Zuid-Frankrijk, 25 juli t/m 7 augustus 2011.
Deze vakantie met het gezin stond in het teken van de macrofotografie. Om het gezin te
sparen had ik er bewust voor gekozen de grote lenzen thuis te laten. Het fotograferen van
vogels was daardoor (vrijwel) niet mogelijk. In dit verslag zal ik echter wel enkele
vogelsoorten benoemen die mij opvielen. Ik zal uitvoeriger ingaan op de libellen, vlinders en
reptielen die werden gezien.
Op 25 juli vertrokken we richting Frankrijk. We
besloten om bij Flagey (N 47.7967, E 5.2342) te
overnachten. Hier is een kleine basic camping met
44 plaatsen en een wc met douche. Je zit hier op
de kalkgronden van de Ardennen dat te zien was
aan de diverse fossielen die we konden vinden op
het campingterrein. In de namiddag vlogen er nog
enkele vlinders rond zoals Hooibeestje, Icarus- en
Bruinblauwtje.
Icarusblauwtje
De volgende dag vertrokken we bijtijds om verder naar het zuiden te rijden. De rit eindigde
op de camping van Langeac (N 45˚ 06’ 13”, E 3˚ 30’ 07”) gelegen aan de rivier de Allier. Dit
is een vrij grote camping met een klein zwembad. Reserveren is niet nodig, maar wil je een
plekje aan de rivier dan moet je voor 12 uur komen, anders zijn eventuele vrije plaatsen al
weer ingenomen. Bij de rivier te verwachten libellensoorten als Kleine tanglibel (ssp.
forcipatus) en Iberische beekjuffer. De muur die het plaatsje behoedt voor hoog water zit vol
met Muurhagedissen en op meerdere plaatsen in de struiken trof ik Westelijke
smaragdhagedis. Aan vogels was vooral het voortdurende lachen van de Groene specht
opvallend. Verder veel zwaluwen (w.o. Alpengierzwaluw en Rotszwaluw). Roofvogels waren
beperkt tot Rode en Zwarte wouw en Buizerd.
27 Juli werd op de fiets de omgeving verkend. We vertrokken via de D585 naar het noorden
en kwamen uit bij een eilandje in de Allier (N 45˚ 07’ 07”, E 3˚ 29’ 33”). Daar was het prima
vertoeven en kon de Kleine tanglibel goed bestudeerd worden. Er zaten eveneens veel
Blauwe breedscheenjuffers en een mannetje Schemerlibel ging poseren op een omgevallen
boomstam. Verder veel Iberische beekjuffers en een enkel mannetje Oranje
breedscheenjuffer. Ook hier weer diverse van de eerdere genoemde hagedissensoorten. Iets
hoger op de oever waren diverse bloeiende planten die andere insectensoorten aantrokken,
zoals Oranje zandoogje en Klaverblauwtje.

Iberische beekjuffer

Kleine tanglibel ssp. forcipatus.

Op 28 juli zijn we naar Saugues gereden. Hier stroomt het beekje Le Seuge (N 44˚ 57’ 30”, E
3˚ 32’ 26”). Het was die dag slecht weer, dus niet al te veel kunnen zien. Wel Bosbeekjuffer
ssp. meridionals en veel Blauwe breedscheenjuffer. In de omliggende graslanden Steenanjer
en bij de recreatiemeertjes Lantaarntje en Azuurjuffer.
De 29ste zijn we verder gefietst langs de Allier en kwamen uit bij een voormalige
grindwinplaats nabij Reilhac. Hier vlogen twee Ralreigers op en zaten meerdere IJsvogels en
een Wielewaal. De oevers zijn er erg steil, en dus vrijwel geen mogelijkheden om te
fotograferen. Opvallend was de enorme hoeveelheid Oranje breedscheenjuffers aan de
oevers van dit meertje. Alleen nog niet volledig uitgekleurde exemplaren. Kennelijk worden
ze hier “volwassen” om daarna naar de stromende rivier te gaan om zich voort te planten. Op
de omringende droge graslanden veel vlinders, waaronder Kleine ijsvogelvlinder en
Witbandzandoog.
Daarna door naar Le Chambon (N 45˚ 08’ 21”, E 3˚ 28’ 03”) naar de aanlegplaats van
kano’s. Hier weer veel Kleine tanglibel, Iberische beekjuffer en Muurhagedis. Ook vloog er
een Koningspage.
Op de terugweg zijn we de oostkant van de Allier min of meer gevolgd en kwamen we langs
een luzerneveld in bloei. Hier veel vlinders, waar onder Dambordje, Koningspage
(eiafzettend) en Gele luzernevlinder.
Dambordje.
De 30ste was het weer wat somber en hebben we de
omgeving een beetje op de fiets verkend. Er zou
een meertje moeten liggen ongeveer 2 km ten
oosten van Langeac. Dat meertje bleek er ook wel
te zijn, maar was niet bereikbaar. Dit is privéterrein.
Er is wel een leuk beekje bij (N 45˚ 06’ 32”, E 3˚ 32’
00”). Hier Bosbeekjuffer en Schemerlibel.
Het was 31 juli geweldig weer. We zijn op de fiets
naar Chanteuges (N 45˚ 04’ 22”, E 3˚ 32’ 00”) gegaan. Hier stroomt het beekje La Desges de
Allier in. Bij het beekje veel Bosbeekjuffers en een vrouwtje Schemerlibel. In de graslanden
Grootdikkopje, Witbandzandoog en Atalanta. Op de berg staat een voormalig klooster. Hier
vlogen veel Koningspages en Kolibrievlinders.

