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Rietorchis (Dactylorhiza
talloze
maar herbergl ook

s2

ttaatsbosbeheer

M
ÉJ,$
Ë.É!.ü

tr
Åt$

ffi

w

tffi

6/t
þ

4
4
þ
G/4

z

4

z

m aj a I i s p ra ete

rmissa) en

M

oeraswes

pe norch

i

s

(Epi pa cti s p a I us-

f¡s) maken in aantallen en verspreiding de dienst uit. Honingorchis en Groenknolorchis komen meer sporadisch voor.
Landelijk gezienziin zii de meest bijzondere.
Honingorchis (Herminium monorchis) in de Lauwersmeer is
bekend vanafde 7o-er jaren van de vorige eeuw. Op zandige
wadplaten van de voormalige lladdenzee zijn na afsluiting
plaatselijk omstandigheden ontstaan die veel lijken op condities van vochtige duinvalleien; Honingorchis vest¡gt zich op
kleine heuveltjes met vocht- en zoutgradiënten. \)laar de

C.R. Fraser Jenkins, bevesiigt later de determinatie (en Koos vindt
een tweede exemplaar op r6.02.2015). Sipke kreeg van Staatsbosbeheer toestemming in het hele bos naar varens te gaan zoeken.

Mei zor5 meldt hif: "ln totaal vond ik zl6 varens uit het Dryopteris
aftnis-complex; meestal betreft dit Dryopteris borreri en soms
Ceschubde mannetjesvaren in strikte zin (Dryopteris ofinß):'
Sinds een paar iaar neemt men aan dat het D. a¡ffnis-complex een
viertal soorten heeft en D.borreri bii ons het meest algemeen is.
Op Sipke's lijst staan 23 varenlaxa waarvan tt taxa nieuw zijn
voor de locatie; daaronder een tweede nieuwe soort voor Nederland: Dryopteris kuratae, een varen uit Japan.
ma e if ze rva re n (Cy ño m i u m fo rtu n ei), Olif antsl u rfva
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(D ry o pte-

cycadina), Herfstvaren (Dryopteris erythrosora) en Clansschild-

bodem meer slik/klei bevat ofzouter is, is de vegetatie geheel
anders. Dit jonge landschap kende in t98o - zooo z'n toptijd.
Op het 'Land van juffrouw Alie' groeiden toen tot meer dan

varen (Polystichum polyblepharurz) stammen eveneens uit OostAzië en zijn nog maar enkele keren in Nederlandse natuur gevonden. De sporen van die varens kunnen zich vanuit tuinen hebben

zoo Honingorchissen. Daarna gaat de soort achteruit

verspreid. Dryopteris kuratae wordt nauwelijks verkocht;.die soort
en Dryopteris pseudodisjuncta zijn in het Purmerbos wellicht ont-
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moedelijk door een combinatie van verzuring, zodevorming
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geven door bij natuurwerk-

(D ryopteris cristata), Eikvaren
(Polypodium vulgare) en Brede eik-

dagen in november het terrein te maaien, maaisel af te
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voeren en de moslaag uit te
harken. Zo krijg je weer een
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taten lijken veelbelovend,

mogelijkheden biedt.
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Knopbies en Heidehommel
in de Bruuk

vooral door droogte.

Groenknolorchis (Liparis Ioe-

ln de Bruuk is in zor5 voor het

sølir) komt in de Lauwers-

eerst Knopbies gevonden en in

meer ook op met vochtige

zor3 Heidehommel. Ze maken dit
juweeltje met Blauwgrasland, Hei-

duinvalleien vergelijkbare
locaties voor. Altijd in klei-

schraal grasland en potenties voor

nere aantallen, maar de

terugkeer van Kalkmoeras (Knop-

trend lijkt sterk op die van
de Honingorchis. De soort
wordt eveneens snel zeld-

biesverbond) weer iets completer.

zamer. Boswachter Hans

geworden soorten kans zien zich
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beheer, zeker als deze zeldzaam
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(Schoenus nigricans) is afhankeli jk
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voor. De laatste voor Celderland
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verschraling proberen we de
soort te bevoorrechten, alhoewel de voortschrijdende
successie en struweelvorming moeilijk te stoppen is."

Purmerbos is toplocatie voor varens
Floron-onderzoeker en varenspecialist Sipke Conggrilp is laaiend enthousiast over het Purmerbos: "Dit bos is beslist het
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komi ¡n het binnenland nauwelijks
gedocumenteerde vondst van

Heidehommel (Bombus humilis) dateert uit r 965 bij Ede.
Een foto van ecoloog Stiln Schreven toont de Heidehommel op.
Moeraskartelblad (www.natuurbericht.nl/ìid=r0664). Dat is één
van zijn favoriete foerageerplanten en een soort die in de Bruuk
met een enorme opmars bezig is. Stijn ontdekte deze hommel in

meest varenrijke bos van Noord-Holland". Koos Ballintiin die
de flora van het bos sedert zoog inventariseert, vestigde Sip-

de Bruuk samen met de programmamakers van het TV programma
Buitencewoon (weer te zien vanaf september op W Celderland).
Het is een koningin; dus de kans bestaat dat die zich in het

ke's aandacht op deze locatie en op 29.'t2.2o14treft hii er een
varen aan die Dryopteris pseudodisjuncta lijkt te zijn - een soort
zonder Nederlandse naam omdat hij hier niet eerder gevonden is. Een internationaal erkende autoriteit op varengebied,

gebied gaat voortplanten. De soortenrijke flora van de Bruuk
met vele bloeiende nectarplanten én de insectenfauna die daarop
afkomt - zoals bijen, hommels, vlinders - is tot in september
prachtig en 'live'vanafde paden te bewonderen.

De bijdragen zijn verzameld en geschreven door: Bureau Bio-redactie, drs.
Moniek J.Nooren,
Centrumlaan ro, 6869 VE Heveadorp, e-mailadres: M.Nooren
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