De vele mogenlijkheden van vrijetijdsbesteding en gebruiken
in het massief en de gorges (kanöen, zwemmen, trektochten
maken,vissen, jagen, plukken), samen met de aanwezigheid van
zeldzame en gevoelige dier en plantensoorten, verlenen aan het
reservaat een speciaal belang voor het behandelen van vragen met
betrekking tot de verbinding tussen deze activiteiten en gebruiken
en het behoud van soorten die van grote erfwaarde zijn.
Door de talrijke overblijfselen die getuigen van zeer vroege menselijke aanwezigheid in het gebied kunnen pedagogische activiteiten
worden georganiseerd rondom de interpretatie van de landschappen met betrekking tot de menselijke activiteiten.

REGELING

Besluit van de Regionale Raad nummer 09/15.586 van 18/12/2009
Door de regels van het reservaat in acht te nemen, werkt u mee
aan de bescherming van het gebied en kan iedereen er voor lange
tijd van de schoonheid genieten.
Voor de rust van het wild en de kudde
schapen die zich in het reservaat bevinden,
verzoeken wij u :
• geen lawaai te maken,
• niet van de paden af te wijken,
• honden aangelijnd te houden, vooral in
de lente, de voortplantingsperiode.
Jagen, vissen en plukken voor eigen gebruik zijn toegestaan, op
voorwaarde dat de regeling die van kracht is en de rechten van de
eigenaars gerespecteerd worden.

TOEGANG
De toegang tot het
gebied is vrij.
Het reservaat is te
bereiken vanaf het
stadhuisplein van het
dorp Sanilhac, door het
Baumepad te volgen.

Rondleidingen worden georganiseerd om u het
gebied met zijn erfgoed te laten ontdekken : inlichtingen kunt u verkrijgen bij het Conservatoire
des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.

OPRICHTING EN BEHEER
Het reservaat is opgericht in 2001, waardoor een projekt, dat al
opgezet werd in 1970 door de Société de Protection de la Nature
du Gard, verwezenlijkt kon worden.
Het beheer wordt verzekerd door de gemeente Sanilhac-Sagriès en
het Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
Het wordt uitgeoefend onder toezicht van de president van
de Regionale Raad van de Languedoc-Roussillon, volgens de
richtlijnen aangegeven door het adviescomité van het reservaat,
dat alle plaatselijke deelnemers verenigt.
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Vegetatie en flora
Het reservaat bestaat uit veel afwisselende milieus : de rivier en
de oevers, waar zich een vegetatie ontwikkelt die regelmatig verstoord wordt door overstromingen, rotswanden, grotten, bossen,
garrigues en grasvelden.

Het Regionaal Natuurreservaat van de
Gorges van de Gardon ligt in het hart
van de gorges, in de gemeente SanilhacSagriès, ongeveer tien kilometer ten
noorden van Nîmes.

De flora omvat een twaalftal opmerkelijke plantensoorten, waaronder de Granatelli’s geelster en Heteropogon contortus, die
beide beschermd zijn in Frankrijk.

Het reservaat bevindt zich grotendeels
op de linkeroever van de Gardon, tussen de brug Saint-Nicolas en Collias en
strekt zich uit op 491 ha grondgebied,
eigendom van de gemeente en het
Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon.

NATUURLIJK EN
CULTUREEL ERFGOED
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• Tien soorten vleermuizen gebruiken de grot van de Baume
Saint-Vérédème, om zich voort
te planten of te overwinteren.
Onder hen vinden we de zeldzame en bedreigde
Schreibers’ vleermuis, de Capaccini’s vleermuis
en de paarse
hoefijzerneus.
C a p a c ci n i’s

Fauna

Zwerm van paarse
hoefijzerneus
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Archeologie, geschiedenis

De fauna (waterfauna,landfauna en ondergrondse fauna) omvat
meerdere opmerkelijke diersoorten waarvan verscheidene
beschermd zijn op nationaal of Europees niveau.
• Bijna honderd vogelsoorten, waaronder ongeveer twintig van
europees belang, doen het gebied aan of hebben er hun nest.
Daarvan zijn de havikarend en de Egyptische gier ongetwijfeld de
belangrijkste symbolen van het massief.

In het reservaat vinden we verscheidene overblijfselen die getuigen van de oudheid en de voortgan van menselijk bestaan in het
massief : de grot van de Baume Saint-Vérédème die bezet is sinds
het boven –paleolithicum(-30000 jaar), menhirs en oppidum, ermitage Saint-Vérédème(Xe eeuw), steenkool en kalkovens (tot de
XIXe eeuw).

E g y p ti c h e gi e r
s

De Gardon stroomt door smalle en diepe gorges, uitgehold in
het kalkmassief. De gorges bieden een indrukwekkend panorama
met een groot contrast tussen de droogte van de garigue op het
plateau en de koelte van de oevers en de bronnen die de Gardon
doen leven.

Europese bever
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Door de waterschaarste op het kalkplateau, de afwezigheid
van een weg langs de Gardon en de nabijheid van het militaire kamp de Garrigues, zijn er weinig veranderingen aangebracht en is daardoor een uitzonderlijk erfgoed bewaard
gebleven, voornamelijk geconcentreerd in de gorges zelf.

Landschappen

• In de Gardon bevinden zich
een twintigtal soorten vissen,
waarvan er twee bijzonder zijn :
de Sufia-voorn en de Zuidwesteuropese sneep.
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Heteropogon
contortus

„La Baume“

• In de gorges zijn verscheidene
families van de Europese bever
gesignaleerd.
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LIGGING

B ije n et er

Havikarend

Ermitage Saint Vérédème en de ingang van de grot

