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Woordje van de voorzitter 
 

K13! 

Beste Dolomieters, gelukkig heb ik geen last van bijgelovigheid maar toen ik zou gaan 

voorzitteren uitgerekend bij kamp nummer dertien dacht ik toch onwillekeurig even: “Als 

dat maar goed gaat”! 

Achteraf denk ik dat dat toch meer met mijn onervarenheid te maken had dan met dat 

zogenaamde ongeluksgetal. Nou ja, mijn aankomst viel samen met een knetterend onweer 

en hevige regenval en vele uren daarvoor had ik kruipend in de nodige files doorgebracht.  

Dat weer knapte daarna vrij snel op en heeft verder maar weinig ondernemingen in de weg 

gestaan. Enkelen van ons werden wel geconfronteerd met verdrietige 

familieomstandigheden; we moesten het zelfs een aantal dagen zonder ons 

“excursieregelaars echtpaar” doen. Maar buiten wat meer triviale ongemakken zoals 

autopech, spierpijn, tent met wat wateroverlast, volle bus, gemiste lift op de terugweg, een 

blauwe plek of een schram, is het allemaal aardig op z’n pootjes terecht gekomen. 

Het was een prachtige omgeving, de camping, afgezien van de drukte, was goed verzorgd en 

georganiseerd, de bakker dichtbij en gratis busvervoer. Veel mooie excursies en daarbuiten 

heel wat individuele ondernemingen en enkelen wisten zichzelf te overtreffen in conditie en 

uithoudingsvermogen. 

“Wat wil je nog meer” zou je zeggen, een geslaagd kamp, maar het grootste succes vond ik 

toch te danken aan de sfeer van niet alleen gezelligheid maar ook betrokkenheid en 

behulpzaamheid en er kon ook flink gelachen worden. 

Een eer om voor zo’n groep voorzitter te mogen zijn. 

     Tot …………..?   

Gert    

 

 

 

 

Deelnemers en bestuur 
Ingrid Andeweg, Johan Apeldoorn, Hanneke van Buitenen, Jan Cevat, Tineke van Elsas, Ron Brouwer, 

Gerard Harteveld (excursieregelaar), Adri Harteveld-Boi, Loek van der Lans, Ellen Doedens,           

Ingrid Martin, Anja Ooms (admin en verslag), Iris Ooms, Bram Ooms, Tim Ooms, Tieke Phaff,           

Gert Snoei (voorzitter), Gerard Verroen. 
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Een gedeeld veld op Camping Al Plan, S. Vigilio di Marebbe, Alto Adige, Dolomiti, Italia 

        

Excursie overzicht met waarnemingen 
A.  29-7:  van St. Vigil naar Pederu langs de rivier 

B.  30-7:  vanaf Pederu naar Ucia de Fanes 

C.  31-7:  bij Le dla Creda omhoog de kloof in      

D.  1-8:  naar Col d’Ancona en via Rit naar St. Vigil 

E.  2-8:  Grödnerjoch 

F.  3-8:  Kronplatz 

G.  4-8:  Grödnerjoch  groep Gerard V.  

H.     groep Jan 

I.  5-8:  Vanaf Badia met lift naar Heiligkreuz, gelopen tot de Schneegrotte 

J.  6-8:  Ju de Börz / Wurzjoch 

K.  8-8:  Furkelpas 

L.  10-8:  Langs rivier bij Le dla Creda 

 

 

Foto’s 
Foto omslag: Tineke van Elsas 

Foto’s: Jan Cevat, Tineke van Elsas en Anja Ooms 
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Sfeerverslagen excursies          1 

 

Maandag 29 juli  
1. rondom de camping 

 

Al gauw na de start, waren er een tweetal deelnemers achter gebleven. We hebben uiteraard op ze 

gewacht. Toen we compleet waren, vonden we al gauw de mooiste bloemen, vooral de 7 

orchideeën-soorten. Het tempo lag laag en we zijn dan ook niet zo ver gekomen. Het pad liep langs 

een heerlijk verfrissend beekje en werd heel druk bezocht.  

Het weer was heerlijk, de gehele dag. 

Tineke 

 Eerste verkenning van de omgeving en het gezelschap    

 

2. van camping naar de Pederu hut 

In kruiptempo vertrokken we van de camping voor de eerste wandeling die uiteindelijk zou leiden 

naar de Pederu hut aan het eind van het dal. De zon scheen de hele dag en het pad was erg nieuw en 

goed, de hele wandeling lang. Al snel werden de eerste orchideeën gespot, waardoor de groep al vrij 

snel splitste in een wat snellere en wat tragere groep. Na die eerste orchideeën volgden er nog velen. 

Een prachtige tocht voor orchideeënliefhebbers dus. Het pas liep de hele route lang vals plat omhoog 

waardoor er uiteindelijk toch nog zo’n 300 meter geklommen was. De beek was prachtig helder en 

heerlijk koud. Qua vlinders zagen we vooral honderden, zo niet duizenden Erebia’s. Er waren wat 

hetere open stukken en wat koelere beboste stuken pad. Erg grappig, speciaal voor de meer natuur 

liefhebbende wandelaar was er vaak een klein zijpaadje, wat zich na een paar honderd meter weer 

bij het hoofdpad voegde. Qua natuur was het eerste deel van de tocht bijzonderder dan het tweede 

deel, maar al met al was het een heerlijk pad om een beetje in te lopen op de eerste dag. We sloten 

de wandeling af met wat drinken en gebak in de hut en konden toen heel gemakkelijk met de bus 

terug met behulp van de buskaartjes van de camping. 

Bram 
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Dinsdag 30 juli           2.1 

1. van Pederu naar de Fanes hut 

 

Om enkele minuten over 9 waren alle deelnemers aan de excursie aanwezig bij de bushalte, zo’n 500 

meter van de camping. Toen de bus arriveerde bleek deze al vol te zijn en daar moest ons gezelschap 

plus eenzelfde aantal andere wandelaars nog bij. Na wat duwen en persen lukte dat, je kon niet 

omvallen, maar je kon je ook nauwelijks bewegen. En zo reden we naar boven, zo’n 300 meter 

omhoog over een afstand van circa 10 km. 

