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La Plagne en omgeving
Patrick Mannens

Reeds verschillende jaren brachten we onze
wintervakantie door in La Plagne en steeds weer
opperde ik dat ik wel eens gedurende de late lente
daarheen wou trekken. De begroeiing liet
vermoeden dat diverse struiken in bloei, samen
met de éénjarigen een mooi spectakel moesten
bieden.
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La Plagne en omgeving
Nigritella austriaca
De bekende wintersportgebieden openen evenwel
hun deuren pas tijdens de maand juli en zouden –
zoals bleek- er in juni gans velaten bij liggen.
Echte spooksteden.
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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.

Na wat zoekwerk op internet vond ik begin 2009
een oplossing. De ‘Gite De Montvilliers’ kon
perfect dienst doen als uitvalsbasis. Deze bevindt
zich immers nabij Mont Albert, één van de
satelietstations van La Plagne. We planden van
daaruit vooral enkele trips naar de ons bekende
skigebieden, waar we herkenningspunten van onze
wintervakanties hoopten te vinden.
‘Gite De Montvilliers’ , Hameau de Montvilliers
73210 Aime. Tel.+33(0)479097543
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Dag 1 : We bezochten La Plagne en de diverse
satelietstations. De eerste vaststelling was de
blijkbaar andere afmetingen ten opzichte van de
winterbeelden. In het winterwit lijkt alles veel
groter, veel wijdser en opener. Vanzelfsprekend
was er ook de grote groente ruimte, die wij enkel
als monotoom wit kenden. Maar ook de
verdoken rotspartijen, de ogenschijnlijk
onneembare hoogte verschillen, stijle hellingen,
enz. boden een heel andere kijk.

Even een lijstje van de vondsten op dag 1:
- Dactylorhiza fuchsii
- Dactylorhiza maculata
- Platanthera chloranta
- Listera ovata
- Gymnadenia conopsea
- Orchis militaris
- Orchis majalis
- Orchis majals subsp.alpestris
- Pseudorchis albida

Dactylorhiza fuchsii

Belle Plagne ongeveer vanuit dezelfde
postitie in de winter en in de zomer.
In de rand van al dat verkennen had ik stiekem
gehoopt ook enkele orchideeën te vinden. Een
echte orchideeëntrip moest het niet worden, maar
onwillekeurig werd het dat toch! Die eerste dag
leverde immers al direct een 9-tal soorten op.
Waaronder voor mij alvast ééntje wat ik nooit
eerder zag.
Listera ovata
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Dag 2 : Die zouden we doorbrengen nabij La
Grande Motte en Tignes. In dat laatste station
verbleef zoonlief immers enkele keren in Le Bec
Rouge. En we wilden de zo geroemde sublieme
ligging van zijn verblijf wel eens checken.

We reden eerst naar La Grande Motte, daar
stonden we zelfs met de voeten op de sneeuw.
Zowel in La Grande Motte als in Tignes bleek er
heel wat meer beweging te zijn dan voorheen in
het doodse La Plagne. We vonden er ’s middags
zelfs een restaurant met terras wat open was dat
was in geen een ander gebied het geval.

Tignes leek veel opener en ’s zomers leken de
grote meren ook wat te bieden te hebben. We
waren er eigenlijk net een week te vroeg om de
opening van het zomerseizoen mee te maken.
Zomerski, bergwandelen en allerlei sporten
lijken daar de grote aantrekkingspool. De laatse
hand werd duidelijk gelegd aan de
voorbereidingen daarvoor.

Martine deed ook aan fotograffie.
Zoontjes hotel was duidelijk leuk gelegen en de
after ski bars aan de andere kant van de straat
vielen ons natuurlijk ook op!
Ook daar een rijke orchideeënoogst. We vonden
er quasi alles wat we de dag eerder vonden, maar
nu ook :
-

Traunsteinera globosa

Coeloglossum viride
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Coeloglossum viride
Nigritella austriaca
Orchis mascula
Traunsteinera globosa
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‘s Avonds spraken we met Yves en Marie (de
uitbaters van de Gite De Montvilliers) over mijn
voorliefde voor orchideeën. Bleek dat er een
week eerder twee dames uit Noord Frankrijk bij
hen hadden gelogeerd en die hadden gezocht
naar de ‘Sabot de Venus’. Ze zouden een
exemplaar hebben gevonden nabij Notre Dame
Du Pré.

