterdag 9 juni 2012.
Terugreis van Ornans naar Elst.
Na het ontbijt en het inladen van de bagage was het tijd voor de groepsfoto.
Dit was de laatste gelegenheid van een foto van het gehele reisgezelschap
omdat Maaike van hieruit weer haar eigen weg ging. Maar niet nadat vóór het instappen zij
van een ieder persoonlijk afscheid had genomen.
De route was dezelfde als de heenweg, door Frankrijk en Duitsland, en ook nu weer moest
er flink worden doorgereden. Het weer en het verkeer zat goed mee, en er gebeurde weinig
opwindends, of het moest een beige konijntje zijn geweest dat op het plein voor een
tolbarrière rondliep tussen de langzaam voort kruipende rijen auto's. Met twee stops op een
"Raasplatz" voor ravitaillering en de benen strekken, en een in Gennep voor het afzetten van
Saakje en Piet, kwamen we tenslotte op een nette tijd met nog 15 deelnemers aan bij het
station in Elst, einde van die mooie reis.
Hans Dupont.

40. Het dal van de Loue.
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Bijlage 1 - bl.1
INSECTENLIJST van de KNNV REIS naar de JURA Juni 2012.

HESPERIIDAE
Carterocephalus
palaemon

DIKKOPJES
Bont dikkopje

PAPILIONIDAE
Papilio machaon

GROTE PAGES
Koninginnepage

PIERIDAE
Leptidea sinapis
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Pieris rapae
Gonepteryx rhamni

WITJES
Boswitje
Groot geaderd witje
Groot koolwitje
Klein koolwitje
Citroenvlinder

THECLINAE
Satyrium pruni

KLEINE PAGES
Pruimenpage

POLYOMMATINAE
Celastrina argiolus
Plebejus argus
Polyommatus icarus
Polyommatus bellargus
Cupido minimus

BLAUWTJES
Boomblauwtje
Heideblauwtje
Icarusblauwtje
Adonisblauwtje
Dwergblauwtje

LYCAENINAE
Lycaena tityrus

VUURVLINDERS
Bruine vuurvlinder

Lasiommata megera
Lopinga achine
Lasiommata maera

Argusvlinder
Boszandoogje
Rotsvlinder
Tweekleurig
Coenonympha arcania
hooibeestje
Coenonympha pamphilus Hooibeestje
Pyronia tithonus
Oranje zandoogje
Maniola jurtina
Bruin zandoogje
Melanargia galathea
Dambordje
Erebia medusa
Voorjaarserebia
Colias spec.
Luzernevlinder spec.
NOCTUIDAE
Callistege mi
Agrotis ipsilon
Diachrysia chrysitis
Euclidia glyphica
Rivula sericealis
Deltote deceptoria
GEOMETRIDAE
Cabera exanthemata
Camptogramma bilineata

HELICOIINAE

Brenthis daphne
Boloria dia
Euphydryas aurinia
Melitaea parthenoides

PARELMOERVLINDERS

Braamparelmoervlinder
Paarse parelmoervlinder
Moerasparelmoervlinder
Westelijke
parelmoervlinder

NYMPHALINI
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Aglais io
Aglais urticae
Polygonia c-album

VOSSEN
Atalanta
Distelvlinder
Dagpauwoog
Kleine vos
Gehakkelde aurelia

SATYRINAE
Pararge aegeria

ZANDOOGJES
Bont zandoogje
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Ematurga atomaria
Opisthograptis lutenolata
Pseudopanthera
macularia
Scotopteryx mucronata
Sliona lineata
Timandra comae
Xanthorhoe montanata

UILTJES
mi-vlinder
Gewone worteluil
Koperuil
Bruine daguil
Stro-uiltje
Bonte marmeruil
SPANNERS
Bruine
grijsbandspanner
Gestreepte
goudspanner
Gewone heispanner
Hagedoornvlinder
Boterbloempje
Vroege bremspanner
Vals witje
Lieveling
Geoogde
bandspanner

LASIOCAMPIDAE
Macrothylacia rubi
Euthrix potatoria

SPINNERS
Veelvraat (rups)
Rietvinkje (rups)

ZYGAENIDAE
Zygaena punctum
Zygaena purpuralis
Zygaena loti

----

SINT JANSVLINDERS
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Bijlage 1 - bl. 2
Insectenlijst Jura juni 2012

SPHINGIDAE
Macroglossum
stellatarum

PIJLSTAARTEN
Kolibrievlinder

MICROVLINDERS
Pterophorus spec.
Olethreutes arcuella
Cauchas rufimitrella
Celypha lacunana
Hedya nubiferana