Even voor 10 uur stapten we uit en splitste onze groep zich: één deel ging linksaf, steil omhoog 

richting de Sennes hutten, de anderen gingen rechtsaf, langzaam omhoog richting de Fanes hut. Deze 

deelnemers kozen voor het zonnige, stenige en drukke bergpad in plaats van het halfverharde auto- 

en mountainbike-pad. De zon scheen volop, er was nauwelijks een schaduwplek om te pauzeren en 

er liepen veel wandelaars. Maar er was ook een interessante flora aanwezig, dus ontstond er al 

spoedig een afsplitsing tussen ‘doorlopers’ en ‘kruipers’. Toch kwamen die twee groepen op 

rustplekken weer samen. 

 

 

           

De meesten zijn niet tot de Faneshütte, op 2060 m, gekomen, maar tot circa 1900 m waar het 

voetpad en de rijweg elkaar raken. Over deze rijweg afdalend waren we in een uur weer bij Pederu, 

bij de bus. En zonder dit afgesproken te hebben arriveerde ook de groep van de Sennes-wandeling 

hier gelijktijdig, zodat we weer met een overvolle bus richting camping reden, waar we ruim voor de 

onweersbui arriveerden. 

 

Gerard V.  

 

 

 

 

                             

                                 Fanes Hut     
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2. van Pederu naar de Sennes hut        2.2 

Bij de Pederu hut begonnen we onze tocht met een steile klim van 250 meter. Het pad was goed, 

maar vrij toeristisch en er was niet veel interessants te zien. Daarom besloten we in hoog tempo 

door te lopen en niet te stoppen voor plantjes. We moesten namelijk ook nog dezelfde weg terug. 

Eenmaal boven kozen we voor een flinke rondtocht langs de Munt de Sennes en de ‘gewone’ Sennes  

hut. Het pad naar de Munt de Sennes hut was een erg leuk ontoeristisch pad langs een hoop Arve’s. 

Voor de splitsing van het pad naar de hutten zagen we Edelweiss onder een overhangende rots. Bij 

de Munt de Sennes hut hebben we geluncht. Drankjes waren er erg goedkoop en het was rustig.  

Vlak na de Munt de Sennes hut stond een veldje met honderden zwarte vanilleorchissen. De Sennes 

hut was minder interessant. Erg toeristisch en begraasd gebied. Hierna kwam wel nog weer een leuk 

gebied met veel orchideeën. Het pad was wel weer groter en toeristischer geworden. Om op tijd 

terug te zijn voor de voorspelde regen liepen we daarom in flink tempo terug naar de Pederu hut. 

Een lange tocht, maar zeer de moeite waard. Ook het uitzicht was prachtig tussen de twee hutten. 

Bram  

 

 

 

Doorlopers   

 

              Afdaling naar de Pederu hut   

Bergmarmot     

       Gekuifde Rapunzel 
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Woensdag 31 juli naar de Kronplatz           3 

5 personen, fam. Ooms en ondergetekende. 

Tien voor negen, de bus naar de Furkelpas, wat gehaast vertrokken want je weet maar nooit, maar 

voor alles erin zat!!!  

Langs bossen, kapvlaktes en weiden; nogal steil en smal allemaal en floristisch zo te zien niet echt 

interessant. 

Het was even schrikken bij de pas, veel Bauarbeiten, stof en zwaar verkeer en vanuit de lift zag het er 

ook nog wat saai uit maar er graasde wel een ree! De eerste indruk boven was meer van een 

platgewalste kale bult met een zeker “pretparkgehalte” maar wat een uitzicht!  

         Uitzicht vanaf Kronplatz        

 

Bij de rondwandeling viel toch best het een en ander te beleven, aardig wat soorten planten, vlinders 

en andere insekten. Heel mooi in het begin waren de spierwitte wolken die onder ons de dalen 

vulden, later trok dat op, alleen rond de toppen bleef wat hangen. 

Terug omdat het weer wat minder werd om er beneden achter te komen dat de bus, tussen de 

Bauarbeiten, nog meer dan een uur op zich zou laten wachten. Maar eigenlijk hadden we dat kunnen 

weten. 

Toch de moeite waard maar liefst met een wat minder bewolkte dag. 

 

Gert 
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Donderdag 1 augustus van Col d’Ancona naar Rit, afdaling naar St. Vigil     4 

 
Er was eerst sprake van 2 excursiedoelen, maar uiteindelijk begonnen we allemaal bij het eindpunt 
van de lift naar Col d’Ancona. Daar vormden zich 4 groepjes. De meesten hadden een retourtje voor 
de lift genomen, maar niemand heeft hier gebruik van gemaakt. Ingrid en Jan hadden het wel gewild, 
maar ze waren te laat voor de laatste lift. Dat werd dus voor hen daar eten en dan met een taxi in 
plaats van de lift terug. Een iets duurdere, maar wel mooie terugrit. 
Jan liep nogal langzaam vanwege een dreigend hielspoor, dus zij scheidden zich al gauw af van hun 
groep (en werden zo groep 5). 

Het maffe was dat 
de andere groepen 
elkaar kort op 
elkaar allemaal 
weer troffen bij 
een alm in de 
buurt van Rit. 
Floristisch was het 
niet heel bijzonder, 
hoewel er wel wat 
leuke dingen zijn 
gezien. 
 

 Wat betreft wandelplezier vond ik het een beetje op wandelcorvee lijken. We liepen een groot deel 
op brede grindwegen, die nogal saai waren. Op de afdaling over smalle paden was er meer te 
beleven (Turkse lelie!). Maar die afdaling was best pittig en soms gewoon link! 
Maar we hebben het allemaal gehaald en er zijn geen blessures ontstaan. 
 
Het groepje van Bram e.a. heeft nog wel een heel leuke open top bereikt met mooi uitzicht en veel 
vlinders. Deze top heet de Rit. 
 
Johan 
 

Zaterdag 3 augustus         5.1 

1. bij Le dla Creda omhoog de kloof in  

 

Op aanraden van de groep die al eerder deze wandeling had 

gedaan, liepen wij met zijn vijven deze tocht voor de eerste keer. 

Behalve Tieke, die had hem al een keer gelopen. Het was inderdaad 

een prachtige tocht. Op het begin liep je door een bos, langs een 

beekje en kwam je bij een waterval. Steeds ging het best steil 

omhoog. Onderweg kwamen we veel planten tegen. Ook is de 

steenarend gespot. Na het hutje werd het gebied vlakker en 

rotsiger. Hier hebben we wel ongeveer 20 Edelweiss zien staan! 

