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Van redactie en bestuur

Bij de voorbereiding van dit tweede nummer van Eurorchis heeft de redactie gebruik
kunnen maken van een eigen tekstverwerker, waardoor veel extra werk is vermeden.
Een ander voordeel is, dat alle artikelen nu in dezelfde vorm zijn gegoten en in

dezelfde letter zijn gedrukt, met als resultaat een minder rommelig totaalþeeld. De
aanschaf van eigen computer-apparatuur is mogelijk geworden dank zij een subsidie
van het Prins Bernhard Fonds. Voor Eurorchis gebruiken wij het tekstverwerkings-
programma WordPerfect 5.0; kopij voor Eurorchis kan zowel op 3% inch diskettes (360
Kb) als op 5% inch diskettes (720 Kb) worden aangeleverd. Tevens kunnen ASCII-
teksten op bepaalde typen 3 inch diskettes verwerkt worden. De computer is ook voor
de administratie van de werkgroep een aanwinst en verder zullen hier de gegevens
worden opgeslagen en gesorteerd, die in het kader van diverse karteringsprojecten
zullen worden verzameld, bijv. het Floron-project. Wij zijn het Prins Bernhard Fonds
zeer dankbaar voor deze subsidie. Daarnaast verdient ook de leverancier, de firma De
Vos uit Alkmaar, onze dank voor de uitstekende service bij aflevering en installatie.

Een tweede factor die er toe leidt, dat de druk van tekst en zwart-witfoto's van deze
aflevering er beter uit zal zien, ligt in het fe¡t, dat de materiële steun van de Direclie
Natuur, Milieu en Faunabeheer veranderd is in een financiële steun, zodat wij - binnen
de grenzen van ons budget - nu zelf een drukker kunnen uitzoeken en zeggenschap
in de uiteindelijke uitvoering hebben. Deze steun van Natuur, Milieu en Faunabeheer
werd ons bij monde van de heer Drs. J.W. Sneep toegezegd op onze bijeenkomst van
25 februari 1989. Omdat de drukkosten hoger blijken te l¡ggen dan oorspronkelijk was
geraamd, hopen wij op een voonzetting van deze subsidie in de komende één à twee
laat.

Een belangrijke financiële bijdrage mocht Eurorchis ook van de ENCI in Maastricht
ontvangen. ln een artikel vertelt de heer A.W. Gijtenbeek, voormalig chef grondbeheer
van de ENCI, over landschapsbouw in de niet mêer in gebruik zijnde groeven. Het is
niet zo, dat men in de werkgroep van mening is, dat de schade die door welke grote
ingrepen dan ook aan het landschap is toegebracht, echt te herstellen is, maar als
zulke schade ondanks alle protesten met officiële toestemming toch is veroorzaakt,
moet men proberen de ontstane wond zo goed mogelijk te verzorgen. De ENCI heeft
met de herinrichting van de afgegraven delen van de St.-Pietersberg hieraan een
bijdrage geleverd.
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Tenslotte danken wil de heer M. Mastenbroek voor het maken van zwartwit-foto's van

kleurendia's, de heer N.A. v.d. Cingel voor het beschikbaar stellen van de twee

kleurenlitho's bil ziln artikel, de heer F. de Haan voor het op diskette zetten van een

met de schrijfmachine gemaakt artikel en de heer C.L.J. Koopman in Alkmaar voor het

uitprinten op de laserprinter van de moederkopieën van deze uitgave.

Vergeleken met de aankondigingen zijn inhoud en omvang van dit nummer iets gewij-

zigd. Er zijn twee artikelen bijgekomen, maar door het gebruiken van een ander

letteñype ¡s de totale omvang toch iets kleiner geworden.

De redactie zal graag bijdragen voor het volgende nummer in ontvangst nemen. Men

heeft daartoe tot '1 september 1990 de tijd. Verdere gegevens vindt men achterin, op

de binnenzijde van het omslag. Ook reacties op artikelen in d¡t en het vorige nummer

zijn welkom.

Lezers die geen lid van de Werkgroep Europese Orchideeën zijn, behoeven niet op

een aankondiging van Eurorchis nr.3 (1991)te wachten. Achterin op de binnenzijde
van het omslag vindt men, wanneer en hoe dit volgende nummer te bestellen is.

Ondanks de ontvangen subsidies bleek het noodzakelijk de prijs van het derde

nummer te verhogen. De prijs van d¡t nummer is per 24-2-1990 op hetzeltde niveau

gebracht.

H. Blom
H.W.E. van Bruggen
D.W. Kapteyn den Boumeester
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An unsere deutschsprachigen Leser

Dank Subventionen und einer Spende haben sich die drucktechnischen Möglichkeiten
für die Zeitschrift Eurorchis gebessert. Die 'Werkgroep' verfugt jetzt úber einen eigenen
Computer, wodurch z.B. diese Ausgabe eine einheitliche typographische Gestaltung
aufweisen kann. Beiträge würden wir am liebsten als WordPerfect 5.O-Text (oder ASCII-
Text) auf 31/z inch Disketten (360 Kb) oder 5/+ inch-Disketten (720 Kb) erhalten. Zu
e¡nem bestimmten Anteil können auch deutschsprachige Artikel aufgenommen werden.
Beiträge für Eurorchis Nr.3 sind vor dem 1. September 1990 einzusenden. Auch
Reaktlonen auf dieses und auf das vorige Heft sind willkommen.

lm Vergleich zu den Anzeigen gibt es einige Anderungen im lnhalt und Umfang. Zwei
Artikel sind hinzugekommen, aber dank der Verwendung einer anderen Letter ist der
gesamte Umfang trotzdem etwas kleiner geworden.

ln der Bundesrepublik scheint das lnteresse für Eurorchis schnell zu wachsen. Wenn
die Zahl der Bestellungen tatsächlich ansteigt und wenn der Wunsch dazu auch
wirklich besteht, könnten wir die deutschen Zusammenfassungen in den künftigen
Ausgaben vielleicht etwas umfangreicher machen.

Wahrscheinlich werden keine Ankündigungen für Eurorchis Nr. 3 (1991) mehr
versandt. Man kann aber auf der lnnenseite des Umschlages finden, wann und wie
man das nächste Heft bestellen kann. Trotz der Subvention war es unumgänglich den
Preis der nächsten Ausgabe zu erhöhen. Für dieses Heft gilt vom 24.2.1990 an eben-
falls der neue Preis.

H. Blom

H.W.E. van Bruggen
D.W. Kapteyn den Boumeester
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ENKELE AANTEKENINGEN OVER ECOLOGIE EN TAXONOMIE VAN HET
GESI.ACHT DACTYLORHIZA IN WEST-NEDERI.AND

A. DE GELDER

Zusammenfassung

ln diesem Aftikel wir ein eingehender Überblick über das Vorkommen und die Ökologie
der verschiedenen Dactylorhr2a-Arten im Nordwesten der Niederlande (in den Provin-
zen Noord- und Zuid-Holland) gegeben. Auch werden Mutmaßungen über die Ver-
wandschaft der vier besprochenen Arten geäußert.

Summary

ln this article a comprehensive survey of the occurrence and the ecology of the spe-
cies of Dactylorhizain the north-west of the Netherlands (the provinces of Noord- and
Zuid-Holland) are given. The possible relationship between the four treated species is

also discussed.

lnle¡ding

Orchideeën in het algemeen en de groep met paarsrode bloemen binnen het geslacht
Dactylorh¡za in het bijzonder, blijven een onuitputtelijke bron vormen voor floristische
publikaties, waarbij dan weer de splitters, dan weer de lumpers de boventoon voeren.
Recent is in de Flora van Nederland (Heukels/Van der Meijden, 20e druk) het geslacht
Dactylorhiza, de Handekenskruiden, van het geslacht Orchrs afgesplitst en zijn de

oude sooften Qrchis majalis en O. praetermissa s.l. en de oude soorten O. maculata
en O. fuchsii samengevoegd tot respectieveÍlk Dactylorh¡za ma¡al¡s en D. maculata.
Ook in breder Europees verband blijkt over de taxonomie van soorten als bovenver-
meld, alsmede bijv. ook van D. traunsteineri, niet eenduidig gedacht te worden. Met
name de rol van hybridisatie in het taxonomisch spectrum blijft problemen geven.

Enerzijds kan de steriliteitsbarrière als criterium worden gehanteerd om soorten al dan
niet af te splitsen, met als gevolg dat binnen het geslacht Dactylorhiza maar weinig
"echte" soorten overblijven, terwill anderzijds steriliteitsbarrière's volledig genegeerd
kunnen worden, waardoor er in principe een zeer groot aantal "soorten" beschreven
kan worden. Waar zovele floristen van naam er op bovengenoemd punt onderling
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uiteenlopende opvattingen op na blijken te houden, zal het duidelijk zijn, dat in het
kader van dit artikel niet het laatste woord over de taxonomische positie van betrokken
soorten gesproken zal worden. Opvallend is overigens, dat in het algemeen slechts
morfologische kenmerken als criteria voor 'spl¡tten' of 'lumpen' gehanteerd worden en

dat de ecologische positie die de onderscheiden soorten of soortscomplexen t.o.v.
elkaar innemen, onderbelicht blijft.
ln dit artikel wordt een poging gedaan om mede op basis van deze ecologische
aspecten, of anders gezegd groeiplaatstactoren, het inzicht in de taxonomische positie

van afzonderlijke soorten binnen het geslacht Dactylorh¡za te verdiepen.
Daartoe wordt voor een goed begrip eerst ingegaan op het geslachl Dactylorhiza in
Europees verband, waarbij tevens de positie van geografisch en ecologisch vica-
riërende soorten aan de orde komt. Daarnaast zal het voorkomen van het geslacht
Dactylorhiza in Nederland en meer in het bijzonder in West-Nederland, in relatie tot de
vroegere en recente verspreiding en tot de groeiplaatsen, beschreven worden. ln de
discussie tenslotte zullen enkele hypotheses worden toegelicht over het soortsbegrip
binnen het geslacht Dactylorhiza en zal worden ingegaan op de rol van hybridisatie.

A Het geslacht Dactylorhiza ¡n Europees verband

Algemeen

De structuur van de knol vormt het graverende onderscheid tussen de geslachten
Orchls en Dactylorh¡za. Er bestaat bovengronds derhalve geen zichtbaar kenmerk om
deze geslachten van elkaar te onderscheiden. Weliswaar kan binnen Nederland het
kenmerk van het al dan niet vliezig zijn van de bracteeën (= schutbladen) worden
gehanteerd, maar in Europees verband gaat dit niet op (o.a. met betrekking tot O/chls
lat<iflora enO. palustris). [De bladstand is meestal wel een goed kenmerk - Opm. Red.]

Soorten

De volgende 'soorten', waarbij het soortsbegrip volgens een gematigde 'split'-opvatting
wordt gehanteerd, worden door de meeste floristen tot het geslachl Dac$lorhiza
gerekend: D. sambucina, D. maculata, D. fuchsii, D. saccifera, D. incarnata, D.

cruenta, D. traunsteiner¡, D. russow¡¡, D. iberica, D. majalis, D. lapponica, D. cordi-
gera, D. purpurella, D. praetermissa, D. sphagnicola en D. elata. Een aantal recent
onderscheiden soorten alsmede een aantal soorten uit Oost-Turkije blilft ongenoemd.
Het hoofdverspreidingsgebied van het geslach'¡.Dactylorhizavormen hetWesteuropese
laagland, de Europese (middel)gebergten en de Balkan. ln hoeverre geografische

isolatie in het verleden heeft geleid tot de vorming van zuivere soorten of dat de boven-
genoemde soonen slechts op het niveau van ondersoorten van elkaar onderscheiden
moeten worden, is niet geheel duidelijk.
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Geografische verspre¡d¡ng

Gelet op morfologische overeenkomsten en de aanslu¡tende verspreid¡ngsgebieden

kunnen D. majalis in engere zin, D. tapponica, D. cordigera en D. purpurella als

geografisch vicariërende soorten worden beschouwd. Ook D. maculata/fuchsii en D'

sacc¡terazifn geografische vicarianten. Zowel de Maialis-groep als de Maculata-groep

blijken Europa-dekkend te zijn, zij het dat in Zuid-Europa de verspreiding meer disiunct

is, doordat alleen (middel)gebergten qua groeiplaats aan de (klimatologische)

randvoorwaarden voldoen. Ook D. incarnata is qua verspreiding Europa-dekkend.

Gelet op morfologische overeenkomsten kan ook van een aantal smalbladige soorten

als D. praetermlssa, D. traunsteineri, D. russowii, D. sphagnicola en D. e/ata worden

verondersteld, dat zij vicariërende soorten zijn in geografisch opzicht'

Positie van D.cruenta

Dactytorhiza cruenta is een wat merkwaardige soort, omdat het er alles van weg heeft,

dat het hier van oorsprong een hybride-produkt betreft. Nu komen hybriden wel vaker

voor, verder in dit op teruggekomen worden, maar dat

uit hybridisatie ont redelijk ontwikkelde steriliteitsbarrière

opbouwen, dat er oken kan worden, is als min of meer

herkenbaar fenomeen redeliik bijzonder.
D. cruenta, met een bi een cluster te z¡in

van hybrides tussen steriliteitsbarrière

vermoedelijk nog niet van D' cruenta in

de Zwitserse Alpen. H ta enerzilds en D'

majalis anderzijds en blijkt er in ecologisch opzicht geen aantoonbaar verschil tussen

groeiplaatsen van D. crueríta in kwelgebieden in wallis en D. maialis in vochtige

weiden in het Berner Oberland: in beide typen groeiplaatsen zi¡n zeggen als Carex

davalliana, C. dioica, C. curta, C. ech¡nata en C. panicea met soonen als Eriophorum

erecta en Viola patustris kensoonen' Daarnaast

ook aan te kunnen treffen in andere bergketens

elkaar voorkomen, o'a. in de Pyreneeën en in

Auvergne.

D. sambuc¡na en aanverwante soorten

Deze soorten nemen binnen het geslacht een geheel eigen positie in en blilven hier

verder onbesproken.

Verspreid¡ng ¡n ecologisch perspectief

Geografisch vicariërende soorten blijken niet altijd elkaars ecologische vicarianten te
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zijn. Het voorbeeld van het Middenfranse laagland, zo ruwweg tussen de Loire en de
Dordogne, kan dienen ter illustratie. ln vochtige weilanden lijktOrchis taxiftora de plaats
in te nemen die D. majalis in Nederland bezet, terwijl deze soort kennelijk een zoda-
nige ecologische amplitudo heeft, dat ze tevens op praetermrssa-achtige groeiplaatsen
voorkomt. Een ecologische vervanger voor D. praeterm¡ssa ontbreekt hier zelfs,
aangezieh D. elata pas zuidelijker algemeen voorkomt. orchis patustris, die hier wel
regelmatig voorkomt, is dusdanig schaars, dat ze n¡et als ecologische vicariant van een
Dactylorhiza-soort beschouwd kan worden.

Relevantie voor de Nederlandse situat¡e

Alhoewel een beschouwing over het voorkomen van het geslacht Dactytorh¡za in
Europees verband geen eenduidig beeld geeft, blijkt één gegeven voor de Neder-
landse situatie van belang, n.l. dat in eerste instantie voor een veronderstelde nauwe
verwantschap tussen D. majatis en D. praetermissa, op grond van vorengenoemde
feiteh, geen directe aanwijzingen bestaan.

B Het geslacht Dactylorhiza ¡n Nederland

Algemeen

ln Nederland komen volgens de gangbare opvatting voor: D. majal¡s s.s. (Brede
orchi.s)' D. praeterm¡ssa (Rietorchis), D. etata (Grote rietorchis), D. incarnata
(Vleeskleurige orchis) en D. maculata s.l. (Gevlekte orchis), voor wat betreft de laatste
soort wordt aangesloten bij de thans heersende opvatting, dat het eerder wel gemaak-
te onderscheid tussen D. maculata en D. fuchsiiniet houdbaar is. D. elata,die slechts
op één groeiplaats in het uiterste zuiden voorkomt, blijft overigens verder onbesproken.

ln grote lijnen kan worden gesteld, dat D. majat¡s gebonden is aan veengronden, matig
voedselarme tot matig voedselrijke omstandigheden en hoge, niet sterk wisselende
grondwaterstanden. D. praeterm¡ssa vindt haar optimum meer op kle¡ dan wel kleiig-
venige bodems, heeft een grotere tolerantie voor voedselrijkere omstandigheden en
sterkere grondwaterstandschommelingen en mijdt voedselarme milieus. waar D. prae-
teÍnlssa wel voorkomt op zandgronden, betreft het vrijwel altijd door menselijke
invloeden verrijkte milieus, zoals opgespoten terreinen of infiltratiegebieden met
voedselrijk water. D. maculata prefereert zand en lemige bodems, is toleranter voor
drogere omstandigheden en mijdt voedselrijke milieus. D. ¡ncarnata is niet zozeer
gebonden aan specifieke bodems, mijdt drogere omstandigheden en heeft voor wat
betreft grondwaterstandschommelingen en voedselrijkdom een smalle ecologische
amplitudo.
Met uitzondering van D. praeterm¡ssa zijn de soorten inmiddels exclusief voor
natuurreservaten, en de laatste decennia sterk afgenomen. D. praeterm¡ssa neemt
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vermoedelijk toe en kan ook in sterk gestoorde milieus (wegbermen van rijkswegen'

randen van vuilnisbelten) worden aangetroffen.

Groeiplaatsen ¡n West-Nedefland

S¡tuatie per soort

D. ma¡al¡s komt in West-Nederland, in de volgende milieus voor:
- boezemhooilanden
- schrale graslanden (in echte schraallanden vaak in de contactzone tussen het

feitelijke schraalland en de meer voedselrijke slootoevers)
- duinvalleien
- sommige schrale rietlanden.
ln Noord- en Zuid-Holland worden brakke milieus gemeden. Een uitzondering hierop

vormt het eiland Texel, waar in brakke polderboezems (De Bol, Roggesloot) de soort

massaal voorkomt.

Voor D. praeterm¡ssa kunnen de volgende biotopen worden aangegeven:
- rietlanden
- bloernriJke graslanden, m¡ts niet bemest met kunstmest
- wegbermen, mits er een gradiënt van vochtig naar droog aanwezig is

- duinvalleien, vaak daar waar toestroming van voedselrijk water een rol speelt
- kunstmatige milieus, b v. opgespoten terreinen

Voor D. maculata geldt, dat de soort in West-Nederland vrijwel beperkt is tot het

duingebied. Alleen afgetichelde terreinen langs de rivieren en oeverwallen langs

voormalige wadgeulen [fexel, Amstelmeer) herbergen soms ook deze soort, meestal

in kleine aantallen.

Ook D. incarnata heeft alleen in de vochtige duinen een meer aaneengesloten

verspreiding. De soort ¡s verder schaars in oeverveentjes alsmede in de bij D. maculata

beschreven biotopen.

De verspreiding van de genoemde soorten is voor wat betreft Noord- en Zuid-Holland

op een viertal kaarties weergegeven (pag. 11).

Comb¡nat¡es van soorten

Het aantal terreinen waar alle vier genoemde soorten gezamenlijk voorkomen is zeer

beperkt, zeker als het begr¡p terrein wat meer letterliik in de zin van een aaneenge

sloten complex van gras- of rietlanden opgevat wordt.
ln Zuid-Holland is er geen, terwijl er in Noord-Holland vijf zijn, te weten: Zwanewater,
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Texels duin (Muy) (hier slechts enkele ex. D. praetermrssa), Amstelmeer, Roggesloot
(hier echter slechts enkele ex. D. praetermrssa) en Kooibosch (zowel D. praetermissa
als D. incarnata slechts met 1-3 ex.).

Combinaties met dr¡e soorten komen eveneens weinig voor: in Zuid-Holland afgetichel-
de terreinen langs de Linge en de Nieuwe Zuider Lingedijk (geen D. majalis),
Smoutjesvlietlanden bij Goudriaan (geen D. maculata), Veerstalblok (geen D.
¡ncarnata) en in Noord-Holland de Oeverlanden bij het L¡mmerdie (geen D. maculata).

Combinaties met twee soorten komen beduidend meer voor; in het duingebied zijn
zowel de combinaties D. maculata - D. majalis, D. maculata - D. praetermrssa, D.
majalis - D. incamata als D. incarnata - D. maculata aan te treffen. ln het van
oorsprong brakke poldergebied van Noord-Holland komt op enkele plaatsen de
combinatie D. praetermissa - D. incarnata voor, terwijl in overgangszones van klei naar
veen of van zoet naar brak soms de combinatie D. praeterm¡ssa - D. ma¡alis voorkomt.

Mate van voofkomen

Algemeen

ln de eerste plaats kunnen de aantallen van jaar tot jaar op dezelfde groeiplaats sterk
wisselen. Bepalend hiervoor is in veel gevallen de hoogte van de grondwaterstand,
waarbil met name in terreinen waar natuurlijke grondwaterfluctuaties kunnen optreden,
in natte jaren de aantallen relatief laag kunnen zijn.
ln de tweede plaats blijkt het beheer een bepalende factor te zijn. Zowel bij een te
intensief agrarisch beheer (zoals dat buiten natuurreservaten thans vrûwel overal het
geval is) als bij een te extensief beheer (wat soms binnen natuurreservaten speelt of
heeft gespeeld) nemen de aantallen snel af en kunnen de orchideeën het veld ruimen.
Bij het beheer van natuurreservaten is een juist beheer van gradiëntsituat¡es van groot
belang. Soms zijn hieruoor geen specifieke maatregelen noodzakelilk (met uitzondering
van het ¡aarli¡ks maaien en afuoeren van het gewas en het niet bemesten van graslan-
den), omdat de gradiënt stevig verankerd zit in de terreinsituatie.
Goede voorbeelden hiervan zijn afgetichelde terreinen langs de rivieren waar door deze
vorm van onbewuste milieubouw zowel verschillen in bodem als in hoogte (reliëf) zijn
gecreëerd. De verspreiding van orchideeën is vaak pleksgewijs of zoomsgewijs,
waarbij weliswaar de gradiënt, in tijd en ruimte gezien, op en neer kan pendelen, al

naar gelang de hoeveelheid neerslag in een bepaald jaar, maar waarbij de orchideeën
vrij gemakkelijk mee opschuiven met de gradiënt.
Gezien de snelheid waarmee orchideeën op gewilzigde omstandigheden reageren,
zitten er in de bodem meer knolletjes en over een grotere bandbreedte dan er in een
bepaald jaar tot bloei of zelfs tot bovengrondse groei komen. ln de in een bepaald jaar

slechte delen van de gradiënt blijven als het ware de knolletjes in ruste, in afwachting

10 EURORCHTS 2, 19S0
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van betere t¡jden.
Ook elders, b.v. in vochtige duinvalleien, is herhaalde malen waargenomen, dat in natte
jaren de orchideeën vrijwel weg l¡jken te ziln, terwijl in een volgend droger jaar er
duizenden kunnen staan. Wanneer deze grote aantalsschommelingen het gevolg zijn
van natuurlijke grondwateÍluctuat¡es, is er voor de orchidee weinig aan de hand.
Anders wordt het, wanneer gradiënten ondergesneeuwd dreigen te raken door struc-
turele wijzigingen (structureel natter of droger). ln die omstandigheden is, wanneer
althans het behoud van orchideeën i.c. gradiëntsituaties mede uitgangspunt is voor het
te voeren natuurbeheer, ingrijpen in de detailwaterhuishouding wenselijk.

Een voorbeeld van deze laatste situat¡e vormt de ontwikkeling van de populatie van D.

maculata in de graslanden rond de Korverskooi (Iexel). Deze graslanden, gelegen in

een dichtgeslibde wadgeul, waarbij de bodem bestaat uit een duinvaaggrond waarop
van west naar oost een venige bovengrond voorkomt, die toeneemt van 1 cm tot ca.
10 cm, werden na verwerving door de staat in de jaren zestig uit agrarische exploitatie
genomen. Het beheer bestond uit het jaarli¡ks na 1 juli maaien en afuoeren van het
gewas. Al spoedig vestigde zich D. maculafa, de aantallen namen in een periode van
10 jaar toe tot enkele duizenden exemplaren. Vanaf 1 970 werd het onderhoud aan de
sloten gestaakt. Dit leidde aanvankelijk tot de gewenste waterstandsverhoging, maar
in de jaren tachtig bleek de atuoercapaciteit van het oude slotenstelsel zodanig
verminderd, dat in perioden met veel neerslag het water oppervlakkig over de
graslanden afstroomde. Het aantal orchideeën nam toen zeer snel af, totdat uiteindelijk
alleen langs de randen van de sloten zich nog enkele orchideeën konden handhaven.
Nadat in 1985 het slootonderhoud na het wegwerken van het achterstallig onderhoud,
in combinatie met het via kunstwerken op het gewenste peil opstuwen van het water
(wat hier door de constante aanvoer van drangwater uit het achterliggende duinmas-
sief geen probleem was), weer ter hand werd genomen, bleek het aantal orchideeën
zich weer snel uit te breiden en in 1987 bleek de populatie enkele tienduizenden
exemplaren te tellen, verspreid over de graslanden. De verspreidingskaartjes uit resp.
1980, 1985 en 1987 illustreren een en ander (zie figuur 1).

Ook in het natuurreservaat Kooibosch-Luttickduin bij Callantsoog þleek een dergelijke
aanpak effectief. Hier werd de optimale gradiënt voor D. majalis steeds verder ver-
kleind, doordat het gehanteerde polderpeil ten behoeve van de zich in de directe
omgeving sterk uitbreidende bollenteelt steeds lagere winter- en steeds hogere
zomerpeilen kreeg. Nadat de desbetreffende sloot van het polderregime werd afgekop-
peld en via kunstwerken een hoger winter- en een lager zomerpeil kon worden inge-
steld, heeft het aantal exemplaren zich flink kunnen uitþreiden en werd tevens een
groter deel van het terrein bezet. Uit de verspreidingskaartjes van respectievelijk 2 jaar
voor en 2 jaar na de ingreep bl¡jkt het effect (zie figuur 2).

12 EURORCHTS 2, 19e0
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S¡tuat¡e per soort

Dactylorhiza majal¡s

Deze soort was in het veenweidegebied van Zuid-Holland tot voor 1960 een algemeen
voorkomende soort van mat¡g bemeste hooilanden (alleen organische mest). Daar-
naast kwam ze algemeen voor in boezemhooilanden (Dotterbloemgemeenschappen).
ln Noord-Holland kwam de soort vrij algemeen voor in graslanden die onder invloed
stonden van het zoete drangwater uit de duinen, alsmede in rietlanden en oevervenen
in het zoete milieu. ln de duinen was de soort algemeen in vochtige duinvalleien met
een extensief agrarisch gebruik.
ln het veenwe¡degebied is de soort inmiddels uit de echte graslanden verdwenen. Ook
bij een reservaatsbeheer, gericht op weidevogels, is het bemestingsniveau vermoede-
lijk voor terugkeer van deze soort te hoog. ln boezemhooilanden kan de soort zich,
zeker wanneer het beheer gericht is op instandhouding van de botanische waarden,
goed handhaven.

Op kleine schaal is er in natuurgebieden sprake van nieuwe vestigingen, met name in

schraallanden waar in de contactzone tussen het inmiddels voedselrijke polderwater
en het voedselarme veenpakket een nieuwe, voor D. majalis geschikte gradiënt is

ontstaan. Of deze ontwikkeling gunst¡g is, mag evenwel worden betwijfeld, omdat de
van oorsprong hier groeiende soorten als Carex pulicaris en Carex hostiana, Cirsium
d,ssectum e.a. nog sterker worden teruggedrongen.
ln de zoetwaterzone achter het duinmassief van Noord- en Zuid-Holland is de soort
inmiddels, op een enkel natuurgebiedje na, geheel verdwenen. Niet alleen intensivering
van het graslandgebruik, maar ook omzetting van grasland in bollenland is hiervan
een belangrilke oorzaak.

Grote populaties (> 1000 ex.) komen thans nog in de volgende objecten voor:
- Maaslandse Vlietlanden
- Kooibosch (Callantsoog)
- De Bol (grootste populatie in Nederland, vele tienduizenden ex.)
- Roggesloot
- Polder Waalenburg
- polder bij Bergen (NH)

Daarnaast zijn middelgrote populat¡es (500-1000 ex.) nog aanwezig in:
- Merrevliet (Voorne-Putten)
- Boezemlanden Achterwaterschap (Nw. Lekkerland)
- Smoutjesvlietlanden (Goudriaan)
- Zwanewater
- Binnendijkse kreekgraslanden t.o. Polder Wassenaar (Cocksdorp, Texel)
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Dactylorhiza pfaeterm¡ssa

Deze soort ontbreekt grotendeels in het zoete veenweidegebied in Zuid-Holland. Sinds

lang is zij echter bekend langs rivieren en in gebieden met overgangen van zoet naar

zout.
Als één van de weinige orchideeën neemt D. praetermissa de laatste twee decennia

toe. Enerz¡jds is dit toe te schrijven aan de brede ecologische amplitudo van deze

soort, waardoor allerlei nieuwe milieus als wegbermen en opgespoten terre¡nen, m¡ts

overgangen van droog naar nat aanwezig zijn, vrii snel gekoloniseerd worden,

anderzijds worden ook in stabiele milieus n¡euwe vestigingen geconstateerd'
Zo is de soort eerst na 1980 in een aantal natuurreservaten vastgesteld, o.a. in

Roggesloot, Muy, Kooibosch en Limmerveen. ln de drle eerstgenoemde gebieden

bleef de vestiging vooralsnog beperkt tot enkele exemplaren, maar in het Limmerveen

nam de populatie binnen 3 jaar toe tot circa 500 exemplaren.
Ook elders is sprake van een niet onaanzienlijke toename sedert 1980. Dit geldt zowel

voor het aantal exemplaren als het aantal groeiplaatsen. Voorbeelden van gebieden

met zo'n toename zijn Waterland, het Zaanse veenweidegebied en West-Friesland (o.a'

in natuurbouwprojecten).

Grote populaties (> 1000 ex.) komen thans op verschillende plaatsen voor:
- Afgetichelde terreintjes langs Linge (Asperen)
- Oeverlanden Drom (Goudswaard)
- Zouwe-boezem
- Vochtige duinvallei Middenduin
- Westelijk havengebied Amsterdam
- Wegbermen Coentunnelweg Zaandam
- Rietlanden Markervaart bij De Woude (één der grootste populaties in Noord- en

Zuid-Holland met 8.000 tot 10.000 exemplaren).
- Zwanewater
- Oeverlanden Amstelmeer.
- Amsterdamse waterleidingduinen

Dactylorhiza incarnata

Deze soort heeft een behoorlijke teruggang gekend. Buiten het duingebied zijn thans

nog slechts enkele kleine restpopulaties in natuurreservaten overgebleven. Ook het

verspreidingsgebied in de duinen is door verdroging (waterwinning) fors ingekrompen.

ln het aaneengesloten duingebied tussen Den Haag en Camperduin komt deze soort

alleen in de omgeving van Haarlem nog zeer schaars voor. Toch zijn er na 1980 ook

enkele nieuwe vestigingen vastgesteld, o.a. ¡n de Roggesloot, het Kooibosch,

Waterland en het Guisveld.
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Grote populaties (> 1000 ex.) komen nog voor in het duingebied van Voorne, het
duingebied bij Petten (incl. Zwanewater), het duingebied van Texel (Geul en Muy),
alsmede langs het Amstelmeer.

Dacty¡orhiza maculata

Over voor- of achteruitgang in West-Nederland is weinig bekend. Van de thans
bekende populaties is echter in een aantal gevallen een opmerkelijke groei bekend. Zo
groeide de populatie in de graslanden rond de Korverskooi ffexel) na vestiging in de
jaren zestig tot meer dan 10.000 exemplaren in 1987, waarmee dit de grootste
populatie in West-Nederland is. Ook de populatie ¡n het Kooibosch maakt sinds 1980
een forse groei door, zie fig. 3.

Nieuwe vestigingen zijn daarnaast vastgesteld in graslanden (met een verschralings-
beheer) in Roggesloot, Muy en Eierlandse duinen (alle Texel).

F¡guur 3 Aantal exemplaren Dactylorh¡za maculata in het Kooibosch

Jaar Aantal

1980

1 982

1 984
1 985

1986

1 987

2

18

40

60
150

230
ca
ca

Ecologische versch¡llen tussen D.majal¡s en D.praetermissa

De verschillende eisen die D. majalis en D. praetermrssa aan hun milieu stellen, kunnen
ook worden geillustreerd door de begeleidende soorten te analyseren. Van een
honderdtal vegetatie-opnamen met D. majalis en een zeventigtal van D- praetemissa
in Noord- en Zuid-Holland is de presentie van de begeleidende soorten berekend.

De meest voorkomende soorten zijn weergegeven in de volgende tabel
(presentie groter dan 50%):
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Soort presentie ¡n oÁ bij
D. majalis

presentie in 0,6 b¡j

D. praetermissa

Anthoxanthum odoratum
Holcus lanalus
Caltha palustris

Phragmites australis
Angelica silvestris
Lychnis flos-cuculi
Filipendula ulmaria
Cirslum palustre

Festuca rubra
Prunella vulgaris
Ranunculus repens
Carex disticha
Poa trivialis
Cardamine pratens¡s

Rumex acetosa

Het verschil in groeiplaatskeuze blijkt daarnaast duidelijk, wanneer naar karakter¡stieke
soofien van bepaalde m¡lieus wordt gekeken:

Soorten van mesotrofe boezemhooilanden, rietlanden

Soort

55

81
't1

82
61

55

4

50

34
10

5l
17

67
33

63

7A

77

74

72

68
68
ot
6l
61

61

60
59
58

57
52

presentie in % bii
D. majalis

presentie in % bii
D. praetermissa

Caltha palustris
Fllipendula ulmaria
Carex distlcha
Valeriana officinalis
Valeriana dioica
Potentilla palustrls

Hierochloè odorata
Thalictrum flavum
Lathyrus palustr¡s

Mentha arvensis
Peucedanum palustre
Stellaria palustrls

Juncus subnodulosus
Galium ullglnosum
Menyanlhes tr¡foliata
Myosotls palustr¡s

Carex hudsonli
Pedicularls palustris
Carex paniculata

Carex diandra
Carex elongata
Veronica scutellata

74

67
59
49
47
35

27

27

27

26
23

23

19

19

18

17

16

16

16

16

3

3

1t
4

17

16

3

1

I
6

4
I
6
4
4

4

1

1

1
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Soorten van schraallanden en trilvenen

Soort presentie in o¿ bii
D. majalis

Potentilla palustris
Eriophorum angustÌfolium
Carex panicea

Juncus subul¡florus
Menyanthes tffoliata
Carex diandra
Pedlcularis palustrls
Agrostis canlna
Succisa pratensls

Cirsium dissectum
Briza msdia
Molinia caerulea
Siegllngla decumbens
Carex echinata
Carex pulicarls

Carex hostiana
Carex rostrata
Orchis morio
Gentiana pneumonanthe

Calystegia seplum
Eupatorium cannablnum
Mentha aquatlca
Lycopus europaeus
Carex riparia
Rumex hydrolapathum
Typha angustifolia
Slum erectum
Epllobium hlrsutum

35

31

30
24
18

16

16

15

13

10

10

I
I
I
3

3

2

2

2

presentie in % bij
D. majalls

presentie in % bii
D. praetermissa

presentie in % bii
D praetermissa

1

2

1

13

1

3

1

4

Soorten van eutrofe rietlanden

Soort

47
36
34
26
26
17

13

I
6

6
1

14

I
3

7

1

2
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Soorten van overgangen zoet-zout

Soort presenlie ¡n % bil
D. majalis

Carex otrubae
Oenanthe lachenali¡
Sclrpus marftimus
Juncus gerardii

Althaea officlnalis
Carex dislans

Uit de presentietabellen bli¡kt duidelijk, dat D. praetermlssa in voedselarme en mat¡g

voedselarme milieus vrijwel geheel ontbreekt en dat D. maialis de voedselrijkste

situaties mildt. Er ¡s echter een uitzondering en dat betreft rietlanden d¡e zijn ontstaan

uit brakwatervenen.

Het ontbreken van D. majatis door de aanwezigheid van brak water ¡s er de oorzaak

van, dat een aantal soorten van matig voedselarme r¡etlanden, kenmerkend voor

brakke situaties, juist bii D. praeterm¡ssa wel en bii D. maialis niet of nauwelijks

voorkomt. Het betreft o.a. Dryopter¡s carthusiana (19ol. bij D. praetermissa,legen 1o/o

bij D. majalis), Dryopteris cristata (resp. 13% en I en Ptathanthera bifolia (resp. 1O"/o

en l.

De felatieve voorkeur van D. praetermrssa voor klei en die van D. maial¡s voor veen

blijkt uit onderstaande presentietabellen waarin een aantal graslandsoorten is

opgenomen die resp. meer aan klei en meer aan veen gebonden zijn.

presentle ln % b¡i

D. malalis

presentie in % bii

D. praetermissa

presentie in % bii
D praetermissa

27

26
10

I
4
3

Soort

Klei

Festuca arundinacea
Cynosurus cristatus
Trilolium repens
Medicago lupullna
Potentilla anserina
Polygonum amphibium
Lathyrus pratensls

Carex hlrta

24

21

17

16

15

10

7

6

3

4

2

1

2
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Soort

Veen

Ranunculus flammula
Carex nigra
Lysimachia vulgaris
Triglochin palustris
Luzula multiflora

presentie in oÁ bij

D. majalis
presentie in o,6 bil
D. praetermissa

30

30

26

17

17

1

16

7

3

3

Variat¡e b¡nnen en tussen de ondersche¡den soorten van het geslacht
Dactylorhiza

a Variatie b¡nnen een soort (intraspecifieke variatie)

wanneer deze variat¡e beschreven wordt, ¡s het eerst noodzakelijk het soortsbegrip
nader af te bakenen. Er wordt hier uitgegaan van de soorten D. praeterm¡ssa, D.
majalis, D. maculata en D. incarnata.
Deze keuze is, gezien de thans gehanteerde systematiek, weliswaar arbitrair, maar in
dit stadium nodig om duidelijkheid te kri¡gen.

D. majalis

De intraspecifieke variatie binnen D. majatis s.s. is, althans wanneer we ons beperken
tot de West)Nederlandse populaties, relatief gering. Uiteraard zijn grootte en aantal
bloemen aangepast aan de groeiplaats, maar afgezien hiervan komen zowel binnen
populaties als tussen populaties onderling weinig verschillen voor. De opvallendste
variatie vertoont de mate van gevlektheid van de bladeren. Naast weinig voorkomende
ongevlekte vormen komen vlekken in allerlei gradaties voor, van kleine ronde tot vrij
grote elliptische. Ook het aantal vlekken kan sterk variëren, van weinig vlekken, zodat
een meer gespikkeld idee ontstaat, tot talr¡jke vlekken, zodat, vooral wanneer de
vlekken wat groter zijn, het blad op een afstand een min of meer egaal zwarte kleur
lijkt te hebben.
Opvallende, maar zelden voorkomende mutaties zijn albinisme en half-albinisme. Van
de vele tienduizenden exemplaren die ik in de loop der jaren heb gezien, kwamen deze
mutanten elk bij slechts één exemplaar voor.