-Geisha
Pinksterbloemlangsprietmot
Brandnetelbladroller
Gewone
witvlakbladroller

LIBELLEN
Blauwe
Platycnemis pennipes
breedscheenjuffer
Calopterix virgo
Bosbeekjuffer
Libellula depressa
Platbuik
Coenagrion puella
Azuurwaterjuffer
KEVERS
Carabus auratus
Gouden loopkever
Cetonia aurata
Gouden tor
Melolantha melolantha
Meikever
Trichodes apiarius
Bijenwolf
Phyllopthera horticola
Rozenkevertje
Hoplia spec.
diverse kleuren
Phyllobius argentatus
Groene snuitkever
spec.
spec.
Oxythyrea funesta
-Coccinella
7-stippelig
septempunctata
lieveheersbeestje
14-stippelig
Propylea 14-punctata
lieveheersbeestje
Trichius fasciatus
Penseelkever
Wolkever,
Lagria hirta
ook wel Ruigkever
Rhagonya fulva
Soldaatje
Liparus glabrirostris
Hoefbladsnuitkever
Cryptocephalus spec.
Bladhaantje spec.
Agrypnus murinus
Muisgrijze kniptor
Ctenicera cuprea
Kniptor spec.
Cryptocephalus sericeus Steilkopje
Cryptocephalus vittatus
Bladhaantjes spec.
Cryptocephalus
Bladhaantjes spec.
hypochaeridis
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Callistus lunatus
Clytra quadripunctata
Strangalia melanura
Strangalia maculata
Strangalia aethiops
Toxotus cursor
Agapanthia
villosoviridescens
Oedemera noblis
Oedemera lurida
Pidonia lurida
Phyllobius calcaratus
Otiorhynchus aspaltinus
Clytus arietis
Malachius bipustulatus

Maanvlekloopkever
Mierenzakkever
Zwartpunt smalbok
Gevlekte smalbok
Boktor spec.
Schouderbok
Distelboktor
Prachtschijnbok
Schijnbok
Boktor spec.
Groene
bladsnuitkever spec.
Gegroefde
lapsnuitkever spec.
Kleine wespenbok
Bastaardweekschildkever spec.

ZWEEFVLIEGEN
Rhingia camprestris
Gewone snuitvlieg
Leucozona lucorum
Snorweefvlieg
Volucella inflata
Gele reus
Syrphus ribesii
Bessenzweefvlieg
Cheilosia illustrata
Wollig gitje
Sphaerophoria scripta
Grote langlijf
Volucella pellucens
Ivoorzweefvlieg
Pipiza quadrimaculata
Korte platbek
Halvemaan
Scaeava pyrastri
zweefvlieg
Volucella bombylans
Hommelzweefvlieg
WANTSEN
Pyrrhocoris apterus
Vuurwants
Palomena prasina
Groene stinkwants
Coreus marginatus
Zuringwants
Rhinocoris iracundus
Rode roofwants
Piezodorus literatus
-Pentatoma rufipes
..
Graphasoma lineatum
-Eurygaster maura
-Tropidothorax
-leucopterus
Lepidoptera dolobrata
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Bijlage 1 -bl.3
Insectenlijst Jura juni 2012

BIJEN en WESPEN
Rhogogaster virides
Groene bladwesp
-Bladwesp-cocon
Honingbijnest in
Apis mellifera
paalspleet
Megachile spec.
Bladsnijder-sporen

DIVERSEN
Grote platrug
Polydesmus angustus
miljoenpoot
Psyche casta
-Cercopis vulnerata
Bloedcicade
Libelloides coccajus
Bastaardlibel-spec.
Ephemera danica
Haften-spec.

SLAKKEN
Clausilia spec.
Clausilia spec.
Helicigona lapicida
Steenbreeker
Geruite
Pomatius elegans
rondmondhoren

Merdigera spec.

--

Torenslak spec.
VERDER
Reeën en
muurhagedissen

De insectenlijst is aangeleverd door Marian met ondersteuning van iedereen die heeft helpen zoeken
en vinden.
Gebrukte gidsen:
Nieuwe insektengids. Michael Chinery; Uitgeverij Thieme .ISBN 90-03-90198-8
Dagvlinders van Europa. Tristan Lafranchis, 1e druk 2009. KNNV Uitgeverij.
ISBN-978-90-5011-302-1
e

