MEER INFORMATIE OVER
DE

MORVAN
Recreatie

In de zomer als de temperatuur hoog is zorgen vele meren voor voldoende afkoeling in de Morvan. De
Morvan heeft een vijftal 'serieuze' meren. Van noord naar zuid zijn dat het Lac du Crescent, Lac St.
Agnan, Lac des Settons, Lac de Chaumecon en Lac de Pannecière.
Lac des Settons dat, midden in het park ligt, is het meest ‘toeristisch’. Het ligt op bijna 600 meter hoogte
en heeft een fraaie vorm met geprononceerde stranden en beboste oevers. De stranden zijn door hun
glooiende karakter ideaal voor kinderen. Rond het meer liggen verschillende campings, restaurants en
eethuisjes. Er lopen verscheidene wandelpaden, randonnées, van 10 tot 30 km en het gedeelte langs de
westoever maakt deel uit van de grote lange afstandswandelroute, de GR 13.
Je kunt bij het meer paarden, boten, planken of fietsen huren, en je kunt er vissen. In Montsauche, in het
centrum van de Morvan, is ook het centrale informatiepunt gevestigd, het Maison du Parc.
Lac d'Agnan(noordoostelijk
gelegen) is het meest aantrekkelijk. Daar waar je bij de andere meren een
d'Agnan
duidelijke mensenhand ziet, heeft dit meer prachtige natuurlijke oevers. Hier kun je vissen en er zijn delen
waar je als naturist kunt genieten.
Lac Panneciere
Panneciere, dat het dichts bij Le Châtelet ligt, leent zich in de zomer voor een heerlijk verfrissende
duik. Dit meer is nooit echt druk bezocht, zoals we dat in Nederland zouden kennen. Er zijn voor de
liefhebber waterfietsen en kleine bootjes te huur en je kunt hier vissen . Wat leuk is, is dat de Fransen zelf,
hier ook graag komen, en wij ook.
Activiteiten en sporten
In Uchon(buiten de Morvan maar maakt ook deel uit van de Morvan !) is de mogelijkheid tot parapenten.
parapenten
In Autun is de mogelijkheid een rondvlucht, in een sportvliegtuigje,
gevorderden
sportvliegtuigje te maken. Kajakken(voor
Kajakken
klasse III) in het (wildwater)rivier Le Chalaux, gevoed door het stuwmeer, wanneer de sluizen van Lac de
Chaumeçon open staan, en er hoog water staat. Je kunt er ook raften. Bij laag water is deze waterweg
een kabbelend riviertje waar je bijna doorheen kunt lopen. Er zijn ook watervallen(Perte des Veaux) waar
rafters en kajakkers doorheen 'schieten'. Het raften wordt door verschillende organisaties aangeboden
met gids. Als je van actie houdt is deze zeker een aanrader! (In 2005 zijn hier de Europese
kampioenschappen wildwater-kajakken gehouden) Of kanoën op de Arroux. Voor vissen op één van de
rivieren of (stuw)meren heb je een vergunning nodig, daarbij kunnen wij je ook helpen. In de valleien van de
Cure en van de Cousin wanen vissers zich er in het paradijs, maar ook daar heb je tegenwoordig een
visakte nodig. Direct aan de overkant van de vakantiewoning in Le Châtelet is een vliegvis-meertje(ook
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tegen betaling, natuurlijk mag je de vis meenemen). Voor activiteiten, zoals rots klimmen
klimmen,
men er zijn prachtige
rotsformaties( top-rope-klimmen), dit kan worden geboekt via een lokale organisatie. Ook boomboomklimmen(hiervoor
is een speciale plek), paardrijden,
klimmen
paardrijden en quadquad-rijden,
rijden en in de winter langlaufen,
langlaufen kunnen in de
Morvan beoefend worden. Voor de mountainbiker en de wandelaar is de Morvan, werkelijk een walhalla!
…… De Grande Randonnée de Pays, grandeTour du Morvan gaat ook langs het vakantiehuisje, zo kun je
al direct prachtige fiets(mountainbike) toertjes en wandelingen maken. Deze gaan altijd wel door
gehuchtjes, (soms)over weilanden, bossen, langs, over en soms door riviertjes, etc. De routes zijn(waar
vandaan dan ook) al vrij snel op te pikken of zet gewoon je eigen route uit met een gedetailleerde kaart. In
de woning liggen gedetailleerde wandelkaarten. Deze zijn ook te koop bij de sigarenwinkel of bij 'Office
du Tourisme' in Château Chinon, evenals andere informatie op dit gebied.
Maar actief zijn hoeft natuurlijk niet…
…Lekker ontspannen,
ontspannen in of rond het huis, bij het ‘spartelbad’ met een boek of met een heerlijk glaasje wijn
in de hangmat is niet weg te denken uit een volmaakte vakantie…
Flora & Fauna
Water
Ontelbare stroompjes, en beekjes, kleine, grotere rivieren, en de grootste belangrijkste rivieren komen uit
in grote stuwmeren. Vervolgens hebben die meren verschillende functies zoals, toeristisch belang,
drinkwatervoorziening, opwekking van elektriciteit en drink en -rustplaats voor dieren en trekvogels.
Lucht
De lucht in de Morvan is de zuiverste van Europa! Nachten zijn zoals ze behoren te zijn, donker. Heldere
nachten zijn sprookjesachtig mooi, dan is de ‘Melkweg’ te zien, en regelmatig een vallende ster(welke niet
altijd naar beneden gaat) Bij schemering klinken de geluiden (van vooral vogels) melodieus door de lucht,
'la chouette', de bosuil begint zijn roep... Bij dezelfde schemering spreidt de vleermuis haar ‘vleugels’ als
een schaduw schieten ze actief, zoekend naar voedsel, door de lucht. Tijdens heldere (volle)maan is een
wandeling(zonder lantaren aan) door de bossen een waardevolle tip, én spannend!
Dieren

