
Het natuurreservaat :
beschermen, beheren, laten zien

Wat is een natuurreservaat ?
k  een officieel instrument dat achteruitgang van de natuur 

voorkomt en landbouw-, begrazing-, bosbouw- en recrea-
tieactiviteiten in goede banen leidt, 

k  een beheerinstrument voor het coördineren van onderhoud 
en herstel van de natuurlijke milieus en het uitvoeren van 
wetenschappelijk onderzoek,

k  het is ook een openbare ruimte.

Wilt u meer weten ?
Er  zijn  drie  natuurpaden  waar 
u  rustig  van  de  flora  en  fauna 
rondom  deze  grote  rivier  kunt 
genieten, eventueel met een gids 
(informatie  bij  de  plaatselijke 
Offices  de  Tourisme  (VVV’s),  het 
Pavillon du Milieu de Loire en het 
kantoor van de Réserve Naturelle 
du  Val  de  Loire).  Het  Pavillon 
du Milieu de Loire  is een bezoe-
kerscentrum  waar  de  diversiteit 
en  dynamiek  van  de  natuurlijke 
milieus van het Loiregebied wordt 
gepresenteerd.

Tot natuurgebied verklaard bij ministerieel 
besluit van 21 november 1995.
Oppervlak : 1500 ha langs 19km Loire 
rivier.
Gemeenten : La Charité-sur-Loire, 
Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire 
en Tracy-sur-Loire in het departement 
Nièvre; La Chapelle-Montlinard, Herry en 
Couargues in het departement Cher.
Eigendom : Staat 72%, gemeenten 3%, 
particuliere eigenaren 25%

Beheer : 
Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons 
Tél. : 03 80 79 25 99 Website : www.sitesnaturelsbourgogne.asso.fr
Het laatste nieuws over de natuur in Bourgondië is te vinden op  www.bourgogne-nature.fr
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Région Centre 
Tél. : 02 38 77 02 72 - Website : cahiersnaturalistes.free.fr/cpnrc

Dit document is tot stand gekomen met financiële steun van :

BeHeer : 

Conservatoires des Sites Naturels Bourguignons
Conservatoire du Patrimoine Naturel de la région Centre

Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire

11 bis, rue Ferdinand Gambon
58150 Pouilly-sur-Loire

Tel. : 03 86 39 05 10 / Fax : 03 86 39 17 67 
e-mailadres : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
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Voor meer informatie over de regels die in de Réserve Naturelle du Val de 
Loire gelden kunt u terecht bij de Prefectuur, de gemeentehuizen en het kan-
toor van het natuurreservaat, waar het ministerieel besluit ter inzage ligt.

Om het broedseizoen van sommige vogels 
te beschermen is het verboden van april tot 
september de broedgebieden te betreden.
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     visdiefjes

Accès libre Canoë-kayak Pêche à la ligne



Een landschap  
gevormd door de rivier

De  Loire,  vaak  beschreven 
als  de  laatste  grote  wilde 
rivier van Europa, vormt tus-
sen  bron  en  monding  een 
zeer  afwissellend  scala  van 
landschappen.  In  het  mid-
delste  Loiregebied  slijt  de 
grillige  rivier  de  oevers  uit 
of zet ze juist zand af, zodat 

eilandjes ontstaan die elders weer worden meegevoerd. 
Als de rivier stijgt en buiten zijn oevers  treedt vormen 
zich  nieuwe  zijtakken  of  verzanden  bepaalde  armen 
die vervolgens een dode arm (of «boire») wordt. 

Al deze verschijnselen samen noemt men  
«rivierdynamiek».

Zo  ontstaat  een  wirwar  van  geulen  die  zich  tussen 
de altijd  in beweging zijnde zandbanken en beboste 
eilandjes doorkronkelt.
Dit patroon van eilandjes is karakteristiek voor de Loire.

Een originele plantengroei 
Op de zandafzettingen ontwikkelt zich een zeer geva-
rieerde plantengroei afhankelijk van grond- en opper-
vlaktewater, en van de kracht, de  frequentie en duur 
van de hoge waterstanden. Bij elke stap verandert het  
landschap…
 Dit mozaïek van afwisselende natuurlijke milieus, 

die voortdurend aan de grillen van de rivier 
onderworpen zijn, vormt een gunstig leefgebied voor 
een gevarieerde, oorspronkelijke, soms met uitsterven 

bedreigde flora en fauna.