Vlinders, Rupsen en Waardplanten. Heiko Bellmann, 1 druk 2003. Tirion Natuur.
ISBN 90-5210-590-1
De nieuwe veldgids Dagvlinders. Irma Wynhoff; Chris van Swaay; Kars Velling; Albert Vliegenthart.
2009. KNNV uitgeverij. ISBN 978-90-5011-292-5
Nachtvlinders. Paul Waring, Martin Townsend, Richard Lewington, 3e druk 2007.
Tirion Natuur ISBN 978-90-5210-625-0
Tirion Insektengids. Heiko Bellmann, 2e druk 2003.Tirion Natuur.
ISBN 90-5210-132-9
Der Kosmos Käferführer: Die Käfer Mitteleuropa's. Karl Wilhelm Harde en Frantisek Severa.
e
5 druk .Uitgeverij Kosmos. ISBN 13-978-3-440-10617-4

-

Nieuwe Insektengids. Michael Chinery, 1e druk 2012. Tirion Natuur .
ISBN 978-90-5210-871-1

41. Blauwe breedscheenjuffer.
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Bijlage 2 - bl. 1
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Acer campestre
Acer opalus
Aconitum vulparia
Actaea spicata
Acynos alpinus
Adenostyles alliariae
Adoxa moschatellina
Agrimonia eupatoria
Ajuga reptans
Alchemilla alpina
Alchemilla spec.
Allium ursinum
Anacamptis morio (Orchis morio)
Anacamptis pyramidalis
Anemone narcissiflora
Anemone nemorosa
Angelica archangelica
Angelica sylvestris
Anthericum liliago
Anthericum ramosum
Anthyllis montana
Anthyllis vulneraria
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina
Arabis glabra
Arabis hirsuta ssp. hirsuta
Arabis turrita
Arum maculatum
Aruncus dioicus
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium fontanum
Asplenium ruta-muraria
Asplenium scolopendrium
Asplenium trichomanes
Asplenium viride
Aster bellidiastrum
Aster lanceolatus
Astrantia major
Aurinia saxatilis (Alyssum saxatile)
Barbarea stricta
Blysmus compressus
Brachypodium pinnatum
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromopsis erectus
Bromopsis ramosa
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Zie voor verklaring van dagen en milieuletters blz. 35
Nederlandse naam
zo ma di wo do vr milieu
Spaanse aak
x
x
B
Sneeuwbalblad-esdoorn
x
x
B
Gele monnikskap
x
B
X
Christoffelkruid
B
Alpensteentijm
x
A
X
Grijze klierstijl
N
X
Muskuskruid
x
x
B
Gewone agrimonie
x
B
X
X
Kruipend zenegroen
x
W
Alpenvrouwenmantel
x
x
A
Vrouwenmantel
x
W
Daslook
x
x
B
X
Harlekijn
W
X
X
Hondskruid
K
X
Narcisanemoon
A
X
Bosanemoon
x
x
B
X
Grote engelwortel
B
Gewone engelwortel
x
x
B
X
Grote graslelie
x
W
Vertakte graslelie
x
K
X
X
Bergwondklaver
x
X
X
Wondklaver
x
K
Wilde akelei
x
x
B
X
Alpenscheefkelk
M
Torenkruid
x
B
X
Ruige scheefkelk
x
B
X
Torenscheefkelk
M
Gevlekte aronskelk
x
B
Geitenbaard
x
B
X
Zwartsteel
M
X
Genaalde streepvaren
M
Muurvaren
x
x
x
M
X
X
Tongvaren
x
x
M
Steenbreekvaren
x
x
x
M
X
Groensteel
M
X
Alpenmadelief
x
B
X
Smalle aster
R
Groot sterrenscherm
x
W
X
Rotsschildzaad
M
X
X
Stijf barbarakruid
N
Platte bies
x
N
Gevinde kortsteel
x
K
Boskortsteel
x
x
B
Bevertjes (Trilgras)
x
K
Bergdravik
x
x
x
K
Ruwe dravik
x
B
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Bijlage 2 - bl. 2
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Bryonia dioica
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula cochleariifolia
Campanula glomerata
Campanula rapunculoides
Campanula rotundifolia
Campanula scheuchzeri
Campanula trachelium
Cardamine amara
Cardamine heptaphylla
Cardamine impatiens
Cardamine pentaphyllos
Cardamine pratensis
Carduus defloratus
Carduus nutans
Carduus personata
Carex davalliana
Carex divulsa
Carex flacca
Carex flava
Carex hostiana
Carex lepidocarpa
Carex montana
Carex otrubae
Carex pulicaris
Carex strigosa
Carex sylvatica
Carex tomentosa
Carlina acaulis
Carlina vulgaris
Centaurea jacea
Centaurea montana
Centaurea scabiosa
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cerastium arvense
Cerastium fontanum
Ceterach officinarum

Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum temulum
Chelidonium majus
Chenopodium bonus-henricus
Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium oppositifolium
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Nederlandse naam
Heggenrank
Dotterbloem
Haagwinde
Elfenvingerhoedje
Kluwenklokje
Akkerklokje
Grasklokje
Scheuchzers klokje
Ruig klokje
Bittere veldkers
Geveerd tandkruid
Springzaadveldkers
Vijfbladig tandkruid
Pinksterbloem
Alpendistel
Knikkende distel
Gemaskerde distel
Veenzegge
Groene bermzegge
Zeegroene zegge
Gele zegge
Blonde zegge
Schubzegge
Bergzegge
Valse voszegge
Vlozegge
Slanke zegge
Boszegge
Viltzegge
Zilverdistel
Driedistel
Knoopkruid
Bergcentaurie
Grote centaurie
Bleek bosvogeltje
Wit bosvogeltje
Rood bosvogeltje
Akkerhoornbloem
Gewone hoornbloem
Schubvaren
Gouden ribzaad
Dolle kervel
Stinkende gouwe
Brave hendrik
Verspreidbladig goudveil
Paarbladig goudveil

zo
x

ma

di

x
x
X
x
x
x

x
x
X
X
x

x

x
x
x

x
X
x

x

x
x

x

x
x
x
x
X
X

x
x

x

x

x
X
x

wo do vr milieu
B
x
N
R
X
M
X
W
X
X
W
x
W
X
M
x
B
X x
B
X
B
B
X
B
x
x
W
X
W
K
x
N
x
N
B
K
N
x
N
x
N
x
B
x
N
x
N
B
x
B
x
K
x
A
x
K
X
W
x
B
X
K
B
B
X
B
X
W
x
W
M
x
x
W
x
B
x
R
X
R
X
B
B
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Bijlage 2 - bl. 3
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Cirsium acaule
Cirsium eriophorum
Cirsium eriophorum
Cirsium oleraceum
Cirsium palustre
Cirsium vulgare
Clinopodium (Satureja) acinos
Colchicum autumnale
Conium maculatum
Convallaria majalis
Convolvulus arvensis
Cornus sanguinea
Crataegus laevigata
Crepis biennis
Cymbalaria muralis
Cynoglossum germanicum
Cynosurus cristatus
Cystopteris fragilis
Dactylorhiza incarnata
Dactylorh. maculata ssp. fuchsii
Dactylorh.maculata ssp. maculata
Dactylorhiza viridis (Coeloglossum)
Daphne laureola
Daphne mezereum
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Dianthus sylvestris
Digitalis lutea
Digitalis purpurea
Dipsacus fullonum
Dipsacus pilosus
Dryopteris affinis (?)
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Echium vulgare
Elymus caninus
Epilobium spec.
Epipacis palustris
Epipactis helleborine
Equisetum fluviatile
Equisetum telmateia
Eupatorium cannabinum
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia brittingeri (E.verrucosa)
Euphorbia dulcis
Festuca arundinacea
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Nederlandse naam
Aarddistel
Wollige distel
Wollige distel
Moesdistel
Kale jonker
Speerdistel
Kleine steentijm
Herfsttijloos
Gevlekte scheerling
Lelietje-van-dalen
Akkerwinde
Rode kornoelje
Tweestijlige meidoorn
Groot streepzaad
Muurleeuwenbek
Boshondstong
Kamgras
Blaasvaren
Vleeskleurige orchis
Bosorchis
Gevlekte orchis
Groene nachtorchis
Zwart peperboompje
Rood peperboompje
Peen
Kartuizer anjer
Gewone steenanjer
Geel vingerhoedskruid
Vingerhoedskruid
Grote kaardebol
Kleine kaardebol
Geschubde mannetjesvaren
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Slangenkruid
Hondstarwegras
Basterdwederik
Moeraswespenorchis
Brede wespenorchis
Holpijp
Reuzenpaardenstaart
Koninginnekruid
Amandelwolfsmelk
Wrattige wolfsmelk
Zoete wolfsmelk
Rietzwenkgras