D.praetermissa

Met de intraspecifieke variatie bij D. praetermissa ligt het anders. Enerzijds zijn er
gevlekte en ongevlekte vormen; de gevlekte vorm wordt door sommige auteurs wel
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opgevat als een aparte variëte¡t, de var. junialis, anderzijds zijn ook bloemkleur en

bloemtekening variabel. D¡t geldt zowel binnen een populat¡e als tussen populaties

onderling.
Mijns inziens wordt terecht aan het al dan niet gevlekt zijn geen taxonomische
betekenis toegekend. Weliswaar is dit kenmerk vrijwel altijd gelijk opgaand met nog
twee kenmerken nl. een lijnvormig honingmerk alsmede relatief bredere bladeren, maar

de vormen komen op dezelfde standplaatsen door elkaar voor, zodat er geen ecologi-
sche verschillen waarneembaar zijn.
Albinisme en half-albinisme komen eveneens voor, maar beduidend meer dan bij D.

majalis, alhoewel het om een relatief uiterst gering aantal exemplaren gaat. Op grond
van mijn persoonlilke waarnemingen ligt de kans op deze mutanten bij de laatste op
ongeveer 1:100.000, terwi¡l dit bij D. praetermlssa groter dan 1:10.000 is. Een

hypothese voor het verschil in intraspecifieke variatie tussen beide soorten kan ziln, dat
na vestiging van D. majalis uitbreiding uitsluitend via knoldeling (vegetatief) plaatsvindt,

terw¡fl br¡ D. praeterm¡ssa uitbreiding zowel via zaad als via knoldeling plaatsvindt. Bij

D. majal¡s ontstaan dan min of meer klonale populaties met een geringe variatie, terwijl

bij D. praetermrssa een veel grotere variatie kan ontstaan. Het feit, dat in een D.

maialts-populatie vrijwel geen kiemplanten worden aangetroffen en btj D. praetermissa

kiemplanten overal wel aan te treffen zijn, lijkt deze hypothese te ondersteunen.

D.maculata

De intraspecifieke variatie binnen D. maculata is eveneens vrij groot. De kenmerken
waarop sommige auteurs wel D. maculata en D. fuchsii van elkaar scheiden, blijken
binnen een populatie door elkaar heen voor te komen. Op grond hiervan acht ik de

opvatting, dat een taxonomisch onderscheid n¡et gemaakt kan worden (ongeacht of
dit op soorts- dan wel ondersoortsniveau plaatsvindt), verdedigbaar. Ook binnen D.

maculata komen, net als bij D. majalis, klonen voor. Dit geldt met name voor relatief
kleine populaties. Anderzijds hebben grotere populaties een behoorlijk variatiespectrum
voor zowel grootte, bloemkleur, gevlektheid van blad, vorm van blad, als vorm van

honingmerk.

D.¡ncernata

Ook de intraspecifieke variatie binnen D. incarnata is groot, alhoewel de typische
soortskenmerken (smalle lip door teruggeslagen zijranden, kleine bloem, gootvormige

bladen en bovenste blad reikend tot aan aar of hoger) overal aanwezig ziin en

daardoor het onderscheid met andere soorten in de praktijk weinig problemen

oplevert. Opvallend bij deze soort is, dat n¡et zozeer de variatie binnen een populatie
groot is (deze heeft meestal betrekking op de kleur, die van lichtrose naar donker-
paars kan lopen) als wel de variatie tussen populaties onderling. Met name de
populaties van de duingebieden enerzijds en de binnenlandse populaties anderzijds
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kunnen sterk verschillen. Alhoewel feitelijk wat buiten dit kader vallend, is het opmerke-
lijk, dat deze intraspecifieke variatie ook op Europees niveau groot ¡s.

b Var¡atie tussen soorten (¡nterspecif¡eke var¡atie)

Algemeen

Verschillende auteurs hebben tussenvormen vastgesteld en op grond hiervan
geconcludeerd, dat binnen de geldende definitie van het begrip soort niet altijd een
onderscheid tussen soorten gemaakt kon worden.
Nog los van het feit dat mijns inziens een niet onaanz¡enlijk deel van deze tussenvor-
men vermoedelijk binnen de vorengenoemde intraspecifieke variatie valt, moet worden
vastgesteld, dat binnen de orchideeën, en speciaal binnen het geslacht Dactylorh¡za,
hybridisatie, kruisingen tussen soorten, een veel voorkomend verschijnsel is.

Hybrid¡satie tussen soorten van verschillende geslachten

Een aantal hybriden tussen verschillende geslachten is opvallend van kleur en vorm,
volkomen onvruchtbaar en zeer lang standhoudend. Uitbreiding door vegetatieve
vermeerdering komt vaak voor. Voorbeelden hiervan zijn de als Orchiserap¡as
beschreven kleunijke hybriden tussen soorten uit de geslachten Orchis en Serapras
en de hybriden tussen Gymnadenia conopsea en Dactylorhiza (Dactylodenla sp.).

Deze zuivere hybriden zijn in het algemeen gemakkelijk herkenbaar, doordat ze qua
uiterlijk min of meer intermediair zijn tussen de stamouders (dit geldt overigens ook
vaak voor de groeiplaats!) en groter dan beide stamouders. Van sommige populaties
is zelfs bekend, dat hybriden daar uiteindel¡jk de stamouders in aantal kunnen
overtreffen en zelfs kan het Voorkomen, dat hybriden standhouden op plaatsen waar
de stamouders reeds verdwenen zijn. [Dit geldt veel duidelijker en op grotere schaal
voor hybriden binnen een geslacht - Opm. Red.l
Zo komt bijv. in het Kooibosch nog steeds de hybride Orch¡s moilo x Dactylorhiza sp.
voor, alhoewel Orch¡s morio hier sinds 1974 niet meer aangetroffen is. [Ondanks
meldingen uit b¡nnen- en buitenland is nog steeds niet onomstotelijk vastgesteld, dat
hybriden tussen Orchrs en Dactylorhiza werkelijk bestaan - Opm. Red.l

Hybridisatie tussen soorten ult hetzellde geslacht

Binnen een geslacht komt vaak hybridisatie voor. Dit geldt voor orchideeën in het
algemeen, maar in het bijzonder wel voor het geslacht Dactylorhiza. De volledigheid
van de steriliteitsbarrière bepaalt, of er al dan niet vruchtbare hybridisatie-produkten
gevormd worden. ln principe kan op alle groeiplaatsen waar naast elkaar tvvee soorten
voorkomen, hybridisatie optreden. Uiteraard is niet zozeer de aanwezigheid van twee
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soorten nodig voor onderlinge bevruchting (de stuifmeelklompies die door insekten

worden overgebracht, kunnen ook wel van elders worden aangevoerd, alhoewel

natuurlijk een meer directe aanwezigheid de kans hierop wel sterk vergroot) alswel de

aanwezigheid van twee soorten als indicatie, dat er ruimte is voor een qua groeiplaats

intermediaire hybride.
Onvruchtbare hybriden zijn binnen de meeste geslachten meer regel dan uitzondering;

zo zijn b v. de tvvee bekendste hybriden binnen het geslacht orchis, te weten o.

m¡titaris xO. purpurea en O. mititariç x O. simia, volledig onvruchtbaar. Alleen binnen

de geslachten Ophrys en Dactytorhiza overheerst de vruchtbare hybride. Daar zien we

dan ook, dat vaak terugkruising met een der stamouders optreedt en, mits er

voldoende tijd en geografische isolatie aanwezig is, uiteindelijk de vorming van

afzonderlijke soorten (er kan beter gesproken worden over taxa, daar vooralsnog niet

duidelilk is, in hoeverre deze taxa op soortsniveau van elkaar onderscheiden kunnen

worden) kan plaatsvinden.
ln het onderstaande deel zal de rol van hybridisatie binnen het geslacht Dactylorhiza,

op grond van gegevens u¡t West-Nederland, verder bezien worden.

Per combinatie van twee soorten wordt hierna een overzicht gegeven van de

groeiplaatsen, alsmede van de aangetroffen hybride-vormen.

L D. mala¡ls / D. praeterm¡ssa

Alhoewel deze twee soorten van alle Dactylorhiza's in West-Nederland het meest

voorkomen, is het aantal groeiplaatsen waar beide soorten aanwezig zijn, beperkt. Van

deze groeiplaatsen ¡S er een aantal waar D. praetermissa slechts met enkele exem-

plaren voorkomt: Smoutjesvlietlanden, Maaslandse vlietlanden, Kooibosch' Muy'

Roggesloot. ln de laatste drie gebieden dateert het voorkomen daarnaast van zeeÍ

recente datum. ln geen van bovengenoemde obiecten werd hybride-vorming tussen

D. ma¡alis en D. praetermlssa geconstateerd.

ln twee gebieden komt D. majat¡s maar in kleine aantallen voor, te weten het

Limmerveen en Westbeverkoog bij Alkmaar. Ook hier zijn geen hybriden gevonden.

ln een dr¡etal gebieden tenslotte komen zowel D. maialis als D. praetemissa in

redel¡ke aantallen voor: Limmerdie, Zwanewater en oeverlanden Amstelmeer.

Zowel in het Zwanewater als bij het Amstelmeer zijn zuivere hybriden gevonden, die

zich kenmerkten door hun relatief grote lengte (in Zwanewatet ca. 75 cm tegen max'

50 cm voor D. praetermissa en max. 35 cm voor D. maialis en bij Amstelmeer ca. 90

cm tegen ca. 70 cm voor D. praetermissa en ca. 45 cm voor D' maialis). Qua kenmer-

ken waren de hybriden intermed¡air, waarbij in de bladvorm Maialis-kenmerken en in

de bloemvorm Praetermissa-kenmerken overheersten.
Opvallend was verder de ongelijkmatige ontwikkeling van de bloeiaar, waardoor het

idee van een monstruosite¡t ontstaat. Bij het Amstelmeer was vegetatieve uitbreiding

van de hybride door knoldeling aanwezig.
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2. D. majal¡s / D. incarnata

Deze combinatie komt verhoudingsgewijs veel voor, vooral in de duinvalleien (voorne,
Zwanewater, Texel). Hier is, met uitzondering van de Horspolders frexel) geen
hybridisatie vastgesteld. wel zijn er hybriden gevonden in enkele objecten waar een
zout-zoet gradiënt aanwezig is, n.l. in de Roggesloot en bij het Amstelmeer.De
hybriden zijn intermediair met in het blad overwegend Majatis-kenmerken en in de
bloem de typische lncarnata-kenmerken. Met name de hybriden-populatie in de Rog-
gesloot is opvallend, enerzijds omdat het om forse aantallen gaat (meer dan S00 ex.),
anderzijds omdat de planten niet opvallen door een eruit springende grootte. Ook het
feit, dat de hybriden eerst kort geleden ontstaan kunnen ziin (D. incarna¿a komt pas
sinds 1982 voor in kleine aantallen), is van belang. Alhoewel n¡et bewezen, heb ik het
sterke vermoeden, dat de hybriden van D. maiatis en D. ¡ncarnata hier vruchtbaar zijn.
lndien zulks inderdaad het geval is, dan zou er geen sprake zijn van afzonderlijke
soorten, wanneer althans de reproductiecapaciteit als criterium wordt gehanteerd.

3. D. majal¡s / D. maculata

Door de disjuncte verspreiding van D. macutafa in West-Nederland komt er maar een
beperkt aantal gezamenlijke groeiplaatsen voor. Op een aantal ervan komt of D.
majal¡s of D. maculata maar met enkele exemplaren voor, te weten Roggesloot,
Korverskooi, Linge-oevers, Veerstalblok.
Voor wat betreft de overige groeiplaatsen: Zwanewater, duinen Texel, Amstelmeer en
Kooibosch, is alleen in het laatste geval hybridisat¡e vastgesteld. Het gaat hier om
zuivere, onvruchtbare hybriden, die qua kenmerken en voor wat betreft de stamouders
volledig intermediair zijn. Alleen de grootte is opvallend: gemiddeld 3 x zo groot als de
stamouders.
Nadat in 1984 de eerste twee hybride exemplaren zijn gevonden, heeft er een
behoclrlijke uitbreiding, deels doorvegetatieve vermeerdering, plaatsgevonden. ln 1997
werden reeds 26 planten genoteerd.

4. D. praeterm¡ssa / D. incarnata

Deze combinatie komt op verschillende plaatsen voor, maar de omstandigheden voor
kruisingen zijn niet overal ideaal. zo kom'¡. D. praeterm¡ssa op de Texelse groeiplaatsen
pas sinds kort en dan nog maar in zeer kleine aantallen voor; in de smoutjesvlietlan-
den liggen de groeiplaatsen van beide soorten door de langgerekte kavelvorm wel op
hetzelfde perceel, maar ca. 1 km uit elkaar en langs de Lek en in het Kooibosch komt
D. ¡ncamata maar met een beperkt aantal exemplaren voor. Waar wel sinds langere
tijd de beide soorten naast elkaar voorkomen, treedt vermenging op vr¡j grote schaal
op.
De hybriden zijn qua kenmerken intermediair, maar springen er qua grootte niet uit.
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Ook hier bestaat het vermoeden, dat de hybriden niet onvruchtbaar zijn en dat
derhalve D. praetermissa en D. incarnata wellicht niet als afzonderlijke soorten moeten
worden opgevat. Opvallend is verder, dat de hybriden van D. praetermissa met D.

¡ncarnata sterk verschillen van die van D. maialis met D. incarnaÍa. Dit kan als een

argument worden opgevat om een veronderstelde nauwe(re) verwantschap tussen
D. maialis en D. praetermrssa kritisch te bezien.

5. D. praetermissa / D. maculata

Slechts op één terrein, te weten de oeverlanden van het Amstelmeer, komen beide
soorten in redelijke aantallen naast elkaar voor. Hier vermengen beide soorten zich.
De hybriden of tussenvormen zijn qua kenmerken intermediair en bezitten onderling
relatief vrij veel variatie.
Anders dan bij zuivere hybriden tussen twee soorten ontbreekt de grotere afmeting.
De tussenvormen blijken deels vruchtbaar te zijn en D. praetermlssa en D. maculata
kunnen derhalve niet als afzonderlijke soorten kunnen worden beschouwd.

6. D. maculata / D. incarnata

Alhoewel deze soorten op verschillende terreinen, met name in het duingebied van

Texel, naast elkaar voorkomen, is hybridisatie alleen in de oeverlanden langs het

Amstelmeer waargenomen. Het betreft hier zuivere, vermoedelijk onvruchtbare hybri-
den, die groter zijn dan de beide stamouders.

Over¡ge hybr¡den

Naast de bovenbeschreven vormen, die duidelijk de sporen dragen van twee soorten,
zijn er ook Dactylorhiza's gevonden die zodanig afwijkend zijn dat ze niet tot een

soort(complex) dan wel een hybride tussen twee soorten gerekend kunnen worden.
Enerzijds ziin d¡t hybriden tussen een soort en één van de bovengenoemde, ver-

moedelijk vruchtbare hybriden tussen twee soorten. Vermoedelijk komen voor:
D. majalis x (D. praeterm,ssa x D. maculata) en D. maculata x (D. praeterm¡ssa x D.

incarnata).
Anderzijds is er een tweetal vormen aangetroffen die elders in Europa als aizonderlijk
taxon beschouwd worden. Het betreft hier respectieveliik D. traunsteinerioides en D.

purpurellai beide taxa zijn kenmerkend voor kustgebieden in Engeland/lerland en En-

geland/lerland/Denemarken. Mogelijk betreft het eveneens terugkruisingen van
vruchtbare hybriden met hetzij een der stamouders,hetzij een andere soort.
D. traunsteinerlordes werd aangetroffen in het Kooibosch en in de Muy [exel), voor
het eerst in 1981 en voor het laatst (tot nu toe) in 1985. Vermoedelijk zijn de

opeenvolgende strenge winters van 1985 en 1986 debet aan het (tüdelijk) verdwijnen
van dit Atlantische taxon, waarvan overigens betwist wordt of het tot een afzonderliike
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soort gerekend kan worden.
Alhoewel een zekere gelijkenis met D. praetermissa opvalt en de bewuste vorm wellicht
hieruit is ontstaan als geografisch vicariërend type, wijkt de standplaats in de
Nederlandse gebieden sterk af. Waar D. praetermissa het voedselrijke traject in de
gradiënt prefereert, blijkt D. traunste¡ner¡o¡des juist de voedselarme kant te kiezen met
kensoorten als C. panicea, Potentilla palustr¡s, Cladium mariscus (Kooibosch), Juncus
al p i n oart i cu I atus ssp. afrlcapll/us en Sleg/lng i a d ec u m be n s.

De groeiplaatsen in Nederland sluiten goed aan bij de Engels/lerse groeiplaatsen en
klimatologische factoren noch verspreidingsbarrières behoeven in beginsel, al dan niet
tijdelijke, vestiging in Nederland in de weg te staan.

D¡t geldt ook voor D. purpurella, die als zuivere soort beschouwd wordt en als
geografisch vicariërende soort van D. majalis kan worden gezien. D. purpurella werd
in 1986 waargenomen in de oeverlanden langs het Amstelmeer, tezamen met D.
praetermissa en D. incarnata. Kenmerkende begeleidende soorten waren hier:
Oenanthe lachenalii, Odont¡tes serot¡na, Carex distans en Juncus gerard¡i. De
groeiplaats kan worden omschreven als zilte kustweide en vertoont overeenkomst
met de groe¡plaatsen in Noord-Denemarken (Jutland). Alhoewel er een zekere
gelijkenis is met D. majalis, verschilt de soorl hiervan, doordat de bloeitijd ca. 4 weken
later valt.

Discussie

Alhoewel hybridisatie bij het geslachl Dactylorhiza geen onþekend fenomeen was en
van een aantal hybriden reeds eerder was aangetoond, dat ze deels vruchtbaar zijn,
vallen er twee zaken op:
ln de eerste plaats, dat hybridisatie in West-Nederland vooral plaatsvindt in gebieden
waar naast een droog-nat en een rijk-arm gradiënt ook een zoet-zout gradiënt
aanwezig is, dan wel in het recente verleden was.
ln de tvveede plaats, dat het er veel van weg heeft, dat hybridisatie sterk is toegeno-
men.

Voor wat betreft de rol van de zoet-zout-gradiënt is de vegetatietabel van de
oeverlanden langs het Amstelmeer illustratief (pag. 28 / 29).
Ook in de objecten Roggesloot en Kooibosch komt een zoet-zoulgradiënt voor; in de
Roggesloot o.a. met de soorten Juncus gerardii, Carex d¡stans, Oenanthe lachenal¡¡,

Glaux mar¡t¡ma, Aster tr¡polium en Plantago maritima, terwijl in het Kooibosch Sclrpus
maritimus enTr¡gloch¡n mar¡timus stille getuigen zijn van de eeftijds voorkomende zilte
invloeden.

De veronderstelde toename van hybridisatie kan aan een aantal factoren worden
toegeschreven. ln een aantal objecten heeft zich pas recent een der stamouders
gevestigd dan wel uitgebreid. Dit is het geval in de Roggesloot (D. incarnata) en he|
Kooibosch (D. maculata). ln andere objecten wordt eerst sinds een relatief korte
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periode een beheer gevoerd dat vestig¡ng van orchideeën mogeliik maakt (Amstel-

meer, Zwanewater).
Verder kan van belang zijn, dat D. praeterm¡ssa, althans voor wat betreft Noord-Hol-

land, een areaalsuitbreiding heeft gekend die, gezien de recente vestigingen op o.a.

Texel, nog steeds doorgaal. D. praetermissa is meer dan D. maialis, die door
intensivering van het grondgebruik drastisch ¡s achteru¡tgegaan, geschikt om in het

hybridisatieproces mee te doen, omdat de bloeitijd ervan, anders dan bij D. maialis,

samenvalt met die van D. maculata en D. incarnata.
De belangrilkste factor is echter wellicht het gegeven, dat geen der taxa zich heeft

ontwikkeld tot volledig op zichzelf staande soorten en dat het proces van soortsvor-
ming nog volop gaande is. Binnen het complex van Dactylorhiza's vormen D. maial¡s

en D. maculafa vermoedelijk de uitersten en ziin D. praetermissa en D. incarnata

nauwer verwant. Globaal is de rangorde qua verwantschap als volgt'. ma¡al¡s -

incarnata - praetermissa - maculata, op basis van de waargenomen hybridisaties en

het al dan niet vruchtbaar zijn hiervan.

Aangezien de in vroeger tijden aaneengesloten arealen, althans wal D' maialis, D.

incarnata en D. maculafa betreft, nu min of meer disjunct zijn, ls een verdere

opsplitsing in soorten door geografische isolatie in theorie heel goed denkbaar. Of in

dergelijke ge1'soleerde populaties op lange termijn een voldoende grote genetische

variatie aanwezig is om de specifieke vorm te kunnen laten voortbestaan, is evenwel

twüfelachtig.

Duidelilk is wel, dat over Dactylorhiza's het laatste woord nog niet is gezegd en dat de

relat¡es tussen de soorten een boeiend studieonderwerp blijven.

Naschr¡ft

Na het afsluiten van het manuscript van dit artikel is door de auteur een aantal

groeiplaatsen van Dactylorhiza's in het oosten van Nederland bezocht. Daarbij is

gebleken, dat ook daar hybridisatie frequent voorkomt. Alhoewel het te ver voert

uitputtend op deze gegevens ¡n te gaan, kan wel gesteld worden, dat de veronder-

stelde invloed van een zoet-brak gradiënt achteraf bezien overschat is.

Zo bleken ook in het oosten diverse terreinen meer hybriden dan zuivere individuen

te bevatten en was het voorkomen van diverse soorten hybriden naast elkaar evenmin

zeldzaam. ln een mogelijk vervolgartikel kunnen nieuwe gegevens verwerkt worden.

De auteur stelt toezending van aanvullende informatie dan ook zeer op prijs alsmede

informatie die meer licht kan werpen op de vraag of hybridisatie de laatste jaren al dan

niet toeneemt.

A. de Gelder, Gru¡tmeesterlaan 11,8014 CN Zwolle
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Vegetatieopnamen in een brak-zoet-gradiënt (rietland in zomermaaibeheer)

soorl/opname nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

Plantago maritima
Glaux maritima
Aster tripol¡um
Triglochin marit¡mus
Carex dlstans

Cochlearia officinalis

Sclrpus lacuslr¡s ssp.glauc. b

Carex riparia

Scirpus maritimus
Juncus gerardl¡

Eleocharis palustrls

Juncus articulatus

Angelica sylvestr¡s

Epilobium sp.

Mentha aquatica

Oenanthe lachenalii
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Holcus lanatus
Carex flacca

Cynosurus cristatus
Anthoxanthum odoratum
Ranunculus repens
Cerastium holosteoides
Medicago lupulina
Lotus ullginosus
Trifolium repens
Luzula campestris
Rubus cf. lrul¡cosus
Leontodon nudicaulis

Rhinanthus serotinus
Carex nigra
Trifol¡um pratense
Lychnis flos-cuculi
Ep¡pactis palustrls

Dactylorhiza ¡ncamata
Dactylorhiza incanuta X praetermissa
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veruolg label

Ophioglossum vulgatum
Dactylorhlza maþb
Juncus subnudiflorus

Vicia cracca
Prunella vulgaris
Dactylorhiza rnacdata X pnaetemissa
Plantago lanceolata

Achillea millefolium
Daucus carota
Arrhenatherum elatius
Llnum cathanicum
tÞdforhiza macdata

Carex otrubae
Phragmites australis
Festuca arundlnacea
Dactylortriza praetermlssa

Potenlilla anse¡ina
Fêstuca rubra
Poa trlvlalls
Agrostis stolonlfera
Cardamlne pratensis
Equ¡setum palustre
Carex serotina
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Tevens komen éénmaal voor:

¡n opname 2

6

10
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Thaliclrum flavum
Rumex crlspus
Cirsium arvense
Calystegia sepium
Eupatorlum cannabinum
Taraxacum sp.

Fetuca pratensis

p
p

b
p
p
p

a
p

a
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,, Poa pratensis
13 Sieglingiadecumbens
15 Carex extensa
16 Elyrrlgia repens

,, Mysotis aruensls

,, Seneclo lacobea
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ORCH¡DEEËN IN GRAUBÜNDEN

Jac, KOOPMAN & K. MEIJER

Zusammenfassung

Während zwei Exkursionen nach Graubünden (Schweiz) im Juli 1 988 und 1989 wurden
26 Orchideenarten beobachtet, wobei allerdings n¡cht eine vollständige Kartierung
erstrebt wurde. Von jeder Art werden Einzelheiten über ihre Verbre¡tung im besuchten
Gebiet gegeben.

Summary

July 1988 and July 1989 excursions to the Swiss canton of Graubünden have been
made. Though the aim was not a complete mapping of the orchids, in all 26 species
have been observed. Of each species details of its distribution in the vis¡ted area are
given.

1 lnleid¡ng

ln het kader van zijn studie aan de Rijksuniversiteit te Groningen nam de eerste
schrijver in juli 1988 deel aan een tweeweekse excursie naar Graubünden in

Zwitserland. Naar aanleiding van deze excursie werd er in 1989 andermaal een bezoek
aan dit gebied gebracht, nu in gezelschap van negentien enthousiaste floristen uit de
noordelilke provincies, waaronder de tvveede schrijver. Alhoewel er niet enkel gelet
werd op orchideeën, bleek de rijkdom van deze familie hier toch duidelijk. Het idee
werd dan ook geboren om hier een verslag over te maken voor een of ander "groen"
blad. Toen "Eurorchis" ging verschijnen, was de keuze in welk blad het artikel geplaatst
zou kunnen worden, niet moeilijk meer.

2 Het onderzoeksgebied

ln oostelijkste kanton Graubünden stroomt de rivier de lnn af naar het oosten.,Het dal
van de lnn is het langste "Hochtal" van Zwitserland. Hier vinden we in het Unterengadin
- of, zoals het ter plaatse heet, Engiadina Bassa - als grotere plaats Scuol.
Stroomatwaarts liggen aan de noordkant van de lnn de dorpjes Sent en Ramosch. Bij
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Ramosch mondt in de lnn een snelstromende bergbeek uit, genaamd La Brancla'

Stroomopwaarts vinden we hier aan de oever op een hoogte van 1473 m het

voormalige Kurhaus Val Sinestra. Tegenwoordig doet het dienst als hotel. Het is in
Nederlandse handen. ln 1988 en 1989 vormde het onze uitvalsbasis.
Dit gebied in de centrale Alpen kenmerkt zich door de nog grote ongereptheid. De lnn

loopt er als hoofdslagader doorheen, en is tevens het laagste punt (rond 1100 m). Aan

weerszijden bevinden zich bergketens, met toppen van rond 3000 m. De hoogtezones

van collien tot n¡vaal zijn hier derhalve op relatief geringe afstand aanwezig.
De grote diversiteit aan vegetatietypen en plantesoorten is niet enkel toe te schrijven

aan de genoemde factoren "ongereptheid" en hoogteverschillen. Van eveneens groot

belang is de variatie in gesteentes. Naast kalkgesteentes, voornamelijk in de lagere

delen, en silicaatgesteentes in de hogere regionen vinden we plaatselijk serpentijn,

basalt en dolomiet.
Voorts speelt het (microlkl¡maat een belangrijke rol. Het klimaat is hier continentaal
te noemen, een relatief droog klimaat met weinig neerslag derhalve.

3 Methoden

Zowel in juli 1988 als in juli 1989 zijn er veldgegevens verzameld. Daar dit niet d.m'v.

systematisch "hokken" is gebeurd, is het in veel gevallen moeilijk tot onmogelijk aan

te geven, in welke km-blokken en atlasblokken de desbetreffende soorten precies

voorkomen. Dit geldt met name voor de algemenere soorten. Er is dan ook van afge-

zien om verspreidingskaartjes van alle sooften samen te stellen. Met de verspreidings-

kaaftjes van de zeldzamere soorten hebben we ook zeker niet de pretentie een com-
pleet beeld te geven. Zelf beschouwen we dit als een eerste aanzet, die nog vele

aanvullingen moet krijgen. Ook gezien het feit, dat er enkel gegevens van de maand
juli zijn verwerkt, mag worden aangenomen, dat hier een aantal soorten zonder meer

ontbreekt.
Naast de resultaten van eigen veldwerk zijn eveneens gegevens verwerkt van Sake

Roodbergen uit Akkrum en van Pieter Stolw¡jk uit Oldenzaal.

ln het veld is gebruik gemaakt van een drietal topografische kaarten, schaal 1: 25.000,

te weten: Samnaun 1179, Scuol',l199 en S-charl 1219.

ln figuur 1 is het onderzoeksgebied op basis van km-blokken weergegeven. Enkele

dorpjes en passen zijn aangegeven voor de oriëntatie. De kaartbladen 1179, 1199 en

1219liggen boven elkaar. Het moge duidelijk zijn, dat niet alle 696 km-blokken bezocht

zijn. Het rechtse kaartje geeft aan welke blokken zeker bezocht zijn. Dit vormt

ongeveer 10 oÁ van het totale aantal blokken.
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4 De aangetroffen soorten orchideeën

1. Cephalanthera rubra is optwee plaatsen gevonden. ln beide gevallen betreft het
(vrij open) naaldbos. De planten groeien groepsgewijs. Vermeldenswaard is, dat de
soort tijdens de reis naar Zwitserland massaal werd waargenomen langs de naburige
Oostenrijkse wegen. Lokaal lijken de verschillen in voorkomen groot te zijn, een
verschijnsel dat ons bij meer soorten hier is opgevallen. Bij Vna is de soort aangetrof-
fen in de nabijheid van o.a. Ophrys insect¡ferc en Platanthera chlorantha.

2. Chamofchls alp¡na, die zijn populaire naam Dwergorchis eer aandoet, is zeldzaam
in het gebied. De soort is slechts van twee plaatsen bekend, in de omgeving van
S-charl, op 2500 m hoogte, en van de Piz Arina, op 24OO m. Deze alpiene, kalkminnen-
de soort vinden we hier in het Ses/erlo-Senperuiretum, o.a. in gezelschap van
Leontopodium alpinum (Edelweiß). De soort staat te boek als zeldzaam, maar wordt
zeker ook gemakkelijk over het hoofd gezien.

3. Coeloglossum vir¡de is een (vrij) algemene soon en met name in het Nardetum,
Borstelgrasland, veelvuldig aanwezig in gezelschap van Nigritella nigra en Orchis
ustulata.

4. Cofallorrh¡za triflda vinden we in zure mostapijten (Hylocom¡um splendens en
Rhytid¡adelphus triquetrus), op de beschaduwde bodem van Picea-Larix-bossen. Een
hoge luchtvochtigheid lijkt een voon¡vaarde. ln de directe omgeving van Val Sinestra
komt de soort veel voor, evenals in het bos van dit hotel naar Vna, een naburig
bergdorpje. Andere soorten die we in dit zure milieu kunnen aantretfen, ziin Goodyera
repens en vooral Lisfera cordata.

5. Cypf¡pedium calceolus is, behalve in de directe omgeving van Val Sinestra en
Vna, ook gevonden in de Val d'Uina. We vinden deze schitterende planten in vrij open
Picea-Larix-6ossen, vaak in gezelschap van Dacfylorhiza maculata en Platanthera
bifolia. De soort groe¡t groepsgewijs. Begin juli is de bloei op 1500 m voorbij.

6. Dactylofhlza maculata is de algemeenste soort in het gebied, vooral in de
naaldbossen. Opmerkelijk is, dat de soort in de directe omgeving van de lnn, bij Sur
En, vrijwel geheel ontbreekt.

7. Dactylofhiza majal¡s is een vormenrijke soort, die vaak in groten getale aanwezig
is in kalkrijke kwelmoerassen (Caricion davallianae). Het is daar vaak de enige
orchideeësoort. Op een plaats aan de noordkant van de lnn, þij het plaatsje Sur En,
werd deze soort aangetroffen in gezelschap van Epipactis palustris.
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8. Ep¡pact¡s atrorubens begint in het gebied pas in de tvveede helft van juli te bloeien.
Desondanks is de soort op verscheidene plaatsen gevonden. Ep¡pactis atrorubens
geeft de voorkeur aan licht beschaduwde plaatsen in open Picea-LarÎ-bossen.

9. Ep¡pactis hellebor¡ne is een laatbloeiende soort, die slechts van één vindplaats

bekend is, in de omgeving van Sur En. De soort zal ongetwijfeld algemener zijn.

10. Eplpact¡s palustr¡s begint iets eerder te bloeien dan de vorige twee sooften.
Deze soort werd slechts twee maal aangetroffen, éénmaal in een kalkmoeras (Caricion

davailianae) en éénmaal in een ogenschijnlijk vrij droog hooiland. ln de omgeving zijn

weliswaar vril veel kalkmoerassen aan te treffen, maar in de door ons bezochte
gebieden ontbreekt de soort verder.

11. Ep¡pogium aphyllum is door ons niet in het gebied gevonden. Eén van onze

excursiegenoten in 1989, Sake Roodbergen uit Akkrum, vond de soort evenwel, nadat

wij al weer waren vertrokken, op maar liefst vijf lokaties, verdeeld over vier km-blokken.

12. Dat Goodyera repens gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden, mag mis-

schien geconcludeerd worden u¡t het feit, dat we de soort in 1988 nooit gevonden

hebben, terwijl we hem in 1989 in de directe omgeving van Val Sinestra veelvuldig

aantroffen. Wel dient eerlijkheidshalve te worden vermeld, dat we in 1988 in de eerste

helft van fuli hier waren, terwill Goodyera repens pas bloeit vanaf de tweede helft van

luli. En zelfs bloeiend is deze n¡etige soort vaak moeilijk te vinden.
De planten groeien ¡n grote mostapilten (Hylocomium splendens eî Rhß¡diadelphus
triquetrus) in beschaduwde naaldbossen met een grote luchtvochtigheid. Naast deze

soort groeien in deze zure habitat nog enkele dwergjes onder de orchideeën, te weten

Corallonhiza trilida en L¡stera cordata.

13. Gymnaden¡a conopsea is algemeen te noemen voor zonnige plaatsen ¡n open

naaldbossen, wegranden en kalkgraslanden. Vaak komt ze voor in gezelschap van

Gym n ad en i a odorat¡ ss i ma.

14. Gymnadenia odorat¡ssima is, hoewel iets minder frequent voorkomend dan de

vorige soort, toch (vrij) algemeen te noemen.

15. Hefm¡n¡um monorch¡s is in het gebied een zeldzame soort, die op slechts enkele
plaatsen gevonden is. Tussen Ramosch en Val Sinestra groe¡t Herm¡nium in een

schraalgrasland. Er zijn zeker enkele tientallen exemplaren geteld. De soort lijkt hier

beperkt te zijn tot het lnn-dal. Stolwijk vond haar hier soms massaal (mondelinge

mededeling).
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16. L¡stera cordeta is een dwerg, die in de omgeving van Val S¡nestra geen zeldzaam-
heid is. We vinden de soort daar in grote mostapr¡ten (Hylocomium splendens en
Rhytidiadelphus triquetrus), in beschaduwde, luchtvochtige Picea-Larix-bossen.
Listera cordata is eveneens aangetroffen in overeenkomstige hab¡tats aan de zuidzijde
van de lnn, bij Sur En. De combinatie L¡stera cordata, Goodyera repens en Corallor-
rhiza trilida is hierboven al eerder genoemd.

17. Listera ovata is algemeen in de naaldbossen ¡n het gebied.

18. Neott¡a nldus-av¡s komt lokaal vrij veel voor, zoals b.v. tussen Val Sinestra en
Vna. Ze geeft de voorkeur aan vrij open naaldbossen.

19. Nigr¡tella m¡niata (= N. rubra) isveel zeldzamerdan devolgende soort. ln 1988
is deze Nþritel/a hier helemaal niet gevonden, in 1989 driemaal, telkens in slechts een
of enkele exemplaren. De soort is kenmerkend voor alpiene "Rasen", met name het
Nardetum en het Ses/erio-Semperuiretum. Vaak groeit deze soort in gezelschap van
de volgende.

20. Nlgr¡tella nlgra ¡s in (sub)alpiene weiden plaatselijk massaal aanwezig.

21. Ophrys lnseetifera is gemakkelijk over het hoofd te zien en komt veelvuldig voor
in de open Picea-Larix-bossen tussen Val S¡nestra en Vna, en ten noorden van Vna.
Halverwege juli loopt de bloei in het gebied ten einde.

22. Orchis mascula werd in 1988 ¡n twee exemplaren gevonden op Motta Naluns. ln
1989 is de soort, ondanks nijver speurwerk, niet weer gevonden. De planten stonden
hier ln een fraai ontwikkeld Nardetum.

23. Orchis ustulata blükt in het onderzoeksgebied geen zeldzame soort te zijn. Op
zonnige kalkhellinkjes en in het Nardetum komt zij in grote aantallen voor.

24. Platanthera b¡fol¡a komt algemeen voor in licht beschaduwde, open naaldbossen.
Op Ðactylorhiza maculata na is het hier de meest voorkomende soort orch¡dee.

25. PlatanthEfa chlorantha is veel zeldzamer dan de vorige. ln 1988 ¡s de soort niet
eens gevonden. De vindplaatsen zijn geconcentreerd rond het bergdorpje Vna. De
planten werden hier aangetroffen op overeenkomstige plaatsen als de vor¡ge soort,
dus in naaldbossen.

26. Pseudorch¡s albida is in het gebied één van de minder zeldzame soorten. We
vinden de planten zowel in open Picea-Larx-bossen als in het Nardetum.
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5 Slotopmefk¡ngen

Ons verhaal, het behoeft geen nader betoog, heeft niet de pretêntie een inventarisatie-

verslag van "De orchideeën van Graubünden" te geven. Het verspreidingsbeeld is verre

van compleet, ook voor de bezochte gebieden. Men kan zich dan ook afuragen wat

het nut is van een dergelijk incompleet verhaal. Onze argumentatie is echter, dat het

een startpunt markeert. Vaak immers bliiven gegevens te lang in de spreekwoordelijke

la liggen. Ons standpunt is, dat verzamelde gegevens zo snel als redelijkerwiis mogelilk

is, gepresenteerd moeten worden aan het geihteresseerde publiek. De lezer kan dan

immers ook zelf act¡ef deel gaan nemen aan het completeren van het beeld. We willen

de lezers bij deze dan ook oproepen om toezending van gegevens betreffende ver-

spreiding van orchideeën ¡n het onderhav¡ge onderzoeksgebied (zie kaart pag. 36)'

Hopelijk is er dan in de (nabije) toekomst een vollediger beeld te geven over de

verspreiding van orchideeën in dit schitterende deel van Zw¡tserland.

Jac. Koopman
Hoofdstraat-West 27

8471 HP Wolvega

K. Meiler
Nieuwe Weg 32
839'1 KM Noordwolde
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DE BESTUIV¡NG VAN SERAPIAS LINGUA L. . EEN ONDERZOEK OP KRETA

N.A. VAN DER CINGEL

Summary

During a visit to Crete in April 1989 a population of Serapras lingua was studied. Out

of 272 flowers 119 (447") lost their pollinia by visits of small wasp-like bees (Ceratin¡-

dae). Bees carrying pollinia were photographed. The bees were seen to visit flowers

and to try to get rid of the pollinia, while sitting inside the flowers. The number of

calculated visits of bees during daytime can only explain part of the loss of pollinia from

the flowers. The hypothesis of Vöth (1980) on sexual motivation for visiting the flowers

is supported and slightly adapted by the author as opposed to the theory of sleeping

behaviour, because of a better correspondence with the observations.

Zusammenfassung

Während einer Kreta-Reise im April 1989 wurde eine Population von Serap,as lingua

studiert. 44 Prczenl det 272 Bluten war ohne Pollinien nach dem Besuch von kle¡nen

wespenähnlichen Bienen (Ceratinidae). Pollinientragende Bienen wurden fotografiert.

Diese Bienen versuchten innerhalb der Blüten die Pollinien zu entfernen. Die Besuche

tagsüber wurden kalkuliert. Sie erklären nur teilweise den Verlust der Pollinien. Die

Annahme von Vöth (1980), daß für die Bienenbesuche eine sexuelle Motivation vorliegt,

wird vom Autor der Theorie von übernachtenden lnsekten vorgezogen.

ln de periode van 1 t/m 21 april 1989 bezocht ik het eiland Kreta met als standplaats

Malia. Door toedoen van C.A.J. Kreutz, die daar in dezelfde periode verbleef en me

opzocht, kwam ik terecht op een interessante vindplaats van Seraplas l¡ngua en S'

paru¡ftora, nog geen 3 km verwijderd van mijn logeeradres. Het was een drass¡g weitje

aan de rand van een moeras, dicht bij het strand, ongeveer 50 m lang en op het

breedst ongeveer 20 m breed, sikkelvormig en aan één zijde begrensd door gestort

puin en een weg, aan de andere zijde door een rietmoeras. De rietzijde was begroeid

met russen en op open stukken in het midden groeiden groepjes Serapr,as l¡ngua. De

begroeiing bestond verder uit Hazepootjes en andere grassen, kleine Russen, diverse

klaversoorten, Silenecolorata, rood Guichelheil, e.d. De bodem bestond uit geel zand.

