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In 2005 wordt het BSP voortgezet met een nieuwe set soorten. In de Tabel staat vermeld
welke daarvan in Twente zijn waargenomen sinds 1989 en in hoeveel hokken. De kolom detail vermeldt het aantal hokken waarvan de gedetailleerde gegevens nog recent genoeg zijn
voor het BSP van 2005.
Van de meeste vindplaatsen van de BSP-soorten 2005 hebben we al RL-lijsten ontvangen en
dan liggen de coördinaten meestal goed vast. Van de groeiplaatsen in drie hokken van Ludwigia palustris (Waterlepeltje) hebben we nog nooit een RL-formulier ontvangen, dat zijn:
256-478 (1990, 1991, 1992), 259-489 (1993, 1995), 260-489 (1995). Ook van Parnassia palustris (Parnassia) zijn drie hokken zonder RL-formulieren, maar de groeiplaatsen zijn goed bekend bij de waarnemers van het totaalproject.
Hoewel niet van alle populaties van Epipactis palustris (Moeraswespenorchis) RL-formulieren zijn gemaakt, zijn de (voormalige) groeiplaatsen wel alle bekend. Slechts van een al vrij
oude opgave (1978) kennen we zelfs het terrein van haar voorkomen niet. Deze groeiplaats
lag in hok 234-482 tussen Enter en Wierden. Wie kan ons daarover informeren?
Luronium natans (Drijvende waterweegbree) is een soort van de Europese Habitatrichtlijn;
daarom wil het Ministerie van LNV er graag meer informatie over ontvangen. Het is een lastig te zoeken soort, die dikwijls niet op dezelfde plaatsen te vinden is, omdat zij weinig concurrentiekracht bezit, maar wel een groot verspreidingsvermogen. FLORON laat deze soort
daarom slechts facultatief meedoen. We hoeven hier niet te streven naar volledigheid, maar
elke waarneming is bijzonder welkom.
In principe kan iedereen natuurlijk aan het BSP-project zijn bijdrage geven, maar het lijkt ons
het eenvoudigst om voor elke nog te bezoeken locatie eerst (een van de) eerdere waarnemers te benaderen. Kom je al of niet toevallig een van de soorten van het project tegen, dan
is het devies natuurlijk: altijd een RL-formulier invullen.
Tabel BSP 2005
BSP-soorten in Twente: Vergelijking van het aantal hokken in het totaalbestand van 1989 t/m 2004 met het
aantal hokken met recente waarnemingen en gedetailleerde gegevens uit het RL-bestand van 2000 t/m 2004
BSP-soorten in 2005
Totaalproject 1989-2004 Detail 2000-2004
Epipactis palustris
Moeraswespenorchis
4
1
Holosteum umbellatum
Heelbeen
2
2
Hypericum canadense
Canadees hertshooi
3
1
Hypericum montanum
Berghertshooi
1
1
Ludwigia palustris
Waterlepeltje
8
4
Mentha pulegium
Polei
3
2
Parnassia palustris
Parnassia
6
3
Luronium natans (op ver- Drijvende waterweegbree
zoek van LNV)
29
5

1