zo

ma

di
x
x
X

X
X

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
X
X
x

x
X

wo do vr milieu
x
K
x
W
W
B
x
N
x
R
x
X
x
x
W
x
W
x
B
x
R
B
B
x
W
M
B
x
W
X
M
X
N
X
B
X
x
W
X
X x
K
B
B
W
X
W
X
X
X
B
B
x
R
X
x
B
X
B
X
B
X
B
x
R
B
B
x
N
B
x
N
B
x
N
X
X
B
x
W
B
W
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Bijlage 2 - bl. 4
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Festuca pratensis
Filipendula ulmaria
Filipendula vulgaris
Fragaria vesca
Frangula alnus
Fumaria officinalis
Galega officinalis
Galium mollugo
Galium odoratum
Galium pumilum
Genista pilosa
Genista tinctoria
Genistella sagittalis
Gentiana lutea
Gentiana verna
Geranium dissectum
Geranium molle
Geranium pratense
Geranium pusillum
Geranium pyrenaicum
Geranium robertianum
Geranium sanguineum
Geranium sylvaticum
Geum rivale
Geum urbanum
Globularia bisnagarica (G.punctata)
Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Gymnocarpium robertianum
Helianthemum nummularium
Helianthus tuberosus
Helleborus foetidus
Hieracium murorum
Hieracium pilosella
Hieracium umbellatum
Hieracium vulgatum
Himantoglossum hircinum
Hippocrepis comosa
Homogyne alpina
Humulus lupulus
Hypericum montanum
Hypericum perforatum
Hypericum tetrapterum
Impatiens noli-tangere
Inula helvetica
Inula salicina (?)
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Nederlandse naam
Beemdlangbloem
Moerasspirea
Knolspirea
Bosaardbei
Vuilboom
Gewone duivenkervel
Galega
Glad walstro
Lievevrouwebedstro
Kalkwalstro
Kruipbrem
Verfbrem
Pijlbrem
Gele gentiaan
Voorjaarsgentiaan
Slibbladige ooievaarsbek
Zachte ooievaarsbek
Beemdooievaarsbek
Kleine ooievaarsbek
Bermooievaarsbek
Robertskruid
Bloedooievaarsbek
Bosooievaarsbek
Knikkend nagelkruid
Geel nagelkruid
Kogelbloem
Grote muggenorchis
Welriekende muggenorchis
Rechte driehoeksvaren
Geel zonneroosje
Aardpeer
Stinkend nieskruid
Muurhavikskruid
Muizenoor
Schermhavikskruid
Dicht havikskruid
Bokkenorchis
Paardenhoefklaver
Rood alpenhoefblad
Hop
Berghertshooi
Sint-Janskruid
Gevleugeld hertshooi
Groot springzaad
Zwitserse alant
Wilgalant

zo
x
X
x

ma

di
x

X
x

x
x
x
x
x
X
x

x
x
x

X

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

X
X

x
x
x

x
X
x

x

x

x
x
x

X
x
X
x

wo do vr milieu
W
N
K
x
B
B
x
R
R
X
W
B
x
K
x
X
X
x
K
X
K
X
x X
A
X
A
W
R
X
x
W
x
R
W
R
K
B
X
x
N
B
x
X
X
K
x
K
X
M
X
X
R
B
X
M
W
B
X
B
X
K
X
K
x
A
N
x
B
W
x
W
x
B
B
K
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Bijlage 2 - bl. 5
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Juncus inflexus
Juncus tenuis
Knautia arvensis
Knautia dipsacifolia
Koeleria vallesiana
Lactuca serriola
Lamiastrum galeobdolon
Lapsana communis
Laserpitium latifolium
Lathyrus pratensis
Lathyrus sylvestris
Lathyrus vernus
Leucanthemum vulgare
Ligusticum mutinella
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Linum catharticum
Lithospermum purpurocaeruleum
Lonicera xylosteum
Lotus corniculatus
Lotus pendunculatus
Lunaria rediviva
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Malva neglecta
Medicago lupulina
Melica nutans
Melica uniflora
Melittis melissophyllum
Mercurialis perennis
Milium effusum
Minuartia hybrida
Moehringia muscosa
Moehringia trinervia
Mycelis muralis
Narcissus poeticus ssp. radiiflorus
Narcissus pseudonarcissus
Nasturtium officinale
Neottia nidus-avis
Neottia ovata (Listera ovata)
Nepeta cataria
Onobrychis viciifolia
Ononis repens
Ophioglossum vulgatum
Ophrys apifera
Ophrys fuciflora (O. holosericea)
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Nederlandse naam
Zeegroene rus
Tengere rus
Beemdkroon
Bergknautia
Walliser fakkelgras
Kompassla
Gele dovenetel
Akkerkool
Breed laserkruid
Veldlathyrus
Boslathyrus
Voorjaarslathyrus
Gewone margriet
Alpenligusticum
Wilde liguster
Turkse lelie
Geelhartje
Blauw parelzaad
Rode kamperfoelie
Gewone rolklaver
Moerasrolklaver
Wilde judaspenning
Boswederik
Grote wederik
Klein kaasjeskruid
Hopklaver
Knikkend parelgras
Eenbloemig parelgras
Bijenblad
Bosbingelkruid
Bosgierstgras
Tengere veldmuur
Mos-drienerfmuur
Drienerfmuur
Muursla
Dichtersnarcis
Wilde narcis
Witte waterkers
Vogelnestje
Grote keverorchis
Wild kattenkruid
Esparcette
Kruipend stalkruid
Addertong
Bijenorchis
Hommelorchis

