
Belevenissen in de Camarque 
Kees V cnvcij 
In de eerste week van de maand mei j l .  hebben enkele 
leden van onze vereniging een bezoek gebracht aan het 
u itgestrekte natuurreservaat de "Camargue" in  Zuid
Frankrijk. 
De Camargue is een u i tgestrekt de l tagebied ter grootte 
van ongeveer 85.000 ha.  en is gevormd op de plaats 
waar de Rhóne in d e  Middellandse Zee s troomt. Het 
landschap word t voor het grootste gedeelte bepaald 
door u itgestrekte meren, afgewisseld met moerassen en 
drassige gebieden. Hoe verder men van de kust a f
kom t, hoe meer het s truikgewas en bos d e  overhand 
krijgen. Uiteindelijk beland t men in  het ontgonnen ge
deelte, waar zich o.a . de wijngaarden en rijstvelden be
v inden. Deze terreinen zijn veel omzoomd met de zo 
karakteristieke Parasoldennen. Deze dennen vallen op 
door hun bolvormige, welhaast gladgeschoren kroon. 
Onze s ta ndplaats was de camping "Clos du Rhone", 
even ten westen van de badplaats Sa intes Maries de la 
Mer gelegen. Van daaruit hebben wij  verschi llende 
mooie tochten door d i t  gebied en naar het heuvelachti
ge achterland kunnen maken. 
Direkt vallen de Flam i ngo's op, d ie hier in grote geta le 
verbli jven en broeden. De hele dag zijn zij bezig met 
het zeven van het water en de modder in de lagunes. 
Daarbij houden zij de kop onders teboven, waarbij zij 
hun bovensnavel als een soort schep gebruiken. Kleine 
kreeftachtigen vormen het voornaamste voedsel. Tus
sen d e  Flamin�o's lopen Kleine Zilverreigers en Ste l t
kluten bedrijvig heen en weer. De lagunes en meren 
herbergen naast deze vogels nog tal van andere waad
vogels. Verschillende van hen kennen wij ook a l  in ons 
land, maar in combina tie met andere ons m inder beken
de soorten leverden deze vogels toch een indrukwek
kend schouwspel op. 
Zo zagen wij Kluut, Bontbekplevier, Stra nd plevier, Klei
ne Strandloper, Krombekstrand loper, Rosse Grutto, 
Bosrui ter, Steenloper, Ralreiger en nog vele a nderen. 
De bosranden en het s truikgewas brachten ons weer 
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nieuwe verrassingen zoa ls Hop, Cetti's Zanger, Or
pheusspotvogel en W ielewaal. Op de telefoond raden 
zagen we eenmaa l  een Scharrelaar zi tten en even l a ter 
nog enkele Bi jeneters. Dit is zo maar een greep, wa nt in 
totaal hebben wij ti jdens onze tochten ru i m  1 40 verschil
Jende soorten gezien. 
Bu i ten de Camargue hebben we nog een drieta l  andere 
gebieden bezocht, d ie elk weer hun eigen verrassingen 
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boden. Een heel apart gebied is d e  Cra u; een brede 
oude verlaten rivierbedd ing, d ie  is bezaaid met m iljoe
nen rolstenen. Bij het d oorkruisen van een d eel van 
deze vlakte zagen wij achtereenvolgens enkele Grielen, 
een koppel Rode Patrijzen,een paar Kleine Trappen en 
Kortteenleeuweriken. Verder hoorden we d e  Kwartel. 
Een aard ig gebied is verder het heuvelland van Les 
Baux, ongeveer 10 km. ten noordoosten van Arles gele
gen. De heuvels bestaan u i t  een kalkachtig l;\esteente, 
dat  rijk begroeid is met allerlei soorten struiken, als 
Zonneroosje, Steeneik, Rozemari jn, bremachtigen e.d. 
Tussen deze s truiken zaten o.a . Kleine Zwartkop, Kuif
mees en Provencaa lse Grasmus.  T ussen de rotsen bo
ven ons konden weJ1rachtig de Blauwe Rotslijster 
waarnemen. Naast  e ons meer bekende roofvogels 
kwa men wij nog een aantal soorten tegen d ie  ons wat 
minder vertrouwd zijn. 
Ind rukwekkend was een grote groep Zwarte Wouwen 
(60 - 80) boven de vui lstort bij Entressen nabij de Grau. 
In dezelfde omgeving was ook nog een Grauwe Kieken
d ief te zien. De Slangenarend kwa men we zelfs drie 
maal op verschil lende plaatsen tegen. 
Een welhaast klassiek ui tstapje is de tocht naar de Pont 
du Gare tussen N imcs en Avignon. Al lereerst maa kte 
d i t  beroemde Romeinse aquaduct een grote ind ruk op 
ons .  Al bijna 2000 jaar staat  het daar nog nagenoeg on
geschonden, een waarli jk unieke bouwkundige presta
tie. De omgeving van d i t  aquad uct is minstens zo 
interessant, wa nt binnen een klein uurtje kregen wij 
naast de vele soorten planten de IJsvogel, de Rotszwa
l uw, de Wa terspreeuw, d e  Bergflu i ter, het Vuurgoud
haantje, de Raaf en d e  Rotsmuts te zien. 
Ook rond de camping viel genoeg te beleven. Zo zag ik 
bij de ingang van de ca mping een Kuifkoekoek Op een 
nabijgelegen vuilstort trof ik nog enkele Dunbekmeeu
wen aan. In zo'n weekje krijg je heel wat  te zien. 
Ongeveer 10 jaar geled en zijn we ook al eens in  dit ge
bied geweest, maar d i tmaal  kwa men we toch weer ver
schi llende andere soorten tegen.  Dit geld t overigens 
evenzeer voor de pla nten, insekten, reptielen (bi jv.  de 
Smaragd haged is), a m phibieën (o.a . de Boomkikker) en 
schelpdieren. Daarover meer in een volgende a fleve
ri ng. 