Waarvan 67 beschermde
Reptielen en amfibieën
Verschillende hagedissen en salamanders, waaronder de vuursalamander, kikkers, zoals bijv. springkikker
en bruine kikker, en padden. Slangen(4 of 5, of misschien wel meer, verschillende) sommigen laten zich bij
zeer warm weer zien. Ze zitten doorgaans tussen stenen en in oude muren, maar komen ook in het water
voor. Op zich is er geen reden bang te zijn voor deze slangen. Als je ze al ziet, zijn ze al weer weg voor je er
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erg in hebt… De hazelworm(hagedis zonder pootjes) heeft veel weg van een slang maar is geheel
ongevaarlijk.

Vogels
Stootvogels: buizerds, haviken, valken, kiekendieven, wouwen, zelfs de slang-arend en vis-arend, ze
cirkelen in de lucht op zoek naar hun prooi… Ook vele uilensoorten komen hier voor.

Zeldzame vogels: hop, rode patrijs, ijsvogel, waterspreeuw, kruisbek, vliegenvanger, appelvink en ortolaan,
laten zich zo-nu-en-dan zien. En meer..

Veelvuldig voorkomende vogels: gorzensoorten, alle soorten zwaluwen, spechten, mezen, boomklever,
winterkoning, gekraagde roodstaart, vinken, puttertjes en natuurlijk de cultuurvogels als lijster, mussen,
eksters, kraaien en vlaamse gaaien en de ijsvogel. En meer..

Zoogdieren
Grote: reewild en grote herten, wilde zwijnen, vossen, dassen,
Middel grote: hazen en konijnen, bunzings, marters, wezels
Kleinere: eenkhoorns, bisamrat, beverrat, verschillende soorten muizen, zoals bijvoor de zeldzame
watermuis en de minder bekende relmuis. Het beestje is een combinatie van een muis en een eekhoorn.
Nieuwsgierig, brutaal en heel schattig(maar het blijft een knaagdier) Ze eten noten en fruit, en een
winterslaap van wel 8 maanden. Bij schemering komen de vleermuizen tevoorschijn, zoals ook Nederlands
zeldzame hoefijzervleermuis, hiervan een kolonie in onze kelder.
... Vergeet niet de verrekijker mee te brengen !
Planten