zo

x
x
x
x

ma

di

x
x

x
x
x

x
x
X

x
x
x
x
x

X
x
X

x

x
x
x
X
X

x
X
x
x

x
X
x
x

x

x
x
x

x

X
X
x

x
X
X

wo do vr milieu
x
N
B
x
W
x
B
K
R
B
R
X
B
X
X
W
x
W
X
X
B
X
W
x
A
B
X
x
B
K
B
X
B
x
W
W
x
B
B
x
N
x
R
W
X
B
B
x
B
B
B
K
X
x
M
B
x
B
x
A
x
x
N
N
X
X X
B
B
x
R
X
K
K
X
N
X
K
X
K
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Bijlage 2 - bl. 6
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Ophrys insectifera
Orchis anthropophora (Aceras )
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis palustris (O.laxiflora)
Origanum vulgare
Ornithogalum pyrenaicum
Orobanche caryophyllacea
Orobanche gracilis
Orobanche hederae
Orobanche laserpitii-sileris
Orobanche teucrii
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Parnassia palustris
Petasites hybridus
Phegopteris connectilis
Phyteuma orbiculare
Phyteuma spicatum
Plantago media
Platanthera bifolia
Platanthera montana
Poa compressa
Polygala amarella
Polygala vulgaris
Polygonatum multiflorum
Polygonatum verticillatum
Polygonum bistorta
Polygonum viviparum
Polypodium vulgare
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Potentilla aurea
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Potentilla sterilis
Prenanthes purpurea
Primula elatior
Primula veris
Prunella laciniata
Prunella vulgaris
Pulicaria dysenterica
Pulsatilla alpina
Pulsatilla vulgaris
Pyrus pyraster
Quercus pubescens
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Nederlandse naam
Vliegenorchis
Poppenorchis
Mannetjesorchis
Soldaatje
Moerasorchis
Wilde marjolein
Bosvogelmelk
Walstrobremraap
Bloedrode bremraap
Klimopbremraap
Laserkruidbremraap
Gamander bremraap
Witte klaverzuring
Eenbes
Parnassia
Groot hoefblad
Smalle beukvaren
Bolrapunzel
Witte rapunzel
Ruige weegbree
Welriekende nachtorchis
Bergnachtorchis
Plat beemdgras
Bittere vleugeltjesbloem
Gewone vleugeltjesbloem
Gewone salomonszegel
Kranssalomonszegel
Adderwortel
Knolletjesduizendknoop
Gewone eikvaren
Stijve naaldvaren
Lansvaren
Gulden ganzerik
Tormentil
Vijfvingerkruid
Aardbeiganzerik
Hazensla
Slanke sleutelbloem
Gewone sleutelbloem
Witte brunel
Gewone brunel
Heelblaadjes
Alpenanemoon
Wildemanskruid
Wilde peer
Donzige eik

zo

ma

di
x

x
X

x

x

x
x
x
X
x
x
x
x
x

x
x
X
x

x

x

x
X

x
x

X
X

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

wo do vr milieu
X
K
X
K
X
A
X
x
K
x
N
K
B
K
x
x
W
B
x
B
X
B
X
B
x
N
N
x
B
X
K
x
B
K
X
K
K
M
x
K
K
B
X
B
X
N
x
A
B
X
M
x
x
M
x
A
X
N
X
R
X
x
B
x
B
B
x
K
K
W
W
X
A
K
B
B
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Bijlage 2 - bl. 7
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Ranunculus bulbosus
Ranunculus nemorosus
Ranunculus platanifolius
Reseda lutea
Rhamnus frangula
Rhinanthus alectorolophus
Rhinanthus angustifolius
Rhinanthus minor
Ribes alpina
Rorippa amphibia
Rosa arvensis
Rosa canina
Rosa pendulina
Rosa pimpinellifolia
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex scutatus
Salvia pratensis
Sambucus racemosa
Sanguisorba minor
Sanicula europaea
Saponaria ocymoides
Saxifraga paniculata
Saxifraga rotundifolia
Scabiosa columbaria
Securigera varia
Sedum album
Sedum rupestre
Senecio nemorensis
Seseli libanotis
Seseli montanum
Sesleria albicans
Silene dioica
Silene nutans
Silene vulgaris
Sium latifolium
Sorbus aria
Stachys officinalis
Stachys recta
Stachys sylvatica
Stellaria nemorum
Succisa pratensis
Tamus communis
Tetragonolobus maritimus
Teucrium chamaedrys
Thalictrum aquilegifolium
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Nederlandse naam
Knolboterbloem
Bosboterbloem
Witte boterbloem
Wilde reseda
Sporkehout
Harige ratelaar
Grote ratelaar
Kleine ratelaar
Alpenbes
Gele waterkers
Bosroos
Hondsroos
Alpenhaagroos
Duinroos
Framboos
Veldzuring
Spaanse zuring
Veldsalie
Trosvlier (Bergvlier)
Kleine pimpernel
Heelkruid
Rotszeepkruid
Trossteenbreek
Ronde steenbreek
Duifkruid
Bont kroonkruid
Wit vetkruid
Tripmadam
Schaduwkruiskruid
Hertswortel
Bergseseli
Blauwgras
Dagkoekoeksbloem
Nachtsilene
Blaassilene
Grote watereppe
Meelbes
Betonie
Bergandoorn
Bosandoorn
Bosmuur
Blauwe knoop
Spekwortel
Hauwklaver
Echte gamander
Akeleiruit