Eén groepje van zes planten stond ge1'soleerd in de rechter punt van de sikkel. Een

tweetal planten aan het andere eind stond zo'n 10 m van de overige groepies van 6-25
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planten, die onderling 50 cm tot 2mvan elkaar stonden. Tezamen 168 planten. Toen
ik na een eerste bezoek op 14 april enkele dagen later ('17-4) nog eens, rond 12 uur
's middags, bij warm, zonnig weer naar dezelfde plaats ging met de duidelijke
bedoeling om op bestuivende insekten te letten, zag ik inderdaad een kleine, zwarle,
op een wesple gelijkende bil rondvliegen met een gele polliniënpruik op de kop.
Seraprasbloemen staan bekend als zog. slaapbloemen. Te zouden vooral 's nachts
veel bijen of wespen herbergen.
Het desbetreffende bijtje kroop in een bloem en bleef daar zitten, het achterlijf nog
enigszins zichtbaar. Helaas bleek mijn diafilm net opgebruikt bij het fotograferen van
Ophrys apitera en Orchis palustris, die ook in deze buurt voorkomen. lk had het
gevoel de foto van het jaar te hebben gemist en ben balend naar mijn appartement
teruggelopen. 's Middags rond drie uur was ik weer op de plek, gewapend met een
nieuwe diarol in mijn camera. Gelukkig vloog het bijtje er nog steeds rond. Het was
hetzelfde soort b¡jtje als staat afgebeeld op pag. 264 van het orchideeënboekje van
Buttler (Duitse uitgave) als bestuiver van een Serap,as lingua-bloem. Het staat daar
vermeld als een graafwesp van de familie der Sphecidae, wat mij echter niet
waarschijnlijk leek. Na een gesprek op de Wuppentaler Orchideentagung 1989 met
Prof. Paulus is mij duidelijk geworden, dat het een bij van de familie der Ceratinidae
betreft. Deze bijtje hebben een graafwespachtig uiterlijk. Over deze bijen heb ik bij

eerste naspeuring nog weinig kunnen vinden. lk heb een hele serie foto's kunnen
maken. Het rondvliegende bijtje kroop weer in een bloem en liet zich daar met een
grasspriet niet uit "pesten". lk heb het dier in het holletje van de bloem gefotografeerd.
Daarna heb ik nog wat verder rondgekeken en nog een paar bijen in bloemen aange-
troffen. Eén bijtie vloog rond in een bloem en probeerde continu de twee polliniën kwijt
te raken door met de voorpoten over de onder het lichaam gevouwen pollinia te
strijken. lk maakte hiervan een serie foto's en heb daarna de bloem wat opengepeu-
terd. Het bijtje bleef zitten in de holte, Blijkbaar maakte het niets uit, dat het "dak"

boven zijn hoofd was verdwenen. Het diertje bleef worstelen met de pollinia.

Al waarnemende kwam een aantal vragen bij mij op:
1. Waarom wil zo'n bij op het heetst van de dag in zo'n holletje kruipen? De
hypothese is toch dat het een warm nachtverblijf vormt?
2. Waarom gaat het dier uitgerekend in het holletje van de bloem zitten worstelen met
de polliniën? Zulk gedrag verhoogt zeker de kans op bestuiving, maar well¡cht ook op
het aanhechten van nog meer pollinia of op vast komen te zitten in de bloem. Zulk
gedrag heeft voor de bij toch geen overlevingswaarde? Of is de kans op het kwijtraken
van de pollinia juist groter in het holletje, bijv. doordat de polliniën op de stempel
komen?
3. ls het denkbaar dat de bij, als deze zich bedreigd voelt door die lastige dingen op
de kop, schuilgedrag gaat vertonen? lk bedoel dat niet anthropomorf, maar als
"aangeboren" reactie op een prikkel?
4. Waarom lijkt de opzwelling in de bloem zo op het achterlijf van een bijtje als deze
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bestuiver?
5. Als de bloem slechts een paar dagen open is, waar bhjft de bij in de over¡ge
nachten? ls er sprake van plaatstrouw of zoekt de bij toch al elke nacht een ander
holletje? (Die bij van vanmorgen zat er ook vanmiddag, in dezelfde bloem!)
lk noteerde in mijn dagboek: Meer onderzoek lijkt me nuttig, vooral onderzoek naar
het normale gedrag van de bij.

Op 18 april was ik 's morgens om 8.30 uur terug bij de Serapns-populatie. Er zat een

bijtje met 4 polliniën in dezelfde bloem, waarin ik de vorige dag een büt¡e had
gefotografeerd. Er lijkt dus sprake van enige plaatstrouw, of van voorkeur voor
bepaalde bloemen. lk heb het diertje op een strootje uit de bloem gelicht. Toen ik het
een open bloem voorhield, kroop het daar op, bij de knobbel. Toen ik enkele polliniën

voorzichtig met een strootje van de kop haalde, vloog het dier weg. Daarvoor had het
slechts stilzittend geprobeerd de polliniën met de voorpoten te verwijderen. Nog een

ander bi¡tje zat in een bloem, waarin ik de vorige dag er ook een aantrof, of in een

bloem daar vlak naast. ls het hetzelfde bijtje? Het lijkt erop, dat ze zich steeds op
ongeveer dezelfde plaats ophouden.

De daarop volgende dag besloot ik een onderzoekje te doen.
lk besloot na te gaan welke planten hun polliniën kwijt waren en welke ze nog bezaten.
lk wilde daarmee een indruk krijgen van de kans op bestuiving enerzijds en van het
aantal bezoeken en bezoekers anderzijds. Wellicht zou dit ook een beeld kunnen
geven van de toestand gedurende de nacht.

Om dit te kunnen, moest ik elke bloem afzonderlijk bekijken door deze naar het licht
te keren, zodat de af- of aanwezigheid van polliniën zichtbaar zou worden. Meestal was
het genoeg om de bloem even met een vinger op te tillen, zodat het licht er in viel.

Soms moest de bloem naar het licht worden gedraaid.
lk noteerde van alle groepjes planten het aantal lege bloemen, de nog polliniën

dragende bloemen en het aantal ongeopende bloemen, dat nog geen bezoek kon
hebben gehad. Tevens lette ik op de positie van de bloem. De onderste bloemen ziln

bij Seraplas lingua hel langst open. Knoppen zitten bovenin de bloemstengel.

Resultaten

1. Het eerdergenoemde groeple apart slaande planten:
polliniënloos metpolliniën knoppen

plant 1

plant 2
plant 3
plant 4
plant 5
plant 6

2

2

2

2

1

3

2
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b

c.

d

e

Alle zes planten dragen dus bloemen zonder polliniën Totaal 12 bloemen tegenover 6, die nog polliniën

dragen (670Á). Alleen de bovenste bloemen dragen nog polliniën. Zonder uitzondering zijn het de

onderste bloemen die poll¡niënloos zijn.
2. De twee planten aan het andere ulteinde hebben alle polliniën nog.
3 Overige groepen:

a. een groepje van I planten. Alle polliniën aanwezig
plant 1: O 4 2 (zelfde kolommen als bij 1)

2:01 1

3:O 21
4: 01 0

5: 01 1

6: 01 2

7iO 1 'l

8: 0 2 0

Totaal 0 13 I
Een groep van 24 planten Daarvan hebben er 3 samen 4 polliniënloze bloemen, de overige 29

open bloemen dragen polliniën en er zljn nog 12 knoppen (12%).

Een groeple van 13 planten. Alle open bloemen, 15 stuks, dragen polliniën. Er z¡in nog 14

knoppen, Eén plant heeft alleen 2 knoppen.
Een groeple van I planten. Eveneens alle polliniën aanwezig, I open bloemen, 1 1 knoppen. Vier
planten met alleen knoppen
Een groepje van 4 planten. Alle open bloemen dragen polliniën Aantal bloemen n¡et genoteerd

Een groeple van 3 planten: ¡dem

Een groepje van 2 planten: nr. 1 3 1 0

nr2 311

621
Deze drie klsine groepjes zijn als één grotere groep op te valten.
Waarneming: ln één bloem met polliniën zit een bij zonder polliniën. Het is 10.30 uur en zoals

steeds fraai, zonnlg weer. Deze plant heeft ook nog een halfopen bloem
7 planten:

(de bovenste bloem is polliniënloos)

766
Dus 5 van de 7 planten met polliniènloze bloemen: 7 uit 13 (54%).

lk geef nu van de volgende groepjes alleen de eindresultaten. Het patroon is overal gelijk.

4planten: 0 7 0 (

12 planten: 16 3 I (

12 planten: I 19 8 (

7 planten: 2 12 4 (

9 planten: 1 14 5 (

17 planten: 32 5 4 (

f
1

2

3

4

5

6

7

221
'I 10
011
002
101
210
111

s
h.

i.

j

k.

t.

42

0%)

U'/")
32"A)

14o/ol

7o/"1

86%)
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m.9planten: 8123(40%l
n. 14 planten: 16 0 17 (100%)

o. Tplanten: 12 4 7 (75%l
Opmerking: Eénmaal is de middelste bloem zonder pollinièn

Samenvatt¡ng

Van 168 bestudeerde planten hebben er 71 (42o/o) bloemen zonder polliniën. ln totaal
'125 bloemen. Van 159 planten, waarvan alle bloemen werden geteld, geldt: vande272
bloemen z¡jn er 119 zonder polliniën' datis 44"/". Bovendien z¡jn er nog 109 knoppen.

De planten zijn geordend in 17 groepjes, mogelijk ontstaan door vegetat¡eve

voortplant¡ng uit 17 planten. De groepjes variëren van 2 tot 24 planten.

Vijf groepjes zijn nog in het bezit van alle polliniën. Drie groepjes zijn in het bezit van

nagenoeg alle polliniën. Daarbij is een grote groep van 24 planten. Twee groepjes

nemen een tussenpositie ¡n met resp. 32o/o en 40olo bloemen zonder polliniën.

Eén groeple is grotendeels nog in het bezit van de polliniën, op 2 planten na, die

samen 6 bloemen zonder polliniën hebben. Deze groep (e) is onder te verdelen in drie

kleine groepjes. De keuze is echter wat arbitrair.
Zes groepjes hebben meer dan gemiddeld bloemen zonder polliniën, var¡ërend van

47-1OOo/o, waaronder een groepje van 14 planten, waarvan alle bloemen zijn bezocht.

Conclusie

De activiteit van de bestuivende bi¡en concentreert zich op bepaalde plaatsen. Wat het

kenmerk van deze plaatsen is, is niet duidelilk. Het heeft er de schiin van, dat de bijen

een beperkte actieradius hebben bij hun activiteiten op de Serapr,as-planten. De oudste

bloemen zijn gemiddeld het vaakst bezocht. Het centrum van de populatie is het best

bezocht.

Nog een tweetal ïYaafnem¡ngen

Een rondvliegende bij met vier polliniën op de kop vloog een ietwat verfomfaaide en

verbleekte bloem in, kort erna er weer uit. Het dier is niet echt binnen geweest. Daarna

vloog het een eindje verderop weer in een oude bloem. Na gestoord te z¡in, vliegt het

dier weer weg en zetzich op een frisse, jonge bloem op de lip. Het worstelt om de

polliniën te verwijderen en vliegt na een halve minuut weg, uit het gezicht. De keuze

van de aangevlogen bloemen lijkt willekeurig.
Een bij zonder polliniën z¡t nog om half elf bij zonn¡g weer in een bloem' De

omgev¡ngstemperatuur is boven de 20 graden Celcius.
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Enkele overwegingen

Hoeveel bijen zijn er te pas gekomen aan dat wegnemen van polliniën in deze
populatie? Er zijn ruim 100 bloemen zonder polliniën, bijna 120. Er vliegen bijen rond
met 2 of 4 pollinien. Dat betekent bezoeken van minimaal 60 verschillende bijen, waar-
schijnlijk meer. Er vliegen ook dieren zonder polliniën rond. Dat kan betekenen dat de
helft van de bloemen bewoond is geweest gedurende de nacht. Als de bloemen
gemiddeld een week open zijn, betekent dat minimaal 1/2x 1/7 of 1 op de 14
bloemen 's nachts bewoond, waarschijnlijk nog meer. Misschien moet je aannemen
dat, omdat de bovenste bloemen de polliniën in de regel nog wel bezitten, de bloemen
van de veronderstelde 7 nachten 1 of 2 nachten voor 50% zijn bewoond, mogelijk nog
vaker, of nog meer bloemen, omdat als de polliniën weggenomen zit¡n, ze evenzeer
kunnen zijn bewoond. Tenminste als de motivat¡e voor het bezoek inderdaad het
hebben van een nachtverblijf is.
Kan de gemiddeld waargenomen bezetting overdag de aantallen bloemen zonder
pollinien verklaren? Waargenomen is, zonder dat ik systematisch onderzoek heb
verricht, dat gemiddeld zo'n twee of drie bloemen zijn bezet. Tijdens het wel
systematische onderzoek waren twee bloemen bezet en werden enkele bloemen kort
bezocht door één bij. Dat zou kunnen betekenen, dat over de hele dag gezien overdag
3-6 bloemen worden bezocht. Zeven dagen maakt dan 2O-4Obezoeken. Dat verklaart
in elk geval slechts een deel, maar toch een niet te verwaarlozen deel. Hoe dan ook,
er wordt overdag gevlogen, en mogelijk meer, dan deze minimale berekening oplevert.

Nog een paar observaties

Eén bloem had loszittende, doorbuigende polliniën. lk vroeg me af, of na uitblijven van
bestuiving door bijen toch zelfbestuiving mogelijk ¡s. Later vind ik in de l¡teratuur, dat
dit inderdaad is waargenomen.
Nadenkend over wat ik heb gezien van het gedrag, realiseer ik me, dat de bijen vooral
aanvlogen op horizontaal staande bloemen. Dat zijn de goed geopende bloemen. De
bovenste bloemen staan, als ze pas open zijn, in de regel iets schu¡n omhoogger¡cht.
De bloemen van Serapias /rngua hebben een duidelijk waarneembare geur. Dat doet
de vraag opkomen, waarom de planten energie spenderen aan het produceren van
geurstoffen. Als dat geen betekenis zou hebben om de bijen te lokken, zou verwacht
mogen worden dat planten, d¡e niet langer deze energie hiervoor gebruiken, een
selectievoordeel bezitten. Gaat het om een nestgeur of om een sexferomoon? Dat zou
onderzocht moeten worden.

Foto's op pag. 45:

Seraptas l¡ngua møl een bil ult de familie der Ceratìnìdae
B¡i uit de familie der Cerat¡nldae met polliniën van Serapìas lingua
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Opmerking

lk hecht eraan miln observaties, overwegingen en conclusies op deze, wellicht wat

chaotische wilze te presenteren. Moderne beschriivingen van onderzoek geven in de

regel een achteraf gereconstrueerd en daardoor onjuist beeld van het denkproces dat

zich bij de onderzoeker heeft afgespeeld. Daardoor wordt een verkeerd, al te
gedisciplineerd beeld gegeven van het werkelijke onderzoek en ontstaat een

schijnobjectiviteit, die filosofisch gezien belangrijke gevolgen heeft. lemand als Darwin

schreef anders, naar m¡jn gevoel eerlijker. Hil stelde iedere lezer in staat zijn

gedachtengang te volgen. Voor die invloed van taalgebruik op het beeld van

onderzoek bestaat momenteel terecht veel belangstelling in de wetenschapsfilosofie.

Dlscuss¡e

Godfery beweerde al in 1931 dat Serapras-bloemen bilen onderdak bieden voor de

nacht. Gumprecht (1980) lanceerde de gedachte dat insekten, met name bilen,

Serapr,as-bloemen niet alleen als nachtelilk slaapverblijf gebruiken, maar ook als

tochtvrije schuilplaats overdag bil regenachtig weer. De helmachtig overdekte bloem

vormt een holletje voor niet-sociale bijen. lmmers, alleen solitaire vliesvleugeligen

kruipen in zulke holletjes. De lip zou - overigens maakt hij een uitzondering voor

Serapias tingua - door de sterke beharing warmte-isolatie bieden. Bij Serapias

or¡entat¡s vond hij ¡n Lecce (ltalie) een hoge bezettingsgraad van de bloemen. Hij

spreekt van slaapbloemen en w¡¡st op het feit, dat van somm¡ge planten de bloemen

leeg blijven en weer andere alle bloemen bezet hebben. De dieren laten zich door
grashalmen moeilijk verwijderen. Ze hebben de neiging tot afweren.
Dafni, lvry en Brant¡es onderzochten in lsraël slaapgedrag in bloemen van Serapr,as

vomeracea (1981). Ze vinden vooral bestuivingsgedrag in de namiddag als de bijen,

meest manneties (l), van bloem tot bloem vliegen tot ze eindelijk in een bloem blilven

zitten en daarin de nacht doorbrengen. 's Morgens worden de bijen in de bloemen

door zonnestraling opgewarmd. De bloem wordt wel 3 graden Celcius warmer dan de

omgevende lucht, wat uiteraard de vliegspieren eerder op de vereiste werktemperatuur

brengt. Ook zij zi¡n de mening toegedaan, dat de bloemen slaapholten nabootsen.

Dankzij de geringe lengte van de holte zouden de bijen van bloem tot bloem vliegen.

ln feite zou de bestuiving vooral tot stand komen door nestholte-inspectiegedrag. De

bloem zou bezocht worden als potentieel nachtverblijf.
Vöth (1980) vond eveneens bijen in Seraplas vomeracea-bloemen en ook in die van

Serap,as tingua. ln het laatste geval betrof het de metaalblauwe mannetjes van de

soorl Ceratina cucurbutina. Hij deed zijn observaties aan S./ingua op een zonnige,

windstille dag in mei bij Dubrovnickaja Rijeka in Joegoslavië. Hij nam waar, dat de biien

een halve tot één meter boven de bloem rondvlogen, plotseling inhielden en naar

beneden doken op een bloem. Ze glipten de bloem in en uit met nieuwe polliniën op

de kop en verdwenen. Deze bijen nestelen normaliter in holle braamstengels'
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Vöth komt met de interessante hypothese, dat er wellicht sprake is van het zoeken
naar wijfjes door deze bijen. slechts bij het kruipen over de knobbel in de bloem komt
het dier in een goede positie om polliniën mee te nemen. Voor overnachting hoeft de
bij niet zo ver door te dringen. Hij veronderstelt dat de mannetjes op zoek ziin naar
nog niet uitgekomen wijfjes, die dus nog in hun cellen zitten. Mannetjes komen eerder
uit hun overwinteringscellen en zouden daarom sexueel gemotiveerd zijn, net als de
bestuivers van ophrys. De mannetjes zouden de vrouwtjes in hun holletjes ruiken en
hun partners op deze wijze opzoeken.zezouden door in de bloem te kruipen het
wijfje er proberen uit te lokken. Hij w¡jst de gedachte van Dafni af, dat de bijen op zoek
zouden zijn naar een potentieel nachtverbli,jf, hoewel hij niet uitslu¡t dat bij geurloze
Seraplas-soorten de hypothese van Dafni de juiste verklaring kan bieden. Overeind blijft
bij Vöth het idee dat de bloem een nestholte imiteert.
wanneer ik mijn observaties probeer te verklaren, vind ik vooral steun voor de door
Vöth ontwikkelde gedachte. Allereerst lijkt het mij ethologisch gezien buitengewoon
onwaarschijnlijk dat, zoals Dafni c.s. veronderstellen, de bijen of bijen eerst allerlei
holtes zouden uitproberen om ze dan later als nachtverblijf te þetrekken. waarom
zouden allerlei bloemen eerst afgekeurd worden, teruijl later toch net zo'n bloem tot
nachtverblijf wordt gekozen? of als de bloemen evenzovele geschikte plaatsen zijn,
waarom dan niet gebleven? waarom ook zou serapias linguaenergie in geurproduktie
stoppen? Tenzij de geur een nestgeur¡mitatie zou zijn, wat overigens niet waarschùnlijk
is. Bovendien is het overdag bezoeken van de bloem bij zonnig weer niet zo voor de
hand liggend bij een dergelijke hypothese. Tenslotte is daar het feit, dat ook Dafni
c.s. voornamelijk mannetjesbijen aantreffen. Hoe dan ook, voor de bestuivers van
serapras lingua ltigt de hypothese van vöth een goede verklaring te bieden van een
aantal waargenomen verschijnselen.
ln feite kwam ik onafhankelijk van Vöth tot een soortgelijke gedachtengang. Een
element dat ik als aanwijzing aan deze theorie toevoeg, is de gelijkenis van de
opzwelling in de serapias lingua-bloemen met het achterlijf van de betrokken bijen.
Grootte, vorm en kleur komen overeen. Dit zou kunnen betekenen, dat de vorm van
deze knobbel het achterlijf im¡teert en daarmee paringsgedrag van het mannetje u¡tlokt.
Dit zou dan deze hypothese specifiek maken voor serapias tingua, want juist bij deze
soort zün er niet twee kleine knobbeltjes, maar heeft vergroeiing plaatsgevonden tot
een grote ronde opzwelling. Deze hypothese biedt een duidelijke lijn voor verder
onderzoek. Een analyse van de aanwezige geurstofien zou moeten kunnen uitwijzen,
of we te maken hebben met feromonen, die bij het paringsgedrag een rol spelen.
Exitracten van de bloem zouden ook beproefd kunnen worden in lok-experimenten.
ook zou het gedrag van de betrokken bestuivers bestudeerd kunnen worden om
aanknopingspunten te vinden, met name parings- en nestelgedrag. Niet uitgesloten
kan worden, dat sexueel gemotiveerd gedrag en schuilgedrag beide een rol spelen.
Het aandeel van elk zou bovendien bij verschillende soorten Seraplas en verschillende
soorten bestuivers verschillend kunnen zijn.

48 EURORCHIS 2, 1990



Tenslotte

Vöth vond voor Serapras t¡ngua in Joegoslavië Ceratina cucurbut¡na als bestuiver.

Welke soort uit de familie der Ceratinidae er op Kreta in het spel is, dient nog te
worden opgehelderd. Duidelijk ¡s, dat er verschillen en overeenkomsten zijn in het

gedrag van de bestuivers. Bij de bijen op Kreta geen rondvliegen met plotselinge

duikvlucht. Zij vliegen gericht naar de bloemen volgens mÜn waarnem¡ngen. ln

hoeverre het dragen van polliniën behalve poetsgedrag ook ander aanvlieggedrag

u¡tlokt, dient eveneens voorwerp van nader onderzoek te ziin. Ook lijkt het zinvol de

aanwezigheid van polliniën op het insekt in relatie tot de tiidsfactor en het weer te

bestuderen.
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MERGELWINNING EN LANDSCHAPSBOUW

A.W. GIJTENBEEK

ln de discussie over ontgronden speelt de natuur, terecht, een belangrijke rol. wordt
het een blijvende aantasting, of zijn er ook mogelijkheden tot herstel?
ln dit artikel gaat de heer A.w.Gijtenbeek, tot zijn pensionering chef Grondbeheer bij
de ENCI N.V. te Maastricht, in op de relatie tussen mergelwinning en landschapsbouw.

Zusammenfassung

Der Artikel beschreibt, wie die Landschaft des st.-pietersberges bei Maastricht wieder
restauriert wird, nachdem sie teilweise für den Mergelabbau abgegraben wurde. Vier
Orch¡deenarten kommen schon im Gebiet vor.

Summary

The article describes the way in which the landscape ls restored after the partial
excavation of the st.-Pietersberg near Maastricht for the marl-winning. ln the meantime
four species of orchids appeared.

Een landschap ¡s niet stat¡sch

De mens heeft de bodem gebruikt, in het verleden en ook in het heden. Dit menselijk
bodemgebruik heeft in hoge mate het tegenwoordige landschapsbeeld bepaald. Het
Zuidlimburgse geomorfologische landschapsbeeld is echter alleen door de natuur
gevormd. De rivierdalen met hun hellingbossen en uitenvaarden zijn in de loop der
eeuwen vanuit het plateau door Maas, Geul, Gulp en hun watervoerende beken
gevormd.

Hoe groot de invloed van de mens wel is, laat de Vechstreek zien met haar talrijke
plassen, ontstaan door veenbaggeren. Mede door invloed van de mens zijn nu enkele
gebieden vanwege hun bijzondere karakter beschermd, zoals het Naardermeer, en
recent ook de Oostvaardersplassen. ln o.a. Duitsland staan verlaten kalksteengroeven
nu onder "Naturschutz". wanneer de natuur en de mens maar de tijd gelaten wordt,
is veel mogelijk.
Zeker is dit het geval bij de landschappelijke herinrichting. ENC| is daarmede in 1938
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begonnen door het modelleren en beplanten van het sinds 1926 ontstane dekgrond-

stort op de westhelling van de st.-Pietersberg. Dit terrein werd in 1939, als het 17 ha

grote ENCI-bos, voor het publiek opengesteld.

ln 1983 was het zuidelijke deel van de groeve met een totale oppervlakte van 21 ha,

waarvan 6 ha droogdal, volgens het in 1973 door de overheid goedgekeurde eindplan

gemodelleerd en beplant.
De bil vele toeristen bekende stortheuvel (166 m + NAP), "D'n Observant", met een

oppervlakte van 24 ha, kon in 1975 voor het publiek worden vrijgegeven. ENCI mocht

dan ook voor haar landschappelijke herinrichtingswerken op de St.-Pietersberg in 1987

een hoge onderscheiding van de Europese Gemeenschap ontvangen'

Kwalite¡t en gebru¡k van de dekgronden bi¡ de her¡nrichting

De gemiddelde dikte van de dekgronden op de St.-Pietersberg bedraagt 15 m. De laag

bestaat uit 3 m löss, 10 m maasgrind en 2 meter oligocene zanden' Van de löss wordt

een deel bij de cementfabricage gebruikt' Na gemengde storting van de dekgronden

bedraagt de gemiddelde pH 7,5 à 8.

Het op deze dekgronden geplante assort¡ment slaat zeer goed aan en de verdere

groei is ook heel goed. Op D'n Observant en in het afgewerkte zuidelijke deel van de

groeve ziln de bekende loofhoutsoorten van de Zuidlimburgse hellingbossen gebruikt'

als Zomereik (Quercus robur), Beuk (Fagus sylvatica), Haagbeuk (Carpinus betulus),

Es (Fraxinus excetsior), Spaanse aak (Acer campestre), Zoete kers (Prunus avium),

Sleedoorn (Prunusspinosa), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna)' Hondsroos

(Rosa canina), enz. ln het ENCI-bos ziln daarnaast enkele delen met naaldhout

beplant, aangezien dit plan ¡n 1937 door de Heide Mrj. is ontworpen en uitgevoerd.

Naaldhout doet het overigens ook goed op deze gronden.

Dit laatste geldt ook voor'de ruim 150 hogere plantesoorten, die zich reeds in de

heringerichte terreinen hebben gevestigd. Deze rijkdom aan soorten komt doordat in

de overgang naar een stabiel milieu veel pioniersoorten voorkomen, naast soorten die

zich definitief vestigen.
Zo z¡n in het gebied van D'n Observant vele exemplaren te vinden van de Brede

wespenorchis (Epipactis helteborine), een soort die kenmerker'ìd is voor verstoorde

terreinen. Maar tegelijkertijd groeit er de Grote keverorchis (Llsfera ovata), die alleen

kan voorkomen in een enigszins stabiel ecologisch milieu. Soorten als Wilde marjolein

(Origanum vutgare), Borstelkrans (Satureiavutgaris), Boslathyrus (Lathyrus sylvestris)'

Driedistel (Cartina vutgaris), Rond wintergroen (Pyrota rotundifolia) en Donderkruid

(lnuta conyza) komen veelvuldig voor en breiden zich ook uit.

Het e¡ndp¡an voor de ENcþgroeve op de St.-Pietersberg

Dit eindplan omvat een meer van 50 ha, dat wordt omgeven door een 80 ha groot

gebied met bossen, open natuurterreinen, oevers, strand en wandelpaden. Het bevat
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een aantal profielen inclusief steile wanden. Men heeft niet bewust gestreefd naar
volledige restauratie van het gebied, maar meer om het specifieke reliëf van de
st.-Pietersberg zoveel mogelijk te behouden. Hiernaast is ook het herstel van de
Zuidlimburgse flora een belangrijk element.
ln de ENO|-groeve is een aantal randvoorwaarden aanwezig, zoals grondwater,
grondsoorten met hun pH, en expositie van de profielen, die een basis vormen waarop
een kaikflora moet kunnen ontstaan. De stelling "Alles is overal, maar het milieu bepaalt
wat er komt" zal zeker hier van toepassing zijn.
Tot slot iets over de techniek van de atwerking en het beheer.

De techn¡ek van de afwerking

Het streven van zowel ontgronder als overheid is om zoveel mogelijk grondstotfen te
winnen binnen het vergunningsgebied. Dat betekent dat de in het e¡ndplan voorziene
profielen waar dit niet anders mogelijk is, met dekgronden worden gecreëerd. Deze
profielen worden met oligocene zanden en maasterrasgrind, gemengd gestort, met als
deklaag löss. om te voorkomen dat na een vorstperiode of zware regenval de löss met
het onderliggende materiaal wegerodeert, wordt zo spoedig mogelijk een mengsel van
gras- en klaversoorten ingezaaid.
Na voldoende inklinken worden vervolgens de aangegeven opgaande loofhoutsoorten
in meterverband geplant (d.w.z. in driehoeksverband met telkens een meter tussen-
ruimte). Deze bestaan uit de bekende soorten van de Zuidlimburgse hellingbossen,
met als drijfhout (tijdel¡ke opvulling) Grauwe els (A/nus incana),langs bosranden en
paden Sleedoorn (Prunus splnosa), Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna),
Hondsroos (Rosa canina), Wilde liguster (L¡gustrum vutgare), enz.
wanneer vóór april wordt geplant, ontstaat et zeer weinig uitval. Er wordt niet te klein
bosplantsoen (opgekweekte bomen en struiken) gebruikt, de hergroei is zeer goed,
waardoor het vrijmaaien van de beplanting niet nodig is. De groei is zodanig, dat na
4 à 5 jaar een deel van het drijfhout gekapt moet worden. Dit blijft tussen de beplanting
liggen, waarbij het langs bos- en padranden tussen de beplanting versnipperd wordt.
ln het reeds eerder vermelde aangelegde droogdal is 6 ha niet met struiken beplant,
maar ingezaaid met een gras- en klavermengsel. D¡t is sinds 1gg4 door begrazing met
schapen in beheer. Dit dal heeft een verloop van 100 tot bo m + NAp, het grondwater-
peil ligt op ca. 46 m + NAP. De ondergrond bestaat in het lagere gedeelte uit mergel,
afgedekt met een mengsel van löss, maasgrind en vuursteen.
ËNCl verwacht hier veel van, temeer daar in de verdere herinrichting soortgelijke
terreinen zullen ontstaan, waarbij in ieder geval de randvoorwaarden aanwezig zijn voor
de ontwikkeling van een kalkflora. Dit vraagt echter geduld, dus tijd. Aangezien ENcl
nu bezig is delen van de groeve definitief af te werken, kan ieder volgend jaar voor een
aantal verrassingen zorgen.
ln de zomer van 1987 bloeide aan de voet van D'n observant, grenzend aan het
eerder vermelde droogdal, een tiental soldaatjes (orchis mititaris) tussen de nog niet
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gesloten beplanting. ln 1989 bloeide er weer een aantal en er was een dertigtal

rozetten, duidelijk zaailingen. Deze plek is in 1975 gemodelleerd en beplant. De

bovengrond bestaat uit grof grind en vuursteen, gemengd met löss en heeft een

noordelilke expositie.
ln 1985 zijn vijf exemplaren van de Bosorchis (Dactytorhiza maculata ssp. fuchsrt)

aangeplant, die elders door bebouwingsactivite¡ten geruimd moesten worden. Deze

bloeien ieder jaar op hun nieuwe standplaats met dezelfde bovengrond als de

Soldaatjes. ln 1989 is een twintigtal zaailingen als rozet geteld.

Studenten van de Landbouwhogeschool Wageningen, de Riiksuniversiteit Utrecht,

medewerkers van het Natuur Historisch Genootschap en MUSeum te Maastricht doen

regelmatig onderzoek in en rond de herinrichtingswerken. Het onderzoek is met name

gericht op flora en fauna en de entomologie.

A.W. Gijtenbeek, Oranjeplein 35 e,6224 KE Maastricht
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Uitzicht vanaf D'n Observanr lfoto B. Riikl
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Beboste helling langs het Mergelmeer [foto B. Rijk]
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EEN ¡NLEIDEND OVERZICHT VAN DE ORCHIDEEËN IN DE MARCHE (ITALIË)

J.M.I. KI.AVER

Summary

The present article introduces the orchid-flora of the Marche Region (Central-Eastern

Italy) and includes a checklist of the species which have been found so far.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag enthält eine Einführung in die Orchideenflora der Marche-Region
(mittleres Ostitalien) und eine Liste der bisher aufgefundenen Arten.

lnleiding

Het Centraal-italiaanse gewest Marche wordt begrensd door de gewesten Emilia-

Romagna (N), Toscana, Umbria en Lazio (W), Abruzzo (Z) en door de Adriatische Zee
(O). Deze administratieve indeling komt vrijwel overeen met een indeling zoals
gehanteerd door BRILLI-CATTARINI (1970), waar op grond van fysische en fyto-

biologische kenmerken een territorium van circa 9300 km' afgebakend wordt: het

stroomgebied van de rivier Foglia (NW-NO), de Apennijnen van Alpe della Luna tot Mti

Sibillini (NW-ZW), de rivier Tronto (ZW-ZO), de Adriatische kust.
Dit gebied kunnen we ruwweg opdelen in kust (0-300 m), heuvels (300-900 m), en

bergen (900-2500 m), volgens min of meer NW-ZO lopende stroken, elk met eigen
kenmerken, die we ook zullen zien in de verspreiding van de verschillende orchideeë-
soorten. Klimatologisch kunnen we stellen, dat aan de kust een mediterraan klimaat
met een zeer droge zomerperiode heerst (verspreiding van Quercus /ex), dat via de
heuvels met een submediterraan klimaat naar een soort zeeklimaat met lagere tempe-

raturen en een meer regelmatige neerslag, maar ook met mediterrane invloeden, in de

bergen van de Apennilnen verschuift.
Het gewest Marche ¡s adm¡nistratief in vier provincies opgedeeld, van noord naar zuid:

Pesaro-Urbino (PS), Ancona (AN), Macerata (MC), Ascoli-Piceno (AP). De kuststrook

wordt vooral in de twee noordelijke provincies gedomineerd door het strandtoerisme,
zodat weinig van het oorspronkelijke landschap terug is te vinden. Het achterland
wordt vrij intensief gebruikt voor akkerbouw en pas in de hogere heuvelruggen en in

de bergen zijn veel geschikte biotopen voor orchideeën te vinden.
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De orch¡deeën

Zoals reeds gezegd, is aan de kust weinig meer te vinden van de oorspronkelijke
begroeiing. Twee uitzonderingen dienen genoemd te worden: Colle San Bartolo (PS)

en Monte Conero (AN). Deze twee gebieden vormen een hoge kustlijn van respectie-
velijk 200 en 550 meter boven de zeespiegel. De laatste valt, gezien haar hoogte, in

de categorie "heuvels" en de orchideeënflora is gelijk aan wat we meer landinwaarts
vinden.
Colle San Bartolo is een uniek gebied van ongeveer vilftien km langs de kust in het
noorden van de Marche, bestaande uit een serie heuvels met vrijwel ontoegankelijke
delen, veelal begroeid mettaaie struiken brem (Spanium iunceum) en dichte populaties

Arundo plinii. Het is vooral hier, op de kliffen boven de zee, dat akkerbouw onmogelijk
is en dat we af en toe geschikte biotopen voor orchideeën vinden, met bijvoorbeeld:
Orchis morio, O.tr¡dentata, O. purpurea, Anacampt¡s pyramidalis, Ophrys apitera, O.

holoserica, O. beftolon¡¡, de hier zeer zeldzame Serapras paruillora en in het najaar
Splranfhes sp,ral,s. Dit unieke, relatief onaangetaste stukje kust, staat op het moment
in het middelpunt van de belangstelling van regionale natuurbewegingen die het liefst

dit gebied (dit type kust wordt verder aan de Adriatische kust alleen op de Mte Conero
en veel zuidelijker op de Mte Gargano gevonden) als natuurpark gerealiseerd willen

zien.

Monte Conero, direct ten zuiden van de hoofdstad van de Marche, Ancona, is een

veel groter, nu veelal bebost gebied. De meeste bovenstaande soorten worden ook
hier gevonden, evenals andere orchideeën, waaronder biivoorbeeld Ophrys bombyliflo'
ra en Aceras anthropophorum. Ook dit gebied staat in de belangstellíng van natuur-

beschermers en is reeds tot regionaal park uitgeroepen.
Achter de kuststrook begint een kustvlakte, die langzaam overgaat in lage heuvels.

Deze strook is in het gehele gewest intensief in gebruik voor akkerbouw. Van de oor-

spronkelijke flora is hier zeer weinig overgebleven (op enkele zeer kleine en

onbruikbare "hoekjes" na) en ook orchideeën komt men hier slechts sporadisch tegen.