Wij dus met de wagen het dorp door. We reden
bergop dwars door het ‘Bois des Allemands’
richting ‘Mont Jovet’. Waarlijk een pracht stuk
natuur. Maar wederom vonden we geen
Venusschoenen. Op terugweg vonden we een
pad naar een waterval, veel dichter bij het dorp,
dat zou soelaas moeten brengen. Waar we de
wagen moesten achterlaten stonden weer wat
orchideeën en ook één exemplaar van
Cephalanthera longifolia .

Cephalanthera longifolia
En ja hoor na een half uurtje stappen, vlak voor
de waterval vonden we een prachtig exemplaar
van Cyperpedium calceolus. Mijn echtgenote
Martine merkte de plant als eerste op.

Gymnadenia conopsea
Dag 3 zou ons dus daarheen leiden. Net voor het
dorp moesten we links een weggetje inslaan net
voorbij een kapelletje. We vonden dat weggetje
en heel wat mooie planten, waaronder weer wat
reeds gevonden orchideeën. Maar geen ‘Sabot’Venusschoen !
Er liep ook een groepje schoolkinderen met een
drietal leerkrachten. Ze plukten er bloemen de de
onderwijzer liep met een Gymnadenia door zijn
knoopsgat. Ik vroeg hem of hij toevallig de
‘Sabot De Venus’ niets wist staan. Nu daar we
liepen wist hij er geen, maar aan de heel andere
kant van het dorpje, nabij een waterval zouden er
staan. Eén van de juffen wist zelfs dat ze al een
week in bloei stonden.
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Cyperpedium calceolus
Maar dan iets verder voorbij de waterval was het
helemaal feest. Her en der stonden enkele
exemplaren, maar vooral een eerste bosje met 24
bloemen viel op en vlak erbij nog een bosje met
wel 36 bloemen. Vlakbij vonden we nog meer
moois ondermeer Neotia Nidus-avis en divers
andere orchideeën. Een weide vol, vast meer dan
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duizend planten. Datylorhiza’s, Orchissen,
Gymnadenia en massa’s hybriden.
De nieuwe oogst voor de dag :
-

Onze laatste vondsten :
-

Cyperpedium calceolus
Cephalanthera longifolia
Neotia Nidus-avis

Limodorum abortivum
Epipactis atrorubens
Dactylorhiza sambucina
Cephalanthera rubra
Plathanthera bifolia

Besluit :
4 top dagen voor een orchideeënliefhebber, 4 top
dagen voor iemand die graag lekker eet, want in de
Gite werden we door Ives en Marie waarachtig in
de watten gelegd. Steengril, raclette, kalkoen,
typische voorgerechten uit de streek en de
lekkerste desserts. Het eten was gewoon super
lekker. Het waren overigens ook 4 top dagen voor
wie tot rust wilde komen. Wakker worden op de
tonen van het gezang van vogeltjes, uitrusten in het
late avondzonnetje na een vermoeiende wandeling
op het terras van de Gite, wegdromend in een glas
landwijn.
Kortom een aanrader voor wie deze trip wil
overdoen!

Yves & Marie Bonneaud
Gite De Montvilliers,
Hameau de Montvilliers, 73210 Aime
Tel: +33(0)479097543
contact@gite-de-montvilliers.com
Neotia Nidus-avis
Dag 4 was alweer gelijk ook onze laatste dag ter
plaatse. Deze dag trokken we naar Les Menier en
Val Thorens. Na drie dagan van super zonnig en
warm weer, werden we daar zowat uigeregend.
De terugweg was zelfs een echte stortvloed. En
toch hadden we net genoeg tijd om Val thorens
en Les Menier te verkennen. Die gebieden leken
net als La Plagne eerder verlaten. Er was
duidelijk nog geen spraken van een
zomerprogramma. Des ondanks alles vonden we
ook nu weer enkele ‘nieuwe’ orchideeën. De
leukste leek wel dat éne gele exemplaar van
Dactylorhiza sambucina, wat wer als eerste werd
opgemerkt door Martine.
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http://www.chalet.gite-de-montvilliers.com/
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Cyperpedium calceolus

Pseudorchis albida

Dactylorhiza sambucina

www.PnPOrchids.be
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