zo
x

ma

di

X
x

x

X

x
x
x

x
X

x
x
X
X
X

x
x
x
x

X
x
X
x
x

X
X
x
X
x

x
x
x
X

x

x
x

x
X

x
x
x

X
x
x
x
x
x

x
x
X

wo do vr milieu
K
x
B
X
B
R
B
X
K
x
W
W
x
B
N
B
x
B
x
B
X
x
B
x
W
X
M
X
K
x
B
X
K
B
X
X
x
M
X
B
X
X
K
W
M
x
M
x
B
x
K
x
x
X
x
X
X
B
x
K
W
N
x
K
x
W
X
W
B
x
B
x
K
B
X
K
X
X
A

KNNV reis Dal van de Loue 2012

Bijlage 2 - bl. 8
PLANTENLIJST van de KNNV REIS naar de Jura juni 2012

Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
zo ma di wo do vr milieu
Thesium pyrenaicum
X
Weidebergvlas
K
Thymus pulegioides
Grote tijm
x
K
Thymus serpyllum
X
Kleine tijm
x
K
Tragopogon pratensis
X
Gele morgenster
x
x
W
Trifolium medium
Bochtige klaver
x
K
Trifolium montanum
X
X
X
Bergklaver
x
K
Trifolium ochroleucon
Geelwitte klaver
x
K
Trifolium pratense
X
Rode klaver
x
W
Trisetum flavescens
Goudhaver
x
W
Trollius europaeus
X
Ranonkel (Trolbloem)
A
Vaccinium myrtillus
Blauwe bosbes
x
B
Valeriana dioica
Kleine valeriaan
x
N
Valeriana montana
Bergvaleriaan
x
M
Valeriana officinalis
Echte valeriaan
x
N
Veratrum album
X
Dodenwaad
A
Veronica officinalis
Mannetjesereprijs
x
x
B
Viburnum lantana
X
X
Wollige sneeuwbal
B
Vicia cracca
Vogelwikke
x
x
W
Vicia sepium
Heggenwikke
x
W
Vinca minor
Kleine maagdenpalm
x
x
B
Vincetoxicum hirundinaria
X
X
Witte engbloem
x
x
B
Viola hirta
Ruig viooltje
x
B
Viola riviniana
Bleeksporig bosviooltje
x
x
B
Plantenlijst is opgesteld door Patrick Hommel en Joke Hoeymans, met bijdragen van Wil Tax.
Verklaring bij de plantenlijst
dagen
zo
ma
di
wo
do
vr
x
X

omgeving Ornans (incl.
avondexcursies)
naar de bron van de Loue
Ravin de Valbois (Cléron)
Mouthier - Haute-Pierre
Mont d'Or (Mouthe)
dal van de Lison
waargenomen
waargenomen + foto

milieu
A
B
K
M
N
R
W
X

"alpenweide" (> 1000 m)
bossen, bosranden en kapvlakten
kalkgraslanden (Mesobromion)
muren en rotsen
natte standplaatsen (buiten het bos)
ruderaal ("rommelplekjes")
wegbermen en cultuurgraslanden
droog kalkgrasland op rotsranden
(Xerobromion)

Gebruikte flora's:
- Heukels' Flora van Nederland (Van der Meijden, 2005).
- Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de
aangrenzende gebieden (Lambinon, de Langhe, Delvosalle en Duvigneaud, 1998).
- Alpenbloemen (Aichelle en Schwegler, 1987).
- Flora Helvetica (Lauber, Wagner, Gygax , 2012).
- Flora Alpina ( Aeschimann,Lauber,Moser,Theurillat, 2004).
- De geïllustreerde flora (Blamey,Grey-Wilson, 2003).
- Rothmaler Exkursionsflora für die Gebiete der DDR und der BRD (Jaeger, Schubert, Werner 1988).
- Les quatre Flores de France(Fournier 1961).
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Bijlage 3- bl. 1
Vogellijst.
Waarnemingen tijdens KNNV reis naar de Jura, juni 2012.