Opvallend voor dit gebied echter is Orchis purpurea, die, zeer algemeen in de gehele

Marche, ook hier af en toe gevonden kan worden, met name in wegbermen. Blijkbaar

vindt deze orchidee ook hier een passende biotoop en kan zij zich handhaven in in
cultuur gebrachte gebieden waar vrijwel alle andere orchideeën het laten afweten.
Naarmate de heuvels hoger worden en er steeds meer delen van het gebied onbruik-
baar worden voor landbouw, neemt het aantal orchideeën snel toe. Vooral het geslacht

Ophrys treedt plaatselijk zeer rijkelijk op. Vanaf 750 meter, en op sommige plaatsen

al vanaf 500 meter, komen grote hoeveelheden orchideeën voor: in weiden Orcñrs

morío, O. pauc¡Ílora, Ophrysfusca, O. bombyliflora en O. benolonl; in wegbermen O.

spñegodes, O. holoserica, O. apifera, Aceras anthropophorum, Orchis purpurea, O.

tr¡dentata en O. simia; op meer beschaduwde plaatsen Dactylorhiza fuchsii en Cepha-
lanthera longilolia. Deze orchideeën zijn alle relatief algemeen in de Marche. Minder

algemeen zijn L imodoru m abortivum, H¡ mantoglossum adriaticum, Dacfylorhiza romana
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en Serap,as vomeracea en zeldzaam zin Ophrys insectifera, O. crabronifera, Orchis
m¡l¡taris, O. coriophora ssp. fragrans en Serap/as parv¡tlora. ln de bossen kan men
Neott¡a nidus-avis en Cephalanthera damasonium vinden.
ln het westen wordt de Marche begrensd door de hoge bergruggen van de Apennij-
nen, die zich naar het zuiden toe geleidelijk verdubbelen en in twee min of meer
parallelle ruggen samenkomen in het zuiden van het gewest. Zo vinden we geheel in
het noorden de beboste Mte Carpegna (1415), Simoncello (1221) en Alpe della Luna
(1453), dan het massief Mte Nerone (1525) - Mte Catria (1701) en verder zuidelijk
tussen Arcevia-Fabriano en Camerino twee lange series bergen met de Mte Fiegni
(1323) - Mte Legette (1021) - Mte Vicino (1479), en Gioco det pailone (1227) - Mte
Cavallo (1477) - Mte Fema (1556). Deze twee ruggen komen samen in het grote
massief Mti Sibillini met als hoogste toppen de Mte Rotondo (2102), Mte pdora (2932),
Mte Porche (2233) en Mte Vettore (2467). Mti Sibillini is zeer rijk aan bijzondere planten
en mag zonder meer het unieke gebied van de Marche genoemd worden.
ln bovengenoemde bergen vindt men rond de 1S00 meter in de bossen Neott¡a n¡dus-
avis, Cephalanthera damasonium, Dactylorhiza fuchsii en op een enkele plaats
Corallorrhiza trif¡da. Aan de randen van de bossen groe¡t vaak Orch¡s prov¡nclalrs en
O. pallens. Akkerbouw is vrijwel afwezig en de bergweiden worden slechts eldensief
beweid. Deze weiden zijn vaak intensief door orchideeën gekleurd, met name door de
grote aren van Orchis mascula, de gedrongen planten van O. pauciflora en O. morio,
de brede aren van Dactylorh¡za sambucina in de twee kleuren en later in het voorjaar
de slanke aren van Gymnadenia conopsea. Minder zichtbaarr maar wel duidelijk aan-
wezig zijn Orch¡s ustulata en O. tridentata, af en toe samen met de hybride tussen
deze twee: Orch¡s x d¡etr¡chiana. Waar O. mascula en O. pauc¡flora samen worden
gevonden, kan men ook veelvuldig de fantastische kruising tussen deze twee soorten
vinden: Orchis x coleman¡¡.
Orchis x colemani¡ toont een enorm kleurenscala met kleuren zoals witte bloem met
paarse vlekken op het midden van de lip, paarse bloem met een geel vlak op het
midden van de lip, roze hoed met gele lip, egaal roze, wit of oranje met de typische
purperen stipjes van O. pauciflora op de lip (zie foto pag. 105). Bontgekleurde groepen
hybriden zijn te vinden. De planten zijn doorgaans iets sierlijker en hoger dan de
gedrongen O. pauciflora, maar beduidend lager dan O. mascu/a. De bloemvorm l¡gt
min of meer tussen beide ouders in, vaak iets meer naar O. paucillora dan naar
O. mascula neigend. Waar ook nog eens O. provincialis zich in het gezelschap mengt,
wordt determinatie van hybriden zeer problematisch, omdat alle drie soorten met elkaar
kruisen en de hybriden weer net zo makkelijk terug of verder kruisen.

DEL PRETE/TOSI beschouwen in hun vorig jaar verschenen 'Orchidacee Spontanee
d'ltalia' O. x colemanii als zelfstandige soort, en baseren deze opvatting op vondsten
in de Alpi Apuani en vondsten in de Marche. Gezien de populaties in de Marche ben
ik nog niet zo overtuigd van de soortstatus. Deze orchidee is weinig stabiel, hetgeen
ook DEL PRETE's beschrijving benadrukt, en het is vrijwel onmogelijk om een type te
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beschrijven uit alle varianten van deze hybride, die in de Marche altijd samen met de

ouders voorkomt. Het feit dat zij inderdaad zeer talrijk kan optreden, kan echter op een

soort-in-wording duiden die zich nog niet voldoende van de ouders heeft ge'i'soleerd.

ln de zuidelijke provincies van de Marche vindt men rond de '1000 meter in de aanloop

tot de hogere Mti Sibillini enkele natte weiden mel O. laxiflora, en O. italica, die in het

noorden ontbreekt, kan hier plaatselijk in wegbermen gezien worden.

ln het zuidwesten van de Marche herbergen de Mti Sibillini en de aangrenzende Mti

della Laga, door hun grotere hoogte (Monte Vettore - 2476 m), een unieke en rijke

orchideeënflora, waaruan ondermeer ookTraunsteinera globosa, Pseudorchis albida

en Nigr¡tetta widderi deel uitmaken. Deze laatste orchidee, die voor het eerst

beschreven is van planten uit Oostenrijk, bereikt in het zuiden van de Marche en het

aangrenzende gewest Abruzzo de zuidgrens van haar areaal. Verder vinden we hier

uiteraard ook alle bovengenoemde orchideeên uit noordelÜker bergketens en

doorgaans in veel grotere hoeveelheden.

Onclerzoek

ln de Marche is tot op heden slechts relatief weinig onderzoek gedaan naar de

orchideeënflora. De meeste kenners reizen direct door naar het gebied van de Mte

Gargano, of houden veel westelijker aan in Toscana en Lazio. Hoewel veel echte

mediterrane soorten ontbreken, is, zoals uit het bovenstaande blijkt, de Marche niet

arm aan orchideeën en vrij regelmatig kunnen voor het gewest interessante vondsten

worden gedaan, zoals bijvoorbeeld de vondsten van Ophrys crabronifera in 1988' die

erop duiden, dat deze soon niet alleen endemisch is voor de ltaliaanse westkust'

De eerste publikaties waarin een aantal orchideeën genoemd wordt voor de Marche,

dateren van 1813. Daarna verschijnen vooral tegen het einde van de eeuw en rond de

eeuwwisseling andere artikelen die orchideeën toevoegen en in 1890 publiceert

PAPOLUCCI de Flora Marchigiana, een groot werk, maar geenszins compleet. ln de

jaren twintig van deze eeuw heeft CENGIA-SAMBO enkele artikelen aan orchideeën

rond Urbino gewijd, maar een aantal vondsten liikt mij zeer duþieus.
Veel recentelijk onderzoek is gedaan door de Universiteit van Camerino en door
Professor BRILLI-CATTARINI (1 952-1 979).
Vooral deze laatste heeft in jarenlange research van de Marchigiaanse flora ook veel

nieuwe orchideeën aan de bestaande vondsten toegevoegd.
Drie jaar geleden ben ikzelf met de exploratie van de Marche begonnen en de vele

vondsten zullen over enkele jaren moeten resulteren ¡n verspreid¡ngsoverzichten van

de orchideeën in de Marche in UTM-rasters van, zo mogelijk, 1 bij 1 km. De hier

volgende lijst is gebaseerd op vondsten tot nu toe genoteerd in literatuur en aangevuld

met eigen vondsten.
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Checklist van de orchideeën in de Marche

1. Aceras anthropophorum
2. Anacamptis pyramidalis
3. Cephalanthera damasonium
4. C. longifolia
5. C. rubra
6. Coeloglossum viride
7. Corallorrhiza trifida (zeldzaam)

8. Dactylorhiza fuchsii
9. D. incarnata (zeldzaam)

10. D. romana
11. D. saccifera
12. D. sambucina (op hogere plaatsen zeer algemeen)
13. Epipactis atrorubens
14. E. helleborine
15. E. leptochila (zeldzaam)

16. E. microphylla
17. E. muelleri (zeldzaam)

18. E. palustris
19. E. purpurata (zeldzaam)
20. Epipogium aphyllum (zeldzaam; Mti della Laga)
21. Gymnadenia conopsea
22. Himantoglossum adriaticum (zeldzaam)
23. Limodorum abortivum
24. Listera ovata
25. Leucorchis albida (zeldzaam; Mti della Laga)
26. Neotinea maculata
27. Neottia nidus-avis
28. Nigritella widderi (Mti Sibillini - Mti della Laga)
29. Ophrys apifera
30. O. araneola
31. O. beftolonii
32. O. bombyliflora
33. O. crabronifera (zeldzaam)
34. O. fusca
35. O. holoserica
36. O. incubacea (?)

37. O. insectifera
38. O. tenthredinifera (?)

39. O. lutea
40. O. sphegodes
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41 . Orchis coriophora ssp. fragrans (zeldzaam)

42. O. italica
43. O. laxiflora (zeldzaam)
44. O. mascula
45. O. militaris (zeldzaam)
46. O. morio (zowel morio als picta{ype)
47. O. pallens
48. O. palustris (uitgestorven?)
49. O. papilionacea

50. O. pauciflora (plaatselijk zeer algemeen)
51. O. provincialis

52. O. purpurea

53. O. simia
54. O. spitzelii (een enkele "verdwaalde" vondst)
55. O. tr¡dentata
56. O. ustulata
57. Platanthera bifolia
58. P. chlorantha
59. Spiranthes aestivalis (uitgestorven)

60. S. spiralis
61. Serapias cordigera (?)

62. S. lingua
63. S. parviflora (zeldzaam)
64. S. vomeracea
65. Traunsteinera globosa (Mti Sibillini)

Tot slot

Doordat de meeste orchideeënonderzoekers buiten de Marche in andere delen van

Italië onderzoek hebben gedaan, ook veel ltaliaanse botanici, zijn verspreidingsover-

zichten van de orchideeën in ltalië incompleet. Orchis papilionacea bijvoorbeeld' die

doorgaans voor heel ltaliö wordt aangegeven, komt, afgezien van enkele uitzon-

deringen die op één hand te tellen zijn, niet in de Marche, noch in de Emilia-Romagna

voor. Hier kan onderzoek in de Marche bijdragen tot een beter inzicht in de versprei-

ding van de orchideeën op het ltal¡aanse schiereiland.
Hoewel in sommige delen van de Marche zeer veelvuld¡g orchideeën voorkomen, met

name in de hogere heuvels en in het gebergte, zijn veel biotopen verloren gegaan

door het oprukkende toerisme en de uitbreiding en vernieuwing van landbouwtechnie-

ken. Daardoor zijn in de meeste gebieden in de kuststrook bijna alle orchideeën

verdwenen. Om de overgebleven gebieden zoveel mogelijk te sparen, is in 1974 een

aantal natuurreservaten binnen de Marche uitgeroepen, hoewel dit aantal nog fors zou
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moeten worden u¡tgebreid om vele bijzondere landschappen en vele zeldzame planten
voor de toekomst te behouden. Hopeltjk kan gedetailleerd onderzoek naar de
verspreiding van wilde orchideeën in de Marche ook hiertoe bijdragen.
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DACTYLORHIZA EI-ATA subsp. SESOUIPEDALIS (WILLD.) SOó
IN ZEEUWSCH.VI.AANDEREN

C.A.J, KREUTZ

Zusammenfassung

Während einer Periode von mehr als zehn Jahren wurde mit großen zeitlichen

Zwischenräumen e¡n Standort m¡t Populationen von Dactylorh¡za praeterm¡ssa,

Dacrybrhiza ¡ncarnata, Dactytorhiza pardat¡na (= D' praeterrn'ssa var' junialis)'

Dactylorhiza elata var . sesquþeda/ls u nd Dactylorhiza maculata studiert. Neubeschrei-

bung der Hybride zwischen Dactylorh¡za elata vat. sesquipedalis und Dactylorh¡za

praetermissa.

Summary

During more than ten years a habitat has been studied with large intervals, on which

occur populations of Dactylorhiza praetermissa, Dactylorhiza incarnata, Dactylorhiza

pardatina (= D. praetermlssa var. junialis), Dactylorhiza elata va¡. sesquþeda/is and

Dac$torhiza maculata. First description of the hybrid between Dactylorhiza elata var'

sesquþeda/is and Dactylorh¡za praetermissa.

ln de omgeving van St. Kruis (Gemeente Aardenburg) in de provinc¡e Zeeland is ¡n

1976 een unieke groeiplaats ontdekt van Dactylorh¡za e/a¿a subsp. sesquþeda/rs, een

taxon dat voorheen niet behoorde tot de Nederlandse flora.

De groeiplaats is gelegen ten zuidoosten van St. Kruis en bevindt zich nog net op

Nederlands grondgebied. De planten groeien aan de rand van de Kruisbeek op natte,

lemige, kalk- en voedselrijke grond temidden van enkele exemplaren van Dactylorhiza

incainata (L.) SOÓ en een populatie van Dactytorh¡za praetermlssa (Druce) SOó met

zeer forse exemplaren waaronder verschillende planten van Daclylorh¡za pardal¡na

(Pugsley) Aver. Niet ver van deze groeiplaats werd nogDactytorhiza maculata (L.)SOÓ

aangetroffen.

Het aantal exemplaren van Dactytorh¡za elata subsp. sesquþeda/ls is in de loop der

jaren sterk aan fluctuaties onderhevig geweest. Enerzijds was dit te wijten aan de

strenge winters enkele jaren geleden (De Grote rietorchis behoort tot die soorten die
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vanuit zuid-Europa ons land kunnen bereiken en onder gunstige omstandigheden een
bepaalde periode standhouden), anderzijds doordat de planten veelvuldig werden
uitgestoken.
ln de eerste jaren werden gemiddeld meer dan tien exemplaren waargenomen. Daarna
is dit aantal relatief snel gegroeid, maar door bovengenoemde oorzaken, afzonderlijk
of in combinatie met elkaar, werden de aantallen sterk gereduceerd.
ln 1982 leidde dat ertoe dat nog maar één plant over was! ln 1988 had de populatie
zich enigszins hersteld. Naast een honderdtal exemplaren van Dactytorh¡za
praetermissa werden vijf exemplaren van Dactylorh¡za elata subsp. sesquipedatis
waargenomen temidden van acht hybriden tussen beide taxa.

Het hoofdareaal van Dactylorhiza elata subsp. sesguipedalis is overwegend mediter-
raan en strekt zich uit van Midden- tot Zuidwest-Frankrilk. De populatie op de groei-
plaats bij st. Kruis is zeer vorstgevoelig en kan daardoor bij strenge winters tot enkele
exemplaren reduceren. Zuidelijker (b.v. Spanje en Noord-Afrika) wordt de typische
vorm aangetroffen, nl. Dactylorhiza e/ata subsp. e/ata 1eoir.¡Soó.

De gehele groeiplaats is zwaar met riet begroeid, waardoor de planten in sommige
jaren nauwelijks tot bloei komen.
ln het Natuurhistorisch Maandblad (Kreutz, 1979) is reeds meegedeeld, dat tussen
beide taxa drie overgangsvormen aangetroffen werden, waarvan voorheen nog geen
melding in de literatuur bekend was. Bij een tweede bezoek in 1982 was van de
hybride-populatie nog slechts één plant over. ln 19BB had zich deze populatie weer
hersteld en werden, zoals reeds vermeld, acht hybriden aangetroffen.

Tijdens een hernieuwd bezoek op 9 juni 1989 bevond zich bovengenoemde vindplaats
in u¡tstekende staat, dit tegen alle sombere verwachtingen in van voorgaande jaren!
De vegetatie was redelijk laag en het terrein bezat een grote divers¡teit aan andere
plantesoorten. Resumerend kan gezegd worden, dat hetterrein reeds kenmerken ver-
toonde van een vochtig veenmosrietland. Opvallend was de omvangrijke populatie
van Rhinanthes angustifolius (Grote ratelaar).
Nu werden meer dan honderd bloeiende exemplaren aangetroffen van Dactytorhiza
praetermissa alsmede enkele tientallen planten van de gevlekte vorm. Dactylorhiza
incarnatawerd helaas niet meer aangetroften. Dactytorh¡za elata subsp. sesquþeda/rs
was net als in voorgaande jaren door een of meer van de reeds genoemde oorzaken
niet meer aanwezig. Maar net als in vrijwel alle voorgaande jaren werden weer enkele
hybriden tussen Dactylorhiza e/afa subsp. sesqu¡pedat¡s en Dactytorhiza praetermissa
aangetroffen, waaronder enkele zeer typische exemplaren (precies intermediair).
Daarom is besloten deze hybride met de hieronder genoemde naam nieuw te beschrij
ven.
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Dactylofhlza X paf¡daen¡ana C.A.J. Kreutz hybf. nat. nov.

(= Dactytorhizaelafa subsp. sesquþeda/rs (Willd.) soó x
Dactylorhiza praetermissa (Druce) SOO)

De naam heeft betrekking op de heer A. Par¡daen (st. Kruis), die de bovengenoemde

vindplaats, waar de nieuw beschreven hybride groeit, ontdekte.

Descfipt¡o: Plantae 45-65 (holotypus 52,5) cm altae.

Caul¡s erectus laevis costatus purpurascens sub spica.

Fol¡a erecto-patentia spicam non att¡ngentia 6-8 (7) canaliculata lanceo-

lata immaculata, apice acuminato, in hypsophyllis ordine gradienta'

basalia g-25 (16,5-22,5) cm longa 2,2-4,4 (3,8-4,1) cm lata, hypsophylli

medio 6,0-9,5 (6,5-8,3) cm longiO,T-1,3 (0,8-1,1) cm lati medio 6 longi

quam latiores.
Bf acteae erecto-patentes canaliculatae purpurascentes, inferiores e spica

prominentes superiores duplo longiores, sed quam D. elata subsp' ses-

quipedalis breviores, propter spica comparative laxa conspicue'

spica satis laxa multiflora exacte ambo pafentes intermedia: D. praeter-

missa spica densa et multiflora, D. elata subsp. sesquipedalis spica laxa

et multiflora gaudent.

Flos purpureus D. praetermissae paulo maior' Sepala apicibus acutis,

lateralia galeiformia, sepalum medianum super lateralia curvatum, 0,7-

1,0 (0,75-0,85) cm longum 0,3-0,45 (0,3-0,4) cm latum. Petala erecto-

patentia, quam sepala ca. 1.2-plo longiora, 0,8-1,1 (0,9-1,0) cm longa

0,2-0,4 (0,25-0,3) cm lata, apicibus acutis.

Låbellum paulo trilobatum basi albescens, lobis lateralibus paulo

recurvatis 0,9-1,2 (1,0-1,15) cm longum 0,9-1,2 (1 '0-1'1) cm latum;

signatura lineis verticalibus longioribus brevioribusque atropurpureis

linea laqueiformi circumdata.
Calcar deorsum directus conicus crassiusculus 0,6-1 ,15 (0,6-1'0) cm

longus, ca. 0,67-plo quam ovarium longior'

Holotypus: 20-06-1979, leg c.A.J. Kreutz, in Herbario Rijksherbarium, Leiden (L).

lsotypus: in Herbario priv. C.A.J. Kreutz (Landgraaf, Nederland)'

Terra typ¡ca: Nederland, Zeeland, Zeeuwsch-Vlaanderen, ZO St. Kruis' alt' 1,4 m,

blok 54-21.

lcones: Pag. 69 afb. 1 et 2 (holotypus), pag. 68 (isotypus)' C.A.J. Kreutz'
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Beschriivin$. Ptanten 45-65 (holotype, S2,S) cm hoog.
Stengel recht, slank en geribd, bij de bloeiaar paars aangelopen.
Bladen 6-8 (7), gootvormig, lancetvormig, ongevlekt; aan de uiteinden
sp¡ts toelopend; de onderste bladen schuin naar boven gericht, de
bovenste bladen, die geleidelijk overgaan in bracteeachtige bladen, schuin
afstaand. De bracteeachtige bladen zelf tegen de stengel aanliggend,
waarvan de bovenste net de bloeiaar bereiken.
Onderste bladen 9-25 (16,5-22,5) cm tang en 2,2-4,4 (9,8-4,1 ) cm breed,
bracteeachtige bladen gemiddeld 6,0-9,5 (6,5-8,0) cm lang en 0,7-1,0
(0,8-1,1) cm breed, gemiddeld zes maal zo lang als breed met de
grootste breedte onder het midden.
Bracteeën gootvormig, violetaangelopen; schuin naar boventoewijzend,
de onderste buiten de bloeiaar uitstekend en bijna tweemaal zo lang als
de bovenste (maar korter danbij Dactytorhizaelafa subsp. se squ¡ pedatis,):
door de relatief losse bloeiaar sterk opvallend.
Bloeiwijze tamelijk los en rijkbloemig, precies intermediair tussen be¡de
ouders. Dactylorhiza praetermissa is rijk- en dichtbloemig, Dactytorh¡za
e/ata subsp. sesguþeda/rs is los-en rijkbloemig.
Bloeiaar 10-12 (10) cm lang.
Bloem purperkleurig, iets groter dan bij Dactylorhiza praetermissa;
petalen schuin naar boven toe wijzend, ongeveer 1,2 maal zo lang als
de sepalen,0,8-1,1 (0,9-1,0) cm tang en0,2-0,4 (0,25-O,g) cm breed; de
twee zijdelingse sepalen een helm vormend waarbij de middelste sepaal
over de twee zijdelingse is gebogen, 0,7-1 ,0 (0,7b-0,g5) cm lang en 0,3-
0,45 (0,3-0,4) cm breed; sepalen en petalen aan het uiteinde spits.
Llp zwak drielobbig, aan de basis witachtig; de zijlobben zijn iets terug-
geslagen; 0,9-1,2 (1,0-1,15) cm tang en 0,9-1,2 (1,0-1 ,1) cm breed. De
teken¡ng bestaat uit verticale donkerpurperen lijntjes en streepjes
omgeven door meerdere lusvormige lijnen.
Spoor bijna twee derde maal zo lang als het vruchtbeginsel,0,6-1 ,15
(0,6-1,0) cm lang, vrij dik, kegelvormig en iets schuin naar beneden
gericht.
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Dactylorhiza X paridaeniana, habitus

foto's op pag. 69:

1 Dactylorhiza X paridaeniana
2 Dactylorhiza X paridaeniana

3 Ophrys sphegodes ssp. gortynia, Archanes, 16-4-1989, zie pag. 119
4 Ophrys sphegodes ssp. cretens/s, Thrypti-alm, 5-4-1989, zie pag. 119

'1 3

24
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oRcHIDEEËN lN DE PROVINCIE GROSSETO çTOSCANE, lrALlE)

HANS DEKKER

Zusammenfassung

ln diesem Artikel wird das Ergebnis eines Aufenthalts vom 17. April bis zum 5. Mai

1989 in der italienischen Provinz Grosseto dargestellt. lnsgesamt wurden 41 Orchi-

deenarten und I Hybr¡den gefunden. Nach einer eingehenden Beschreibung von

Landschaft, Boden und Klima wird e¡ne Anzahl Arten etwas ausführlicher besprochen

und werden d¡e Standorte mit den angetroffenen Taxa aufgefúhrt.

Summary

ln this article the author describes the result of his gtay from the 17th of April until the

sth of May 1989 in the province Grosseto, ltaly. Altogether he found 41 species of

orchids and 9 orchid hybrids. After a general introduction to landscape, soil and

climate, remarks on several species and a list of lhe localities with the observed

spec¡es are given.

¡nleld¡ng

ln de periode van 17 apr¡l tot en met 5 mei 1989 heb ik met mijn gezin een vakantie

doorgebracht in de provincie Grosseto, deel uitmakend van Toscane in ltalië. ln deze

per¡ode hebben wij een deel van de t¡jd besteed aan het zoeken naar orch¡deeèn. Het

is reeds sinds jaar en dag bekend, dat de provincie Grosseto en met name de h¡er¡n

gelegen Monte Argentario, een orchideeënriik gebied is O¡chy et al. 1979). Ondanks

een aantal negatieve factoren, zoals het extreem afwijkende winteÊ en voorjaarsweer'

maakte het gebied ziin faam tijdens onze vakantie waar. ln dit artikel zullen de orchi-

deeënrijkdom en een aantal andere van belang zijnde factoren worden belicht.

Lendschap

De provincie Grosseto heeft een zeer gevar¡eerd landschap. D¡t komt zeker niet in de

laatste plaats doordat de mens al sinds vele eeuwen voor Christus aan het gebied

vorm heeft gegeven. De r'rjke geschiedenis van het gebied komt overal duidelijk naar

voren. Etrusk¡sche, Rome¡nse en middeleeuwse overbliifselen treft men zeer frequent
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aan. Door deze eeuwenlange menselijke beinvloeding is er een afwisselend landschap
ontstaan. Het landschap is globaal in drie typen te verdelen, te weten vrijwel vlakke
kustvlaktes, lage, vooral langs de kust voorkomende gebergtes en een omvangrijk
hoger berggebied. De kustvlaktes worden agrarisch het intensiefst gebruikt. Het
landschap wordt hier bepaald door grasland, akkers, wijn- en boomgaarden. Lokaal
zijn moerassige terreindelen overgebleven, vooral rond orbetello. De kustvlaktes zijn
in fe¡te delta's van een aantal r¡vieren, die hier in de Tyrrheense zee uitmonden. Vanaf
zee gezien begint het land in de vorm van lange, vrij smalle stranden, die gevolgd
worden door een smalle, dicht met Jeneverbessen begroeide duinstrook. Achter deze
duinstrook bevindt zich vaak een eveneens smal open gedeelte, gevolgd door een
wisselend brede strook met Parasoldennenbos. Hierna komen de landbouwgronden,
campings e.d. Op andere plaatsen aan de kust bevinden zich vri¡ lage kustgeberg-
tes, waarvan de Monte Argentario de bekendste is. ln feite is de Monte Argentario een
voormalig eiland dat door twee natuurlijk ontstane landtongen verbonden ¡s met het
vasteland. Tussen deze landtongen ligt een grote, vogelrijke lagune. Een ander bekend
kustgebergte is de Monti dell' uccellina. Dit gebied vormt het grootste deel van het
Parco Naturale della Maremma. Maremma is de plaatselijke benaming voor de brede
kuststrook van de provincie Grosseto. De hoogte van de kustgebergten loopt u¡teen
van 200 tot 650 meter. De kustgebergten worden deels agrarisch gebruikt, zij het veel
minderintensief dan de kustvtaktes. omvangrijke olijfboomgaarden zijn alom aanwezig.
Vooral verwaarloosde olijfbossen zijn goede orchideeëngroeiplaatsen. Daarnaast zijn
delen van het gebied in gebruik als grasland voor runderen en schapen. Het grootste
deel van de kustgebergtes is begroeid met maquis, garigue en bos. Het bos bestaat
voornamelijk uit altijdgroene bomen met een dominantie van steeneiken. Lokaal komen
ook kastanjebossen voor. De vegetatie van de gebergten is typisch mediterraan, wat
vooral tot uiting komt in de vegetatiesamenstelling van de maquis en garigue. Tussen
de kustgebergtes en het hoogste gebied van de provincie Grosseto ligt een afwisse-
lend, typisch roscaans overgangsgebied. Een glooiend, afwisselend landschap met
beekdalen, bossen, uitgestrekte weiden en boomgaarden. Naar het noordoosten toe
wordt het gebied steeds hoger en ruiger, culminerend in de hoogste top van de
provincie, de 1738 m hoge Monte Amiata. Dit gebied wijkt in zijn landschappelijke
verschijning sterk af van het voorgaande. Het is een meer alpien landschap, met maar
weinig mediterrane kenmerken. Het gebied wordt gekenmerkt door bergweiden en
uitgestrekte bossen, waarvan de schitterende kastanjebossen de fraaiste zijn.

Bodem

De opbouw en verschijningsvorm van het landschap, alsmede de natuurlijke begroei-
ing worden mede bepaald door de bodem. Als we de bodemopbouw van de provincie
Grosseto aan een globaal onderzoek onderwerpen, zien we een grote verscheiden-
heid. Een groot deel van het gebied bestaat uit diverse typen kalksteen. Daarnaast
vinden we op sommige plaatsen andere gesteenten, zoals leisteen, vulkanische
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Zeereep bij Fontablanda met op de achtergrond de Monte Argentarlo

Paraso dennenbos achter de zeereep b j Fontab anda
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gesteenten (b.v. tufsteen) en zandsteen. De door ons bezochte gebieden bij
Ansedonia, Alberese en de Monte Argentario bestaan vooral uit in het Mesozoi'cum
ontstane kalkgesteenten. De Monte Amiata en wijde omgeving bezitten juist kalkarme,
zure gesteenten uit het rertiair, die van vulkanische oorsprong zijn. De lage kustvlakten
bezitten fijnzandige tot grofzandige en kleiige bodems. Enige duizenden jaren gelden
bestonden deze gebiedsdelen nog uit zee en binnenzeeën.

Kl¡maat

De ligging van het gebied impliceert een duidelijk mediterraan klimaat. Meer naar het
binnenland gaat dit klimaat over in een landkl¡maat. De winters in het kustgebied zijn
zonnig en relatief warm. Zo is nachtvorst een vrijwel onbekend fenomeen. De winter,
het vroege voorjaar en de herfst zijn de periodes waarin de meeste neerslag valt. De
zomers zijn warm en droog. Langs de kust wordt het echter zelden veel warmer dan
25 c. De neerslaghoeveelheden in het gebied lopen uiteen van 610 mm op de Monte
Argentario tot 1500 mm op de Monte Amiata. Hier heeft het weer een duidelijk ander
karakter. Koelere zomers en sneeuwrijke winters bepalen het aspect. Tijdens ons
verblijf van 17 april tot en met 5 mei, was het weer nogal van slag. Volgens mensen
ter plaatse was het de laatste negen maanden extreem droog geweest. Daarbij was
er meer zon geweest en was de gemiddelde temperatuur te hoog. Vanaf begin april
veranderde het weerbeeld. Terwijl de maximum dagtemperatuur in april normaal
ongeveer 23 c is, liep de dagtemperatuur tijdens ons bezoek uiteen van 1s c tot
21 c. Daarnaast regende het overvloedig. Het extreem droge en warme winterweer
heeft natuurlijk zijn weerslag gehad op de plantengroei. Volgens waarnemers ter
plaatse waren er veel minder bloemen dan normaal. De hellingen van de kustgeberg-
ten vertoonden ook meer bruine dan groene tinten. De hoeveelheden gevonden
orchideeën waren eveneens veel lager dan in normale jaren gebruikelijk is. Vooral in
de droogte-gevoelige gebieden, zoals de duinen, waren de aantallen laag en ontbraken
sommige soonen geheel.

Orch¡deeën

De provincie Grosseto staat bekend om zijn grote hoeveelheden orchideeën.
Afhankelijk van het soortsbegrip dat men hanteert, komen er - voor zover bekend - s2
tot 61 soorten voor. Lang niet alle gebieden in de provincie zijn even goed onderzocht.
Tijdens onze reis hebben wij ondanks het extreme weer 41 soorten gevonden,
exclusief kleurvarianten e.d. Hieronder volgt een overzicht van de door ons gevonden
soorten. Achter de soortnaam staan de nummers van de vindplaatsen aangegeven;
deze nurnrners corresponderen met de lijst van vindplaatsen elders in dit art¡kel.

1. Aceras anthropophorum 0,i6,18,19,20,21,2p,22,O1;
2. Anacamptis pyramidalis 3,4,6,12,16;
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.

Cephalanthera longifolia 22,36;
Dactylorhiza geruasiana 34,35;
Dactylorhiza insularis 35;
Dactylorhiza romana 34,35;
Limodorum abortivum 15;

Neotinea maculata 9;

Neottia nidus-avis 23;

Ophrys apifera 20;

Ophrys araneola 36;

Ophrys bertolonii 3,4,6,25,26,31 ;

Ophrys bombylif lora 3,4,6,8,9, 1 1, 1 3,1 6,17,19,26,27,30,3 1 ;

Ophrys ciliata 26;

Ophrys crabronifera 3,1 4,20,21,22,26,27 :

Ophrys fusca grootbloemig 8,10;
Ophrys fusca kleinbloemig 9,10;

Ophrys garganica 3,4,8,1 1,14;

Ophrys holoserica'10,1 1 ;

Ophrys incubacea 3,4,5,8,1 4,17,2O;
Ophrys lutea ssp. minor 8,11,13,14,17,21,31;
Ophrys saratoi 3;

Ophrys sphegodes grootbloemig 11,31 ,36;
Ophrys sphegodes kleinbloemig 2,3,4,5,6,8,9,10,11,14,17,18,19'2O'21,22'26,27 '
28,31,32;
Ophrys tenthredinifera 3,4,26,27,2A30,31 ;

Ophrys tyrrhena 3,27;
Orchis italica 3,4,5,8,10,'t1,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26'27 '29'31;
Orchis lactea 3;

Orchis mascula var. acutiflora 34;

Orchis morio 3,4,15,17,23,26,27,31,33,34,35;
Orchispapilionaceassp. rubra1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,16,18,19,20,21'22'24'26'
27,28,29,31,33i
Orchis papilionacea ssp. grandiflora 3,26;
Orchis pauciflora 22;

Orchis provincialis 34,35;

Orchis purpurea 17,31 ,32i
Orchis simia 31;

Orchis tridentata 3,14,18,31 ;

Platanthera chlorantha 35;

Serapias lingua 3,9, 1 5, 1 6,17,1 9,26,27,31,33;
Serapias parviflora 3,6,26,27 ;

Serapias vomeracea 1,3,4,5,6,7,9, 1 3,15,26,27,29,31.

25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.
33.

34.
35.

37.
37.

38.

39.
40.
41.

EURORCH S 2 1990 75



Daarnaast werden de volgende hybriden gevonden

42. Dactylorhiza romana x Orchis provincialis 3b;
43. Ophrys bertolonii x tenthredinifera 3;
44. Ophrys bombyliflora x sphegodes kleinbloemig 27;
45. Ophrys bombyliflora x tenthredinifera 2Z;
46. Ophrys crabronifera x incubacea 20;
47. Ophrys crabronifera x sphegodes kleinbloemig 27;
48. Ophrys sphegodes kleinbloemig x tenthredinifera 26,31;
49. Orchis morio x papilionacea ssp. rubra 5,26,27,51;
50. Serapias lingua x vomeracea 3.

Tot de orchideeënrijkste biotopen kunnen vooral de oude verwaarloosde olijfboom-
gaarden worden gerekend. Daarnaast zijn de ruige graslanden, de garigue, de
kastanje- en dennenbossen en de wegbermen ùan belang. De voor agrarische
doeleinden intensief gebruikte kustvlakte en het overgangsgebied zijn het armst aan
orchideeën. Toch ziln hier vindplaatsen aan te treffen. Opvallend was, dat de rijkste
vindplaatsen niet op de Monte Argentario gelegen waren, maar op de heuvels rond
Ansedonia en Alberese. Hiermee wordt beslist niet bedoeld, dat de Monte Argentario
niet rijk aan orchideeën is. Het aantal soorten en het aantal exemplaren per vindplaats
bij de genoemde plaatsen was alleen veel groter.

Enige opmerkingen over een aantal soorten

Dactylorhiza ¡nsularis heeft een merkwaardig verspreidingsgebied. D.insulazs komt
voor in delen van Spanje, in de Corbières in Frankrijk, op Cors¡ca, Sardinië, Giglio,
Elba en op één plaats in de provincie Grosseto. Op Corsica is de soort vrij algemeen
en komt voor in kastanjebossen, maquis, garigue en in wegbermen. ln de Grosseto
groeit D.,nsu/ars in een kastanjebos samen met o.m. D.romana.

Dactylorhiza romana bereikt in de provincie Grosseto de noordelijke grens van zijn
verspreidingsgebied in llalië. D.romana komt relatief veel voor in de kastanjebossen
rond de Monte Amiata in alle kleurvariaties die beschreven zijn.

Ophrys bertolonii - (O.saratoi). Op een zestal vindplaatsen werd de zuivere
O.bertolonii sorns in grote aantallen gevonden. Bij Albarese werden echter exemplaren
gevonden die duidelijk afweken van O.bertolon¡¡. Zo was de lip niet of nauwelijks
geknikt, bevond de vlek zich midden op de lip en waren de petalen kofter en meer
gegolfd. De planten waren meer gedrongen dan de zuivere O.bertolonii. De planten
vertoonden grote gelijkenis met de planten uit de departementen Var en Alpes-
Maritimes in Frankrijk. Deze planten staan de laatste tijd bekend onder de naam
O.sarato¡ (Delforge 1989, Del Prete et al. 1988)
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Ophrys bombyl¡flora is een van de talrijkste orchideeën van het gebied. Dit is vrii

verwonderlijk, omdat deze soort maar weinig noordelijker biizonder zeldzaam is.

ophrys c¡l¡ata is in ltalië met uitzondering van sardinië en sicilië buitengewoon

zeldzaam. Ook in het gebied rond de Monte Argentario ziin slechts vier vindplaatsen

bekend (Blaschka 1986). Op deze vindplaatsen ¡s de soort echter niet eens ieder jaar

aanwezig en zijn de aantallen extreem laag. Des te verheugender is, dat wij de soort,

zij het slechts in één exemplaar, hebben waargenomen bij Ansedonia' Dit is de viifde

vindplaats van deze soort in deze omgeving.

Ophrys crabron¡fera is het reisdoel van de meeste orchideeënliefhebbers die het

gebied bezoeken. De soort komt voor aan de westkust van ltalië van L¡vorno tot

Salerno. ln 1988 is O.crabronifera door J.M.l. Klaver (pers. meded.) gevonden in het

oostelijk deel van opgaven voor corsica berusten

op verwisselingen Monte Argentario is de soort niet

zeldzaam, zij het aantallen voorkomt. De variatie

binnen de soort is kleur van de petalen en sepalen'

Deze zijn overwegend wit tot lichtroze, maar soms komen donkerroze en zelfs groene

petalen en sepalen voor. O.crabronifera is voornamelijk te vinden in oliifboomgaarden,

l¡chte bossen, in de garigue en in wegbermen.

overlappen. Nadere studie is nodig om te zien of de twee vormen een andere status

toekomt, analoog aan de situatie op Kreta (Paulus 1988). Volgens H. Reinhard (pers.

meded.) is de kleinbloemige fusca uit dit gebied identiek aan o. lusca spp. funurea.

Ophrys garganica is ook al een soort met een merkwaardige verspreiding' De soort

komt in een aantal gescheiden gebieden voor, te weten Noordoost-Spanje' Toscane,

het u¡terste zuiden van ltalië en Sicilië. Daarnaast komen ook in Frankrijk planten voor

met kenmerken van O.garga nica. O.sphegodes ssp. prov¡ncr,a/is is waarschijnlilk nauw

verì,vant aan deze soort. ln het besproken gebied komlO.garganica vooral vlak achter

de duinen in het dennenbos voor. Normaal is de soort daar in grote aantallen te

vinden; in 1989 ziin er door ons echter slechts weinig exemplaren gevonden,

waarschijnliik vanwege de droogtegevoeligheid van de zandgrond' Elders treedt de

soort verspreid op.

ophrys sphegodes is in het gebied een lastig te determineren soort. Er zijn in het

gebied drie vormen vastgesteld (Blaschka 1986). Daarvan hebben wij er twee
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gevonden. zeetlalr\k is een zeer kleinbloemige vorm, die enige gelijkenis vertoont met
o.araneola. Door Blaschka (1986) wordt de soort ooktot o.araneola gerekend. Toch
wijkt zij hiervan af door het ontbreken van een brede gele rand rond de lip, de vaak
gecompliceerde liptekening, de intens groen tot olijfgroen gekleurde petalen en
sepalen en het voorkomen van behaarde petalen, een voor een vertegenwoordiger
uit het o.spf,egodes-complex ongebruikelijk kenmerk (zie foto pag. 105). Volgens H.
Reinhard (pers. meded.) behoorl deze vorm beslist niet tot o. araneota. Het is hem
nog niet duidelljk, welke status deze "Grosseto-sphegodes" toekomt. Nadere onder-
zoek lijkt zeer gewenst. op sommige plaatsen komt een grootbloemige vorm voor die
een grote gelijkenis vertoont met de normale o.sphegodes. Deze vorm bloeit iets later
dan de hiervoor beschreven vorm. Door Blaschka (19g6) is nog een derde, grootbloe-
mige vorm van o.sphegodes waargenomen, die extreem vroeg bloeit. Door de vroege
bloeitijd hebben wij deze vorm gemist.

ophrys tenthred¡nlfera is lokaal een zeer algemene soort. Met name bij Alberese en
bij Ansedonia zijn zeer grote populaties te vinden. op de Monte Argentario is zij echter
schaars. wij vonden de soort daar dan ook niet. De provincie Grosseto is het noorde-
lijkste gebied van ltaliê waar de soort in redelijke aantallen voorkomt. De variatie is vrij
gering. Op één plaats werd een bijna geheel geel exemplaar gevonden.

ophrys tyrrhena heeft waarschijnkjk door de vroege bloeitijd verhoudingsgewijs meer
last gehad van het extreem droge weer. slechts op twee plaatsen werd telkens één
exemplaar gevonden. Daarvan was het ene exemplaar vrijwel uitgebloeid, terwijl bij het
andere de topbloemen nog goed waren.

van ofchis morio zijn alle gevonden planten tot de ssp. morio gerekend. De ssp.
plcúa ¡s door ons niet zuiver aangetroffen. De meeste planten waren gedrongen en
hadden vrij grote bloemen, in tegenstelling tot de slanke, arm- en kleinbloemige
O.morio ssp. plcfa.

ofchis pap¡l¡onacea behoorde in de overgrote meerderheid tot de ssp. rubra. op
twee plaatsen vonden we planten die sterk naar de ssp. grandiftora tendeerden.
Tussen deze twee ondersoorten werden echter vloeiende overgangen gevonden,
zodat het onderscheid tussen beide ondersoorten soms moeilijk te maken was.

orchis pauc¡llora behoort tot de zeer zeldzame soorten in het gebied. Het was
daarom verheugend om vier exemplaren te vinden op een open plek in een steenei-
kenbos, bijna op de top van de Telegrafo op de Monte Argentario. Tot voor kort was
elders in het gebied van de Monte Argentario nog maar één actuele vindplaats bekend.

serapias-soorten: Door de late bloeitijd van met name s.p aNiltora ens.vomeraceazijn
deze sooften waarschijnlijk een aantal keren gemist. s.tingua behoort zonder meer tot
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de algemeenste orchideeën van het gebied, al kan dit lokaal verschillen. S.neglecta en
S.cordigera hebben wij niet waargenomen, waarschijnlijk vanwege de zeldzaamheid
van de twee. Met name S.neglecfa is hier zee¡ zeldzaam, terwijl zij b.v. in het wat
noordelijker gelegen Ligurië algemeen voorkomt.