Ook had je prachtig zicht op de toppen. Bovendien was het ook nog 

gezellig en mooi weer. We hebben genoten ☺ 

Iris 
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2. Naar Kronplatz, daar rondwandeling gemaakt          5.2 

 
Bijtijds met 6 man/vrouw vertrokken om de bus van 8.50 uur naar de Furkelpas te halen.  
Vandaar met de lift omhoog naar de Kronplatz op 2273 meter. Rond 10 uur was het daar  
Nog rustig en begonnen we met koffie en gebak. 
Na vanuit de Friedensglocketoren genoten te hebben van het uitzicht, vertrokken we  
voor een wandeling rondom de ‘Kronplatzbult’. 
Hoewel de vegetatie heel erg kort was vonden we toch nog enkele nieuwe soorten. Na  
een stevige afdaling kwamen we op de Panoramaweg. Hier liep het makkelijk, met  
steeds een prachtig uitzicht op de deels besneeuwde bergen. 
De terugweg was ongeveer 200 meter heel geleidelijk omhoog. 
Om 15 uur gingen we met lift en bus terug. 

 
Ingrid A. 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

     Notenkraker    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotszwaluwen   

 

 

Alpenleeuwenbek  
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Zondag 4 augustus naar het Grödnerjoch           6 

Vandaag een excursie naar het op 2100 meter hoogte gelegen 

Grödnerjoch (Passo di Gardena) ten westen van Corvara waar 

we per auto naar toe gingen. Het was al behoorlijk druk en dus 

was het even zoeken naar een parkeerplaats. Net na het 

hoogste punt konden we - betaald – parkeren.  

Om ons heen zagen we bloemenweiden omzoomd door hoge, 

steile en kale bergwanden. Rustig wandelden we omhoog 

richting uitzichtpunt op 2300 meter hoogte, ondertussen 

planten zoekend en bekijkend en vlinders vangend en 

determinerend. Er waren niet veel wandelaars. We 

passeerden een klein kerkje. 

Hogerop was de vegetatie gemaaid en was men bezig met 

hooien; twee vrouwen harkten op de steile berghelling - 

geluidloos - het maaisel bijeen, terwijl iets verderop een man 

met een lawaaierige bladblazer hetzelfde deed!  We liepen 

maar snel verder. 

Op het hooggelegen uitzichtpunt lunchten we en vonden we 

nog enkele bijzondere planten. Daarna liepen we, 

aanmerkelijk sneller nu, hetzelfde pad terug naar de auto. We 

vonden het een prachtig wandelgebied. 

 

Gerard V.        Turkse Lelie         

 

         

 Sfeerfoto’s 4 en 5 augustus 
 

 

 
Op bezoek bij ijsman Ötzi           Pianist bij Heilig Kreuz,    In de ijsgrot 

In museum in Bolzano  met zicht op gletsjer Marmolada      
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Dinsdag 6 augustus naar het Würzjoch        7 

In drie auto’s reden we naar ons reisdoel, het op 2006 meter hoogte gelegen Würzjoch ofwel Ju de 

Börz. Na een rit over een steile, smalle en kronkelige bergweg vanaf Longega via Rina en Antermoia 

bereikten we het grote parkeerterrein, maar het was er nu al druk. De zon liet verstek gaan, de 

wolken hingen laag en de bovenkant van de 2875 meter hoge, torenachtige, kale Peitlerkofel liet zich 

niet zien. Af en toe was er een kleine opening in de grijze wolkenmassa, zodat we nog een glimp van 

de top konden zien. Indrukwekkend waren de kale, geheel onbegroeide, steile flanken van het 

bergmassief. 

We wandelden over een breed pad - een stenige weg - omhoog naar een alm, de Munt de Fornella, 

waar we koffie gingen drinken met iets lekkers erbij. Voor kinderen was hier een speelplek aangelegd 

en dat vormde voor veel Italianen het doel van een uitstapje naar dit gebied.  

        Wij wandelden verder, over route 8B richting Utia     

        Göma, een hut die we niet meer bereikt hebben.  

        Route 8 is een rondweg om de Peitlerkofel en bestaat  

        vanaf de Munt de Fornella uit een pad rechtsom (8A)  

       of linksom (8B). Het tamelijk vlakke en stenige  

       bergpad ging eerst nog over de alm en kwam toen in      

       het bos aan de voet van het bergmassief. Bij een  

       mooie, groene bloemenhelling rechts verlieten we het   

       pad en klommen we, al planten zoekend, langzaam  

       omhoog.  Toen we terug wilden keren naar het bergpad  

       bleek het al lunchtijd te zijn, dus bleven we op deze  

       plantenhelling zitten. 

       Het begon nu licht te regenen en de temperatuur  

       daalde. Vanuit het westen kwam een donkere lucht  

       onze kant opzetten. We besloten nu over hetzelfde  

       pad terug te keren naar de auto’s, waar we net voor  

       de bui om 2 uur arriveerden. Bliksem en donder  

       waren al te zien en te horen, maar daar hadden wij  

      verder geen last van. Van de 12 kilometer lange  

      rondwandeling hebben wij uiteindelijk slechts 2,5 km    

      bekeken, maar dat was wel de moeite waard. 
   

               Gerard V. 
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Woensdag 7 augustus bus! naar La Villa en met de lift naar Utia Gherdenacia      8 

 

Het werd proppen in de shuttelbus 

Voor zes van ons mislukte deze klus 

De auto’s die de uitkomst brachten 

Moesten wel flink in de file wachten 

Dat was wel balen ondertussen 

Maar Jan scheurde ons er heelhuids tussen 

We gingen zelfs de bus voorbij 

Maar bij ‘t parkeren werden we weer minder blij 

Het eindigde in de Spargarage! 

(later werd dat bijna een blamage) 

Het was even zoeken naar de kabelbaan 

Maar daar bleek de rest al lang te staan 

Het pad was mooi maar wel wat zwaar 

Met edelweiss zelfs weliswaar   
       Edelweiss  

Een prachtig uitzicht bij de lunch in ’t groene gras 

Nou ja, een deel van ons zat bij de hut op het terras! 

Het steile pad omlaag werd naar ik g’loof     

Welhaast een soort van generatiekloof! 

De lift terug naar auto of de bus 

Een dag toch met een dikke plus! 