Waarvan 247 beschermde
De plantenwereld is zeer soortenrijk, eigenlijk teveel om op te noemen.... Hieronder natuurlijk een greep
uit de plantenwereld..
In het voorjaar veel sleutelbloemen, orchideeën, voorjaarshelmkruid, goudveil, bosanemonen, klaverzuring,
wilde hyacint, wilde narcis, parnassia, moeraskartelblad, hengel, betonie, muurleeuwebek, enz, enz, enz,
Maar ook de kardinaalsmuts, mare en de wilde klimplanten hedra, kamperfoulie, en framboos,
braam(eetbaar) en wilde aardbei komen (volop) voor! En nog veel meer...teveel om op te noemen.
De herfst is het ideale seizoen voor de vele soorten paddenstoelen en zwammen. Een paradijs voor de
kenner en koks, sommige Fransen lopen uren met een rietenmandje door de bossen om eetbare
paddenstoelen te vinden. Keuren van bospaddenstoelen kan bij de plaatselijke apotheek.
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Charolais

Het mooie, zilveren ras met de gouden toekomst..
Charolais:
Dit ras(rundvee) is een van de grootste en oudste vleesrassen van de wereld. Het combineert
eigenschappen als gezondheid, soberheid en vruchtbaarheid op een zodanig unieke wijze dat het als een
van de weinige rassen rendabel kan worden ingezet in de landschapsbeheersing.
De geschiedenis gaat vele honderden jaren terug, toen het werd ingezet als trek- en arbeidsdier. Later is
men het ook vanwege de vleeskwaliteit gaan waarderen. Sinds de Tweede Wereldoorlog wordt het alleen
nog gefokt voor de vleesproductie.
De Charolais is een gezond ras.
ras Omdat het een zodanig oud ras is, dat niet extreem is doorgefokt,
beschikt het nog over de weerstand die het vroeger nodig had om zonder dierenarts en antibiotica te
kunnen overleven. Hoewel geen enkel veeras immuun is voor de moderne rundveeziekten is deze daar
opvallend minder gevoelig voor!
De Charolais is een sober ras dat al snel genoegen neemt met het menu dat het wordt voorgeschoteld.
Zelfs in het ruigste natuurgebied scharrelt het zijn kostje nog bij elkaar. Sterker, daar wordt het gráág
ingezet omdat de Charolais de begroeiing in toom houdt waar andere rassen het laten afweten. In de
wintermaanden is ze een grote verwerker van ruwvoer (dat veelal op eigen bedrijf geproduceerd wordt) en
heeft ze maar weinig krachtvoer nodig. Ondanks dit sobere menu heeft de Charolais, van alle rassen, de
hoogste groeisnelheid; de betere groeien een ons per uur...
De Charolais is een vruchtbaar dier.
dier Gemiddeld kan een Charolais-koe elke 365 dagen een kalf baren.
Dat is belangrijk, want het kalf is de enige opbrengst. Dit is van ook van belang omdat het ras veelal wordt
gehouden als neventak, en de boer de aandacht die hij aan zijn neventak moet besteden kan geven in de
periode dat zijn hoofdtak rust, in de winter dus.
De Charolais is nog een natuurlijk ras ook, en dat is niet het mínst belangrijke raskenmerk. Dit houdt in
dat, hoewel ze bij geboorte grote kalveren zijn, zij op een natuurlijke wijze geboren kunnen worden.
Keizersnede wordt uitsluitend op medische indicatie uitgevoerd.
Geen ander ras combineert al die voordelen in een zo gunstige mate als de Charolais. Door de goede
gezondheid en natuurlijke geboortes (lage dierenartsrekening) en grote soberheid (lage uitgaven
voederkosten) zijn de kosten verbonden aan het houden van deze dieren relatief gering. De grote
vruchtbaarheid (veel kalveren), uitmuntende groeisnelheid en uitstekende voederconversie (veel kilo's voor
weinig voer) geven de boer een prima opbrengst…
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