Wilde orchideeën
Orchideeën behoren tot de meest geëvolueerde families in de plantenwereld. De bloemstructuur is zeer bijzonder en vaak zijn ze betoverend mooi. In
de loop van de tijd hebben ze verbluffende technieken ontwikkeld om sommige insecten te misleiden of te drogeren ter bestuiving van hun bloemen.
Bovendien hangen ze voor de kieming van hun superfijn zaad af van de aanwezigheid van een welbepaalde schimmel in de bodem die zelf maar in
bepaalde klimatologische omstandigheden voorkomt. Hierdoor zijn ze vaak zeer zeldzaam en komen maar op een zeer beperkt aantal plaatsen in ons
land voor wat hun wettelijke bescherming verklaart.
In de wijde omgeving van Massembre
komen een 30-tal soorten wilde
orchideeën voor, wat veruit het meest
is in gans het land. Daar Massembre
gelegen is op de grens van
verschillende geomor-fologische
streken (Calestienne, Fagne-Famenne
en Ardennen) vinden we er zowel kalkals zuurminnende als droogte- en
vochtminnende soorten. Kortom, een
ideale plek om orchideeën te bekijken.
Er wordt wel van de deelnemers
verwacht om de bezochte gebieden
geheim te houden.

Om een volledig beeld te krijgen van zulk een
uiterst fascinerende plantenfamilie beginnen
we met een een rijk geïllustreerde inleiding
die de vele bijzondere aspecten van de
orchideeën belicht.
Vervolgens nemen we de wagen om een
aantal orchideeënrijke gebieden te bezoeken.
D.m.v. een determinatiesleutel met foto's van
al de belangrijkste kenmerken, kunnen de
deelnemers zelf de gevonden soorten op
naam brengen. Er wordt vervolgens
voldoende tijd gelaten aan éénieder om de
soorten te fotograferen.

Het Domein van Massembre werkt samen met specialisten van het «Gidsenbureau/Bureau des Guides».
Als je interesse hebt om met je wandelgroep of vereniging meer te weten te komen over de wilde
orchideeën, dan kan je dit laten weten via reception@massembre.com. Wij brengen je in contact met het
Gidsenbureau voor meer praktische informatie. Duur: ongeveer 3 uur. Met de wagen vanuit Massembre
(straal van 25 kilometer). Groep: 15-20 deelnemers. Best in de periode mei - juli