 

Gert 

 

 

 

Gletsjer Marmolada     
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Donderdag 8 augustus         9.1 
 

1. naar Ucia Picia Pre en via een kleine pas afdalend naar St Vigil 
 
Met zes mensen vertrokken wij met de bus naar de Furkelpas. Daar ging een pad door een stuk bos 

omhoog naar de Ucia Picia Pre, een kleine almhut. Het pad liep vrij stijl omhoog ongeveer 200 m 

klimmen. Er was een mooi uitzicht op de tegenoverliggende Kronplatz en op omliggende bergen. We 

hielden een koffiepauze en daarin besloten drie van ons verder omhoog te lopen, route 12b. Dat 

betekende nog ongeveer 200 m vrij steil omhooglopen op een goed beloopbaar pad waar veel Arnica 

.1stond. Plotselinge kwamen wij het bos uit, op een helling waar veel edelweiss bleek te staan. Daar 

zagen we ook een heel klein gentiaantje op 1 steeltje. Nog iets verder bij de splitsing (op ongeveer 

2200 m) een prachtig uitzicht op enerzijds het dal van San Vigilio en anderzijds de rotswanden en 

puinhellingen van de Piz da Perez. Daar zagen we bosjes alpenanjers en alpenaster staan.  

De afdaling liep over een smal pad langsheen steil aflopende grashelling. Opletten geblazen dus. 

Eigenlijk loop je langs een graad. Daarna prachtige boshelling waar we de graslelie zagen en de 

kruisbladgentiaan (een kwartier van de camping vandaan). Na zo’n kleine 1000 m te zijn afgedaald 

eindigden wij bij de camping.  

Een prachtige tocht maar niet geheel zonder risico bij nat weer.  

 

Alternatief zou zijn om vanaf de Furkelpas tot de bovenste splitsing te lopen, dus iets voorbij de 

helling met het edelweiss (20 minuten terug naar de hut en dan nog 40 minuten naar de Furkelpas) 

dezelfde route terug naar de Furkelpas. 

 

Ingrid M. 
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2. Furkelpas          9.2 

 

Op de afgesproken tijd stonden we te wachten bij de bushalte voor het VVV in het dorp San Vigilio. 

Ons doel voor deze dag was een rondwandeling in en om de Furkelpas. We waren met z’n zessen. De 

bus vertrok echter later dan we gepland hadden. Het gaf ons tijd in het naast gelegen dure hotel 

goedkoop koffie te drinken.  

 

Dan kruipt de bus door het dal omhoog. Dorpjes liggen geclusterd op de groene flanken van de pas.  

Smalle grijze linten asfalt ontsluiten de onschuldige soms nog onbevlekte bergen. De hemelse 

neerslag van de vorige dag stijgt als een sauna van dampen uit het vochtige dal. De bus duwt ons 

toeristen en andere toeristen verder omhoog. Wat willen we zien? Zien we eigenlijk wel of 

consumeren we alleen? De bus stopt voor luxe hotels. Wemelende draden van bergstations duwen 

gondels voor de buitensport omhoog. Hoger. Hoger…Liften, masten, restaurants en auto’s.  De witte 

skipistes van de voorbije winter zijn veranderd in groene vegetatieve lakens. Ontluisterende 

schoonheid zien we niet als we de panorama’s zien. Daar aan de einder liggen de bergen in diffuus 

blauw, groen en wit licht.  

 

Het wandelpad begint daar aan de overkant. Dan hebben wij onze weg uit deze indringende 

commerciële wereld snel gevonden. Het wandelpad gaat stijl omhoog. Gerard vindt de 

zijdeplantgentiaan. Al zo lang niet meer gezien. Een nieuwe vlindersoort, de argusvlinder, wordt bij 

de lijst gevoegd. We arriveren bij een uitspanning met een gezicht op de Kronplatz. We genieten een 

gecombineerde koffiepauze en lunch. Dan vinden drie meiden van onze groep het geslenter van de 

plantjesmensen en fotografen wel genoeg. Zij besluiten de afdaling naar het kampterrein te voet af 

te leggen. Zij nemen de kaart mee en wij, de overgebleven drie van de groep, vervolgen onze 

rondwandeling. Op de steile berghellingen staan vele Turkse lelies. We genieten van de stilte als we 

een niet geijkt wandelpad volgen terug naar de plaats waar we begonnen zijn. We nemen de bus 

zeer voldaan terug.   

 

Ron 
 

 

                                      

          Vlakbij de Sennes hut        
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Overpeinzing 
 

Tjak, tjak, tjak…….de timmerman van het grote groene bos is wakker. 
De kraai, de zwarte alerte harde werker, meldt dat de dag is begonnen. 
Oh ja? Zwak merelgeluid vult de nog koude ochtend. 
Een zachte roep van de goudvink vindt het ook nog wel vroeg. 
Een trillend staartje, hier om de hoek zie je denken wat dat nu allemaal moet.  
Zwart schitterend het oogje omhoog. 
De boekvinkjes hebben het reeds druk met het oppikken van dat wat de kampeerders hebben 
achtergelaten.  
Met sjieke trekkende bewegingen speurt de witte kwik naar de eerste insecten. 
Distelvinken en groenlingen wachten nog even tot de paardenbloemzaadjes niet meer zo nat zijn. 
Het vogelleven tussen de massieve bergen. 
                                                        
Wolken drijven tussen de grote jongens. Het is nog 
zo’n prille dag, zo feeëriek.  
Dragen de bergen de wolken of heffen de wolken de 
bergen omhoog. Illusie! 
De toppen van de sparren pieken door de witte 
wolken. Een verwarde haardos. 
Een groep KNNV’ers maakt zich los uit het dal… 
 
De rots- en de huiszwaluwtjes beginnen hun 
onnavolgbare jacht op vliegend insectenmenu.       
De zon warmt het leven op. 
Het wonder van kleuren en vormen is begonnen. 
Warrig nog zijn de gele kopjes van de havikskruiden. 
Zij kunnen niet op tegen de tover van geur en kleur van de orchidee. 
Diep ontroerend… of is het list, bedrog en verleiding voor eigen praal en pracht.  
Laten we het maar zijn zoals het is. Ruimte voor eigen roes en vervoering… 
Laten we het naamloos maar laten gaan.   
Laten wij gewoon gaan. 
Laten we de tred uit het baldakijn volgen. Open naar de schoonheid die geen naam heeft, geen  
naam behoeft. 
 