De hoofdarm      is  een  belangrijke  trekroute  voor 
Atlantische zalmen en lampreien. In het voorjaar graven 
ijsvogels,  oeverzwaluwen  en  Europese  bijeneters  hun 
nestholen diep in de uitgesleten waterkanten     . In het 
trekseizoen  komen  jonge  watersnippen,  vele  soorten 
steltlopers en kieviten voedsel zoeken op de modderige  
gronden. 
Op  de  zand-  en  grindbanken        heersen  extreme 

omstandigheden : hoewel de 
zandplaten  een  groot  deel 
van  het  jaar  onder  water 
liggen  kan  de  temperatuur 
in  de  zomer  soms  oplopen 
tot  50°C  terwijl  de  grond 
geen water vasthoudt. Alleen 
planten die  tegen de  sterke 
stroming en het watergebrek 
opgewassen zijn kunnen hier 
gedijen. 
De  visdiefjes  bouwen  hun 
nest op de grond. Hun eieren 
en jongen zijn moeilijk te zien, 
zodat  het  tijdens  de  broed-
perioden verboden is om de 
zandige oevers te betreden.

Op de grasvelden en wei-
landen,      duidt de aanwe-
zigheid van mos, korstmos en 
vetkruid  op  een  arme,  zeer 
droge  grond.  Buntgras,  een 
kleine  grasachtige  planten-
soort, heeft zeer dunne blaa-
djes  om  verdamping  zoveel 
mogelijk  te  beperken.  Dit  is 
het favoriete leefgebied van 
veldsprinkhanen,  krekels  en 
vlinders.
Vroeger werden deze gebie-
den  onderhouden  doorde 
inzet van grote grazers (vee, 
paarden e.d.). Tegenwoordig 
zijn  ze  begroeid  met  bosjes 
van  sleedoorn,  wilderozen 
en  meidoorns  (doornstrui-
ken), die fungeren als voed-
selreserve,  nestgelegenheid 
en  toevluchtsoord  voor  talrij 
ke  vogels,  zoals  de  grauwe 
klauwier.

De dode zijarmen en zijtakke van de rivier     kunnen 
een gedeelte van het jaar droogvallen. Als het water-
peil het toestaat komen snoeken tussen de wierbanken 

in  dit  kalme  water  kuits-
chieten.  In  de  winter  vin-
den  veel  watervogels  hier 
een  welkome  schuilplaats. 
Op de  zanderige gronden 
groeit  klein  vlooienkruid. 
Deze  secundaire  waterlo-
pen spelen een belangrijke 
rol in de bescherming en het 
beheer  van  de  zoetwater-
reserves.

De alluviale bossen     , die voortdurend blootgesteld 
zijn aan het stijgende water, bevatten een groot aan-
tal verschillende boomsoorten. De grote hoeveelheden 
dood hout en de diverse «klimplanten» (wingerd, bos-
rank…)  bevorderen  de  aanwezigheid  van  zeldzame 
insecten,  zoals  de  hel-
denboktor.  Wilgen  en 
zwarte  populieren  vor-
men  het  zachthoutbos, 
dat  als  eerste  op  de 
zandige gronden groeit. 
Wanneer de grond zich 
door  nieuwe  zandaf-
zettingen  ophoogt  en 
droger,  worden  deze 
bomen verdrongen door  
hardhoutsoorten  (zoals  ges-
teelde eik, gewone es, iep).
Deze bossen vormen een ideale 
nestgelegenheid voor spechten 
(grote  bonte  specht,  zwarte 
specht, middelste bonte specht,  
grijskopspecht).

De zeldzame natuurlijke milieus die deze nog ongerepte 
rivier kenmerken en de beschermde status van veel 

plant- en diersoorten waren de aanleiding dat de 
«Réserve Naturelle du Val de Loire» tot beschermd 

natuurgebied werd verklaard. 

Schematische verdeling 
van de vegetatie op de 
Loire-oevers

Het havikskruid van de Loire, dat alleen 
langs deze rivier groeit, weerstaat de 
stroming dankzij een sterk ontwikkeld 
wortelstelsel.

Rugstreeppadden graven zich in het zand  
in om te overwinteren.

Alluviale bossen

De struiken met afgeknaagde takken verraden de 
hernieuwde aanwezigheid van de Europese bever. 
Vroeger werd er op deze dieren gejaagd en een 
tijdlang waren ze uit dit riviergebied verdwenen. Door 
beschermende maatregelen en opnieuw uitzetten 
heeft de bever zijn vroegere leefgebied heroverd. 
Doordat ze zich voeden met en knagen aan wilgen 
en populieren dragen de bevers bij tot het beheer van 
het Loire-landschap

Een levendige natuurmozaïek
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Grasvelden en heidevelden op zandgrond


