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In 2009 schreef ik al een verslag over mijn
bevindingen in La Plagne, toen tijdens de maand
juni.
Na ons OVV-weekend in de Eifel, broed het idee
om een trip naar La Plagne in 2018 te plannen. Ik
ben alvast gaan kijken of er qua logement iets te
regelen valt en of ik de plekken kon terugvinden,
waar ik in het verleden mooie planten vond.

INHOUD

La Plagne – voorbereiding 2018
Een uitgave van P&P Orchids.
Niets uit deze publicatie mag op enigerlei wijze worden
overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de
uitgever. Het verlenen van toestemming tot publicatie
strekt zich tevens uit tot het in enige vorm elektronisch
beschikbaar stellen.
Hoewel aan deze publicatie
uiterste zorg is besteed, aanvaarden de uitgever noch
de redactie enige aansprakelijkheid voor schade
ontstaan door eventuele fouten en/ of onvolkomenheden
in deze uitgave.

Gymnadenia rhellicani (vroegere) Nigritella
La Plagne is absoluut een prachtig
wintersportgebied, maar ook ’s zomers is het daar
goed vertoeven! We hadden 4 dagen stralend
weer, zelfs wellicht iets te warm. De meteo gaf
36°C als maximum, maar ik denk dat het op het
middaguur op die hoogte zelfs warmer was.
Gelukkig daalde ’s avonds de temperatuur tot net
boven de 20°C.
In het verleden waren we er enkele keren voor het
zomerseizoen voor dat gebied van start was

P&P Orchideeëngazet

Pagina 1

Jaargang 10, #2

gegaan en dan zijn die skigebieden echt
spookachtig. Alles staat leeg, geen open
restaurants of bars. Maar nu waren er –zei het
beperkt- restaurants open en ook enkele skiliften
werkten, zodat we op enkele plaatsen echt hoog
op de berg geraakten. Zo bezochten we op de
eerste dag de ijs grot in de gletsjer.

In de ‘eitjes’ met Kristan naar de gletjer.
Deze foto maakten we in het tussenstation van de
gletsjer richting Roche de Mio. Daar vonden we
nog geen Orchideeën.
De terugweg langs die skipiste vanuit Roche de
Mio was via ‘Tunnel des inverses’. Een piste die
we ’s winters vaak gebruiken om af te dalen naar
ons verblijf in Belle Plagne.

Na dat bezoek, liepen we een skipisten te voet
bergaf. Een echte kuitenbijter. Op vele plaatsen
is het ijs en sneeuw nog aan het afsmelten en
vind je amper bloesems. Maar rond de 2000m
zijn de alpenweiden omgetoverd in
bloementapijten.
P&P Orchideeëngazet

Even een lijstje van de vondsten op dag 1:
- Dactylorhiza fuchsii
- Dactylorhiza sambuchina (gele vorm)
- Neottinea ovata (vroegere Listera)
- Gymnadenia conopsea
- Pseudorchis albida
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Dag 2 was in de voorbereiding voor een
eventuele trip in 2018 wellicht de belangrijkste.

Vindplaatsen maak ik niet graag bekend. Ik vrees
–zeker bij dergelijke mooie en toch ook vrij
zeldzame soorten- voor de beruchte schop en
emmer toeristen.

In 2009 verbleven we in de ‘Gite De
Montvilliers’. Dat was ons erg goed bevallen.
Bovendien is er vroeg op het jaar erg weinig
alternatiefs mogelijk. Want de toeristische
skistations zijn dicht! De Gite kan perfect dienst
doen als uitvalsbasis voor tal van mooie
uitstappen en de eigenaars Yves en Marie staan
in mijn geheugen garant voor heerlijke
maaltijden.

Maar het vinden van Cyperpedium calceolus zou
een hoogte punt van onze trip kunnen zijn. Dan
zouden we de trip wel erg vroeg moeten plannen.

We zijn daar dan ook afgestapt om te bekijken of
we zouden kunnen beroep doen op hun
faciliteiten.

En ja hoor de planten zijn gelokaliseerd. Al
stonden ze dan wel niet in bloei, maar dat lag
binnen de lijn der verwachtingen.

‘Gite De Montvilliers’ , Hameau de
Montvilliers 73210 Aime. Tel.+33(0)479097543
Yves & Marie Bonneaud
Gite De Montvilliers,
Hameau de Montvilliers, 73210 Aime
Tel: +33(0)479097543
contact@gite-de-montvilliers.com
Als je hieronder de foto van 2009 bekijkt, lijkt
het een iets kleinere kluit, maar er staan dan ook
verschillende kluiten!

http://www.chalet.gite-de-montvilliers.com/
Maar bij die bevestiging van het verblijf bleef
het niet. Ik wou ook absoluut de plaats
terugvinden, waar ik destijds Cyperpedium
calceolus aantrof.
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Sabot de venus : Cyperpedium
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Maar het zijn niet alleen orchideeën die onze
aandacht kregen. Zo viel me ook de vleeseter
op.

Dag 2 was weer een succes en de temperatuur
hoog, dus een mens moet wat afkoelen en friste
tot zich nemen.

Even een lijstje van de vondsten op dag 1
aanvullen :
- Cyperpedium calceolus
- Dactylorhiza incarnata
- Dactylorhiza maculata
Een volgende dag en weer enkele andere soorten.
Al was het wellicht niet de vakantie met het
grootste aantal verschillende soorten. Maar af en
toe eens iets nieuws is altijd prettig. En
Traunsteinera globosa, zal door vele mensen
voorbij gelopen worden, ook al heeft die weer
een mooie rose kleur. Maar hij staat vaak tussen
Gymnadenia conopsea en andere rose kruiden.

Pinguicula vulgaris.
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Traunsteinera globosa
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Af en toe moest ook de inwendige mens gesterkt
worden.

De soort die we wellicht het vaakst hebben
aangetroffen is Gymnadenia conopsea.
Dactylorhiza sambuchina

Ik kan me voorstellen, dat ik door dit korte
overzicht Uw interesse heb gewekt. We voor de
geïnteresseerden. In 2016 zijn we met 9 leden
van het OVV naar de Eifel (Duitsland) getrokken
voor een weekend. In 2017 plannen we een
weekend in Viroinval. (België) en de beschreven
voorbereiding is bedoeld voor een uitstap van
enkele dagen in 2018. Ik tracht de groep tot
maximaal 16 personen te beperken. Maar mocht
Uw interesse gewekt zijn…
P&P Orchideeëngazet
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