Ron 
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Vogellijst      Vlinderlijst 

Alpengierzwaluw      

Alpenkauw      Alpenhooibeestje 

Boerenzwaluw      Atalanta 

Boomklever      Bergerebia 

Buizerd       Bergluzerne    

Goudhaantje      Bergparelmoervlinder   

Goudvink      Blinde Bergerebia 

Groenling      Boswitje 

Huismus      Dambordje    

Huiszwaluw      Distelvlinder 

Kramsvogel      Geelvlekerebia    

Notenkraker      Groot Witje    

Putter       Grote Boswachter 

Raaf       Grote Erebia    

Rotszwaluw      Herdersparelmoervlinder  

Sperwer      Keizersmantel 

Steenarend      Klaverblauwtje 

Torenvalk      Kleine Vos    

Vink       Koninginnepage   

Vlaamse gaai      Parelmoervlinder 

Witte kwikstaart     Rotsvlinder    

Zwarte Kraai      Zwartsprietdikkop   

Zwarte Roodstart      

        

        

   

        

         

 

 

 

 

  Dierenlijst 
       Bergmarmot 

 Ree 

 Sprinkhaan 

 

      
Alpenkauw                      
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Kogelorchis: Orchidee op het dak van Europa 
 
tekst en foto’s: Gerard Harteveld 

 

 
Maandag 29 juni 2019. De eerste dag. 
De camping ligt aan de rand van het Natuurpark Fanes-Senes-Prags.  Lopend vanaf de camping langs 
de beek richting Pederü, nog net buiten het Natuurpark, vinden we maar liefst 9 soorten orchideeën. 
Toppers zijn enkele (bijna uitgebloeide) zeldzame koraalwortels en een tiental dennenorchissen. Een 
veelbelovend begin van dit kamp. De komende weken vertonen zich op verscheidene locaties niet 
alleen talrijke Grote maar ook Welriekende muggenorchissen (Gymnadenia conopsea en G. 
odoratissima) en hun hybriden. 
 
 
Verrassingen op de Grödnerjoch 
Zondag 4 augustus 2019: de Grödnerjoch blijkt een zonnig hoogtepunt voor de orchideeënmensen.  
We vinden er 10 soorten waarvan nog 4 nieuwe en dat halverwege het kamp. Eerst zes dagen later, 
de laatste dag, zal de Cypripedium calceolus als nieuwe soort aan de lijst toegevoegd worden en zo 
het totaal op twintig brengen. Bij de Gardenapas (Grödnerjoch) op 2121 m hoogte gelegen aan de 
Dolomiter Höhenweg stappen we uit de auto en staan vrijwel meteen oog in oog met orchideeën in 
de bergweide. Eén fraai exemplaar van de Aangebrande orchis (Neotinea ustulata) heeft zich wat 
verdekt opgesteld tussen de echte bergbewoners als Vanilleorchis (Gymnadenia nigra), Groene 
Nachtorchis (Dactylorhiza virides), Witte muggenorchis (Pseudorchis albida) en een enkele 
Kogelorchis (Traunsteinera globosa). Die laatste soort is interessant genoeg om even bij stil te staan. 
 
 
Naam 
Van Carl Linnaeus, verantwoordelijk voor het wereldwijd gebruik van de dubbele naamgeving, krijgt 
de Kogelorchis in 1759 de naam Orchis globosa. Sinds 1841 is hij als zelfstandig geslacht 

Traunsteinera van de Orchis 
afgesplitst. De geslachtsnaam 
Traunsteinera is een  eerbetoon aan 
de Tiroler plantkundige Joseph 
Traunsteiner. Ook de Dactylorhiza 
traunsteineri, de Smalbladige orchis, 
is naar hem vernoemd. In alle 
Europese orchideeënboeken is 
Traunsteinera de laatste 
wetenschappelijke naam in het 
register, wat het opzoeken 
vergemakkelijkt. Tot het geslacht 
Traunsteinera behoort nog een 
(onder-)soort, Traunsteinera 
(globosa subsp.) sphaerica die in de 
Kaukasus groeit. Het Latijnse 
globosos betekent, evenals 
sphaerica, bol, bolvormig en slaat 

op de vorm van de bloem. De bloeiwijze begint piramidevormig en wordt later rond tot eivormig.  
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Dakbewoner 
De Traunstenera is niet het enige geslacht met populaties boven de 2500 m hoogte in Europa. Samen 
met de genera Chamorchis en Nigritella groeit hij voornamelijk in de Alpen en de hoogste montane 
zones. In tegenstelling tot die laatste twee die ook in het noorden van Scandinavië op zeeniveau 
voorkomen, groeit de Traunsteinera alleen in Midden- Europa. Hij is daarmee de enige Europese 
orchideeënsoort die voornamelijk beperkt is tot grote hoogte, 500 – 3000 meter: orchidee op het dak 
van Europa. 
 
Bloem 
Alle kortstelige bloempjes liggen wang aan wang met sierlijk uitgestrekte bloembladen en vormen 
een kleine ‘bloemenengel’. Bij de T. globosa zijn de petalen en sepalen aan de uiteinden verlengd tot 
knotsvormige, spatelvormige uitsteeksels die een karakteristiek en uniek kenmerk zijn onder 
Europese orchideeën. De Nigritella heeft ook een vergelijkbare korte en dichtbloemige bloeiwijze, 
maar mist die lepelvormige uiteinden. Bovendien is daar de lip aan de bovenzijde van de bloem 
geplaatst. 
De lipbasis is plat en kaal, waardoor insecten een tactiele (de tastzin betreffende) oriëntatie krijgen. 
Een deel van de bloempjes is niet volledig 180 graden gedraaid: de lip is dan niet naar onder, maar 
zijwaarts gekeerd. 
 
Bedrogbloem 
De voedselarme bodem maakt dat de orchis extra zuinig 
moet zijn op stikstof en fosfor, belangrijke 
bouwelementen voor stuifmeel. Het stuifmeel van 
orchideeën is niet los, maar wordt in de vorm van 
stuifmeelklompjes aan de bestuivers vastgeplakt. Die 
transporteren het hele klompje naar een andere bloem. 
De Kogelorchis lokt insecten zonder daar beloning in de 
vorm van nectar of stuifmeel tegenover te stellen. Ook 
de dunne, korte spoor bevat deze stoffen niet. Een 
derde deel van alle orchideesoorten produceert geen 
nectar. De bloemen worden bestoven door bedrog. De 
lokmiddelen kleur, vorm en geur worden succesvol 
ingezet.  
 