Hybr¡den

Van de gevonden hybriden is met nqme de hybride tussen O.morio en O.papilionacea
vril algemeen. De andere hybriden werden als solitaire exemplaren waargenomen, met
uitzondering van de hybride tussen O.öombylillora en O.sphegodes. Hiervan werd bij

Ansedonia op ongeveer twee vierkante meter een twintigtal exemplaren gevonden.

Vindplaatsen

Hieronder volgen de 35 door ons gevonden vindplaatsen. Vooraf hadden wij slechts
weinig vindplaatsen van anderen doorgegeven gekregen. Nederlandse orchideeënlieÊ
hebbers bezoeken het gebied weinig. Het boek van Blaschka (1986) over de Monte
Argentario biedt veel informatie over de in het gebied voorkomende orchideeësoorten,
maar geeft weinig vindplaatsen aan. Dit is voor ons een stimulans om nieuwe vind-
plaatsen te ontdekken. Vaak zijn de verrassingen dan ook groter. Goed kaartmateriaal
is vrijwel niet te krijgen. De tochten werden meestal uitgezet op de Kümmerly & Frey-

kaart van Toscane, schaal 1:200.000. Deze kaart biedt echter te weinig veldinformatie.
Betere kaarten zijn niet te kr¡igen. De kaarten die bij de VW en bij souvenirwinkels te
krrjgen zijn, zijn voor inventarisatie vrijwel ongeschikt. Naar verluidt zijn er evenmin
actuele topografische kaarten van ltalië beschikbaar. Per vindplaats worden de globale
lokatie, de biotoop, de datum en de gevonden sooften aangegeven. De sooften
worden afgekort met de beginlettervan de geslachtsnaam en de eerste drie leüers van
de soortnaam.

1. 1 km O Vetulonia; wegberm (1-5-89): O.pap ssp. rubra, S.vom.
2. 4kmZO Castiglione d. P.; wegberm en Parasoldennenbos (1-5-89): O.sph kl.bl,

O.pap ssp. rubra.
3. 0.1-0.5 km W Alberese; ruig begroeide helling met Affodillen en oude olilfbomen

(19+23-4 en 1-5-89): A.ant, A.pyr, O.ber, O.bom, O.cra, O.gar, O.inc, O.sar,
O.sph kl.bl, O.ten, O.tyr, O.ita, O.ita albiflora, O.lac, O.mor, O.pap ssp. rubra en
grandiflora, O.tri, S.lin, S.par, S.vom, O.ber x O.ten, O.mor x O.pap, S.lin x
S.vom.

4. 1 km Z Alberese; terrein rond oude groeve en in oude olijfboomgaard (23-a-89):

A.pyr, O.ber, O.bom, O.gar, O.inc, O.sph kl.bl, O.ten, O.ita, O.mor, O.pap ssp.
rubra, S.vom.

5. 1-2kmZ Alberese; westelijke wegberm (19+23-4-89): O.inc, O.sph kl.bl, O.ita,
O.pap ssp. rubra, S.vom.

EURORCHTS 2, r990 79



6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

3 km Z Alberese; garigue en ruig grasland (1-5-89): A.pyr, O.ber, O.bom, O.sph
kl.bl, O.pap ssp. rubra, S.par, S.vom.
3 km NNW Fontablanda; ruig grasland (4-5-89): S.vom.
1.5 km NNO Talamone; rond Romeinse ruihe, garigue (18-4-89): O.bom, O.fus
gr.bl, O.inc, O.lut ssp. minor, O.sph gr.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra.
0.5 km N Talamone; garigue en oude olijfboomgaard (26-a-89): N.mac, O.bom,
O.fus kl.bl, O.sph kl.bl, O.pap ssp. rubra, S.lin, S.vom.
0.1-0.5 km N Talamone; wegberm en garigue (20-a-89): O.fus gr.bl, O.fus kl.bl,
O.hol, O.sph kl.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra.
0.5-1 km N Talamone; wegberm en garigue (19-4-89): O.bom, O.gar, O.hol, O.lut
ssp. minor, O.sph kl.bl, O.sph gr.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra.
0.1 kmZ Fontablanda; garigue (18-4-89): A.pyr, O,ita, O.pap ssp. rubra.
1 km ZO Fontablanda; garigue en ruig grasland (20-4-89): O.bom, O.lut ssp.
minor, O.ita, S.vom.
3 km Z Fontablanda; parasoldennenbos en duinen (22+24-4, 4-5-89): O.cra,
O.gar, O.inc, O.lut ssp. minor, O.sph kl.bl, O.tri.
4kmZZO Albinia; parasoldennenbos en moerassige ruigte (21 + 29-4-89): L.abo,
O.mor, S.lin, S.vom.
0.5 km W St. Liberata; oude olijfboomgaard (20-4-89): A.ant, A.pyr, O.bom, O.ita,
O.pap ssp. rubra, S.lin.
1 km O St. Liberata; oude groeve en omgeving (24-4-89): O.bom, O.inc, O.lut
ssp. minor, O.sph kl.bl, O.ita, O.mor, O.pur, S.lin.
2 km O St. Liberata; wegbermen langs de weg naar de Punta Telegrafo
(23+24-4-89): A.ant, O.sph kl.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra, O.tri.
2 km OZO St. Liberata; schrale graslanden en garigue (20+24-4-89): A.ant,
O.bom, O.sph kl.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra, S.lin.
2kmZ St. Liberata; als 18, 100 m na klooster (20-4-89): A.ant, O.api, O.cra,
O.inc, O.sph kl.bl. O.ita, O.pap ssp. rubra, O.cra x O.inc.
3 km Z St. Liberata; als 18 (20+25-4-89): A.ant, O.cra, O.lut ssp. minor, O.sph
kl.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra,Olri22.5kmZ St. Liberata; wegberm en bos kort
voor de top (20-4-89): A.ant, C.lon, O.cra, O.sph kl.bl, O.ita, O.pap ssp. rubra,
O.pau.
4 Rm Z St. Liberata; bos en verruigde bosweide boven het klooster (25-4-89):

A.ant, N. nid, O.ita, O.mor.
SkmZ Porto St. Stefano; garigue (29-4-89): O.fta, O.pap ssp. rubra.
0.5 km Z Porto Ercole; garigue (23-4-89): O.ber.
2 km N Ansedonia; garigue en ruig grasland (18+21 +30-4-89): O.ber, O.bom,
O.cil, O.cra, O.sph kl.bl, O.ten, O.Çr, O.ita, O.mor, O.pap ssp. rubra en ssp.
grandiflora, S.lin, S.par, S.vom, O.sph x O.ten, O.mor x O.pap
1.5 km N Ansedonia; garigue en schraal grasland (21 +30-4-89): A.ant, O.bom,
O.cra, O.sph kl.bl, O.ten, O.ita, O.mor, O.pap ssp. rubra, S.lin, S.par, S.vom,
O.bom x O.sph kl.bl, O.bom x O.ten, O.mor x pap.

23.

24.

25.

26.

27.
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28.

29.

30.

31.

0.5 km N Ansedonia; rond de ruines van Cosa (18-4-89): O.sph kl.bl, O.te¡¡,
O.pap ssp. rubra.
1 km NNO Ansedonia; garigue (30-4-89): O.ita, O.pap ssp. rubra, S.vom.
1 km NO Ansedonia; garigue (21-4-89): O.bom, O.ten.
1 km O Capalbio; ruig grasland en oude olijfboomgaard (28-4-89): A.ant, O.ber,
O.bom, O.lut ssp. minor, O.sph gr.bl, O.sph kl.bl, O.ten, O.ita, O.mor, O.pap ssp.
rubra, O.pur, O.sim, S.lin, S.vom, O.ten x sph kl.bl, O.mor x pap.
2 Rm 4t Marsiliana; terrein rond groeve (28-4-89): O.sph kl.bl, O.pur.
7 km N Magliano; wegberm en licht bos (27-4-89): O.mor, O.pap ssp. rubra,
S.lin.
2 km O Monticello Amiata; kastanjebos en wegberm (27-4-89): D.ger, D.rom,
O.mas var. acutiflora, O.mor, O.pro.
0.5 km W Monticello Amiata; kastanjebos en kinderspeelplaats (27-4-89): D.ger,
D.ins, D.rom, O.mor, O.pro, P.chl, D.rom x O.pro.
6 km O.v. Roccabegna; wegberm (27-4-89\: C.lon, O.ara, O.sph gr.bl.

32.
33.

34.

35.

36.
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flen aanzien van de hybride Dactylorh¡za romana x Orch¡s provincialis merkt de
Redactie op, dat ondanks meldingen uit binnen- en buitenland nog steeds niet onom-
stotelük is vastgesteld, dat hybriden tussen Orch,s en Dactylorhiza werkelijk bestaan.l
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EEN GEBIED GELEGEN TUSSEN VERCORS EN AVEYRON

F. DE HAAN

Zusammenfassung

Der Autor hat während '15 Jahre zu unterschiedlichen Jahreszeiten die Nordost-

cevennes (Frankreich) besucht. lnsgesamt hat er 36 Orchideentaxa gefunden. ln

diesem Artikel werden nach einer kurzen Beschreibung des Gebietes eine Aufstellung

dieser Arten und eine Tabelle mit den durchschnittlichen Blütezeiten gegeben'

UTM-Rasterkarten für ledes Taxon beschließen den Artikel.

Summary

The author visited the north-eastern Cevennes (France) during 15 years and during

different times of the year. ln all he found 36 orchid taxa. After a short introduction to

the vis¡ted area a suryey of the observed species is given. A table with the flowering

times and distribution maps w¡th the UTM grid of all taxa are also provided.

De noordoostelllke Cevennes

Gedurende 15 jaar heb ik dit gebied bezocht, gedurende het tijdvak april tot begin juli'

Een aantal jaren ben ik ook in de herfst geweest. Het gebied is te vinden westelijk van

de Rhône en is gelegen tussen de steden Montélimar en Pont St-Espr¡t en strekt zich

uit tot en met de berg Mont Lozère gelegen in het Centraal Massief.

De grootte van het gebied is ongeveer 2400 vierkante km. Het spreekt vanzelf, dat ik

niet elke vierkante kilometer heb kunnen afzoeken, deels doordat het voor de industrie

of de landbouw wordt gebruikt, deels doordat het gebied zeer moeilijk toegankelijk is

doorte steile bergwanden. Daarom heb ik een keuze moeten maken van die gebieden,

die mij het meest geschikt leken voor het zoeken naar orchideeën. Het gebied is van

oost naar west opgebouwd uit de vallei van de Rhône, dan een kalkrilk golvend

plateau van gemiddeld 450 meter hoogte, gevolgd door een eveneens kalkrijke laag-

vlakte met een breedte van ca. 20 km met daarin een aantal heuvels, om uiteindelijk

vrij snel over te gaan in het granietachtige berggebied van het Centraal Plateau tot

ongeveer 1600 meter hoogte.
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De vallei van de Rhône is minder geschikt voor het zoeken naar orchideeên, omdat
het hele gebied bebouwd is, of door landbouw of industr¡e is gebruikt. Het plateau
daarentegen is nog voor een groot gedeelte ongerept en wordt doorsneden door een
tweetal rivieren, de Ardèche en de Gèze. Bij het doorbreken van de rivieren door het
plateau zijn er in de loop der tijden canyons ontstaan. op de hellingen van de canyons
is een zeer gevarieerde flora gekomen, rijk aan orchideeën. De laagvlakte is eveneens
door zijn kalkrijke bodem interessant, vooral daar waar moerasgebiedjes aanwezig zijn.
Het gebergte met zijn weiden en talrijke loof- en naaldbossen is ook voor de floristen
een waardevol zoekgebied.

ln het gebied zijn tot nu toe 36 taxa gevonden. waarschijnlijk is het aantal groter omdat
het gebied nog niet in de zomer is doorzocht. Tot de algemene soorten behoren
zonder meer cephalanthera damasonium, Dactytorh¡za maculata, Himantogtossum
hitcinum en ophrys scotopau< vooral Himantogtossum hircinum is zeer talrijk
aanwezig: op elk ongerept stukje grond in de lager gelegen gebieden is er wel een
aantal te vinden. ook ophrys scolopat< is langs wegkanten in lager gelegen gebieden
zeker te vinden. op bergwegen die aan de bergkant nog vochtige afwateringsgoten
hebben, is Dactylorhiza maculata ¡n grote aantallen aanwezig. Merkwaardig ¡s, dat tot
op heden Ophrys insectifera en Neottia nidus-avis niet zijn gevonden. Wel gevonden
ziin Barlia robertiana en ophrys fusca, die hier waarschijnlrjk hun noordgrens bereiken.
Verder is mij opgevallen, dat na droge winters de ophlys-soorten veel minder talrijk
zijn.

Karter¡ng

voor het in kaart brengen van de vindplaatsen volgens het urM-raster verdeeld in 5x5
km vakken, is.gebruik gemaakt van Franse topografische kaarten, uitgegeven door het
"lNSTlrurGÉoGRAPH|QUE NAT|ONAL" en wel met kaartnummer5g schaal 'l :100000
en met de kaartnummers 2738,2709,2898,2999, 2939 en 2940 schaal 1:SO0O0.

De soorten

Anacamplis pyram¡da¡is komt vrij algemeen voor in ruig terrein en langs de
wegkanten; plaatseli¡k ook in grote concentraties van meerdere honderdtallen.
voorkeurgebieden van deze soort zijn zonnige kale grasvelden en de maquis. ln
bosrijker gebied komt zij vrijwel niet voor.

Barl¡a robert¡ana heeft hier waarschijnlijk haar noordelijkste areaal ¡n Frankrijk bereikt.
slechts op één groeiplaats is zij gevonden, ca. 15 stuks op een beschutte zonnige
zuidhelling, waarvan de helft tot volle bloei komt. ze staan midden in een veld orchrs
simia.
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Cephalanthera damason¡um komt voor in schaduwrijke bossen of op plaatsen waar

geen volle zon is. Zij bloeit in de tÜd dat C. tong¡Íolia net uitgebloeid is en C. rubra nog

tot bloei moet komen. ln de hoger gelegen gebieden is zij minder frequent aanwezig

dan in de lagere.

Cephalanthera longifOlia verdraagt wat meer zon dan C. damasonium. Vaak treft

men ze aan op open bospaden en langs wegkanten.

Cephalanthera rubra heb ik alleen in bossen gevonden waar het bladerdak zeer

gesloten is. Ook verlangt C. rubra wat vochtiger grond. De bloemen openen zich

volledig, in tegenstelling tot die van de beide andere Cephalanthera's, die zich

nauwelijks of maar half openen.

Dactylorhlza lncarnata komt op vochtige plaatsen voor, in de lager gelegen gebieden

soms samen met Orchrs palustris.

Dactylorhiza maculata is één van de meest voorkomende orchideeën in de hoger

gelegen gebieden, vooral langs wegen in de bergen. Wanneer aan de bergzijde van

deze wegen water aanwezig is, kan zij bij tientallen gevonden worden. De soort komt

in veel kleurvormen voor, van bijna wit tot donker lila. Ook zijn er met ongevlekt blad.

Dactylorhlza majal¡s komt op vochtige weiden en in moerassen voor. Een voorwaar-

de voor deze plant is vers water, zij is dan ook vaak te vinden bij bronnen en langs

beekoevers.

Dactylorh¡za sambucina is een echte gebergteplant. De groeiplaatsen liggen niet

beneden de 800 m. Bijzonder kunnen de bergweiden zijn. Op één weide met een

oppervlakte van 100 bij 150 meter kwam zii voor met een dichtheid van 6 stuks per

vierkante meter. Dit is een totaal van ca 1OO.OO0 stuks. Het is vanzelfsprekend dat dit

een fantastische aanblik is, te meer daar deze orchidee in twee kleuren voorkomt'

Ep¡pactis helleboflne heeft vóór de bloei een aar die neerwaarts gebogen is. Men

krijgt de indruk van vochtgebrek. Dit is echter niet zo, want naarmate de bloeitijd

nadert, richt de aar zich op en wel zo, dat wanneer de onderste bloemen zich openen'

dat gedeelte van de aar juist rechtop staat. Zij is te vinden in lichte bossen en aan de

randen hiervan.

Epipactls m¡crophylla is moeilijk te vinden. Doordat de plant klein is en een vuil-

groene tot violette kleur heeft en bovendien kleine blaadjes, valt hij nauwelijks op. Het

lijkt op een oud takje. Waarsch¡inl¡jk komt de soort meer voor dan de 5 stuks die ik in

een donker bos gevonden heb.
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Ep¡pactls mueller¡ is in lichte bossen op meerdere plaatsen te vinden. Zij valt veel
beter op dan E. microphylla en de bloeitijd is twee weken later. Vaak staan ze in
groepjes onder de bomen.

Gymnaden¡a conopsea komt voor op schrale graslanden in lager gelegen gebieden,
vaak samen mel Platanthera b¡fol¡a, Orch¡s m¡t¡taris en Serapr,as vomeracea en in
hoger gelegen gebieden in weilanden samen met Dactylorhiza maculata.

H¡mantoglossum hircinum is de meest voorkomende orchidee van het gebied. ln de
lager gelegen gebieden vindt men haar in open bossen. Op voormalige landbouwgron-
den en in de maquis is deze plant zeker aanwezig, sommige exemplaren bereiken een
hoogte van meer dan 1 meter.

Limodorum abortivum is in lichte bossen en ook op warme droge graslanden aange-
troffen, alleen in de lagere gebieden en vaak in groepjes bij elkaar.

L¡stera ovata is in het hele gebied te vinden. Langs vochtige wegkanten, in het bos
maar ook in het open veld. Blijkbaar is deze orchidee niet k¡eskeurig in zijn keuze van
groeiplaats. ln de vallei van de Cèze vindt men op één plek zeker rneer dan gOO0

stuks. ln de maand mei staat de eerste al in bloei, terwijl de laatste nog in de maand
juli is aan te treffen.

Ophrys ap¡fera is te vinden op open plaatsen en ruige gronden, vaak samen met O.
scolopax, waar hij ook wel mee bastaardeert. ln de bergen heb ik er nimmer een
gevonden. Het ¡s mü in de loop der jaren opgevallen dat na een droge winter de
Optt4us-soorten veel minder in aantal voorkomen of zelfs verstek laten gaan.

Ophrys araneola is waarschijnlijk de vroegst bloeiende Ophrys in het gebied. Zij komt
in het lage gedeelte veelvuldig voor op open plaatsen en in lichte bossen.

Ophrys fusca heb ik slechts éénmaal gevonden in een niet meer in gebruik zijnde
boomgaard. Waarschijnlijk is dit de noordelijkste streek waar deze mediterrane soort
voorkomt.

Ophrys holoserica komt maar spaarzaam voor in het gebied. Zij groeit solita¡r of ¡n

het gezelschap van O. apifera op schrale graslanden.

Ophrys scolopax is de meest voorkomende Ophrys-soort in het gebied, vooral op het
plateau tussen de twee riv¡eren de Ardèche en de Cèze. De bloem van deze orchidee
is zeer grillig, de kleur van de sepalen loopt van w¡t tot diep paars, soms met een
groene nerf over het midden. Ook de bultjes op de lip zijn zeer variabel, van lang pun-
tig tot stomp. Ook de lange bloeitijd is merkwaardig. De eerste exemplaren, die eind
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april bloeien, zün niet groter dan 15 cm, terw¡ll de planten die eind mei, begin juni

bloeien, gemiddeld 30 cm groot worden.

ophfys sphegodes komt weinig voor, slechts op twee plaatsen is zij gevonden samen

melO. araneo/a. Deze twee bastaarderen met elkaar, wat determinatie-problemen kan

opleveren.

Orch¡s cor¡ophora komt in het geÞied alleen in de hogere gebieden voor en wel op

de meer vochtige plaatsen, zoals weiden. Het is een van de laatst bloeiende Orch¡s-

soorten.

Ofchis laxiflofa is vochtminnend en is daarom alleen te vinden in sappige weiden en

andere vochtige biotopen. Zii komt voor samen met O. patustris en D. incarnata' Door

drainage van stukken land is haar aantal de laatste jaren sterk teruggelopen'

Orch¡s mascula komt in het hele gebied voor, zowel in droog maquis-achtig terrein

als ook in de meer vochtige weiden in de bergen. ln de lagere gebieden bloeit zil al

begin april, maar in de bergen pas eind mei, begin juni.

Orch¡s mil¡taris is een kalkminnende soort, die in de lager gelegen geb¡eden vrii

algemeen is. Vaak bloeit zij langs wegkanten, waar zij het steeds moeilijker krijgt. Door

de voortschrijdende mechanisat¡e en toename van het toerisme vindt men het nodig

de wegkanten steeds vaker te maaien met alle gevolgen vandien voor deze soort.

Orchis morio komt alleen voor in de hoger gelegen gebieden in de weiden' Deze

weiden worden pas laat in het jaar gemaaid en de opbrengst hiervan wordt gebruikt

als veevoer in de winter. Het gevolg van het late maaien is dat er in die weiden een

keur van bloemen is ontstaan. Het is dan ook een ongekende ervaring om in het

voorjaar zo'n weide te observeren.

Orchls palustris komt zeer spaarzaam voor, slechts op twee plaatsen is zij

waargenomen op vochtige grond samen met O. lax¡flora en D. incarnata'

Orchls provinc¡al¡s ¡s op het plateau bij de rivier de Cèze regelmatig te vinden tussen

struikgewas en langs schaduwrijke paden, soms in groepjes bil elkaar.

Ofchls pufpurea is vaak aan te treffen langs wegkanten, waar zi! door haar

opvallende verschilning sterk bedreigd wordt. Op schaduwriik terre¡n en in lichte

bossen is haar overlevingskans veel groter, zij staat hier vaak in groepjes bij elkaar.

Orchis s¡mia is in het gebied spaarzaam aanwezig, slechts op één groeiplaats is zij

gevonden ¡n een cluster van 300 stuks, samen mel Barlia robe¡liana op een zeer
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zonnige zuidhell¡ng.

orchis ustulata komt algemeen voor in het gebied. Zij is niet kieskeurig, als het maar
niet te nat is. Vaak wordt zij samen met andere orchideeën gezien.

Platanthera bifolia is een zeer veel voorkomende orchidee. Zij is te vinden in lichte
bossen, op open terre¡n, tussen stru¡kgewas en op de meer vochtige plaatsen. z¡¡
moet tot de sterkere soorten gerekend worden.

Platanthera chlorantha is veel zeldzamer; slechts op enkele plaatsen is zij gevonden
in licht bebost terrein.

serapias vomeracea komt als enige soort van het geslacht seraplas in het gebied
voor, maar wel in vrij grote aantallen. Men vindt haar vaak in wegbermen en in open
terrein, samen met veel andere soorten die dezelfde biotoop hebben.

splranthes sp¡ralis is de laatst bloeiende soort in het gebied. Zij komt voor op open
terrein. Mogelijk komt s. aesfivalls ook voor, maar tijdens haar bloei midden in de
zomer ben ik nog niet in de gelegenheid geweest haar te zoeken.
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Bloeit¡¡d van ofch¡deeën voorkomend ¡n de noofdoostel¡¡ke cevennes

De aangegeven bloeitijden ziin een gemiddelde over 15 iaar. . .

Het kan-võorkomen dát na eän mild-e of een strenge winier de bloeitijd iets vroeger of later

valt.

APRIL
Anacamptis pyramidalis I

BarIia robertiana XXXXXXXXXXX
Cephalanthera dannasoniun
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Dactylorhiza incarnata
oactylorhiza maculata
Dactylorhiza rnajalis
Dactylorhiza sambucina
Epipactis heÌleborine
Epipactis microphylla
Epipactis rnuelleri
Gymnadenia conopsea
Himantoglossum hircinum
Limodorum abortivum
Listera ovata
Ophrys apifera
Ophrys araneola
Ophrys fusca
Ophrys holoserica
Ophrys scolopax
Ophrys sphegodes
Orchis coriophora
Orchis laxiflora
Orchis mascula
orchis ¡nilitaris
Orchis morio
Orchis paLustris
Orchis provincialis
Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis ustulata
Platanthera bifol-ia
Platanthera chlorantha
Serapias vomeracea

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx_ |

SEPTEMBER OKTOBER

I xxxxxxxxxxxx-l-

MEI JUNI

xxxxxxx

xxxxxxxxxxx

I xxxxxxxxx-
l_xxxxxxxxxxxx--

JULI

AUGUSTUS
Spiranthes spiralis

F. de Haan, .alb' Thymlaan 9, 2106 EG Heemstede
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DE ORCHIDEEËN VAN MITTENWALD (ZU |D-DU|TS|-AND)

Jean C¡ÁESSENS en Jacques KLEYNEN

Zusammenfassung

Orchideen aus dem Geb¡etvon M¡ttenwald und Umgebung. AusfÜhrliche Beschreibung

der dort vorkommenden Orchideenarten, ¡nsbesondere der Dactylorhiza-Arten und

e¡niger ihrer Hybriden und von N¡gritettaw¡dder¡TEPPNER & E.KLEIN.

Summary

The orchids of Mittenwald and ¡ts surroundings (South Bavaria). Special attention is

paid to the presence of Dactylorchids and some of their hybrids and also lo Nigritella

widderi TEPPNER & E.KLEIN,

lnleidlng

Sinds een drietal jaren bezoeken we in de maand iuli de streek rondom Mittenwald,

een dorpje gelegen aan de voet van de Kalkalpen, ongeveer 15 km ten zuidoosten

van Garmisch-Partenkirchen. Dit gebied boeit ons enorm, omdat je er een grote

verscheidenheid aan landschappen aantreft, elk met zijn eigen riike flora. Het

botaniseren en inventariseren van de flora geeft aan een verblijf in dit gebied een e)dra

dimensie. ln dit artikel willen we, na een korte geologische verkenning, ingaan op de

orchideeënrijkdom van dit gebied. Speciale aandacht schenken we aan de Dactylor-

h,za-soorten en enkele van hun hybriden en ook aan het voorkomen in Beieren van

Nigritella w¡ddeil TEPPNER & E.KLEIN.

1 Natuufkrachten als landschapsvormers

ln het u¡terste zuiden van Duitsland treffen we nog net een deel aan van de Alpen, een

vrij jong gebergte, ontstaan ¡n het Tertiair, ongeveer 65 milioen laar geleden'

Tussen het Afrikaanse en het Europese continent lag toen een enorm grote zee,

Tethys genaamd. ln deze tropische zee van meer dan 5000 km breed groeiden op de

bodem reusachtige koraalr¡ffen. Endogene krachten zorgden ervoor dat het zuidelijk

continent langzaam naar het noorden schoof. De zee werd steeds smaller, de zee-
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bodem werd tot grote plooien samengedrukt en opgeheven. Van die oerzee is de
Middellandse zee een overblijfsel. Grote platen gesteente van meer dan looo meter
dik werden als planken over elkaar geschoven. Vandaar dat de geologische opbouw
van de Alpen zeer complex is. Aardlagen van verschillende ouderdom en samenstelling
komen dicht bij elkaar aan de oppervlakte. Daardoor is een grote verscheidenheid aan
plantengemeenschappen mogelijk. Men krijgt een goed idee van de geweldige
krachten die aan het werk zijn geweest, als men de van verre zichtbare witte
rotsmassieven van de noordelijke Kalkalpen bekijkt en daarbij bedenkt, dat dit eigenlûk
versteende onden¡vaterriffen zijn. op de toppen van het Karwendel- en wetterste¡n-
gebergte, zelfs op de Zugspitze (2963 m) zijn versteende resten van zeedieren te
vinden.

Nog verbazingwekkender is het feit, dat deze 2OO m¡ljoen jaar oude gebergten
gedeeltelijk over slechts 20 à 30 miljoen jaar oude lagen heengeschoven zijn.
Na de plooiing en opheffing van de Alpen begonnen exogene krachten (wind, water,
gletschers) aan hun afbrekende en vervormende werking. Vooral in het pleistoceen
(ongeveer 3 miljoen jaar geleden) is het Alpenvoorland gevormd. Gedurende 4
verschillende ijstijden (glacialen) schuurden gletschers diepe bekkens uit die vaak
bedekt werden met een niet-waterdoorlatende laag keileem. Zo zijn de meren en
moerassen in Oberbayern ontstaan.

2 Het Be¡orse Alpenvoorland

Bii orchideeënkenners is het Alpenvoorland vooral bekend om zijn mooie, rijke
Dactylorhiza-populaties, die vooral in de moerassen ("Moose") en de verlandingszones
van de talrijke meren te vinden zijn.
Zoals gezegd zijn door activiteiten van de gletschers in de laatste ijstijd meren en
moerassen gevormd.
Doordat de moerassen erg voedselarm waren en voor de boeren pas laat in het jaar
te betreden en te bewerken, zijn ze generaties lang zeer extensief benut. ze dienden
uitsluitend als "streuwiesen": het hooi werd gebru¡kt om in de stallen onder de dieren
te leggen. Daardoor ontwikkelden zich gebieden met een grote ecologische stabiliteit
en een enorme diversiteit aan kruiden. Een goed voorbeeld van deze stabiliteit is het
voorkomen van Pedicularis sceptrum-carol¡num, een ¡jstüdrel¡ct dat zich tot op heden
in de Beierse moerassen heeft kunnen handhaven. ln voorjaar en voorzomer kan de
botanicus zijn hartje ophalen aan planten zoalsPrimulalarinosa, tr¡ssiberica,Gtadiotus
palustt¡s, D¡anthus superöus (Prachtanier),Trott¡us europaeus en Men¡anthestr¡foliata
(Waterdrieblad). Ook het geslacht Orc¡¡,s is goed vertegenwoordigd: men kan de
volgende soorten nog aantreffen: Orchrs morio, mascula, mititaris, ustulata en
coriophora.
Jammer genoeg worden de laagveenmoerassen steeds minder gemaaid zodat hun
sooftensamenstelling langzaam verandert. De "streuwiesen" worden bedekt met een
dikke laag gras en riet of veranderen geleidelijk aan in opgaand bos, waardoor het

96 EURORCHTS 2, 1gsn



subtiele evenwicht van honderden jaren verstoord wordt. Gelukkig worden steeds

meer moerassen tot beschermd natuurgebied verklaard.

De mooiste voorbeelden van zulke "Moose" zijn wel het MURNAUER MOOS, gelegen

ten zuiden van Murnau, en het WEIDMOOS, gelegen tussen Oberammergau en Ettal'

Deze gebieden zijn vermaard om hun overvloed aan Dactylorhiza's. De volgende

Soorten komen er voor'. Dac$torhiza maialis, maculata, fuchs¡¡, traunste¡neri,

ochroleuCa, incarnata en,nc. SSp. hyphaematodes. Wat een bezoek extra interessant

maakt, is het feit, dat alle soorten vrij met elkaar kruisen, waardoor et zeet complexe

en verwarrende populaties voorkomen. Dàt er zoveel kruisingen voorkomen, is op zich

al bijzonder. Bekijken we de chromosomenaantallen, dan zien we de volgende

waarden: Dact.luchsii 4Oi Dact.incarnata 4Oi Dact.maculata 80; Dac¿m4dis 80;

Dact.traunste¡neri 80 (Senghas, 1968). Zoals bekend hebben we bij diplo'ì'den (2n = 40)

en tetraploiöen (2n=80) te maken met de diplolö-tetraploid-steriliteitsbarrière (Dijk,

1985), hetgeen inhoudt dat kruisingen vriiwel steriel zÜn en nauwelijks zaad vormen.

we mogen dus aannemen dat er, natuufiik ook begunstigd door het massale

voorkomen van de Dactylorhiza's, een effectieve manier gevonden is om de

steriliteitsbarrière te omzeilen.
Nu is het wel zo, dat Dactylorhiza-populaties gekenmerkt worden door een grote

variabiliteit, ook binnen de soorten. Volgens Heslop-Harrison (1968) wordt deze

veroorzaakt doordat Dactylorhiza'si

1: veel tameliik kleine chromosomen hebben,
2'. een bloembouw bezitten die kruisbestuiving bevordert'

3: een hoge zaadproduktie kennen,
4: neigen tot polycarpie (uit één bloem kunnen vele vruchten ontstaan)'

5: tamelijk lang leven,

6: voorkomen in ecologisch tamelijk verschillende biotopen,

7'. vaak ontbrekende of niet werkzame isolatiemechanismen vertonen.

Met dit gegeven moet men terdege rekening houden bij bestudering van Dactylorhiza-

populaties: niet alles is, wat het lijktl Maar kennelijk is het zo, dat de Beierse "Moose"

zowel constante als overgangsmilieu's bevatten, zodat voor ouders èn kruisingen

gunstige voorwaarden geschapen zijn.

Een van de meest voorkomende bastaarden is Dactylorhiza X ascñersonr,a na (Dact.¡n-

carnata X Dact.ma¡atis). Deze algemene triploid laat zien, dat de steriliteitsbarrière

effectief overwonnen is, hoewel men op grond van het chromosomenaantal (2n =60)

weinig of geen nakomelingen zou verwachten. Het tegendeel is echter waar: in bijna

alle populaties waat Dactylorhiza incarnata en D.ma¡atisvoorkomen, treft men ook hun

hybriden aan. Van voordeel hierbij is, dat hun bloeitijden elkaar gedeeltelijk overlappen

en dat ze op dezelfde groeiplaatsen voorkomen. De hybride valt direct op, doordat hij

groter en rijkbloemiger is dan de ouders (heterosis-effect) (Baumann en Künkele,
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1982). H¡j kenmerkt zich door een grote variabil¡teit, veroorzaakt doordat de beide
ouders sterk verschillen en doordat hun chromosomenaantal nieuwe genencombina-
ties bevordert (Danesch, 1973). De beschrijving van deze hybride, kort samengevat,
luidt:

bladeren meestal sterk gevlekt (D.majatis), minder breed dan Dact. majatis, min ol
meer rechtopstaand met kapvormige punten (D.lncarnata). De lip is drielobbig met
vooruitstekende middenlob, breed, aan de randen teruggeslagen (D.¡ncarnata). De
tekening van de lip is zwaar (D.majatis), met de typische incarnata-Êndmarkering.
De kleur is meestal intermediair, evenals de bloeitijd.

Een andere regelmatig voorkomende hybride is Dactylorhiza X braunii (Dact.macu-
lata x ma¡alis). Ook deze hybride vormt dikwijls grote, forse planten (heterosis). De
bladeren staan vrij regelmatig langs de stengel, meestal sterk gevlekt (Dact.maiatis).
De aar ¡s meestal veel- en dichtbloemig. De bloemen zi¡n vrij groot, intermediair qua
kleur. De lip heeft een donker, opvallend honingmerk, is drielobbig met een inter-
mediaire middenlob. ook in Nederland is deze hybride welbekend. Volgens Vermeulen
(1958) is het zaad voor een groot gedeelte kiemkrachtig, zodat ook secundaire en
tertiaire bastaarden kunnen voorkomen.

Moeilijk te determineren is de hybride Dactytorh¡za x theilungiana (Dact.¡ncarnata x
Dact.traunsteiner,). Datwordtten deleveroorzaakt, doordatveel mensen geen duidelijk
beeld hebben van de echte Dactytorhiza traunste¡neri. Men vindt tegenwoordig meer
traunsteineri-bastaarden dan zuivere exemplaren (zie ook: Danesch, 1994, blz. 67-
81). Volgens Danesch is Dactytoth¡za traunsteineri niet vaak en slechts in kleine
aantallen aan te treffen. ze groeit op natte plekken, vaak tussen sphagnum. Hetis
een vri¡ kleine plant, 15-20 cm hoog, met een massieve stengel, drie tot vier lijn-
lancetuormige bladeren die sterk gekield en gevlekt en licht naar buiten gebogen zijn
en relatief grote bloemen in een losse aar, krachtig purperrood gekleurd, met een
cylindrische spoor, even lang als het vruchtbeginsel.
wat in alle beschrijvingen terugkomt, is de tengerheid van de plant in verhouding met
de grote, krachtig getekende bloemen. Verwacht mag dus worden, dat dit dominante
kenmerken zijn, die bij hybridisering hun stempel drukken. Eén van de meest typische
kenmerken van Dactylorh¡za ¡ncarnata zijn de kapvormige bladtoppen, naast een holle
stengel en juist kleine bloemen. De hybride Dactytorh¡za x thettungiana ziet eru¡t als
een helderder, meer gestrekle Dactytorhiza traunste¡neri. Kleur en bladvlekking zijn
afgezwakt (onder invloed van Dact.incarnafa), de bladtoppen zijn kapvormig samen-
getrokken (een zeer dominant kenmerk van Dact.incamata), de þloemen relatief groot,
met een lichtere lip door incarnata-invloed en een intermediaire bloeiaar.

Een laatste hybride die wij kort willen bespreken, is Dactytorh¡za X Tenensis
(Dact.traunste¡neri x Dact. maculata s.l.). Aangezien beide ouders in elkaars buurt in
het "weidmoos" voorkomen, is de hybride te verwachten. volgens Heslop & Harrison
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(1968) hybridiseert Dactytorhiza maculata heel gemakkeliik met alle tetraploide

Dactylorhiza's, dus ook mel Dactylorhiza traunsteinerl (2n=80).

De hybride is vrij groot, slank, heeft een purpergekleurde stengel (Dact.traunste¡neri),

meer en langs de stengel opstaande bladeren, lichter gekleurde bloemen, dichtbloemi-

ger aar (Dact. maculata), krachtige tekening. ook qua standplaats is de hybride

intermediair (Danesch, 1973, blz.118)'. "Dactylorhiza traunsteineri staat op natte

plekken, Dactytorhiza maculata op vochtige plekken, de hybriden bevolken de zone

daartussen". Bii soorten met ecologisch sterk versch¡llende standplaatseisen is het dus

ook zaak, op de groeiplaats en ¡ndicatorplanten te lettenl

3 De berg€n

Kalkgebergten staan bekend om hun rijkdom aan planten. Denk bijvoorbeeld maar

eens aan de Dolomieten. Ook het Mittenwald omringende Wetterste¡n- en Karwendel-

gebergte vormt hierop geen uitzondering. Tijdens fantastische bergwandelingen kun

je kennismaken met de rijke flora bestaande uit o.a. Gentlana bavarica, Gentiana

clusii, Rhodothamnus chamaeclsfus, Soldanetta atpina, Pinguicula alpina en natuurlijk

met een beetje geluk Edelweiß (Leontopodium alpinum).