Nederlandse namen
Blauwe reiger
Boerenzwaluw
Boomklever
Boomkruiper
Boompieper
Braamsluiper
Buizerd
Cirlgors
Ekster
Europese kanarie
Fitis
Fluiter
Gaai
Geelgors
Gekraagde roodstaart
Gierzwaluw
Glanskop
Goudhaantje
Goudvink
Grauwe klauwier
Groene specht
Groenling
Grote bonte specht
Grote gele kwikstaart
Grote lijster
Grote zaagbek
Heggenmus
Houtduif
Huismus
Huiszwaluw
Koekoek
Koolmees
Kramsvogel
Matkop
Meerkoet
Merel
Ooievaar
Pimpelmees
Putter
Raaf
Rode wouw
Roodborst
Slechtvalk
Spreeuw
Staartmees
Tjiftjaf
Torenvalk
Tuinfluiter
Turkse tortel

36

Wetenschappelijke namen
Ardera cinerea
Hirundo rustica
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Arthus trivialis
Sylvia curruca
Buteo buteo
Emberiza cirlus
Pica pica
Serinus serinus
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Garrulus glandarius
Emberiza citrinella
Phoenicurus phoenicurus
Apus apus
Parus palustris
Regulus regulus
Pyrrhula pyrrhula
Lanius collurio
Picus viridis
Chloris chloris
Dendrocopos major
Motacilla cinerea
Turdus viscivorus
Mergus merganser
Prunella modularis
Columba palumbus
Passer domesticus
Delichon urbica
Cuculus canorus
Parus major
Turdus pilaris
Parus montanus
Fullica atra
Turdus merula
Circonia circonia
Parus caeruleus
Carduelis carduelis
Corvus Corax
Milvus milvus
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Sturnus vulgaris
Aegithalos caudatus
Phylloscopus collybita
Falco tinnunculus
Sylvia borin
Streptopelia decaocto

Za
2-6

Zo
3-6

Ma
4-6

x

x

Di
5-6
x
x
x
x

x
x

x
x

Wo
6-6
x
x
x

Do
7-6

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

Vr
8-6
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
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Bijlage 3 - bl. 2
Vogellijst
Waarnemingen tijdens KNNV reis naar de Jura, juni 2012.
Nederlandse naam
Veldleeuwerik
Vink
Vuurgoudhaantje
Waterspreeuw
Wilde eend
Winterkoning
Witte kwikstaart
Zanglijster
Zwarte kraai
Zwarte mees
Zwarte roodstaart
Zwarte specht
Zwarte wouw
Zwartkop

Wetenschappelijke naam
Alauda arvensis
Fringilla coelebs
Regulus ignicapillus
Cinclus cinclus
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Motacilla alba
Turdus philomelos
Corvus corone corone
Parus ater
Phoenicurus ochruros
Dryocopus martius
Milvus migrans
Sylvia atricapilla

Za
2-6
x
x

x

Zo
3-6

Ma
4-6

Di
5-6

Wo
6-6

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

Do
7-6
x
x
x

Vr
8-6
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

De lijst met Nederlandse namen is aangeleverd door Peter Egelmeers met dank aan Piet Smeets voor
zijn bijdragen.
Wetenschappelijke namen volgens Elseviers gids van de Europese Vogels,
H.Heinzel, R.Fitter, J.F. Parslow. 2e druk MCMLXXV
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Korte samenvatting.
Deze uitgave doet verslag van de KNNV reis naar het dal van de Loue in de Jura, Frankrijk
van 2 t/m 9 juni 2012. De thema's waren de flora van de kalkgraslanden, kalkbossen,
hellingbossen op kalkbodem, bronbeken, en ravijnbossen, maar ook vogels, vlinders ,
insecten, reptielen en landschappen. Per dag doen één of meerdere deelnemers verslag van
de ervaringen in het veld.

De KNNV, de vereniging voor veldbiologie.
De KNNV opent je ogen en hart voor de natuur. Je geniet meer van de natuur als je er meer
van weet.
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