Kleur 
De roze tot paarse kleur van de knotsorchis suggereert 
de aanwezigheid van nectar zoals wel aanwezig bij 
medebewoners van de bergweide Muggenorchis, Vanilleorchis en Bergknautia. 
 
Vorm 
De insecten zouden misleid worden doordat de kogelorchis de bloeivorm van Duifkruid en 
Bergknautia nabootst (Van der Cingel, 1995). Bij nader onderzoek is hier geen sprake van Batesian 
(bloemen)mimicry, maar van algemene voedselmisleiding door de aanwezigheid van een 
verscheidenheid aan insecten, vooral vliegen, vlinders, bijen, kevers enz. (Pederson, 2017). 
 
Geur 
Met een valeriaanachtig parfum weet de Traunsteinera globosa de insecten te lokken, terwijl buren 
als Gymnadenia conopsea (Muggenorchis) en Nigritella nigra (Vanilleorchis) dat met vanille-odeur 
doen. Die geuren nemen mensen tenminste waar, in werkelijkheid gaat het om een rijk boeket van 
geurelementen, bij de grote Muggenorchis zijn dat er wel 40. Het geurverschil tussen de bloemdelen 
geeft de insecten belangrijke informatie. Het ‘geurpad’ is behulpzaam bij het naderen van de bloem, 
het landen op de lip en het naar binnenkruipen op zoek naar voedsel. Tijdens de vergeefse zoektocht 
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krijgt de bezoeker wel een of twee pollina op zijn kop gekleefd. Bij een volgend bloembezoek bestuift 
hij daarmee de stempel. Een goede vruchtzetting geeft aan dat het systeem bij de T. globosa goed 
werkt. 
 
Tenslotte 
Met plezier harkte ik thuis deze informatie bij elkaar en hiermee gewapend kijk ik uit naar een 
volgende ontmoeting met de ‘Orchidea dei prati’ op de Alpenweide. Een hernieuwde kennismaking 
met dit bijzondere, vrij zeldzame ‘Kugeliges Knabenkraut’ dat meestal alleen staat en met zijn lange 
slanke stengel vaak niet opvalt tussen gelijk gekleurde planten. Ik zal met nieuwe ogen de details 
bekijken, bewonderen en fotograferen. Natuurlijk zal ik deze keer niet vergeten (te trachten) het 
valeriaanachtige parfum op te snuiven. 
Dat geldt ook voor de natuurlijke hybride de Roze vanilleorchis (x Gymnigritella suaveolens = 
Gymnadenia conopsea x Nigritella rhelicani) die ik op het eind van de wandeling op de Gardenapas 
vond. Met Grote muggenorchis en Vanilleorchis als ouders is het niet verwonderlijk dat hun kind de 
naam suavolens draagt, wat zoveel betekent als welriekend.  
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Plantenlijst 
 

Toelichting bij de plantenlijst 
 

De plantenlijst bestaat uit ongeveer 230 soorten en is samengesteld uit 10 excursieformulieren en 

enkele losse waarnemingen. Op de laatste dagen zijn geen excursieformulieren ingevuld. 

Lang niet alle planten die we hebben gezien zijn genoteerd op de formulieren en ook zijn lang niet 

alle planten gedetermineerd. Dit doet er niet aan af dat er veel leuke waarnemingen zijn gedaan, 

waaronder 21 orchideeënsoorten. 

De planten zijn vooral op naam gebracht met de “Flora Helvetica”, 3e druk, 2001 en de “Bergflora van 

Europa”, 3e druk, 2003. 

Voor de volgorde van de families is gebruik gemaakt van de “Flora van België .... etc”, 2e druk, 1995, 

omdat niet alle families van de gevonden planten worden genoemd in de “Heukels”. 

Soms kon geen Nederlandse naam worden gevonden; in dat geval staat de naam tussen “ … “ en is 

het meestal een letterlijke vertaling van de wetenschappelijke naam of van de in de Flora Helvetica 

opgenomen naam. 

 

Misschien wel de leukste waarneming is op de laatste dag van het kamp gedaan door Gerard V.  

Aan weerszijden van het pad langs de rivier, ter hoogte van restaurant Le dla Creda, stonden 

ongeveer 170 (uitgebloeide) exemplaren vrouwenschoentje. Opvallend was dat er maar 15 

zaaddozen werden gevonden; mogelijk hebben maar weinig planten gebloeid door de droogte in de 

bloeiperiode. 

 

Jan  

Heel veel muggenorchis       



29-7: van St. Vigil naar Pederu langs rivier 4-8: Grödnerjoch Gerard V.

30-7: vanaf Pederu naar Ucia de Fanes 4-8: Grödnerjoch Jan C.

31-7: bij Le dla Creda de kloof in 5-8: vanaf Badia naar Heiligkreuz

1-8: vanaf Col d'Ancona, via Rit naar St. Vigil 6-8: Ju de Börz / Wurzjoch

2-8: Grödnerjoch 8-8: Furkelpas

3-8: Kronplatz 10-8: Langs rivier bij Le dla Creda
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Lycopodiaceae Wolfsklauwfamilie