De wandelaar die de bergen intrekt kan in de buurt van Mittenwald geconfronteerd

worden met een merkwaardig verschijnsel: de zgn. 'Buckelwiesen'. Dit zijn weilanden

vol bulten, gevormd door de gletschers, die tijdens de interglaciale tijdperken enorme

hoeveelheden morenepuin achterlieten, waarop later een zeer dunne laag teelaarde

werd afgezet, plaatseli,ik afgewisseld door pakketten keileem. Hierdoor kunnen zowel

droogteminnende planten als planten van nattere biotopen naast elkaar voorkomen.

Naast Pedicula ris foliosa, Buphthalmum saticifotium, Teucrium montanum en Centau'

rea montanatreffen we ook een aantal orchideeën aan. Op de drogere gedeelten ziin

dat voornamelijk Opfrrys insectifera, Orchis ustulata, Gymnaden¡a conopsea en

odorat¡ss¡ma, Ptatantherachtorantha en bifotia.ln de lager gelegen, nattere gedeelten

treffen we de meer typische moerasvegetatie aan met o.a. Parnass¡a (Parnassia

palusfrls), Spaanse ruiter (Crrsrum drssecfum), Ronde zonnedauw (Drosera rotundi-

fotia) enals orchideeën Epipactis palustris, Herm¡nium monorchis en de Dactylorhiza's

die ook in moerassen kunnen voorkomen, te weten: D.maialis (hier naast de gewone

vorm ook vertegenwoordigd door een zeer typische kleine en kleinbloemige soort, die

vooral voorkomt op plaatsen in hellingen waar kwelwater aan de oppervlakte komt)'

D.lncarnata, D.¡ncanatavat.serotina (een donkerbloeiende variêteit die ongeveertwee

weken later bloeit dan de soort), D.fuchsii, D.traunste¡nerien een aantal Dactyloth¡za-

hybriden waarop we reeds uitgebreid zijn ingegaan bij de bespreking van het

Alpenvoorland.

Laten we de "Buckelwiesen" achter ons, dan komen we in de bossen op de berghel-

lingen. Hier groeit massaal Dactytorhizafuchsi¡ melzin bekende grote variabil¡teit aan
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vormen en kleuren. Daarnaast vinden we ook regelmatig Gymnadenia conopsea en
odoratiss¡ma, vaak vergezeld van hun hybride, Gymnadenia X hybr¡da, die vooral
gekenmerkt wordt door zijn intermediaire spoor en lipvorm. op de iets vochtiger be-
schaduwde gedeelten kan men Matads monophyltos aantreffen. Door zijn onopval-
lendheid wordt deze orchidee vaak over het hoofd gezien. Rond Mittenwald troffen wij
hem regelmatig aan in de voor hem geschikte biotopen, op één plaats zelfs een
populatie van méér dan 500 stuksl ln de diepe schaduw van de bossen kan men
corallorrhiza triÍida aantre'tlen, een orchidee die met weinig voedingsstoffen toe kan
(saprofiet), maar het constante milieu van de vochtige bergbossen nodig heeft. Deze
orchidee is veelvuldig aan te treffen rondom Mittenwald.
Een andere kleine, onopvallende orchidee van de bergen is Llsfera cordata. wii
vonden deze plantzowel op 1100 m, als op'l7oo m hoogte. Listeracordataiseen
plant van vochtige, kalkvrije, rùwe humushoudende grond, zoals die te vinden is in
veenmoerassen en in de moskussens van naaldbossen. ze gaat vaak vergezeld van
de Blauwe bosbes (vaccinium myftiltus), die ook een hoge luchtvochtigheidsgraad
nodig heeft.
Ongemerkt zijn we van de colliene zone (heuvelzone, tot 7OO m) overgegaan in de
montane zone (bergzone tot 1500 à iz00 m), gekenmerkt door de gemengde bossen.
Naarmate men hoger komt, worden de bossen ijler, wat weer betere groeikansen biedt
aan de meer lichtminnende planten. Een mooi voorbeeld van zo,n open bos, afgewis-
seld met Alpenwgilanden, is de Hoher Kranzberg (1391 m), de ,'huisberg,' van Mitten-
wald. op de zeer bloemrijke top vonden wil maar liefst 18 verschillende soorten
orchideeën, waaronder cephatantherarubra enlongtÍotia, coetogtossumviride, ophrys
insectifera, Pseudorchis atbida, Traunste¡nera globosa en twee Nigritella's, te weten
N.nigra en N.rubra. De Hoher Kranzberg is één van de weinige groe¡plaatsen van
N¡gr¡teila rubra in Duitsland (Breiner, E. & R. en p.Müller, 1981). Ook troffen wij
X Gymnigriteila suaveolens aan, de hybride tussen NþrTel/a n¡grc en Gymnaden¡a
conopsea, direct te herkennen aan de schuin omhoog gerichte bloemen.

4 N¡gr¡t€lla wlddert

Tot voor kort werd het geslacht N¡gr¡tetta onderverdeeld in twee soorten, N¡gr¡tetta
nigra en Nigritella rubra, en twee ondersooften, N¡gr¡tetta nigra ssp. corneliana en
Nigritella nþra ssp. rosea (Landwehr 1977).
Tot 1978 werden alle roze Nigritetta's beschouwd als kleurvariëteiten van Nigritetta
nigra, mel uitzondeiing dan van de ssp. corneliana.ln 1g7g werden door Ravnik de
roze Nigritella's van de steiner Alpen beschreven als zelfstandige soort: Nigritetta
t¡thopot¡tanica (Ravnik,1978). ln 198s werd door Teppner en Klein (1985 a) in een
uitvoerig artikel een soort nieuw beschreven (Nigr¡teila archiducis-¡oannis) en twee
ondersoorten opgewaardeerd, te weten Nigritelta st¡r¡aca en Nigritelta t¡thopolitan¡ca
ssp. cornelaana. Later in dat jaar werd een roze soort u¡t de noordoostelilke Kalkalpen
door Teppner en Klein (1989 b) beschreven als Nigritella widderi.ln 19g6 tenslotte
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wezen statistische bewerkingen van meetgegevens uit, dat Nigritella l¡thopolitan¡ca

ssp.cornel,ana de de en deze werd door Gölz en Reinhard

(.,|986) omgedoopt Een grote beroering dus rond de Nigritel-

la's. Al met al is me eens: zo werd Nigritella archiducis-ioannis

door Baumann en Künkele (1988) niet opgenomen in hun nieuwe orchideeëngids. En

Müller en wucherpfennig (1988, blz.10) betvvijfelen "of het überhaupt zinvol is, N¡griteila

widderi en Nigritetla t¡thopot¡tan¡ca als twee aparte soorten te beschouwen"'

van dit alles wisten we nog niets, toen we op 14 juli 1989 in de soierngruppe ten

noordoosten van Mittenwald een roze Nigritetla vonden, die wij determineerden als

van een bergkam.
is er nog een ander kenmerk waardoor Nigritella widderi

een sterk vooruitstekende rostellumplooi, dit in tegenstelling

tot de er overigens zeer op gelijkende Nigritetla tithopotitanica, waarbij de rostellum-

plooi niet of nauwelijks vooruitsteekt.
Volgens Müller en Wucherpfennig (1988) echter valt Nigritetla widderi binnen de

status van deze soort nader bepaald kan worden.

Hoe dan ook, het is toe te juichen dat men eindelijk met de ordening van de roze

N¡gtiteila's begonnen is.
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5 Lljst van gevonden orchideeën

Gephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Coeloglossum viride
Corallorrhiza trifida
Dactylorhiza fuchsii
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza ¡nc.var.serot¡na
Dactylorhiza maculata
Dactylorh¡za majalis
Dactylorhiza ochroleuca
Dactylorhiza traunsteineri
Epipactis atrorubens
Epipactis helleborine
Epipactis palustris

Gymnadenia conopsea
Gymnadenia odoratissima
Herminium monorchis
Listera cordata
Listera ovata
Malaxis monophyllos
Neottia nidus-avis
Nigritella nigra
Nigritella rubra
Nigritella widderi
Ophrys insectifera
Orchis ustulata
Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Pseudorchis albida
Traunsteinera globosa

Hybriden

Dactylorhiza X ambigua (Dact.incarnata X Dact.maculata)
Dadylorhiza X aschersoniana (Dact.incarnata X Dact.majalis)
Dactylorhiza X braunii (Dact.maculata X Dact.majalis)
Dactylorhiza X dufftiana (Dact.traunsteineri X Dact.majalis)
Dactylorhiza X jenensis (Dact.maculata s.l. X Dact.traunsteineri)
Dactylorhiza X thellungiana (Dact.incarnata X Dact.traunsteineri)
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Gymnadenia X hybrida (Gymn.conopsea X Gymn'odoratissima)

Platanthera X hybrida (P.bifolia X P.chlorantha)

X Dactylodenia legrandiana (Dact.maculata X Gymn.conopsea)
X Gymnigritella suaveolens (Gymn.conopsea X N.nigra)

6 Dankzegg¡ng

Wij willen de heer JASER, boswachter te Mittenwald, hartelijk danken voor zijn

medewerking.
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DE ORCHIDEEËNFLORA OP HET GRIEKSE E¡I-AND KRETA

KAREL KREUTZ

Zusammenfassung

Während der ersten drei Aprilwochen 1989 wurde die lnsel Kreta besucht. lnsgesamt

wurden 63 Orchideenarten und -Hybriden gefunden. Von jeder Art werden Einzelheiten

gegeben, wobei den "schwierigen" Arten der Gattung Serap,as und des Ophrys

splregodes und fusca-Komplexes besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Der

Artikel beschließt mit einer Úbersicht der Taxa für jeden Fundort.

Summafy

During the first three weeks of April 1989 the isle of Crete has been visited. ln all 63

spec¡es and hybrids of orchids have been found. Details of each species are g¡ven,

and special attention is paid to the "difficult" species of the genus Serap,as and the

ophrys sphegodes- and tusca-group. The article ends with a table of the observed

species per locality.

Samenvatt¡ng

Gedurende de eerste drie weken van april 1989 is tildens een vakantie het eiland Kreta

bezocht, met als doel de bestudering van de aldaar voorkomende orchideeënpopula-

ties, het ontdekken van nieuwe vindplaatsen en hybriden alsmede het fotografisch

vastleggen van alle taxa en hun eventuele hybriden. Daarnaast werd extra aandacht

besteed aan de voor Kreta moeilijke groepen: Het geslacht Serapias, hel Ophrys

spñegodes-complex alsmede het gecompliceerde complex van Ophrys fusca.

Gedurende het verblilf op Kreta werden 52 taxa gevonden. Tevens werd nog een elftal

hybriden aangetroffen, waarvan twee nog niet eerder beschreven zijn'

Algemene beschouürlng met betfekk¡ng tot de vegetat¡e

Kreta is op Sardinië, Sicilië en Cyprus na het grootste eiland in de Middellandse Zee.

Kreta bezit een grote divers¡teit aan orchideeësoorten en mede daardoor behoon het

tot de meest bezochte gebieden van Europa.
Getuige hiervan zijn de vele artikelen en karteringsoverzichten die vroeger en vooral
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2a

Kaa¡î van Kreta met het UTM-10 km-coördinatenstelsel
Ds stippsn geven aan, welke 5 km-hokken bezocht werden

recentelijk verschenen zijn. ln tegenstelling tot de meeste andere orch¡deeënbiotopen
in het Middellandse-Zeegebied groeit op Kreta het grootste deel van de orchideeësoor-
ten in de dichtgegroeide maquis. Daarnaast zijn op grazige plaatsen, meestal in de
schaduw van oude olijfboomgaarden, orcñrs coilina en orchis boryi aan te treffen.

Hieronder worden enkele belangrijke biotooptypes voor Kreta vermeld.

1. Droge kalkrijke, glooiende hellingen, vrijwel geheel begroeid met maquis, waarin
de meeste soorten aan te treffen zijn.

2. Kalkhoudende, droge, steenacht¡ge karstgebieden, vooral op de hoger gelegen
plaatsen met kenmerkende soorten als Orchrs pauc¡Ítora en Orchls quadri-
punctata.

3. vochtige terreinen, meestal in de directe nabijheid van beken met populaties van
Serapias lingua en Orchis laxiftora.

4' Braakliggende terreinen, wegbermen en taluds met een grote verscheidenheid
aan soorten.

5. Kastanjebossen met een vochtige ondergrond en een uitbundige begroeiing van
varens, waarin de voor Kreta zeer zeldzame soorl Cephalanthera longilolia
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voorkomt.
6. Zeer vochtige, brakke kustweiden op kalkhoudende bodem, waartaxa als ophrys

apifera en Orchis palustris (robusta) voorkomen.

7. Gemengde bossen met Quercus c occ¡Íeravar. callipilnos, cupressus sempeNi-

rens vaf. horizontalis en Acer cret¡cum en met voorkomens van cephalanthera

cucullata en Epipactis Persica.
8. Droge eikenbossen met maquis als ondergro ei, waar ophrys candica en Limodo-

rum aboftivum de voorkeur aan geven.

L Hoog gelegen naaldbossen met als belangriikste soort Orcñls pnsca'

10. Zure bodem met opslag van boomheide en struikgewas en met op de open

plaatsen populaties van Dactytorhiza romana en Orchis provincialis'

Orch¡deeësoorten op Kfeta

25 soorten waargenomen, alle in redelij meer dan

IOOO exemplaren (zie vindplaatsoverT oepen vrij

grote moeilijkheden op met betrekking name het

geslacht Seraplas en het Ophrys spfregodes- en fusca-complex!

Gedurende ons verblijf werden 52 soorten, ondersoorten, variëteiten en hybriden

waargenomen.

Van alle soorten, inclusief de twee nieuw gevonden hybriden, werden, in zeer beperkte

hoeveelheid, exemplaren verzameld voor een herbarium dat zich nu nog in miin bezit

bevindt, maar later zal overgaan naar het Natuurhistorisch Museum in Maastricht'

Ondergrondse delen werden niet verzameld en de planten werden voorzichtig met

behulp van een mesie één centimeter boven de grond afgesnedenl ln een samenvat-

tend artikel, dat zal verschijnen in het Mitteilungsblatt Arbeitskreis Heimische Orchideen

Baden-Württemberg, zullen beide nieuwe hybriden geldig beschreven worden o.a' aan

de hand van bovengenoemde herbariumexemplaren.

Voor alle soorten die op Kreta aangetroffen werden, zal in het kort aandacht besteed

worden aan aspecten als zeldzaamheid, herkenbaarheid (eventuele determinatie-

problemen), b¡otoopptype en andere bijzonderheden.
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Aceras anthropophorum (L.) w.T. AlroN is naar mijn waarnemingen op Kreta in een
tweetal biotooptypen aan te treffen. Enerzijds tussen de maquis in de volle zon en dan

Cephalanthera c ex RCHB. fil.: Op Kreta werden enkele
groeiplaatsen van wel de kans op bloeiende exemplaren,
gezien de late blo is het toch interessant om de terreinen
en daarmee het biotooptype waar cephatanthera cucuilata voorkomt, te bestuderen.
Vroeger was d¡t taxon vrijwel alleen bekend van een inmiddels omheind terre¡n boven

ra var. call¡pr¡nos. De planten zijn dan te vinden op de open, schaars begroeide
plaatsen tussen het struikgewas. Ten tijde van ons bezoek werden daar alleen orchls
anatol¡ca, orchis quadripunctata en hun hybride aangetroffen. Een tweede groeiplaats
die wij bezochten, is geregen op de heilingen van de reeds eerder genoemde berg
Psiloritis ten noorden van het plaatsje zaros. De bloeitijd is hier gemiàdeld midden
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Kortgrazige vegetat¡e mel Affodiel èn o.a. Barl¡a robeniana en Ophrys flèìschmanii, Anatoli' 1-4-1989

Open phrygana met grazige plaatsen en Orchis ìtalìca, Agia Varvara' 3-4-1989
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me¡, maar op de laatste dag van ons bezoek was helaas nog niets van Cephatanthera
cucullata waar te nemen. De planten groeien hier, tesamen mel Ep¡pactis persica, in
een gemengd bos, zoals boven omschreven, maar dan op vochtiger plekken tussen
de bemoste rotsblokken boven een beekbedding, waardoor ten tüde van ons bezoek
nog water stroomde.

cephalanthera longifol¡a (L.) FRlrscH is een voor Kreta uiterst zeldzame soort en
vrij late bloeier, die in de laatste week van ons bezoek in beginnende bloei kon worden
waargenomen. Zij groeit vooral in de casfanea safrva-bossen op vochtige plaatsen die
op de hellingen van het omalos-gebergte gelegen zijn. Nabij de plaats Agia lrini liggen
langs de hoofdweg, die de verbindirlg vormt tussen chania in het noorden en sougia
in het zuiden, vele soortgelüke bossen waar met zekerheid nog vele exemplaren van
cephalanthera longifolia aan te treffen zijn. Daarnaast is het niet uitgesloten dat men
populaties van andere Cephalanfhera-soorten aantreft. Naast Cephala nthera tong¡fot¡a
komen op Kreta ook Cephalanthera rubra, damasonium en cucullata voor. Het voor-
komen van Cephalanthera longifolia op Kreta werd voor het eerst door Chr. & A.
Alibertis in 1986 aangetoond (Aliberlis, 1988). onverwacht maar toch zeer interessant
was de vondst van deze soort ¡n de samaria-kloof direct in de nabijheid van het eerste
u¡tzichtsplatform, enkele honderden meters van de ingang verwijderd.

Dactylorhiza romana (sEBAsÏANl) soÓ: een soort die op het eiland Kreta vrij zeld-
zaam is en meestal in de gele vorm aangetroffen wordt. De klassieke groeiplaats van
dit taxon is gelegen tussen de plaatsen Kastelli en Xidas. Zij groeit hier in de dichte
maquis met eikenstruweel, zodat het opsporen ervan niet gemakkel¡¡k is. Het feit, dat
de begroeiing op deze vindplaats zo dicht geworden is, zal er wel aan bijgedragen
hebben, dat nog slechts twee exemplaren konden worden waargenomen. Omdat Dac-
tylorhiza romana op Kreta een vroege bloeier is, waren ten tijde van ons bezoek deze
twee exemplaren reeds op hun retour.
Een tweede groeiplaats is gelegen in het westelijk deel van het eiland in de omgeving
van Temenia, waar echter alleen de roodbloeiende vorm gevonden werd. Bij de
bespreking van orclris provinciatis zal op deze groeiplaats nader worden ingegaan.
De mooiste vindplaats vonden wij echter onverwacht in de buurt van sisarcha tussen
Gonies en Anogia. Op een terrein, gelegen boven een vijf meter hoge berm, begroeid
met doornige maquis, struikgewas en hoge eiken, werden op 6 april naast Neoflnea
maculata en orcñrs anatolica var. srÏraca tientallen exemplaren van Dactytorhiza
romana in volle bloei aangetroffen. Verrassend was, dat hier alle kleurschakeringen van
Dactylorhiza romana gevonden werden. Naast een vrijwel evenredig aantal van de
beide variëteiten f/avescens en rubra konden nog een albino-exemplaar (var. atb¡flora)
en een kleurhybride aan de l[st toegevoegd worden.

Limodorum abortlvum (L.) swARTz is op Kreta, in tegenstelling tot het overige Mid-
dellandse-Zeegebied, een uiterst zeldzame verschijning. Bij voorkeur groeit zij aan de
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fanden van eikenstruweel met maquis als ondergroei. Daarmee treft men Limodorum

abortivumvrijwel altijd aan in begeleiding van soorten aßOphrys candica, Dactylorhiza

romana en Orchis anatolica vat. srTlaca. Opvallend ¡s ook de late bloeitiid van dit taxon'

in vergelifking melLimodorum-populaties in andere delen van het mediterrane gebied.

Krachtige exemplaren werden waargenomen op de reeds bekende vindplaats bij Kas-

telli, waar de onderste bloemen op de laatste dag van ons bezoek geopend waren.

Daarnaast kon zij ook ¡n knoptoestand, tesamen met Opñfys cand¡ca, aangetroffen

worden in een prachtig terrein, begroeid met maquis en eikenstruweel, ten westen van

Spili in de omgeving van Vizari.

Neotlnea maculata (DESF.) STEARN is volgens miin waarnemingen in geheel Grie-

kenland zeldzaam m.u.v. Rhodos. Op Kreta ¡s Neotlnea maculata ook zeldzaam en op

die plaatsen waat zii voorkomt, vrijwel altiid met een gering aantal exemplaren

vertegenwoordigd. Een uitzondering hierop vormen de naaldbossen op de Thripti-

alm. Daar groeit zij op kalkhoudende bodem op schaduwrilke plaatsen. Op deze

groeiplaats zijn de planten zeer fors. Exemplaren met meer dan honderd bloemen zijn

dan ook geen uitzondering. Daarnaast komt Neotlnea maculata ook voor op grazige

plaatsen in de maquis op zonnige standplaatsen, met name in het gebied tussen

Gerakarion en Spili, waar op een groeiplaats een tiental exemplaren aangetroffen werd.

ln tegenstell¡ng tot de exemplaren op de Thripti-alm zijn de planten hier klein en de

bloemen ervan lichtrose gekleurd. Ook werden enkele witbloemige exemplaren

gevonden.

Ophrys apifera HUDS. heeft een verspreidingsgebied dat het gehele Middellandse-

Zeegebied bestrijkt en zij is ook op Kreta aanwezig. Zoals bekend bloeitOphrys apiÍera

als één der laatste Opñtys-soorten. Evenals Ophrys candica is Ophrys apifera op Kteta

een zeldzame verschijning. Op de reeds bekende groeiplaatsen in de buurt van

Archanes werden in de derde week van april enkele exemplaren in beginnende bloei

waargenomen. Daarnaast werd een omvangrijke populatie gevonden op een terrein

ten zuiden van Spili, daar waar ookOphrys cand¡cavootkomt. Opvallend was, dat hier

de gehele populatie overgangskenmerken vertoonde naar de var¡ëteit /avescens' Alle

bloemen van de planten waren donkergeel gekleurd.

ln de uitgestrekte brakke, kalkhoudende kustweiden bij Malia werden tesamen met

Orchis patustris zeer kracht¡ge exemplaren aangetroffen. Helaas zal deze groeiplaats

binnen niet al te lange tijd verloren gaan door één of meerd oorzaken genoemd bij de

bespreking van Orchis palustris.

Ophrys bomby¡lflora LINK is op Kreta relatief zeldzaam en is in gelijke biotopen als

Ophrys tenthred¡n¡lera ssp. v//osa aan te treffen, zoals ¡n maquis en korte-gras-

landvegetaties. De bloeitijd is vroeg en begint reeds vanaf begin maart (op Zuid-Kreta

nog vroeger). Waat Ophrys bombytifloravoorkomt, treedt zij meestal talrijk op. Gezien

de kleine afmetingen zal zijwel vaak over het hoofd gezien worden. De soort is vriiwel

EURORCHIS 2, 19SO 113



niet variabel. lnteressant was de vondst van een omvangrijke hybridenzwerm met
Qphrys tenthredinilera ssp. vr7losa. op een uitermate rijke groeiplaats werden naast
beide ouders talrijke hybriden waargenomen, die precies intermediair waren tussen
de beide taxa.

ophrys candica (E. NELSON ex SOÓ) H. BAUMANN & KÜNKELE wordt in de nieuwe
gids van Baumann en Künkele (1988) met recht apart onderscheiden en krijgt daarin
de naam "Kretische Ragwurz" toebedeeld. Ophrys candica-populaties zag ik zelf op
vrijwel alle bekende plaatsen in Europa, zoals bij Gythion op de peleponnesos in Zuid-
Griekenland, in Apulië in Zuid-ltalië, op het eiland Rhodos (omgeving van Embonas)
en in West-Turkijë in het gebied van Kemalpasa. Na bestudering van de planten op al
deze plaatsen ben ik tot de conclusie gekomen, dat de meest typische exemplaren op
Kreta voorkomen. Het biotooptype waar Ophrys cand¡ca op Kreta voorkomt, is vrijwel
hetzelfde als dat van Limodorum abonivum, nl. eikenstruweel met een ondergroei van
maquis. Aangezien deze groeiplaatsen op Kreta niet algemeen zrln,is Ophrys cand¡ca
een zeldzame verschijning. Een andere belangrijke factor is de late bloeitijd van d¡t
taxon. ln beginnende bloei is zij pas vanaf midden april aan te treffen. De moo¡ste
vindplaats is gelegen ten zuiden van Kissi Kambos ten oosten van de weg, alwaar
Ophrys cand¡ca, tesamen met Aceras anthropophorum, Ophrys ap¡fera, cretensis,
doeñleri, fusca, heldreich¡¡, lutea ssp. galitaea, tenthredinilera ssp. yr7losa, Orcñ,s
fragrans, ¡tal¡ca, lactea, ladflora, pap¡t¡onacea ssp. ñeroica, Serap/as laxittora, lingua
en paruiflora in eikenbosjes met geringe ondergroei van maquis en olijfbomen
voorkomt.

Ophrys doerfleri H. FLEISCHM. behoort ook tot de endemische soorten op Kreta.
uiEonderingen hierop zijn de geringe populaties op de eilanden ten noorden van Kreta
en de populatie in het zuiden van Rhodos, noordelijk van Katavia. Ophrys doeiter¡ is
op Kreta niet zeldzaam en is in de meest uiteenlopende biotopen aan te treffen, maar
altijd op kalkhoudende bodem. Wel is het een vroege bloeier, zodat in de derde week
van april de meeste planten reeds volledig uitgebloeid zijn. sinds lang is bekend dat
er op Kreta een drietal vormen wordt onderscheiden, nl. een type dat in het oosten
voorkomt (omgeving Sitia - lerapetra) en vanaf begin april in volle bloei staat. Zij
onderscheidt zich door de spitse en zeer lange zijlobben met sterk ontwikkelde bultjes.
De tweede vorm, nl. "ssp. karpathensrs" bloeit zeer vroeg, nl. vanaf begin/midden
maart. De bloem bezit geen bultjes en is zeer variabel met betrekking tot de zijlobben
en liptekening. Het derde type is de "ssp. creflca", die pas vanaf begin/midden april
in bloei komt. Deze heeft een relatief grotere lip met langere zijlobben.
Paulus (1988) ¡s tot de conclusie gekomen, dat slechts twee vormen van Ophrys
doe¡fleri te handhaven zijn, nl. de vroegbloeiende vorm "cretica", die reeds vanaf
begin/midden maart in bloei staat en begin april in de lager gelegen gedeelten van
Kreta vrijwel uitgebloeid is, en de laatbloeiende "cretica", inclusief de vorm met de sterk
ontwikkelde bultjes, die normaal vanaf begin/midden april in bloei komt en voorkomt

114 EURORCHIS 2, 19S0



in het oosten van het e¡land. ln dit kader werden ook de bestuivers van bovengenoem-

de taxa onderzocht, maar er zal nog verder onderzoek nodig ziln om het onderzoek

definitief af te ronden en ook om te achterhalen of de luiste naam Ophrys doertbri ol
Ophrys cretica dient te ziin.
De tekening van Ophrys doertbr¡ is zeer variabel. ln de omgeving van Spili werden

zelfs planten waargenomen met een geheel zwarte lip of met een zeer gereduceerde

tekening en met zeer lange zijlobbenl

Het Ophrys fusca-complex
ln het gehele mediterrane gebied komt volgens Baumann & Künkele (1989) een

negental Ophrys fusca-soonen en -ondersooften voor. Daaraan is door Paulus (1989)

nog een nieuwe soort toegevoegd, nl. Ophrys sit¡aca, die haar hoofdverspreidings-
gebied heeft op de reeds besproken Thripti-alm. Een aantal van deze tien taxa, zoals

Ophrys atlant¡ca en Ophrys pallida, is gemakkelijk van de andere soonen te

onderscheiden en komt ook niet op Kreta voor. De volgende drie soorten zijn

moeilijker van elkaar te onderscheiden maar zij bezitten ieder een afzonderlijk

verspreidingsgebied: Optrys dyris beperkt haar verspreiding tot het lberisch Schier-

eiland en Mallorca; Ophrys isrcel¡tica, vroeger Ophrys tleischmannii, treft men aan op

Cyprus, in het zuiden van Turkije en in lsraël; Ophrys fusca ssp. vasconica groeit

alleen in het Dept. Gers in Zuidwest-Frankrijk. Na deze korte inleiding blijven er nog vijf

Ophrys fusca-laxa over, die alle op Kreta voorkomen. Sommige zijn moeilijk van elkaar

te onderscheiden. Daarnaast komen ook nog hybridogene populat¡es voor.

Ophrys fusca ssp. fusca LINK treft men op Kreta in twee vormen aan. Begin april is

opvrijwel iedere groe¡plaats een groot aantal exemplaren te vinden van de kleinbloemi-
ge vorm met gele randzone. De bloemen hebben afmetingen die vrilwel overeenkomen

met die van Ophrys insectifera. Waar zij optreedt, groeit zij meestal in groepies' ln het

recent verschenen boek van Alibertis (1989) is een goede foto, alsmede een beschrij-

ving van d¡t taxon opgenomen (pag. 68). Daarin wordt zij zelfs met een aparte naam
genoemd, nl. "Ophrys fusca-cinereophila". lEen werknaam, afgeleid van haar

specifieke bestuiverAndrenacinereophitawARNOKE - Opm.Red.l De planten groeien

op kalkrijke bodem op open plaatsen tussen de maquis. Een goede groeiplaats werd

aangetroffen even ten noorden van Afrati. lk ben het met Alibertis (1989) eens,

wanneer hij meent, dat dit misschien een nieuwe soort betreft. Nergens in het gehele

Middellandse-Zeegebied zag ik tot nu toe zulke planten.

ln de derde week van april verscheen op diverse groeiplaatsen een grootbloemige

Ophrys fusca die sterke overeenkomsten vertoont met de laatbloeiende, gfote Ophrys

fusca op het eiland Mallorca (Kreutz, 1989). Dit taxon, dat in het boek van Alibertis
genoemd wordt onder de naam "Ophrys lusca-flavipes", is naar mijn mening toch een

afwijkende vorm van Ophrys fusca, die in verscheidene arealen in het mediterrane
gebied voorkomt. ["flavrpes" naat Andrena llavipes PANZ.; op Kreta is de bestuiver

echtereen nauwverwante sooftiAndrenacreþerrima (PEREZ) - Opm.Red.l Opmerke-

EURORCHIS 2, 19S0 115



lijk is natuurlijk de relatief late bloeit¡jd, die ook op Mallorca te zien was. Zij werd vooral
in beginnende bloei aangetroffen op een groeiplaats nabij Kissi Kambos op een terrein
begroeid met maquis en oliifbomen. lemand die Kreta op een later tijstip zal bezoeken,
zal ongetwijfeld meer groeiplaatsen van deze vorm aantreffen.

Ophrys fle¡schmanni¡ HAYEK is één der moeilijkste Ophrys-taxa van Kreta. ln
sommige populaties waar ook andere vertegenwoordigers uit hel Ophrys fusca-
complex aanwezig zijn is een juiste determinatie een ingewikkelde zaak. Nadat ik
enkele typische exemplaren van Ophrys fleischmannii op Kreta gezien heb, lijken mij
deze planten niet identiek te zijn met de populaties van Cyprus en lsraë|. Tot d¡e
conclusie komen ook Baumann & Kunkele (1988) en Paulus (1988). Daarom is door
Baumann & Künkele aan hettaxon dat in lsraël voorkomt, een nieuwe naam gegeven,
nl. Ophrys israelitica H. BAUMANN & KÜNKELE en is de oude naam gehandhaafd
voor de populaties op Kreta. Ophrys Íleischmannii is op Kreta zeer zeldzaam. Zeet
typische exemplaren, in kleine aantallen, werden aangetroffen in de omgeving van
Kalamafka. Zij groeit hier in kortgrazige vegetatie aan de rand van een naaldbos.
Daarnaast werd Ophrys Íleischmannii in redelijke aantallen in de naaldbossen van
Thripti gevonden.

Ophrys ¡ricolor DESF. is op Kreta niet zeldzaam, alleen kunnen er determinatie-
problemen ontstaan, indien de grootbloemige Ophrys fusca op dezelfde standplaats
aanwezig is. ln sommige gevallen hebþen de bloemen van laatstgenoemd taxon ook
een opvallend grote, blauwachtige tekening en het is dan moeilijk van Ophrys ir¡color
te onderscheiden. Ophrys iricolor bloeit op Kreta iets later dan de meeste andere taxa;
vanaf de tweede week van april konden op diverse standplaatsen (meestal op grazige
plaatsen of tussen de maquis, beide op kalkhoudende bodem) vele exemplaren
groepsgewijs aangetroffen worden. Volgens diverse onderzoeken van Alibertis en
Paulus (1988) blijkt er op Kreta nog een kleinbloemige, vroegbloeiende ondersoort
waargenomen te zijn. Reeds in januari is dit taxon op vele groeiplaatsen, vooral in het
zuiden, bloeiend aan te treffen. De bloeitijd strekt zich uit van eind december tot eind
februari. Onder de voorlopige naam Ophrys ¡ricotor ssp. /nesaztca is zij reeds
beschreven. Deze beschrijving bezit echter geen geldigheid.

Ophrys omegalfera H. FLEISCHM. is een vrij gemakkelijk te herkennen taxon uit het
Qphrys fusca-complex. De lip is groot, gemiddeld 20 mm lang, bruinachtig met een
blauwachtige omega-tekening, knievormig naar onderen gebogen en met een sterke
randbeharing. Ophrys omegaifera treft men alleen aan op Kreta en Rhodos (bv.
omgeving van Embonas). De soort groeit bij voorkeur op kalkhoudende bodem op
dorre, stenige plaatsen tussen de maquis, maar ook in lichte naald- en loofbossen. Op
Kreta is z¡j vrij zeldzaam. Goede vindplaatsen bevinden zich in de buurt van Kalamafka,
waar zii vooral naast Orchis papilionacea ssp. heroica groeit aan bosranden of in
dichte maquisvegetaties.
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het zelfs moeilijk om typische exemplaren van beide taxa te onderscheiden.
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geldende naam ophrys /ufea ssp. gatitaea. verdere bijzonderheden over deze
naamgeving zijn aan te treffen in het nieuwe boekje van Baumann & Künkele (1ggg).

van ophrys lutea ssp. lutea cAV. is het altijd moeilijk om in het oostelijke med¡ter-
rane gebied typische planten aan te treffen. Meestal zijn dit overgangsvormen met één
der andere taxa uit de ophrys /ufea-groep. Voor Kreta is dit ook van toepassing.
Typische exemplaren van ophrys /utea ssp. /ufea troffen wij slechts op een gering
aantal plaatsen aan. En dan nog blijft de vraag of deze identiek zijn met de populaties
uit bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk, waar de planten in hun zuiverste vorm voorkomen.

ophrys lutea ssp. melena RENZ heeft haar verspreidingsgebied in Zuid-Griekenland,
met als zwaartepunt de gebieden in de omgeving van Nafplion. op deze plaatsen
worden zeer typische planten aangetroffen met een donkerbruine lip en gereduceerde
gele rand. op Kreta konden wij slechts één exemplaar aantreffen op een helling even
ten noorden van Afrati. Zoals reeds opgemerkt in het sinds kort verschenen boek van
chr' & A. Aliberlus (1989) is het mogetijk, dat sommige populaties van ophrys tutea
ssp. gal,/aea veel overeenkomsten vertonen met ophrys /utea ssp. melena van de
Peloponnesus!

Het Ophrys sphegodes-complex
op Kreta is het onderscheiden van de aparre ophrys spr?egodes-taxa een zeer
moeilijke zaak. oorzaak hiervan is o.a. het voorkomen van vele taxa uit deze groep,
alsmede enkele overgangspopulat¡es. Daarbij komt nog dat er de laatste ti¡d veel
nieuwe soorten beschreven zijn. ln het Mitteilungsblatt van de Arbeitskreis Heimische
orchideen Baden-württemberg zal ik een arlikel schrijven, dat op dit probleem nog
verder ¡ngaat. Daarnaast zal aandacht worden geschonken aan diverse populaties die
tot taxa behoren, d¡e tot nu toe niet beschreven zijn. Het betreft hier planten waarvan
de bloemen slechts half zo groot zijn als die van ophrys mammosa. De beschrijving
van Ophrys pseudomammosa RENZ is hierop niet van toepassingl

ophrys sphegodes ssp. sphegodes MILL,: ln vrijwel geen enkel artikel of boek over
Kreta wordt melding gemaakt van het voorkomen van de typisch e ophrys sphegodes
ssp. sphegodes. Toch werd dit taxon aangetroffen op een terrein ten zuiden van
Rodovani en noordelijk van sougia in het westen van Kreta. De populatie, die
overigens enkele honderden exemplaren omvatte, was ten tijde van ons bezoek op g
apr¡l re 

Senkele p
Ophrys e
lonisch n
zeer hoog (gemiddeld 60 cml) en is de bloeiwijze zeer losbloemig. De vindplaats waar
Ophrys sphegodes ssp. sphegodes voorkomt, is een stenige, vrij steile helling, volledig
begroeid met phrygana-achtige struiken op kalkr¡ke bodem. op grazige plaatsen aan
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de rand van het terrein werden ook nog vele exemplaren aangetroffen. D¡t terrein is

tevens u¡termate interessant door het voorkomen Van de voor Kreta zeer zeldzame

Ophrys spruneri.

Ophrys sphegodes ssp. crelens¡s H. BAUMANN & KÜNKELE, een endemische

soort op Kreta, werd tot voor kort nog gerekend tot d e Ophrys araneola-groep. Nadere

onderzoek¡ngen hebben u¡tgewozen, dal Ophrys araneola op Kreta een eigen status

verdient en daarom is deze nieuwe ondersoort beschreven. Als één der gemakkelijkst

te determineren taxa met een bloeitijd, die reeds vroeg een aanvang neemt (vanaf eind

februari tot begin april), is Ophrys sphegodes ssp. cretensis op vrijwel geheel Kreta

aan te treffen. Echter waar de soort groeit, is zij vriiwel altijd met een gering aantal

exemplaren vertegenwoordig d. Ophrys sphegodes ssp. crefensls stelt weinig eisen aan

haar milieu. Zij groe¡t op maquis-acht¡ge terreinen op kalkhoudende bodem in het volle

zonlicht, in naaldbossen met geringe ondergroe¡ op schaduwriike plaatsen, maar ook

onder eikenstruweel en kreupelhout op zuurdere gronden in begeleiding van

Dactytorhiza romana. De habitus van de plant is zeer slank met een losse bloeiaar. Het

gemiddeld aantal bloemen bedraagt ongeveer acht. De lip is klein, iets gewelfd (zoals

bi¡ Ophrys araneola) rechthoekig tot trapeziumvormig, donkerbruin, met een gele

randzone, zwak ontwikkelde bultjes, blauwachtige divergerende H-lijnen en een naar

voren gericht aanhangsel (zie foto pag. 45).

Ophrys sphegodes ssp. gortyn¡a H. BAUMANN & KÜNKELE heeft evenals Ophrys

sphegodes ssp. cretensis een verspreidingsgebied dat beperkt is tot Kreta. Zil behoort

met Serap,as vomeracea tot de moeilijkst te onderscheiden taxa van Kretal Daarnaast

is zij zeldzaam, met een voor Kreta late bloeitijd, die in de laaggelegen gebieden

midden april begint. Redelijk omvangrijke populaties zijn bekend uit de omgeving van

Archanes. Zii groeit daar op open plaatsen tussen de maqu¡s op kalkrijke bodem.