Grootdikkopje

Witbandzandoog

De volgende dag zijn we teruggegaan om eens bij de stilstaande wateren bij Chanteuges te
kijken. Dat viel nogal tegen. Op een Keizerlibel en veel Azuurjuffers na, zat er niet veel
bijzonders. Wel opvallend veel Gaaien gezien. Aan de Allier weer veel Muurhagedissen, een
Westelijke smaragdhagedis en een Gewone bronlibel ging even poseren.

Gewone bronlibel (links) en Westelijke
smaragdhagedis.
We waren uitgekeken op de omgeving en besloten
2 augustus verder naar het zuiden af te zakken
naar de rivier de Tarn. We kwamen uiteindelijk uit
bij Ispagnac (N 44˚ 22’ 13”, E 3˚ 32’ 08”) in de
Cevennen. De rivier de Tarn heeft hier
snelstromende, maar ook veel bredere vrijwel stilstaande delen. Direct na het installeren op
de camping (er zijn er veel daar) zagen we een Gewone bronlibel eieren afzetten en vlogen
er zeker vijf mannetjes rond. Ze lieten zich goed fotograferen en kwamen zelfs op onze
benen zitten.
Op 3 augustus bij goed weer zagen we weer veel Gewone bronlibellen (ssp. boltoni). Verder
Kleine tanglibellen (ssp. forcipatus) en Iberische beekjuffers. Na veel zoeken vond ik
uiteindelijk de eerste Grote tanglibel. Op de oevers diverse vruchtdragende Gevlekte
aronskelk en veel Muurhagedis. Aan vogels onder meer Grote gelekwikstaart, Waterspreeuw
en Groene specht. Verder Gouden tor en Kolibrievlinder.

Grote tanglibel

De 4de was het al vroeg mooi en waren er veel vlinders water aan het drinken aan de oevers
van de Tarn. Waaronder Koningspages in gezelschap van een Koninginnenpage,
Icarusblauwtjes en een Zuidelijk staartblauwtje. Een Boswitje was na enig geduld ook goed
te fotograferen. Van de dikkopjesfamilie zag ik onder meer de Kommavlinder en het
Witgezoomde dikkopje. Uiteindelijk lukte het tussen alle Kleine tanglibellen ssp. forcipatus
een ssp. unguiculatus te vinden. Verder ook weer twee Grote tanglibellen en meerdere
Gewone bronlibellen.
Bij de manege van Ispagnac (weg richting
Salanson) staan veel vlinderstruiken. Hier
zaten zeer veel Witbandzandogen en
Oranje
steppevlinders.
Verder
Kolibrievlinder, Citroenvlinder, Cleopatra,
Grootdikkopje, Keizersmantel, Bosrandparelmoervlinder en een Heivlinder.

Cleopatra
Op 5 augustus hebben we een kanotocht op de Tarn gemaakt. Dat is absoluut een aanrader.
Het fotograferen is natuurlijk niet mogelijk, maar je ziet wel erg veel. Zo zagen we Gewone
bronlibel, eiafzettende Schemerlibel en een mogelijke Prachtlibel bij Les Baumes. Aan
vogels Vale gier, Waterspreeuw, Grote gelekwikstaart en een Iberische kwikstaart. Op de
oevers ook diverse soorten sprinkhanen zoals de Rood- en Blauwvleugelsprinkhaan. De
omgeving is prachtig met oude woningen die tegen de rotswanden geplakt lijken te liggen en
diverse oude kastelen. Wij deden een tocht van 15 km die in een halve dag goed te doen is.

Je gaat immers stroomafwaarts.
De 6de zijn we rondom de camping gebleven. Op de oevers trof ik twee Geelgroene
toornslangen en veel Pyjamaschildwantsen. In een rustiger deel van de Tarn zag ik
uiteindelijk veel Witte breedscheenjuffers en twee Schemerlibellen die eitjes aan het afzetten
waren in de oevers. Verder vlogen er nog enkele Oranje breedscheenjuffers, waaronder een
volledig uitgekleurd mannetje. Die zijn toch wel erg mooi om te zien. De Gewone bronlibellen
waren ook weer volop actief. Helaas geen enkele zuidelijke ondersoort gezien.

Geelgroene toornslang

Schemerlibel

De volgende dag was het al weer tijd om naar huis te gaan. We hebben weer bij Flagey
overnacht. Daarna was het nog maar een paar uurtjes naar huis.
Opmerking: veel van de waarnemingen staan op www.observado.org. Hierop staan de
exacte locaties van de aangetroffen soorten aangegeven.
Harold van der Meer
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