Lycopodium annotinum Stekende wolfsklauw x x x

Equisetaceae Paardenstaartfamilie

Equistetum sylvaticum Bospaardenstaart x

Botrychiaceae Maanvarenfamilie

Botrychium lunaria Gelobde maanvaren x

Hypolepidaceae Adelaarsvarenfamilie

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren x

Thelypteraceae Moerasvarenfamilie

Gymnocarpium dryopteris Gebogen driehoeksvaren x x x x

Gymnocarpium robertiana Rechte driehoeksvaren x

Phegopteris connectilis Smalle beukvaren x

Aspleniaceae Streepvarenfamilie

Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel x

Asplenium ruta-muraria Muurvaren x

Asplenium trichomanes Steenbreekvaren x

Asplenium viride Groensteel x

Athyriaceae Wijfjesvarenfamilie

Cystopteris fragilis Blaasvaren x

Dryopteridaceae Niervarenfamilie

Polystichum lonchitis Lansvaren x

Pinaceae Dennenfamilie

Pinus cembra Alpenden of Arve x x

Cupressaceae Cipresfamilie

Juniperus communis ssp. nana (= alpina) Dwerg-Jeneverbes x x x

Ranunculaceae Ranonkelfamilie

Aconitum napellus Blauwe monnikskap x x

Aconitum vulparia Gele monnikskap x x x x x

Actea spicata Christoffelkruid x

Aquilegia vulgaris Wilde akelei x x

Caltha palustris Dotterbloem x

Clematis vitalba Bosrank x

Hepatica nobilis Leverbloempje x

Pulsatilla alpina Alpenanemoon x x

Ranunculus acris Scherpe boterbloem x

Ranunculus repens Kruipende boterbloem x x

Trollius europaeus Europese trollius x

Berberidaceae Zuurbesfamilie

Berberis vulgaris Zuurbes x

Papaveraceae Papaverfamilie

Papaver aurantiacum (= Papaver rhaeticum) "Gele alpenklaproos " of x

   Rhaetische klaproos

Caryophyllaceae Anjerfamilie

Dianthus deltoides Steenanjer x

Gypsophila repens Kruipend gipskruid x

Lychnis flos-cuculi Echte koekoeksbloem x

                               KNNV-kamp 2019, Dolomieten, van 28 juli tot 11 augustus

                  Excursiegebieden



Silene aucalis Stengelloze silene x

Silene nutans Nachtsilene x

Silene pusilla "Alpennachtsilene" x

Silene vulgaris Blaassilene x x

Stellaria graminea Grasmuur x

Chenopodiaceae Ganzevoetfamilie

Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik x x x

Polygonaceae Duizendknoopfamilie

Persicaria bistorta Adderwortel x

Polygonum bistorta Adderwortel x x

Polygonum viviparum Levendbarende duizendknoop x x x

Rumex alpinus "Alpen"zuring x

Rumex scutatus Spaanse zuring x x

Hyperiaceae Hertshooifamilie

Hypericum perforatum Sint-Janskruid x

Cistaceae Zonneroosjesfamilie

Helianthemum nummularium Geel zonneroosje x

Violaceae Viooltjesfamilie

Viola biflora Tweebloemig viooltje x x

Salicaceae Wilgenfamilie

Salix reticulata Netnervige wilg x

Brassicaceae Kruisbloemenfamilie

Biscutella laevigata Glad brilkruid x x x x

Ericaceae Heidefamilie

Arctostaphylos uva-ursi Berendruif x

Calluna vulgaris Struikhei x

Rhododendron ferrugineum Roestbladig alpenroosje x

Rhododendron hirsutum Borstelig alpenroosje x x x

Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes x x

Vaccinium uliginosum Rijsbes x x

Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes x x x x

Empetraceae Kraaiheidefamilie

Empetrum nigrum Kraaiheide x x x

Pyrolaceae Wintergroenfamilie

Orthilia secunda Eenzijdig wintergroen x

Pyrola media Middelst wintergroen x

Pyrola rotundifolia Rondbladig wintergroen x x x x x

Monotropaceae Stofzaadfamilie

Monotropa hypopitys Stofzaad x

Primulaceae Sleutelbloemfamilie
Androsace helvetica Zwitsers mansschild x
Primula veris Gulden sleutelbloem x
Saxifragaceae Steenbreekfamilie