Typische exemplaren werden aangetroffen ten zuiden van Chersonissos op een

kalkrijke helling begroeid met maquis. De determinatie werd hier bemoeiliikt door de

aanwezigheid van Ophrys sp runeri, die met Ophrys sp hegodes ssp. gortyn,a hybriden

had gevormd. Op een andere groeiplaats gelegen, ten zuiden van Knossos en noorde-

liJk van Archanes, kon een tiental typische planten in beginnende en volle bloei op de

laatste dag van ons bezoek bestudeerd worden. Verschillend van Ophrys spñegodes

ssp. cretens,s zijn o.a. de bloeiaar, die dichtbloemiger is, en de bloemen, die ongeveer

de helft groter ziln. Daarnaast is de lip langgerekt ovaal, soms zwak drielobbig,

donkerbruin tot paarsachtig bruin, een weinig gewelfd met vrii zwak onwikkelde

bulties. De liptekening is krachtig, met H-vormige blauwe lengtestrepen. Het

aanhangsel van de lip ¡s zeer klein (zie foto pag. 45).

Ophrys mammosa DESF., die haar verspreidingsgebied heeft in het oostelijk deel van

het med¡terrane gebied, is op Kreta nogal zeldzaam. Het b¡otoop waarin zij voorkomt,

bestaat uit steenachtige terre¡nen op kalkriike grond, begroeid met maquis' Omvang-
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rijke populaties met meer dan honderd exemplaren komen voor op de kalkrijke
terreinen in de omgeving van Agia Triada. Op deze vindplaats werden ook enkele
tientallen planten gevonden die sterke gelijkenis vertonen met de kleinblo emige Ophrys
mammosa, zoals boven omschreven. Zeertyp¡sche exemplaren van Ophrys mammosa
werden aangetroffen op een kalkrijk terrein, begroeid met maquis, struikgewas en
korte grasvegetatie, enkele kilometers ten noorden van Agia Varvara. Overigens is dit
terrein uitermate interessant vanwege het voorkomen van grote aantallen orchideeën.
Naast Ophiys mammosa werden hier nog de volgende taxa waargenomen.. Anacam-
ptis pyramidalis, Barl¡a robertiana, Ophrys bombytiftora, sphegodes ssp. crefensls,
doeñleri, fusca, fusca X doeñleri, gortynia, heldreìchii, iricolor, /ufea ssp. gatilaea,
/utea ssp. lutea, omegaifera, Orchis collina, ¡tal¡ca, tactea, pap¡t¡onacea ssp. frerolca,
q u ad r ¡ pu n ctata, Serapias I axill o ra, o r i e ntal i s, pa N ifl o ra en vo me racea.
Op Kreta bloeit Opfrrys mammosa iets later dan de andere vertegenwoordigers uit het
geslacht Ophrys. Vanaf medio april is zij op de meeste plaatsen in beginnende bloei
aan te treffen.

Ophrys spruneri NYM. ¡s één der zeldzaamste orchideeën van Kreta. De moeililkheid
bij dit taxon is, dat veel overgangsvormen worden aangetroffen met de overige
vertegenwoordigers uit het Ophrys sphegodes-complex. Daardoor is het op vele
vindplaatsen moeilijk te bepalen of men nu een hybridogene populatie heeft aange-
troffen, of het zuivere type. Op slechts twee groeiplaatsen werden zuivere exemplaren
aangetroffen. Eén groeiplaats is reeds genoemd b¡i de beschouwing van Ophrys
sphegodes ssp. sphegodes. Daar werd Ophrys spruner¡ in volle bloei in enkele
tientallen exemplaren gevonden. De planten groeien hier evanals Ophrys sphegodes
ssp. sphegodes in phrygana-struikgewas op kalkhoudende bodem. Relatief kleinbloe-
mige planten kunnen worden verwisseld me| Ophrys sphegodes ssp. gortynla. Een
tweede interessante groeiplaats is ten westen van Gonies gelegen. Daar werden op
een steenachtig terre¡n met korte grasvegetatie verscheidene planten aangetroffen.

Ophrys tenthredinifera ssp. vi[osa (DESF.) H. BAUMANN & KüNKELE is op Kreta
niet algemeen en op die plaatsen waar zij voorkomt, meestal met een gering aantal
exemplaren vertegenwoordigd. De hoofdbloeitijd van dit taxon ligt in de laatste week
van maart. Alleen in de hoger gelegen gebieden kan zij vanaf begin april nog bloeiend
aangetroffen worden. De belangrijkste groeiplaatsen zijn terreinen met een maquis-
achtige vegetatie en met grazige open plaatsen. ln het oostel¡jke mediterrane gebied
wordt Opfrrys tenthred¡n¡fera ssp. tenfl?red,nilera afgelost door de vroeger bloeiende
Ophrys tenthred¡n¡Íera ssp. vll/osa. Bovendien is deze laatste kleiner van afmeting
(zowel plant als bloemen). De lip van de bloem is smaller en langer, rechthoek¡g tot
trapeziumvormig, in het centrum donkerbruin gekleurd met lichtbruine randen
(Baumann & Künkele, 1988).

120 EURORCHIS 2, 1990



Ophrys vernixia ssp. vernixia BROT. was vreemd genoeg niet bekend van Kreta,

ondanks het feit, dat haar verspreidingsgebied toch het grootste deel van het Middel-

landse-Zeegebied omvat en de soort op het vasteland van Griekenland en op het

nabijgelegen Rhodos wordt aangetroffen. ln 1985 werd de soort toch gelokaliseerd

even ten noorden van Agios Nikolaos (Ackermann, 1986) met een totaal van slechts

drie exemplaren. De vindplaats bevindt zich direct in het bereik van de kust op een

braakliggend terrein begroeid met maquis en hoog struikgewas, dat weldra ten prooi

zal vallen aan de uitbreiding van hotels en woongebieden. Zelf bezochten wij

bovengenoemde vindplaats op 1 en 9 april. Waarschijnlijk door de vroege bloeitild van

dit taxon op Kreta (derde week maart) konden wii de soott ondanks een uitgebreide

zoekact¡e n¡et terugvinden. Wel interessant was het voorkomen op d¡t terrein van

enkele zeer typische exemplaren van Serap,as or¡entalis. Daarnaast werden nog

Orchis papilionaÇea, cottina, Anacamptis pyramidat¡s, Barlia robert¡ana, Serapias

ta<¡ftora, ophrys /utea ssp. gal¡taea, doerÍter¡, bombyliflora, fusca en sphegodes ssp.

cretens,s in diverse stadia van bloei waargenomen.

Ofchls anatolica var. anatolica BOISS. is één der algemeenste orchideeësoorten van

Kela. Zij heeft haar verspreidingsgebied in het oostelijke deel van het mediterrane

gebied. De planten zijn op Kreta kleiner van afmeting dan biivoorbeeld de populaties

op Rhodos of in Turkije. Daardoor is het type wel goed te onderscheiden van Orchls

anatol¡ca var. sitiaca. Orch¡s anatolica vat. anatol¡ca is op Kreta in verschillende

biotooptypes aan te treffen. ln de naaldbossen van Thr¡pti groe¡t zÜ op humeuze grond

met weinig ondergroei. Daarnaast komt zil voor op terreinen met een maquis-achtige

begroeiing, meestal op kalkhoudende grond.

Ofchls anatol¡ca var. sltlaca (Renz) SOÓ is de endemische var¡ëteit van het e¡land

Kreta. Deze grootbloemige vorm is slechts van een tiental groeiplaatsen bekend.

Voornaamste verschillen ten opzichte van Orchls anatot¡ca zijn o.a': De plant is veel

krachtiger en daarnaast zijn de bloemen veel groter (ze bereiken echter niet de

afmetingen van Orch,s anatolicavar. troodi¡, die beperkt is tot Cyprus). Ook bezitten

de bloemen groenere nerven. Soms zijn de twee bovengenoemde variëteiten slechts

moeilijk van de typische vorm te onderscheiden. Opmerkeliik is, dat Orchis anatol¡ca

var. sifiaca veelal andere biotooptypen kiest dan de typische vorm. Orch,s anatolica

var. anatolica komt voor op kalkhoudende bodems die matig begroeid ziin met

maquis. De variëteit s,Î,aca groeit meestal op iets zuurdere gronden tussen hoge

phrygana en wordt daarom op de meeste groeiplaatsen begeleid door Dactylorh¡za

romana. Een drietal goede vindplaatsen werd aangetroffen in de buurt van Kastelli,

daar waar ook Dactytorhiza romana en umodorum abort¡vurn voorkomen. De zuiverste

exemplaren van deze variëteit vonden wij ten noorden van Anog¡a, waar de planten in

een verlaten olijfboomgaard met ondergroei van hoge maquis voorkomen. De derde

goede groeiplaats is ook gelegen in de buurl van Anogia waat zii temidden van hoge

maquis, bosschages en steeneiken groeit.
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orch¡s boryi RcHB. fil. behoort ongetwijfeld tot de zeldzaamste orchideeën van Kreta.
Een bekende groeiplaats, die door velen bezocht wordt, is gelegen ten oosten van
Kastelli, op dezelfde plaats waar ook Limodorum abortivum en serapras cordigera
groeien. Door het dichtgroeien van deze vindplaats met hoge phrygana en struikgewas
alsmede door grondwerkzaamheden ter plaatse is orch,s boryi daar sterk bedreigd.
Na een ¡ntens¡eve speurtocht werden nog slechts enkele exemplaren gesignaleerdl
Een andere groeiplaats is gelegen ten zuiden van Gerakarion, waar de soort in
redelijke aantallen voorkomt. Hier groeit zü tussen de maquis op grazige plaatsen.
Verrassend was de vondst van omvangrijke populaties in het gebied gelegen tussen
de plaatsen Gerakarion en spili. op grazige plaatsen groeit zij soms temidden van
orchis pauciflora, wat een kleurrijk beeld oplevert. Daarnaast werd orchis boryi, in
geringe aantallen, ook nog op het Katharo-plateau aangetroffen. waarschijnlijk betreft
dit de westelijkste groe¡plaats op Kreta. ln het gebied rond Gerakarion werden ook nog
twee hybriden aangetroffen tussenOrchis bory¡ en Orchis tat<iftora. Binnenkort zal deze
hybride geldig beschreven worden.
orchis bory¡ heeft een zeer klein verspreidingsgebied. Naast de populaties op Kreta
is zil slechts aan te treffen op de peleponnesos en de randgebieden daarvan en ook
daar is orchrs boryi zeer zeldzaam. Bekende groe¡plaatsen op het vasteland van
Griekenland bevinden zich in de omgeving van Assimion.

orch¡s coll¡na BANKS & SOLAND. in RUSSELL is in het gehele Middellandse-
Zeegebied een zeer zeldzame verschijning. op vrijwel iedere groeiplaats van orcñrs
collina zijn de populaties gering van omvang, zoals bijvoorbeeld op het eiland
Mallorca, waar orchrs collinazo zeldzaam is, dat slechts één groeiplaats bekend is
met een zeer gering aantal planten. Daarbij komt nog de vroege bloeitijd van dit taxon,
die in sommige gebieden reeds in januari en februari valt en die eindigt omstreeks
begin april. op Kreta zijn alle bovenstaande gegevens precies tegenovergesteld:
otch¡s coll¡na is daar één der algemeenste orchideeösoorten. Daarbij komt nog het
feit, dat de hoofdbloeitijd in de tweede week van april valt, waardoor deze fraaie soort
gelijktijdig in bloei staat met de meeste andere orchideeën. orch¡s cott¡na, een kalk-
minnende soort, groeit bij voorkeur op grazige plaatsen, maar ook op dorre steen-
achtige bodem tussen de maquis. Prachtige populaties met zeer rijkbloemige exem-
plaren werden in volle bloei aangetroffen in het gebied ten zuidoosten van Malles.

orch¡s corlophora ssp. tragrans (poLLtNt) K.R|oHTER is op Kreta verhoudingsge-
wijs zeldzaam. ln de overige mediterrane gebieden is zij vrij algemeen. De soort is
meestal vanaf midden april in beginnende bloei aan te treffen. op Kreta is naar mijn
bevindingen de bloeitijd, in vergelijking tot d¡e in de rest van het Middellandse-
Zeegebied, nog één tot twee weken later. Aan het eind van de derde week van april
werd slechts een zeer gering aantal exemplaren in bloei aangetroffen, teru¡jl de rest
van de orchideeënflora volgens het normale tijdschema bloeiend aangetroffen werd.
Daarbij werden ook planten in het laaggelegen chersonissos gevonden. op Kreta is
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zii veelal op sten¡ge en kalkhoudende bodem tussen de maquis aan te treffen, maar

n.

en Orchis coriophora ssp' coriophora worden door

n gerekend, nl. Orclrrs coriophora. lk zelf deel deze

men he ssp' corioPhora'

die i fragrans' Belangrijk

vers t oP droge' kalkrijke

heden heersen als in Midden-Europa.

Orchls itatica op grazige plaatse en wordt zij op Kreta

aangetroffen op open stenige gro het reeds beschreven

terrein zuidelijk van Gerakarion b tbloemige exemplaren

(fotma alb¡flora).

Orchls lactea pOlR. heeft evenals Orchis italicaeen verspreidingsgebied dat beperkt

Georgios voor. Enorm krachtige en rijkbloemige exemplaren, maar ten tijde van ons

Oezoãf helaas al uitgebloeid, komen voor op het terrein ten zuiden van Kissou

Kambos. Beschut tussen het eikenstruweel op kalkhoudende, stenige bodem worden

zij enigszins aan het oog onttrokken. ln sommige mediterrane gebieden, waar zowel

Orchis tactea als Orchrs tr¡dentata apart op verschillende terreinen voorkomen, is het

nat¡e te komen. Maar wie eenmaal beide

onderlinge verschillen opmerken' Op Kreta'

inatie geen problemen op' Daarbij komt nog
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het feit, dat de bloeitijden van beide soorten minstens drie weken van elkaar
verschillen. op de kortgrazige terreinen tussen Gerakarion en spili komen beide
soorten voor, waardoor de verschillen tussen beide taxa goed te zien zijn.

ot de minder algemene soorten. Goede
van Moni Assomaton, waar de planten in
gs de weg, groeien. Zuidelijk van Moni
terreinen aanwezig waar Orchis la(iflora

orchis palustr¡s JACQ. werd door ons, na goede voorbereidingen, op ongeveer één
kilometer ten westen van het antieke Malia aan de noordkust van Kreta gevonden.
Verscheidene tientallen exemplaren van deze voor Kreta zeer zeldzamesoort kwamen
hier voor. De planten komen pas bioei. Door verschei_
dene auteurs wordt de populatie ta tot Orcfi,s robusta
cr. STEPHENSON) cöLZ & RE|N sta onderscheidr zich

gebruikt als stortplaats voor allerlei huisvuil. Er dient spoedig actie ondernomen te
worden om deze voor Kreta zeer zeldzame orchideeësoort te þehoudenl Naast Orchrs
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palustris werden nog zeer krachtige exemplaren van Ophrys apilera aangetroffen,
alsmede groenbloeiende planten van Serapras paruillora. Behalve op de boven-
genoemde vindplaats bij Malia zou de soort op nog één andere plaats voorkomen.

Ofch¡s pauciflora TEN., die een overwegend centraal-med¡terraan verspreidings-
gebied heeft, is op grond van mijn eigen waarnemingen overal zeldzaam en op de
meeste groeiplaatsen met een gering aantal exemplaren vertegenwoordigd. Een uit-
dering hierop vormt Kreta, een eiland waar enkele zeldzame soorten veelvuldig
voorkomen. De moo¡ste en omvangrijkste vindplaatsen van Orchis pauciflora zijn
gelegen op de kalkhoudende karstgeb¡eden tussen Spili en Gerakarion, waal Orchis
pauciîlora in duizenden exemplaren voorkomt. Hier vormt zij mooie populaties met
Orchis quadripunctata en Orchis boryi. Een andere, bekendere groeiplaats bevindt zich
even ten noorden van de Lassithi-vlakte in de omgeving van de Kerapas (direct
tegenover de windmolens), waar duizenden planten groe¡en, veelal in begeleiding van
Orchis quadripunctata. Het biotooptype is vrijwel hetzelfde als bij Gerakarion, alleen
is hier het gehele terrein begroeid met hoge phryganastruiken. Op deze vindplaats is
ook de hybride tussen Orcñls pauc¡flora en Orchrs quadripunctata aangetroffen, die
o.a. direct te herkennen was aan de intermediaire roze kleur.
Op Kreta zijn de twee geelkleurige Orcñls-soorten alleen al aan hun biotooptype te
onderscheiden. Orchis provincialis groeit op enigszins zure, humusrijke bodem en is
schaduwminnend, terwijl Orchis paucillora vrijwel alleen voorkomt op kalkhoudende
karstgebieden in de volle zon.

Orch¡s pap¡l¡onacea ssp. heroica (E.D.C|-ARKE) H. BAUMANN: Met de verschijning
van de tweede druk van het boekje van Baumann & Künkele "Die Orchideen Europas"
is het Orcf,is pap¡l¡onacea-complex er niet gemakkelijker op geworden. Zo wordt nu
al een vijftal Orch¡s papil¡onacea-laxa onderscheiden. Volgt men deze indeling, dan
komt op Kreta alleen Orchis papilionacea ssp. hero¡ca voor. Omdat dit artikel niet tot
doel heeft om taxonomische dan wel nomenclatorische problemen op te lossen, of
deze te bespreken, zal alleen aandacht geschonken worden aan de verspreiding van
deze ondersoort op Kreta. Zoals de meeste vertegenwoordigers uit het geslacht Orcñls
is ook Orchrs papilionacea ssp. herolca op Kreta niet zeldzaam en komt zij vaak
groepsgewijs voor. Opvallend is de relatief lange bloeitijd van deze ondersoort. Terwijl
de planten op de eerste dag van ons bezoek op de groeiplaatsen bij Kalamafka
grotendeels uitgebloeid waren, vonden wij op de laatste dag nog planten in knop in
de omgeving van Marathos in het Stroumboulasgebergte. De biotopen waar deze
orchidee voorkomt, zijn enerzijds droge, kalkrijke plaatsen tussen de maquis en
anderzijds vochtige, grazige plaatsen. Opvallend is de grote, ellipsvormige lip met
donkerpurperen strepen en punten, die sterke gelijkenis vertoont met de lip van de in
Zuidwest-Europa voorkomende Orchis papilionacea ssp. grandiftora.
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Orch¡s pr¡sca HAUTZINGER is één der endemische soorten van Kreta (vroeger

Orchis patens ssp. n¡tidifot¡a TESCHNER). Orchis prisca heeft voorkeur voor relatief

hoog gelegen groeiplaatsen, begroeid met coniferen, cypressen en naaldbomen' De

bodem is zeer schaars begroeid. Toch is deze humusrilk en kalkhoudend. De bloeitijd

begint meestal in de tweede helft van april en strekt zich uit tot gemiddeld midden mei.

Eén der bekendste groeiplaatsen is de alm Thripti, waar Orchis pr¡sca in redelijke

aantallen voorkomt. Het gebied is noordoosteliik van lerapetra gelegen op een hoogte

vanaf 800 m. Deze vindplaats van Orchrs prisca is met een auto nogal moeiliik

bereikbaar vanwege de zeer slechte landweg, die met scherpe bochten en een hoog

hellingspercentage naar boven leidt. Men kan ook vanult Monastiraki bovengenoemd

gebied bereiken, maar dan moet men rekenen op een zeker vier uur durende tocht.

Het gebied Thr¡pti is zeer rijk aan orchideeën, waaronder,4ceras anthropophorum en

Neotinea maculafa, die soortgelijke eisen aan hun milieu stellen. Daarnaast werden nog

de volgende soorten aangetroffen: L¡modorum aboftivum, Barlia robertiana, Ophrys

sitiaca, cretens¡s, lleischmannii, fusca, omega¡fera, tenthredinifera ssp. villosa, lutea

ssp. gal/aea, hotoserica ssp. max¡ma, Orchis anatolica, pauc¡flora, simia en coll¡na.

Daarnaast werd de zeer zeldzame hybride tussen Aceras anthropophorum en Orchis

slrnla gevondeî (XOrch¡aceras bergonii) en de vermoedelijke bastaard tussen Ofch,s

prisca en anatol¡ca.
Een tweede groeiplaats die wil bezochten, is de beroemde en prachtige Samaria-kloof,

gelegen in het zuidelijk deel van het Omalos gebergte ten zuiden van Chania. Op

slechts enkele tientallen meters van de ingang werd Orchls prlsca in enkele

exemplaren onder een begroeiing van Pinus halepensis aangetroffen. Op 15 april was

één plant reeds in volle bloei. ln de directe omgevlng werden nog Orchis.pauciflora,

Anacamptis pyramidalis en Cephalanthera longilol ia aangetroffen.

Orchls prov¡nc¡alis BALBIS ex DC behooft tot de zeldzaamste soorten van Kreta en

tot op heden is zij slechts bekend van groeiplaatsen in de omgeving van Temenia,

gelegen in het westelijk deel van het eiland. Bij voorkeur groeit zii op zwak zure bodem

met basische ondergrond. Het b¡otoop bestaat uit maquisachtige begroeiing, vooral

samengesteld uit boomheide. Normaal staat Orchrs provincialis rond tien april in volle

bloei. Het is zeker de moeite waard om deze afgelegen Streek te bezoeken, te meer

daar Orchts provinc¡atis hier in vri! grote aantallen kan worden aangetroffen. Daarnaast,

maar meestal één tot twee weken vroeger bloeiend, is ook Dacfylorhiza romana

aanwezig (alleen de gele variëteit). Langs de secundaire weg van Temenia in de

richting van Kandanos komen geen andere soorten orchideeën voor dan deze twee'

Orch¡s quadripunctata CIRILLO ex TEN. is één van de algemeenste orchideeësoor-

ten op Kreta. Ofcfi,s quadripunctata, die een overwegend oostelijk mediterraan

verspreidingsgebied heeft, is in de meest uiteenlopende biotopen aan te treffen en

daar waar zij voorkomt, is zij talrijk. De soort groeit o.a. op kalkrijke plaatsen en ¡n

karstgebieden, zoals de populaties die zich bevinden op de kortgrazige terreinen
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tussen Spil¡ en Gerakarion. Maar wij troffen deze soort ook aan tussen de maquis op
dorre steenachtige plaatsen alsmede in lichte naaldbossen in de schaduw. Massaal
is zij aan te treffen op de kalkrijke karstgebieden in de omgeving van de Kerapas. Daar
groeit zij naast duizenden exemplaren van Orchls pauc¡ltora in de kortgrazige
vegetatie. Hybriden tussen beide taxa zijn hier na enig zoekwerk ook te vinden.

Orchþ sancta L. is in het gehele oostelijke med¡terrane gebied een zeldzame
verschijning, met uitzondering van het eiland Rhodos, waar zii relatief algemeen
voorkomt. Verder omvat haar verspreidingsgebied de Sporaden en Cycladen, alsmede
het mediterrane kustgebied van Turkije en het Nabije Oosten. Tevens wordt zij
aangetroffen op Gyprus, waar zii uiterst zeldzaam is. Een populatie van geringe
omvang wordt aangetroffen ¡n het zuidelijk kustgebied nabij Kaap Greco. Zelt zag ik
Orchis sancta op Rhodos en in 1988 in enkele tientallen exemplaren nabij Kusadasi in
West-Turkije. Omdat Kreta aan de zuidwestrand van het verspreidingsgebied l¡gt, was
het opmerkelijk dat zij hier nog niet eerder waargenomen was. ln 1986 trof G.
Schneider tijdens zijn bezoek aan Kreta één exemplaar in het noorden aan. Deze
groeiplaats is zuidoostelijk van Chersonissos gelegen op een braakliggend terrein
begroeid met olijfbomen en bosschages. Zoals bekend bloeit Orct¡ls sancfa vanaf e¡nd
apr¡l en wordt daardoor slechts zelden aangetrofien. Daarbij is zij in vegetatieve
toestand zeer moeil¡jk te onderscheiden van Orchls cor¡ophora ssp. fragrans. Tijdens
een hernieuwd bezoek in 1988 werd ook een hybride tussen Orchis sancta en Orchis
coriophora ssp. fragrans aangetroffen. Een bericht over deze vondst zal verschijnen
in het Mitteilungsblatt van de Arbeitskreis Heimische Orch¡deen. Op bovengenoemde
groeiplaats is tijdens ons bezoek op de laatste dag (wat natuurlijk nog steeds twee
weken te vroeg was) zeer intensief gezocht, maar de planten werden helaas niet
aangetroffen. Wel waren diverse exemplaren van Orchis coriophora ssp. fragrans in
niet-bloeiende toestand aanwezig, zodat het goed mogelijk is, dat Orcñls sancfa
temidden van deze planten wel voorkomt, gezien de geringe verschillen tussen beide
taxa in vegetatieve toestand. Zoals ook van toepassing is op het terrein nabij
Hersonissos, treft men Orchis sancta aan op braakliggende, dorre, steenachtige
terreinen, veelal aan randen van n¡et bemeste akkers of weilanden.

Orchls s¡m¡a lÁM. is op geheel Kreta een relatief zeldzame verschijning. Een mooie
groeiplaats ligt aan de weg van Mires in de richting van het ant¡eke Festos. Net voordat
men de parkeerplaats bereikt, treft men een omvangrüke populatie aan, noordelijk van
de weg in een steile berm. Hier groeien prachtige exemplaren in de volle zon op
kalkhoudende bodem tussen een vegetatie van hoog gras en maquis. Het is ook op
deze vindplaats, waar wij mogelijk een hybride tussen Orcf,rs slrnla en Orch¡s ¡tatica
hebben waargenomen. Verder treft men Orchis simia aan in de hoog gelegen gebie-
den van de Thripti-alm, waar de planten in de naaldenhumus van de schaduwrijke
dennenbossen groeien. Zoals reeds beschreven biAceras anthropophorum werd hier
ook de hybride met deze soort aangetroffen. Verder werd Orchis simia nog op diverse
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standplaatsen waargenomen, maar alt¡jd in geringe aantallen.

Ofch¡s tf¡dentata SCOP. is in het gehele mediterrane gebied (met uitzondering van

het lberisch schiereiland waar zii niet voorkomt) niet zeldzaam. Uitzondering hierop is

Kreta waar de soort u¡termate zeldzaam sch¡¡nt te ziin en tot op heden door slechts

weinig orchideeënkenners is waargenomen. Omdat Orchistridentata meestal in hoger

gelegen gebieden groeit, is gezocht op de hellingen van het omalos-gebergte ten

zuiden van Kambi, waar zij door E. Henke in 1977 was aangetroffen. Helaas kon

Orch¡s tidentafa hier niet worden gelokaliseerd. Aangezien de groeiplaatsen van

Orchis tridentaúa op Kreta beperkt zijn tot het gebergte, is de bloeitiid zeer laat' Op

weg naar de Samaria-kloof werd een omweg gemaakt over het Omalos plateau. ln

een uitgestrekt omheind terrein werden tientallen exemplaren van Orcñis tr¡dentata in

beginnende bloei aangetroffen. De planten groe¡en hier op steenachtige, kalkhouden-

de, zeer schaars begroeide bodem tussen de maquis. Ook werd Orchis tidentata nog

aangetroffen in het gebied tussen Gerakarion en Spili. Hier komen zeer krachtige

exemplaren voor, die op steenachtig terrein temidden van de maquis groeien'

Op Kreta komt naast Orch¡s tr¡dentata ook Orcr?is /actea voor. Daardoor zou de

determinatie bemoeilijkt kunnen worden, gezien de grote overeenkomsten tussen beide

taxa. Maar aangezien Orchis lactea gemiddeld drie tot vier weken vfoeger bloeit en

vrijwel beperkt is tot de lager gelegen gebieden van Kreta levert dit toch geen enkel

probleem op. Alleen op de terreinen ten oosten van Spili werden beide taxa samen

aangetroffen. Volgens de literatuur is het omstreden of op KrelaOrch¡s tridentatavat.

tr¡dentata voorkomt, dan wel de var¡ëte¡t commutata. Laatstgenoemde onderscheidt

zich door de zeer lang u¡tgetrokken spitse toppen van de sepalen' die niet verenigd

zijn maar sierlilk afgebogen, waardoor de bloeiwijze een geheel andere vorm krijgt.

Ook het pas verschenen boek "Die wilden Orchideen Kretas" van ChrySsoula en Anto-

nis Alibertis geeft hierover geen uitsluitsel. Naar mijn mening komt de var. commutata

wel op Kreta voor, maar wijkt deze af van de typische Orchis tridentatavar. commutata

die op sicilie ten noorden van Bagheria groe¡t. Het is goed mogeliik dat op Kreta

overgangsvormen voorkomen, waardoor het verschil tussen beide variëteiten minder

duidelijk is.

Het Seraplas-complex
Op Kreta wordt een zestal Serap,as-taxa aangetroffen. Het determineren van deze

afzonderlijke taxa levert vooral op Kreta de nodige problemen op' waarschijnliik

vanwege het feit, dat dit eiland gelegen is in het midden van het Middellandse-

Zeegebied. Daardoor zullen de Seraplas-soorten met een overwegend oosterse alsme-

de die met een westerse verspreiding veelal overgangspopulaties vormen en daarom

moeilijk van elkaar te onderscheiden ziin.

Om op Kreta alle voorkomende Serapias-soorten duidelijk van elkaar te onderscheiden,

is het een absoluut voordeel, als men in de rest van het Middellandse-Zeegebied de

aÞonderlijke soorten zelf heeft waargenomen. Vooral in Zuid-Frankrijk (Dept' Var) zijn
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alle voorkomende Serap,as-soorten zeer duidelijk van elkaar te onderscheiden
(verschillend biotooptype, afzonderlijke bloeitijd en het vrijwel ontbreken van
overgangsvormen). De meeste problemen doen zich voor, wanneer men tracht typi-
sche planten van Serapras vomeracea te onderscheiden van Serapras lax¡flora en
Serapras or¡ental¡s. Op tal van plaatsen worden tussen deze taxa overgangsvormen
aangetroffen. Daarbij komt nog het probleem, dat Serapras vomeracea op Kreta
zeldzaam is. Vrijwel alle serapras-soorten bloeien op Kreta gemiddeld twee weken later
dan de meeste Ophrys- en Orcfils{axa.

Of Serapias cordigeta L. tot de orchideeënflora van Kreta gerekend mag worden, is
altiid omstreden geweest. ln het boek van A. & c. Alibertus (1989) wordt helaas niet
ingegaan op het voorkomen (groeiplaatsen en zeldzaamheid) van Seraplas cordigera.
Daarnaast zijn enkele artikelen verschenen waarin vermoedelijke waarnememingen
worden beschreven. Op de laatste dag van ons bezoek aan Kreta werden zeer
typische exemplaren van Serapras cordigera aangetroffen in het door velen reeds
bezochte biotooptype tussen Kastelli en Xidas, daar waar ook Orchis boryi,
Dacvlorh¡za rcmana en Orchis anatol¡ca var. sftiaca doorgaans aan te treffen zijn.
Tevoren was deze groeiplaats reeds enige keren bezocht, maar door de relatief late
bloeitijd van het taxon op Kreta was het nog niet eerder op die plaats aangetroffen. De
groeiplaats van Serap¡as cordigera bestaat slechts uit enkele tientallen m2 kalkhouden-
de grond begroeid met maquis. Zij komt hier, net als in Zuid-Frankrijk, groepsgewijs
voor. De bloeiaar is kort met minder dan vijf grote, donkerrode en hartvormige
bloemen, waarvan epichiel en hypochiel donkerpaars behaard zijn.

Serapias lax¡flora CHAUB. is één van de algemeenste sooften van het Serap,as-
complex op Kreta. Vooral in het oosten van het eiland in de buurt van Agios Nikolaos
werden omvangrijke populaties in de schaars begroeide wegbermen waargenomen.
seraplas lax¡flota groeit bij voorkeur in de bermen van wegen. De hoofdbloeitijd van
dit taxon is later dan die van de gemiddelde orchideeësoorten op Kreta en zij werd
daarom pas op het einde van de vakantie veelvuldig waargenomen. Tegen die tijd zijn
de groeiplaatsen reeds in hoge mate verdroogd, waardoor de planten gemakkelijk van
de overige vegetatie te onderscheiden zijn.
Se/ap,as la;<iflora is op Kreta niet moeilijk van de overige Serapias-soorten te
onderscheiden. Door de langgerekte bloeiaar, de typische habitus, die hoog en smal
is, alsmede de relatief kleine bloemen met sterk teruggeslagen lip is identificatie van
dit taxon geen probleem. Er werden zelfs planten van meer dan 50 cm hoogte aange-
troffen. Bovendien komt de soort veelal groepsgewijs voor.

serapias lingua L. heeft volgens mijn waarnemingen haar hoofdverspreidingsgebied
in het midden en westen van het eiland. omvangrijke populaties zijn aan te treffen in
de omgeving van Spili. De soort groeit bij voorkeur in vochtige graslanden en kan dan
massaal optreden. Door de relatief late bloeitijd is zij pas vanaf midden april in volle
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bloei en zal daarom begin mei nog zeker in de hoger gelegen delen van Kreta bloeiend

aangetroffen worden. Op sommige lokaties komt Serap,as /,ngua tesamen met Orchls

lat<iflora voor.

Van Seraplas of¡entalls (GREUTER) H. BAUMANN & KÜNKELE kan met recht wor-
den gezegd, dat zij één van haar belangrijkste verspreidingsgebieden bezit op het

eiland Kreta. Alhoewel zij hier niet algemeen is, kan men Serapias or¡entalis toch wel

op veel vindplaatsen aantreffen. Een andere factor die bijdraagt aan deze relatieve

zeldzaamheid, is de toch enigszins late bloeitijd van dit taxon. Op de meeste
groeiplaatsen werden de planten in de laatste week van ons bezoek in volle bloei

waargenomen. Bij voorkeur is Seraplas orientalís aan te treffen op grazige plaatsen

tussen de maquis.

Seraplas parv¡flora PARL. is plaatselijk vrij algemeen en zij kan in grote aantallen

worden aangetroffen. Zoals dat ook voor de andere taxa uit het geslacht Serap,as van

toepassing is, strekt de bloeitijd van Seraplas paviflora zich uit van midden tot eind

april, zodat de planten pas in de laatste week van ons verblijf in volle bloei aangetroffen
werden. Omvangrijke populaties werden waargenomen in de omgeving van Anogia en

ten westen hiervan. Groenbloeiende exemplaren (Serapr,as paruiflora var. leucantha)

werden waargenomen aan de rand van een moerasachtig gebied, westelijk van Malia.

Determinatie van dit taxon levert op Kreta geen problemen op.

Serapias vomeracea (N.L.BURM.) BRIQ. is, zoals reeds eerder opgemerkt werd, op

Kreta moeilijk in typische exemplaren aan te treffen. Voornamelijk is d¡t te wijten aan

hybridogene populaties melserap¡as la(¡flora en Seraplas orientalis. Daarbij komt nog

het feit, dat de soort slechts op een gering aantal lokaties in geringe aantallen werd

waargenomeri. Typische exemplaren werden met zekerheid aangetroffen ten zuiden

van Chersonissos en in de omgeving van Lapithos, ten oosten van de Thripti-alm'

Sp¡ranthes sp¡ralls (L.) CHEVALL.: Het verspreidingsgebied van Spiranthes spiralis

is op Kreta niet precies bekend. Oorzaak hiervan is vermoedelijk de zeer late bloeiti¡d

van dit taxon, die waarschijnlijk in de maand september valt. Wij vonden een rozet van

deze soort op een terrein enkele honderden meters ten zu¡den van Agios Georgios'

Het terrein is vooral begroeid met maquis en naaldbomen. Onder deze bomen heeft

zich een humusachtige laag gevormd, vooral samengesteld uit bladeren en verteerde

dennenaalden. Onder deze voor Spirant?es spiralis ideale omstandigheden werd

slechts één rozet waargenomen. Op Cyprus, met name het schiereiland Akrotiri, werd

Spiranthes spiralis in gelijke omstandigheden aangetroffen. Daar wel met meer

exemplarenl
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Taxa met vlnclplaatsnummers

Hoofdzakelijk wordt de nomenclatuur aangehouden zoals gepresenteerd ¡n het nieuwe
boekje van Baumann & Künkele (1988).
De nummmers achter de taxa corresponderen met de vindplaatsnummers.

Aceras anthropophorum (L.) W.T. A¡ton
5, 9, 10, 14,16,17,18, 19, 26, 32,40,78.

Anacampt¡s pyram¡dalls (L.) Rich.
4, 1 0, 1 5, 20, 21, 26, 27, 32, 35, 39, 41, 42, 46, 47, 53, 63, 67, 70, 76, 79, 82, 86.

Barlla robertlana (Loisel.) W. Greuter
1 1, 13, 16, 17,'t8, 19, 21, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 44, 53, 54, 58, 59,
63, 64, 67, 70,73,75,86.

Cephalanthera long¡fol¡a (L.) Fritsch
39,50.

Dactylorhlza romana (Sebastiani) Soó
23, 49,74

Limodorum abort¡vum (L.) Swartz
1, 14,22,23.

Neot¡nea maculala (Desf.) Stearn
5,9, 10, 17, 18, 19, 23,58,74.

Ophrys ap¡fera Huds.
40, 44, 55, 56, 57, 78, 82.

O. bombyliflora Link
1, 6, 10, 13, 15, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 40, 41, 43, 44, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 80,
81.

O. candica (E. Nelson ex Soó) H. Baumann & Künkele
1, 40, 78.

O. doerfleri H. Fleischm.
5, 6, 10, 25,26,27,29,32,35,40,43,44,45, 53, 57, 62, 63, 65, 71,73,78,80,
81,82.

O. fleischmannl¡ Hayek
13, 17, 18, 19,64.

O. fusca ssp. fusca Link
5,6,9, 10, 't1, 13, 17, 19,20,24,26,27,29,32,33,37, 40,41,43,44, 51, s3,
58, 62, 63, 64,70,71,73,77,78,86.

O. heldrelchll Schlechter
6, 9, 10, 11, 20, 24, 29, 32, 38, 40, 42, 43, 44, 51, 52,58, 59, 62, 63, 64, 70, 73,
76, 77, 78, 80.

O. holosedca ssp. holoserica (N.1. Burm.) W. Greuter
5,25,40, 41, 44, 46, 47,59,65,72,86.
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O(phrys) holoser¡ca ssp. max¡ma (H. Fleischm.) W. Greuter

5, 10, 14, 24, 40, 46, 64.
O. ¡f¡color Desf.

5, 6, 9, 10, 11, '13, 20, 25,26,27,40,41,43,44, 59, 63, 65, 70, 81.

O. lutea ssp. lutea Cav.

5, 6, 9, 10, 13, 26, 29, 32, 38, 43, 51, 53, 62, 63, 64, 65, 70, 76.

O. lutea ssp. gal¡laea (H. Fleischm. & Bornm.) Soó

5,6,9, 10, 11, 13, 14,'t5, 19,20, 25,26,27,32,33,35,37,40,41,43' 51,53'
54, 58, 62, 63, 64, 65, 68,70,71,72,73,75,78, 79, 81, 86.

O. lutea ssp. melena Renz

43.
O. mammosa Desf.

25, 26, 27, 40, 43, 44, 62, 63, 81.

O. omegalfera H. Fleischm.

11, 13, 15, 17, 19,3s, 41,43,44,51,58,59,63,64,70,71.
O. s¡t¡aca H.F. Paulus & C.A. Alibertis

16, 18, 19.

O. sphggodes ssp. sphegodes M¡ll.

11,51,60,62.
O. sphogodes ssp. cretensls H. Baumann & Künkele

9, 10, 14, 17,25,32,40,43,44,51, 52, 53, 63, 64, 70, 71,73,74,77,78'79'
O. sphegodes ssp. gortynia H. Baumann & Künkele

24, 28, 40,63, 70, 79, 81, 82, 83.

O. sprunerl Nym.

5, 24, 51,70,75.
O. tenthred¡n¡fera ssp. vlllosa (Dest.) H. Baumann & Künkele

6, 10, 13, 17, 29, 31, 32, 33, 41, 51, 59, 62, 62, 64, 71, 76, 77, 78, 80.