Parnassia palustris Parnassia x x x x x

Saxifraga aizoides Gele bergsteenbreek x

Saxifraga diapensioides x

Saxifraga exarata ssp. moschata "Muskus"steenbreek x x

Rosaceae Rozenfamilie

Dryas octopetala Zilverwortel x x x

Filipendula ulmaria Moerasspirea x

Fragaria vesca Bosaardbei x

Geum montanum Bergnagelkruid x x

Geum rivale Knikkend nagelkruid x x

Potentilla aurea Goudgele ganzerik x

Potentilla clusiana "Clusius" ganzerik x

Potentilla erecta Tormentil x

Potentilla nitida Roze ganzerik x

Rosa pendulina (= Rosa alpina) Alpenhaagroos x

Rubus idaeus Framboos x



Fabaceae Vlinderbloemenfamilie

Anthyllis vulneraria Wondklaver x

Astragalus alpinus Alpentragant x x

Astragalus danicus Deense tragant x

Astragalus montanus (= Oxytropis jacquinii) "Berg-hokjespeul" x

Genista tinctoria Verfbrem x

Lathyrus pratensis Veldlathyrus x

Lotus corniculatus Gewone rolklaver s.s. x

Medicago falcata Sikkelklaver x

Onobrychis viciifolia Esparcette x x

Ononis spinosa ssp. Austriaca Oostenrijkse' kattendoorn x

Securigera varia Bont kroonkruid x

Trifolium alpinum Alpenklaver x x

Trifolium badium Bruine klaver x x x

Trifolium montanum Bergklaver x x x

Trifolium pratense Rode klaver x

Vicia cracca Vogelwikke x

Vicia sepium Heggenwikke x

Vicia sylvatica Boswikke x x

Onagraceae Teunisbloemfamilie

Chamerion angustifolium Wilgenroosje x

Thymelaeceae Peperboompjesfamilie

Daphne mezereum Rood peperboompje x x

Santalaceae Sandelhoutfamilie

Thesium alpinum Alpenbergvlas x x x

Linaceae Vlasfamilie

Linum catharticum Geelhartje x x

Polygalaceae Vleugeltjesbloemfamilie

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem x x

Apiaceae Schermbloemenfamilie

Pimpinella major Grote bevernel x

Pimpinella saxifraga Kleine bevernel x

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid x

Gentianaceae Gentiaanfamilie

Gentiana asclepiadea Zijdeplant gentiaan x

Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan x

Gentiana lutea Gele gentiaan x

Gentiana nivalis Sneeuwgentiaan x x

Gentiana punctata Gestippelde gentiaan x

Gentianella amarella Slanke gentiaan x x x x

Cuscutaceae Warkruidfamilie

Cuscuta europaea Groot warkruid x

Boraginaceae Ruwbladigen

Echium vulgare Slangekruid x

Lamiaceae Lipbloemenfamilie

Acinos alpinus Alpensteentijm x x

Horminium pyrenaicum Pyreneese drakenmuil x x x

Linaria alpina Alpenleeuwenbek x x

Prunella grandiflora Grote brunel x x

Salvia pratensis Veldsalie x

Stachys alopecuros "Lichtgele betonie" x

Teucrium montanum Berggamander x

Thymus pulegioides Grote tijm x x

Plantaginaceae Weegbreefamilie

Plantago media Ruige weegbree x

Scrophulariaceae Helmkruidfamilie

Bartsia alpina Alpenhelm x x

Euphrasia stricta Stijve ogentroost x x x

Melampyrum sylvaticum Boshengel x x



Pedicularis ascendens "Opstaand" kartelblad x

Pedicularis elongata Smalgebekt kartelblad x

Pedicularis rostratocapitata (= P. incarnata) Vleeskleurig kartelblad x

Rhinanthus alectorolophus Harige ratelaar x

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar x x

Rhinanthus minor Kleine ratelaar x

Verbascum nigrum Zwarte toorts x

Verbascum thapsus Koningskaars x

Veronica spicata Aarereprijs x

Veronica urticifolia Netelereprijs x x x

Orobanchaceae Bremraapfamilie

Orobanche gracilis Sierlijke bremraap x x x x

Lentibulariaceae Blaasjeskruidfamilie

Pinguicula spec. Vetblad spec.; uitgebloeid x x x x x

Campanulaceae Klokjesfamilie

Campanula barbata Harig klokje x x x x

Campanula cochlearifolia Elvenvingerhoedje x

Campanula persicifolia Prachtklokje x

Campanula rotundifolia Grasklokje x x

Campanula scheuchzeri "Scheuchzers" klokje x x

Physoplexis comosa Gekuifde rapunzel x

Phyteuma hemisphaericum Halfbolvormige rapunzel x x

Phyteuma orbiculare Bolrapunzel x x x

Phyteuma sieberi Dolomietenrapunzel x x

Phyteuma spicatum Witte rapunzel x

Campanula patula Weideklokje x x

Campanula rapunculoides Akkerklokje x x

Phyteuma scorzonerifolium Schorseneer-rapunzel x

Caprifoliaceae Kamperfoeliefamilie

Lonicera alpigena Alpenkamperfoelie x

Lonicera nigra Zwarte kamperfoelie x

Sambucus racemosa Trosvlier x x

Valerianaceae Valeriaanfamilie

Valeriana elongata "Gerekte" valeriaan x

Valeriana officinalis Echte valeriaan x

Dipsacaceae Kaardebolfamilie

Knautia arvensis Beemdkroon x x x x

Knautia dipsacifolia Bergknautia x

Scabiosa columbaria Duifkruid x

Asteraceae Composietenfamilie

Achillea millefolium Duizendblad x

Adenostylis alliariae "Grijze"Alpendost x x x

Antennaria dioica Rozenkransje x x x x

Arnica montana Valkruid x x x x x

Aster alpinus Alpenaster x x

Buphthalmum salicifolium Smalbladig koeienoog x

Carlina aucalis Zilverdistel x x

Centaurea jacea Knoopkruid x

Centaurea nigrescens "Zwartachtig" knoopkruid x

Centaurea spec. "Grote centaurie" x

Cirsium erisithales Bleekgele vederdistel x x x x

Cirsium helenioides Ongelijkbladige distel x

Cirsium spinocissimum Dichtgestekelde vederdistel x

Crepis aurea Goudgeel streepzaad x x x

Erigeron acer Scherpe fijnstraal x

Erigeron uniflorus Eenhoofdige fijnstraal x x

Hieracium intybaceum "Witachtig" havikskruid x

Hieracium lanatum Wollig havikskruid x x

Hieracium lanatum Wollig havikskruid x



Hieracium pilosella Muizenoor x

Hieracium staticifolium "Grasanjerbladig" havikskruid x x

Homogyne alpina Alpenhoefblad x

Hypochaeris uniflora Eenhoofdig biggenkruid x x

Leontopodium alpinum Edelweiss x x

Leucanthemum vulgare Gewone margriet x x

Mycelis muralis Muursla x

Scorzonera humilis Kleine schorseneer x

Senecio abrotanifolius Tiroler kruiskruid x

Senecio cordatus (= alpinus) Alpenkruiskruid x

Solidago virgaurea Echte guldenroede x x

Tragopogon pratensis Gele morgenster x

Juncaceae Russenfamilie

Luzula luzuloides Witte veldbies x x

Cyperaceae

Eriophorum angustifolium Veenpluis x

Eriophorum latifolium Breed wollegras x

Poaceae Grassenfamilie

Brachypodium pinnatum Gevinde kortsteel x

Briza media Bevertjes x

Melica uniflora Eenbloemig parelgras x

Poa alpina Alpen beemdgras x

Poa bulbosa var. vivipara Levendbarend beemdgras x

Liliaceae Leliefamilie

Colchicum autumnale Wilde herfsttijloos x x

Lilium martagon Turkse lelie x x x

Maianthemum bifolium Dalkruid x x

Paris quadrifolia Eenbes x

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel x

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel x

Tofieldia calyculata "Tofieldia" x x x x x

Veratrum album Witte nieswortel of Dodenwaard x x x

Allium schoenoprasum Bieslook x x

Allium victoriale Alpenlook x

Orchidaceae Orchideeënfamilie

Corallorhiza trifida Koraalwortel x

Cypripedium calceolus Vrouwenschoentje x

Dactylorhiza fuchsii Bosorchis x x x

Dactylorhiza majalis ssp. alpestris "Alpenorchis" of Meiorchis x

Dactylorhiza virides (= Coeloglossum viride) Groene nachtorchis x x x x

Epipactis atrorubens Bruinrode wespenorchis x x

Epipactis helleborine ssp. helleborine Brede wespenorchis x

Epipactis muelleri Geelgroene wespenorchis x

Goodyera repens Dennenorchis x x

Gymnadenia (= Nigritella) nigra (= rhelicani) Zwarte vanille-orchis x x x

xGymnigritella suaveolens Roze vanille-orchis x

Gymnadenia conopsea Grote muggenorchis x x x x x x x x

Gymnadenia odoratissima Welriekende muggenorchis x x x x x x

Malaxis monophyllos "Eénblad orchis" x

Neotinea (= Orchis) ustulata Aangebrande orchis x

Neottia (= Listera) ovata Grote keverorchis x x x x

Neottia nidus-avis Vogelnestje x

Ophrys insectifera Vliegenorchis x

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis x

Pseudorchis albida Witte muggenorchis x x x x x

Traunsteinera globosa Kogelorchis x