Orch¡s anatol¡ca var. anatol¡ca Boiss.
1 1, 13, 14, 16, 18, 19, 58, 59, 61, 64,70,79, 84.

O. anatol¡ca var. s¡t¡aca (Renz) Soó
9, 10,22,23,72,74,84.

o. boryl Rchb. fil.
5, 8, 9, 10, 22, 32, 33, 84.

O. coll¡na Banks & Soland. in Russell

6, 13, 17, 26, 27, 29,30, 40, 43, 44, 45, 51, 53, 54, 58, 59, 63, 65, 68' 70, 71' 76'

81,82,86.
O. cor¡ophora ssp. fragrans (Pollini) K. Richter

10, 20, 25, 27, 29, 32, 40, 43, 44, 46, 57 , 62,65, 67, 78, 80, 81 , 82.

O. itallca Poir.

1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 26, 27,29,31,32, 33, 35, 40,43,44,52, 54' 58' 59'

62, 63, 65, 67,70,73,76, 78, 80, 81, 82, 86.
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O(rch¡s) lactea Poir.
5, 8, 9, 1 0, 26, 32, 33, 40, 41 , 43, 45, 48, 60, 63, 64, 65, 7.1 , 72, 78, 84.

O. lax¡flora Lam.
3, 7, 8, 10, 12,15,21,32, 34, 66, 67,78,80.

O. palustris (robusta) Jacq.
56.

O. pauciflora Ten.
5, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 41, 51, 68, 84.

O. papil¡onacea ssp. hero¡ca (E.D. Clarke) H. Baumann
2, 6, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 37 , 40, 41 , 43, 45, 5.t,52, 53, 59, 62, 63, 64, 65,
70,71,72,78.

O. pr¡sca Hautzinger
14, 16, 19,39.

O. pfov¡nc¡alls Balbis ex DC
48,49.

O. quadr¡punctata C¡rillo ex. Ten.
5, 9, 10, 24, 32, 33, 37 , 38, 41 , 43, 47, 61 , 63, 73, 75, 76, 77.

O. sancta L.

45.
O. simla Lam.

14, 15, 16, 21,27,35,51.
O. tridentata Scop.

5, 10,68,69.
Serapias cofd¡gera L.

22.
S. laxflora Chaub.

1, 4, 6, 15, 20, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 42, 53, 58, 62, 63, 64, 67, 70, 73, 78, 79,
80,82, 86.

S. l¡ngua L.

7 , 10, 12, 21, 41, 42, 55, 71 , 72, 73, 76, 78.
S. orientalis (Greuter) H. Baumann & Künkele

4, 27, 40, 41, 43, 46,51, 53, 57, 59, 59, 63, 70, 80, 81, 82, 83.
S. parvÍlofa Parl.

1, 13, 21, 27, 29, 32, 63, 70, 76, 78, 81, 82.
S. vomeracea (Nl. Burm.) Briq.

4, 6, 20, 21, 22, 24, 27 , 32, 43, 47 , 57 , 63,67, 76, 81, 82, 86.
Splranthes sp¡ralls (L.) Chevall.

80.
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Kleurvariëtelten

Anacampt¡s pyramldalis vaf. alb¡flora 15, 35.

Bafl¡a robert¡ana var. candica 43.

Dacty¡orh¡za romana var. albiflora 74.

Ophrys ap¡tera var. flavescens 78.

Orchls ltal¡ca var. albiflora 32.

Serap¡as parvÍlora var. leucantha 55.

Hybrlden

Acefas anthropohorum X Orchis s¡m¡a 16.

Ophrys bombyl¡flora X tenthredinlfefa ssp. v¡llosa 43.

doerflef¡ X fusca ssp. fusca 63.

heldrelchll x holoser¡cea ssp. maxima 40.

mammosa X sprunerl 62, 70.

sphegodes ssp. gortynla X spruneri 24.

Orchls anatol¡ca x quadripunctata 61 .

anatollca X pf¡sca 19.

boryi X lax¡flora 32.
¡tal¡ca X s¡m¡a 15.

pauclflora x quadripunctata 37.
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ovERztcHT V|NDP|-AATSEN KRETA gesorteefd op PROVINCIE en PI-AATS

ln dit overzicht worden telkens de volgende gegevens vermeld: UTM-S km-raster'

provincie, vindplaats, biotooptype, aantal waargenomen taxa, bloeicode, aantal

exemplaren en datum. Voor de bloeicode, die op Du¡tse afkortingen gebaseerd is'

geldt onderstaande legenda:

KN = Knoptoestand
AF = Beginnende bloei
HB = Volle bloei

50 Plts: AGIA lRlNl Nomos CHANION

Kâstanlebosssn met ondergroel van varens

1 Cephalanthera longlfolla

54 Plts: KAMBIA Nomos CHANION

Phrygana en weiden oP helllngen

1 Badla robertiana
2 Ophrys lutea ssp. galilaea

3 Orchls colllna
4 ltallca

ô6 Plts: MATHES Nomos CHANION

Moerasslge w€lden met Gele lls

1 Orchis laxlflora

68 Plts: OMALOS Nomos CHANION

Grazlge h€lllng met phrygana en bosschages

1 Ophrys lutea ssp. galllaea

2 Orchls colllna
3 paucmora

4 tridentata

69 Plts: OMALOS Nomos CHANION

Vlak terreln met phrygana met veel gras

1 Orchls trldentata

AB = Aflopende bloei
VE = Uitgebloeid
RO = Slechts rozetten aangetroffen

21 Plts: MEGAI-A CHORAFIA Nomos CHANION UTM: KV 421

Grasland op kalkrllke bodem, afgewisseld met strulkgewas

1 Anacamptis pyramidal¡s

2 Barlla robertiana
3 Orchls laxiflora
4 slmla
5 Seraplas llngua
6 parviflora

7 vomerac€a

UTM: GE 51-4

AF 50 14{4€9

UTM: Kr' 32-2

14{4€S)
14{4-89
14{4-89
1444-89

UTM: Kr' 51-1

HB 1000 14{4€9

08{449
08{4-89
08{4-89
08-04-89
0844-æ
08{+89
08{4€S)

UTM: GE 61-2

vE2
AB 10

vE 10

HB2

HB3
VE1
AB ¿lo

AB 10

HB 20
AF5
HB 10

HB
AB

HB
HB

50
'|

10

1

15{4€9
15{4€9
15{4-89
1544€9

UTM: GE 61-2
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51 Plts: RODOVANI Nomos CHANTON
Schaars begroeids helling met phrygana
1 Ophrys bombyllflora
2 fusca ssp. fusca (groot en laat)
3 heldreichii
4 lutea ssp. galilaea

5 lutea ssp. lutea
6 omegaifera
7 sphegodes ssp. sphegodes
I spruner¡
I tenlhredinifera ssp. villosa
10 sphegodes ssp. cretensis
1l Orchls collina
12 papllionacea ssp. heroica
13 pauciflora
14 slmia
15 Serapias orientalls

¿E Plts: TEMENIA Nomos CHANION
Wegrand met phrygana
1 Orchis lactea
2 prov¡ncialls

49 Plts: VAMVAKADES Nomos CHANTON
Open plaatsen tussen Boomheide en Arbutus
1 Dactylorhiza romana ROOD
2 Orchis prov¡ncialls

¿ti| Plts: AFRATI Nomos |BAKL|OU
Hsll¡ng met phrygana en grazlge plaatsen
1 Barlla robertlana
2 robertiana var. candica
3 Ophrys bombyliflora
4 bombyl¡flora X renthr. ssp. vlllosa
5 doerfleri
6 fusca ssp. fusca (ktein)
7 holdreichll
I ¡rlcolor
I lutea ssp. galilaea
10 lutea ssp. h.[ea
11 lutea ssp. melena
12 mammosa (en klelnbl. vorm)
13 omegaifera

UTM: GE 50-3

39 Plts: SAMARIA Nomos CHANTON UTM: GE 61-4
Bos van Cupress us hotizontal¡s en Prnus haleppens¡s met schaars begroelde ondergrond
1 Anacamptis pyramldalis KN 10 jS{4-Bg
2 Cephalanthera longlfolla AF 2 1s{4-BS)
3 Orchis pauciflora AF 200 15{4-99
4 prlsca HB g 15{4-99

AB 10

AF 1OO

HB 1OO

HB 2000

HB 1000

AB 30

AB 1000

AF lOO

HB 50
AB 20

AB 20

HB 5OO

HB 1OO

HB 20

KN 5OO

AB 10

ABl
AB 5OO

AB 20

HB 1000

HB 2OO

HB 3OO

AF 20
HB 1000

HB 2000

HB1
AF 20

VE 10

15{4-89
1 5-04-89
08{4-89
08{4-89
08{4-89
08{4-89
08{4-89
08-04-89
08{4-89
08-04-89
08-04-89
08-04-89
08-04-89
08{4-89
15{4-89

UTM: GE 50-1

UTM: GE 50-1

10

50

UTM: LU 58-1

HBl
HB 40

VE

HB

08{4€9
08{4-89

ß-04-49
14{4-89

09{4-89
09-04-89
09{4-89
13-04-æ
09{4-89
09-04-89
09-04-89
13{4-89
09{4-89
09{4-89
09-04-89
09{4-89
13-04-89
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14 sphegodos ssp. cretensls
15 Orchis colllna
16 corlophora ssp. fragrans

17 ltallca
18 lactea
19 pâpillonacea ssp. heroica
20 quadrlpunctata

21 Seraplas orlentalls
22 vomeracea

27 Plts: AGIA TRIADA Nomos IRAKLIOU

Grazlg€ helllngen met strulkgêwas
1 Anacamptls pyramidalls

2 Badia robertiana

3 Ophrys bombyllfora
4 doerflerl
5 fusca ssp. fusca
6 lrlcolor
7 luÌea ssp. galllaea

I mammosa (sn klelnbl. vorm)

9 Orchls collina
10 coriophora ssp. fragrans

11 ltallca
12 slmla
13 Seraplas laxlflora
14 orientalls
15 parvlflora

16 vomeracea

35 Plts: AGIA TRIADA Nomos IRAKLIOU

Grazlge hellingen met ollfboomgaarden
1 Anacampt¡s pyramldalls

2 pyramldalls var. albiflora
3 Barlla robertlana
4 Ophrys bombyllllora
5 doerferi
6 lutea ssp. galilaea

7 omegalfera
8 Orchls hallca

I simia
10 Serapias laxiflora

AB5
HB 3OO

KN 20

HB ¡IOO

VE 20
AB 2OO

AB 2OO

AF 3OO

AF 10

HB lOO

AB 20

HB 4OO

HB 3OO

VE 10

AF 20

HB 2OO

HB 30
AB 2OO

KN lOO

HB 30

HB 25
HB lOO

AF 10

AF 20
AF 2OO

09{4€C)
09{4€S)
13{4€9
09{4-89
13.04€9
13{4-89
09{4-89
13{4€S
0944-89

UTM: KU 98-4

UTM: LU 07-1

HB 2000
HB2
HB 1OO

AB 2OO

HB 20
HB 1OO

VEl
AB 2OO

HB 20
AF 1000

03{4-89
03{4€9
03{4-89
03{4-89
03{4€9
03{4€9
03{4-89
03-04-89
03{4-89
03{4€9
03{4€9
03{4-89
03{4€S)
03{4€S)
0344-89
03{4€9

03{4-æ
03{4-8S)
0344€9
03{4€9
03{4-8S)
03{4-8S)
03{4-89
03{)4-89
0344€S)
03{4-æ

28 Plts: AGIA TRIADA Nomos IRAKLIOU UTM: KU 984
Rotsachtig terreln met phrygana

1 Ophrys sphegodes ssp. godynla AF 100 03-04-89

ô3 Plts: AGIA VARVARA Nomos IRAKLIOU UTM: LU 29-2

Phrygana-helling met grazlge plaatsen en struikgewas.
1 Anacamptls pyramldalls HB 20

2 Barlia robertlana HB 100

18{4-89
0244-8S)

EUBORCHTS 2, 19S0 139



3 Ophrys bombyliflora
4 doerlleri
5 fusca ssp. fusca
6 fusca ssp. fusca X doerfleri
7 heldreichli
I iricolor
I lutea ssp. galilaea
10 lutea ssp lutea
11 mammosa
12 omegaifera
13 sphegodes ssp. cretensls
14 sphegodes ssp. gortynia
15 Orchis colllna
16 halica

17 lactea
18 papilionacea ssp. heroica
19 quadripunctata
20 Seraplas laxiflora
21 orientalls
22 parviflora
23 vomeracea

25 Plts: AGIES PARAKIES Nomos |RAKLIOU
Helllng met phrygana-begroellng
1 Ophrys bombyltflora
2 doerfleri
3 holoserica ssp. holoserica
4 lrlcolor
5 lutea ssp. galllaea
6 mammosa
7 sphegodes ssp. cretensis
I Orchls coriophora ssp. fragrans
9 papllionacea ssp. heroica

65 Plts: AGIES PARAKIES Nomos |RAKL|OU
Schaars begroeide hellingen met phrygana
1 Ophrys bombyllllora
2 doorfle¡¡
3 holoserica ssp. holoserica
4 iricolor
5 lutea ssp. galilaea
6 lutea ssp lutea
7 Orchis collina
8 coriophora ssp. fragrans
9 ltalica
10 lactea
11 papilionacea ssp. heroica

HB 5OO

AF 1OO

HB 1OO

HBl
AF 20
AF 30
HB 2OO

HB 5OO

AF 30
AB 1OO

HB 20

AF2
HB 2OO

AB 10

HB 3OO

HB 2OO

HB 20

HB 1OO

HB 20

HB2

AB 2OO

AB 30

HB2
AB3
HB 1OO

AF2
ABl
KN2
AB 2OO

4000
20

1

30

VE

AB

HB
AB

HB

HB

AB

KN

AB

VE

VE

HB 2000

UTM: LU 39-3

UTM: LU 49-1

2000
400
20

100

1 000

20

1000

02{4-89
02{4-89
02{4-89
03-04-89
02{4-89
02{4-89
02{4-8S)
02{4-89
02{4-89
02{4-89
02{4-89
18{4-89
02{4-89
03-04-89
02-04-89
02-04-89
18{4-89
18{4-89
18{4-89
18{4-89
18{4-89

07-04-89
07-04-89
07{4-89
0744-89
07-04-89
07{4-89
07{4-89
07{4-89
07-04-89

07{4-89
07{4-æ
07{4-8S)
07-04-89
07-04-89
07-04-89
07-04-89
07{4-89
07{4-89
07{4-89
07-04-89
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6 Plts: ANO VIANOS Nomos IRAKLIOU UTM: LU 57-1

Ultgestrekte grazlge helllngen met licht st¡uikgewas op kalkrilke bodem

1 Ophrys bombyliffora AB 500 09{4€9
2 doerfler¡ HB 200 09{4-89
3 fusca ssp. fusca HB 300 09{4-89
4 heldre¡chli AB 1000 09{4-89
5 lrlcolor AF 20 09{4-8s)
6 lutea ssp, galllaea HB 2000 09{4-89
7 lutea ssp. lutea HB 2000 09{4-89
I t€nthrêdlntfera ssp. vlllosa HB 2 09{4-æ
9 Orchis collina AB 20o 09{4-8s)
10 ilalica HB 2000 09{4-8s)
11 papillonacea ssp. herolca AB 300 09{4€9
12 Seraplas laxiflora AF 100 09{4€9
13 vom€racea AF 2OO 09{4-89

4O Plts: ARCHANES Nomos IRAKLIOU UTM: LV 30-2

St€lle phrygana-helllng, deels terrasachtlg, met droog grasland

1 Aceras anthropophorum HB 1

2 Ophrys aplfera KN 10

3 bombyllflora VE 400

4 candlca HB 1

5 doerflerl HB 200

6 fusca ssp. fusca AB 20

7 heldrelchii HB 200

I heldreichii X holoserica ssp. max¡ma HB 1

I holoserica ssp. holoserlca AF 10

10 holoserica ssp. maxlma AF 300
'11 klcotor AF 30

12 lutea ssp. galllaea AB 1000

13 mammosa AF 30

14 sph€godes ssp. cretensis AB 10

15 sphegodes ssp. gortynia AF f0
16 Orchis colllna AB 200

17 coriophora ssp. fragrans AF 40

18 halica AB 4000

19 lactea VE 30

20 papllionacea ssp. herolcâ AB 2000

21 Seraplas orlentalls AF 120

¿14 Plts: ARCHANES
Phrygana-h€lllng
I Barlla rob€rtlana
2 Ophrys aplfera

Nomos IRAKLIOU UTM: LV 30-2

bombyllflora
doerflerl
fusca ssp. fuscâ
hsldr€¡chll
holoserlca ssp. holoser¡ca
lricolor

3

4
5

6

7

I

AB 20

AF2
VE lOO

AB 10

VE 30

HB2
HB3
HBl

16{4-89
07{4-8S'
07{4-89
07{4-89
07{4-&9
07{4-89
07-04€9
07{4{9
07{4-8f)
07{4-89
07{4-89
07-04-89
07-04-89
07{4-89
16{4-89
07{4-89
17{4{9
07{4€9
07.04€9
07-04-89
16-04-æ

07{4-89
07{4-89
07{4-89
0744-89
07{4{9
07{4€9
07-04-89
07{4€9
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9 mammosa
10 omsgalfera
11 sphegodes ssp. cretensis
12 Orchis colllna
13 corlophora ssp. fragrans
14 ltalica

24 Plts: CHERSONISSOS Nomos IRAKLIOU
Hellingen met phrygana en grazlge plekken
1 Ophrys fusca ssp fusca
2 heldreichll
3 holoserica ssp. maxima
4 sphegodês ssp. gortynla
5 sprunerl
6 spruneri X sphegodes ssp. gortynia
7 Orchis paplllonacea ssp. heroica
I quadrlpunctata

I Serapias vomeracea

46 Plts: CHERSONISSOS Nomos IRAKLIOU
Helllng met phrygana
1 Anacamptis pyramidalls
2 Ophrys holoser¡ca ssp. holoserica
3 holoserlca ssp. maxlma
4 Orchis corlophora ssp. fragrans
5 Seraplas oriental¡s

57 Plts: CHERSONISSOS Nomos tRAKL|OU
Grazlge helllng schaars begroeld met phrygana
1 Ophrys aplfera
2 doerfleri
3 Orchis corlophora ssp. fragrans
4 Seraplas orlental¡s
5 vomeraceâ

15 Plts: FESTOS Nomos IRAKL|OU
Hellingen begroeid met phrygana
1 Anacamptis pyramldalls

2 pyramldal¡s var. albiflora
3 Ophrys bombyllflora
4 lutea ssp. galilaea
5 omsgaitera

UTM: LV 50-3

UTM: LV 50-1

UTM: LV 50-1

UTM: LU 08-2

AF 2OO

AF4
HB 3OO

HB 1OO

VE 10

AF 20

VE 20

VE1
AB lOO

KN 30

AB 1000

VEl
HB1
HB 50

HB3
HB2
HB3
AB 20

HB lOO

HBl

AF 30

HB3
HB 10

KN 50

HBl

HB1
AB 10

AF 20

HB5
VE5

07{4-89
07{4-89
07-04-8Í)
07-04-89
07{4-89
07{4-8S)

05-04-89
05-04-89
05{4-89
05{4-89
05{4-8S)
05{4-89
05{4-89
05-04-89
05{4-89

45 Plts: CHERSONISSOS Nomos IRAKLIOU UTM: LV b0-1

Grasland, deels met akkers, llcht begroeid met phrygana en stru¡kgewas
1 Ophrys doorflerl AB 100 1g{4-BS)
2 Orchls collina VE 100 t3{4-89
3 lacrea VE zO t3{4-gs)
4 paplllonacea ssp. heroica VE 100 13{4-89

(O. sancta nlet bloeiend aangetroffen) 18{4-89

r3{4-89
13{4-89
13{4-09
13{4-89
13{4-8S)

18{4-89
l8-04€9
18{4-89
1844-8S)

18{4-S9

03{4€€)
03{4-89
03{4€9
03{4-89
03-04€9
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6 Orchis itallca
7 laxlflora

I slmla
9 Orchls slmla X itallca
10 Seraplas laxlflora

77 Plts: FODELE Nomos IRAKLIOU

Struikgewas en grasland

1 Ophrys fusca ssp. fusca
2 heldrelchil
3 sphegodes ssp. cretensls
4 tenthredinlfera ssp. villosa

5 Orchls quadrlpunctata

71 Plts: GONIES Nomos IRAKLIOU

Grazige phrygana-helllng
1 Ophrys do€rfrerl
2 fusca ssp. fusca
3 lulea ssp. galilaea

4 omegaifera
5 sphegodes ssp. cret€nsis
6 tenthredlnlfera ssp. vlllosa

7 Orchis colllna
I lactea
9 paplllonacea ssp. heroica

10 Seraplas llngua

UTM: LV 11-2

15{7€S)
03{4€9
03{4€9
03{4€9
03{4€9

06{4-89
06{4-89
06{4€S)
06{4€9
06{4-æ

AB lOO

HBl
HB lOO

HB1
AF 10

UTM: LV 10-1

ABl
HB1
HB3
HBl
AB 1OO

HB4
VE 2OO

HB 2000
AB 10

HB1
AB2
HB1
vE 100

AB 20

AF lOO

VE5
HB lOO

HB4
HB lOO

06{4-89
06{4€S)
06{4€S)
06{4€9
06{4-8t)
06{4-89
06-04€9
06{4€9
06{4€9
06{4-89

72 Plts: GONIES Nomos IRAKLIOU UTM: LV 10-1

Grasland, schaars begroêld met phrygana en olljfbomen
I Ophrys holoserlca ssp. holossrlca
2 lulea ssp. galllaea

3 Orchis añatolica ssp. shlaca
4 lactea
5 papilionacea ssp. herolca

6 Serapias llngua

75 Plts: GONIES Nomos IRAKLIOU UTM: LV 101

Phrygana-helllng met strulkgewas
1 Barlla robertlana
2 Ophrys lutea ssp. galllaea

3 sprunêrl
4 Orchis quadripunctata

HB2
AB 20
HB 50
vE r00
HB 2OO

AF lOO

06{4-89
06{4€9
06{4€9
06{4€S}
06{4-æ
06{4-89

11{4€9
11-04€9
1144€9
11{4-æ

37 Plts: KERA-PAS Nomos IRAKLIOU UTM: LU 59-3

Schaars begroelde karstachtlge hêlling met phrygana en hoog strulkgewas

1 Barlla robertlana VE 10 04{4€9
2 Ophrys fusca ssp. fusca HB 1 1144-8s)

3 lutea ssp. galllaea HB 100 11{4-8sl
4 Orchls papllionacea ssp. herolca HB 10 11{4€9
5 paucmora HB 200 04{4€9
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pauclflora X quadripunctata
quadrlpunctata

55 Plts: MALLIA Nomos IRAKL|OU
Vochtig terrein naast rietzone
1 Ophrys apifêra
2 Serapias lingua
3 parvlflora var leucantha

42 Plts: MARATHAS Nomos IRAKL|OU
Grazige helling
1 Anacamptis pyramidalls
2 Ophrys heldrelchii
3 Serapias laxlflora
4 llngua

41 Plts: MARATHAS Nomos IBAKL|OU
Grasland afgewisseld met strulkgewas
f Anacamptis pyramidalls
2 Barlla robsrt¡ana
3 Ophrys bombyllllora
4 tusca ssp. fusca
5 holoserica ssp. holoserica
6 lr¡color
7 lutea ssp. galilaea

I omegaifera
I lenthredinifera ssp. villosa
10 Orchis lactea
'11 paplllonacea ssp. heroica
12 pauclflora

13 quadripunctata
14 Seraplas llngua
15 orlentalls

74 Plts: SISARCHA Nomos IRAKL|OU
Hoge phrygana, strulkgewas en eikenstruweel
1 Dactylorhiza romana var. albiflora
2 romana var. (kleurhybride)

6
7

HBl
HB 10000

1 1 -04-89
04{4-89

38 Plts: KERA-PAS Nomos IRAKL|OU UTM: LU 69-1
Phryganahélllng
1 Ophrys heldreichll
2 lutea ssp. lutea
3 O¡chis pauclflora
4 quadrlpunctata

KN4
HB .I

HB 30

HB 400ú

04{4-89
04{4-89
04{4-89
04{4€9

UTM: LV 60-1

UTM: LV 11-3

AF3
HB 20

AF 10

AF 1OO

UTM: LV 11-4

AF 10

HBl
VE 4OO

AB 1000

AF 20

AF1
AB 1000

HB 10

AB 50

VE 10

AF 5OO

AB 2OO

AB 1000

AF40
AF 2OO

UTM: LV 00-3

19-04€9
07-04-89
13{4-89

HB3
AF 150

HB 50

56 Plts: MALLIA Nomos IRAKL|OU UTM: LU 60-1
Vochtlg terreln met blezen, omrlngd doo¡ rletzone
1 Ophrys aplfera HB 10
2 Orchls robusta AF 100

t7{4-8S)
19{4-89

06{4-89
06{4-89
06-04-89
06{4-8S)

06{4-89
1 t -04-89

06{4€9
06{4-89
1f {4-8S)
11{4-89
06-04-89
06{4-89
06-04-89
06{4-89
11{4-89
06{4-89
06{4-89
11{4-89
11{4€9

HB

HB

I 06-04-8S)

1 06-04€9
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3 romana var. flavsscens
4 romana var. rubra
5 Neotlnea maculata
6 Ophrys sphegodês ssp. cretensls
7 Orchls anatolica ssp. sttiaca

62 Plts: WLISSOS Nomos IRAKLIOU

Phrygana
1 Ophrys bombylifora
2 dosrfsrl
3 fusca ssp. fusca

4 heldrelchll

5 lutea ssp. galllaea

6 lutea ssp. lutea
7 mammosa
I mammosa X spruneri
I sphegodes ssp. sphegodes
10 tenthredlnifera ssp. vlllosa
11 Orchis coriophora ssp. fragrans
12 ttallca
13 papllionacea ssp. herolca
14 Seraplas laxlflora

26 Plts: VONI Nomos IRAKLIOU

Phrygana met grazlge plaatsen

1 Aceras anthropophorum
2 Anacamptis pyramldalls

3 Barlia robertlana
4 Ophrys bombyllflora
5 doerflerl
6 fusca ssp. fusca
7 klcolor
I lutea ssp, galllaea

I lutea ssp. lutea
10 mammosa
1f Orchls colllna
12 hallca
13 lactea
14 paplllonacea ssp. herolca

22 Plts: XIDAS Nomos IRAKLIOU

Phrygana met hoog slruikgewas
1 Llmodorum aborlivum
2 Orchls anatollca ssp. sitiaca
3 boryl
4 paplllonacsa ssp. herolca
5 Serapias cordigera
6 vomeracea

HB 150

HB 2OO

AF 20
HB 10

HB 20

06{4-89
06{4€9
06{4€9
06{4-89
06{4€9

UTM: LV 10-3

UTM: LU 491

UTM: LU 49-3

06{4€9
06{4€9
06{4-89
0644€S)
06{4€9
06{4-8S)
06-04-8S)

06{4€9
06{4€9
06{4-89
06-04-89
06-04-89
06{4-89
06{4-89

0744-89
07{4-89
0744-89
07{4€9
07{4-89
07{4-89
07{4-89
07{4€S)
07{4€9
07{4-89
07{4-89
07{4-89
0744-89
07{4-89

VE lOO

HB 20

VE 20

HB ¿10

HB 20

HB 3OO

AF 30
AF 20

vE3
VE 10

KN 1OO

VE 30

vE 100

HB 20

HB 20

KN 30
AB3
vE 1000

HB 20
AB 30
AF 50

HB 1000

HB 2OO

AF4
AB 2OO

AB 3000

vE 20
vE 2000

AF7
HB 20
HBl
AF 30

HB 70
AF 20

20{)4€S)
09{4€9
09{4-89
09{4-89
20-04-89
0944€9
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60 Plts: AGIOS GEORGIOS Nomos t-AStTHtOU
Grasland sn phrygana
I Ophrys sphegodes ssp. sphegodes
2 Orchis lactêa

80 Plts: AGIOS GEORGIOS Nomos LAS|TH|OU
Phrygana met grazlge plaatsen
1 Ophrys bombyllflora
2 doerfleri
3 heldrelchll
4 tenthredlnifera ssp. vlllosa
5 Orchis corlophora ssp. fragrans
6 ltalica
7 laxlflora
I Seraplas laxtflora
I orlentalls
10 Spiranthes spkal¡s

36 Plls: AGIOS NIKOLAOS Nomos |-ASITHIOU
Berm van do w€g
'I Seraplas laxllîora

53 Plts: AGIOS NIKOLAOS Nomos t-AStTHtOU
Rotsachtlg braakliggend terrein met struikgewas
1 Anacamptls pyramldalis
2 Barlla robertlana
3 Ophrys bombyltilora
4 doerfler¡
5 fusca ssp. fusca
6 lutea ssp. galilaea
7 lutea ssp. lutea
I sphegodes ssp. cretensis
9 Orchls colllna
10 papil¡onacea ssp. herolca
11 Seraplas laxiflo¡a
12 orlentalls

58 Plls: ANATOLI Nomos l-AStTHtOU
Grasland en phrygana
1 Barlla robertlana
2 Neotlnea maculata
3 Ophrys fusca ssp. fusca
4 heldrsichll
5 lutea ssp. galllaea
6 omegallera
7 Orchls anatollca
8 colllna
9 ltalica
10 Serapias laxlflora
11 orlentalls

UTM: LU 69-2

AB 2 04{4€9
HB 1000 04{4€9

UTM: MU 18-1

UTM: LU 78-2

10{4-89
10{4-8S
10{4-89
10{4€S)
10{4-89
10{4€9
10{4€9
10{4€9
10{4-89
10{4-89

01{4-89
01{4-89
01{4-89
01{4€9
01{4€S)
01{4€9
01{4-89
01-04-89
0144-89
0144€9
01{4€9
09-04-8S)

01{4-89
0144€9
0144€9
0144€9
01{4€9
01{4-89
01{4-æ
01{4-89
0t{4-89
01{4€9
0144-89

UTM: LU 79-3

HB 300 17{4-89

UTM: LU 89-1

VE 50

AB 10

HB 50

AB2
KN 20

AB 30

HBl
llB 200
HB 20

ROl

KN1
AB 30

AB 30

AB 2OO

AB2
HB 4OO

HB 2OO

ABI
AB 20

VE 50

HB 2000

AF 10

AB 50

AB3
AB IO

HB 5OO

HB 3OO

AB5
HB 50

HB 2OO

AF5
KN 20

KN 20
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59 Plts: ANATOLI Nomos I\SITHIOU UTM: LU 78-2

Grazige plaatsen, beekdal met terrassen en pilnbos

1 Barlla robsnlana
2 Ophrys heldrelchll
3 holoserlca ssp. holoserica
4 lrlcolor
5 omêgaifera
6 tenthredinlfera ssp. vlllosa

7 Orchls anatollca
8 colllna

9 itallca
10 papillonacea ssp. herolca

11 Seraplas orlentalis

70 Plts: ANATOLI Nomos LASITHIOU
Beokdal met phrygana en pljnbos

1 Anacamptis pyramldalls

2 Barlla robertlana
3 fusca ssp. fusca
4 heldrelchll
5 lrlcolor
6 lutea ssp. galllaea

7 lul€a ssp. lutea

I omegatfera
9 sphegodes ssp. cr€tensls
10 sphegodes ssp. gortynla

11 sprunerl
12 sprunerl X mammosa
13 Orchls anatollca
14 colllna
15 itallca
16 páplllonacea ssp. herolca
17 Sêraplas laxlflora
18 orlentalls
19 parvlflora

HB2
107{4-8S)

17{4-89

UTM: LU 784

17{4-89
17{4€9
17{4€9
17{4-89
17{4€9
1744€9
17{4-æ
17{4€9
17{4€f)

17{4-89
1744€9
17{4€9
17{4€9
1744€9
17{4-89
17-04€9
17{4€9
17{4€9
1744€9
1744-49
17{4€9
17{4-8Ér
17{4€S)
1744€9
17{4-89
17{4-89
17{4€9
17{4€9

AF 10

HB 10

AB 50

HB 20

HB lOO

HB 50

HB 20

HB 20
AF 10

AF 10

VE 10

VE 20

AB 50

AB 30
HB 3OO

HB 1OO

AB 3O

AB 10

AF 20
HBf
HB 10

AB 20

HB 2OO

AB 10

VE 10

HB 20
HB 3OO

HB 30

8l Plts: KAI-AMAFKA Nomos L\SITHIOU UTM: LU 78-3

Beekdal met schaars begroeide helllngen en bosgebleden boven aan de helling

1 Barlia robertlana AB 1 01{4-89
2 Ophrys bombyllflora HB 500 01{4-89
3 flelschmannil HB I 01{4€9
4 fusca ssp. fusca AB 50 01{4€9
5 heldreichil AB 2 01{4€9
6 holoserlca ssp. maxlma AF 11 0144-89
7 lutea ssp. galllaea HB 100 01{4€9
I lulea ssp. lutea HB 100 01{4€9
I omegalfera AB 50 01{4€9
10 sphegodes ssp. cret€nsls AB 2 01{4-89
11 tenthredlnlf€ra ssp, villosa AB 2 01{4-æ
12 orchls anatollca AB 5oo o1{4-æ
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13 lactea
14 papilionacea ssp. heroica
15 Serapias laxiflora

83 Plts: KOUTSOURAS Nomos LASITH|OU
Phrygana
1 Ophrys sphegodes ssp. gortynia
2 Serapias or¡entalis

47 Plts: LATO Nomos LASITHIOU

Opgravingsgeb¡ed L¿to
1 Anacamptis pyramidalis
2 Ophrys holoserlca ssp. holoserica
3 Orchis quadrlpunctata
4 Seraplas vomeracea

20 Plts: LITHINES Nomos LASITHIOU
Helling mot phrygana en vochtig beekdal
1 Anacamptis pyramidalis
2 Ophrys fusca ssp. fusca
3 heldreichll
4 lr¡color
5 lutea ssp. galllaea
6 Orchis corlophora ssp. fragrans
7 Serapias laxiflora
I vomeracea

UTM: MU 07-1

UTM: LU 79-3

UTM: MU 18-2

HB 50

HB 1OO

HB3
AB 1OO

HB 20
HB 1OO

HB 1OO

01{4-89
01 -04-89

01 -04-89

2 10-04-89

2 10{4-89

19{4-89
1 9-04-89
19{4-8St
19{4-89

AB4
AB 2OO

KN 10

HB

HB

AF 30

HB 20

VE 20

VE1

HB .IO

VE 10

HB2
HB 10

AB 20

KN5
HB 2OO

HB 10

HB 2OO

KN 10

HB 20

AF 30

AB 1OO

KN 5OO

VE 20

HB 3OO

HB 10

HBfO
HB 10

1 0-04-89
10{4-89
1 0-04-8f)

10{4-89
10{4-89
10{4€9
10-04-89

10{4-89

82 Plts: PISKOKEFALO Nomos LASITHIOU UTM: MU 19-4
Kalkrljke phrygana-helllng met schaars begroeide open plaatsen
1 Anacamptls pyramidalls
2 Ophrys apifera
3 doerflerl
4 sphegodes ssp. gortynia
5 Orchls collina
6 corlophora ssp. fragrans
7 italica
8 Serapias laxlflora
9 orientalls
10 parvlflora
11 vomsracea

13 Plts: PRINA Nomos LASITHIOU UTM: LU 78-4
Phrygana
1 Barlia robenland
2 Ophrys bombyliflora
3 fleischmanni¡
4 fusca ssp. fusca
5 iricolor
6 lutea ssp. galilaea
7 lutea ssp. lutea

10{4-89
10{4-8S)
10{4-89
10-04-89

10-04-89

10-04-89

10-04-89

10{4-89
10-04-89

10{4-89
10{4-89

01{4-89
01{4-89
01 -04-89

01{4-89
01{4-89
01 -04-89

01-04-89
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I omegaifera
I ssp. vlllosa
10 Orchls anatollca
11 colllna
12 halica
13 paplllonacea ssp. herolca

14 Seraplas parviflora

79 Plts: SFAKA Nomos LqSITHIOU UTM: MU 09-2

Grazlg tenein, sporadlsch begroe¡d met phrygana

1 Anacamptls pyramldalls

2 Ophrys lutea ssp. galllaêa

3 sphegodes ssp. cretensis
4 sphegodss ssp. gortynla

5 Orchls anatollca
6 Seraplas laxiflora

AB 50

HB2
HB 50

HB 50

HB 30

HB 2OO

AF 30

HB 20

AB 20

vE ls
AF2
VE 50

HB 2000

HB 30
KN3
KN 10

VE 20

AB2
HB 5OO

AB 2OO

AF tOO

HBl
HB3

01{4-89
01{4€S)
01{4-89
01{4-8f)
01{4€9
01{4-æ
01{4-89

14 Plts: THRYPTI Nomos LASITHIOU

Dennenbos met vrlwel geon ondergroel

1 Aceras anthropophorum
2 Llmodorum abortlvum
3 Ophrys holoserlca ssp. maxima

4 lutea ssp. galllaea

5 sphegodes ssp. cretensls
6 Orchls anatolica
7 pauclflora

I prlsca

I prlsca X anatolica
10 slmla

UTM: LU 98-2

10-04€9
10{4-8S)
10{4-89
10{4€9
1044-89
10{4-8S)

05{4-89
05-04-89
05{4-89
0544€9
05{4-8S)
05-04-89
05{4{9

17{4€!)
17{4{9
17{4-89
17{4-83
1 7-04-89
17{4-89
l7{4-89
1744-89
17{4-89
17{4€9

l7{4€9
0544€9
l7{4€9
05{4-89
17{4€9
05{4-09
05{4-89
17{4-89

16 Plts: THRYPTI Nomos LASITHIOU UTM: LU 98-2

Dennenbos met strulkgewas langs de bosrand

1 Aceras anthropophorum
2 anthropophorum X Orchis simia

3 Barl¡a robertiana
4 Ophrys sltiaca
5 Orchls anatolica
6 pauclflora

7 prlsca

8 slmla

17 Plts: THRYPII Nomos I,ASITHIOU UTM: LU 98-2

Dânnenbos met relatlef welnlg ondergroei
1 Aceras anthropophorum
2 Ba¡lia robe¡tlana
3 Neotlnea maculata

4 Ophrys llelschmannll
5 fusca ssp. fusca
6 omegaÌfera
7 sphegodes ssp. cretensis

AF 10

HBl
HB 10

AB 10

HB 1000

HB 50

KN 10

HB lOO

AF 1OO

HB5
HB2
HB 10

VE .I

HB 150

HB ¿10
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I tenthredlnifera ssp. villosa
I Orchis colllna
10 pauclflora

18 Plts: THRYPTI Nomos |-ASITH|OU
Dennenbos afgew¡sseld met struikgewas
1 Acetas anthropophorum
2 Barlla robertlana
3 Neotinea maculeta
4 Ophrys flelschmannll
5 sftlaca

6 Orchls anatolica
7 pauclflora

19 Plts: THRYPTI Nomos LAS|TH|OU
Dennenbos met open plaatsen
1 Aceras anthropophorum
2 Barlia robertlana
3 Neotinea maculata
4 Ophrys fle¡schmannli
5 fusca ssp. fusca
6 lutea ssp. galilaea
7 omegailera
I sftiaca
I Orchis anatolica
10 pauc¡flora
11 prlsca
12 prisca X anatol¡ca ?

2 Plts: AFRATI Nomos RETHYMNTS
Helling met phrygana en grazige plaatsen
1 Orchls paplllonacea ssp. heroica

30 Plts: AGIOS IOANNIS Nomos RETHYMN|S
Rotsachtig terreln bsgroeid met phrygana
1 Orchls colllna

3l Plts: AGIOS IOANNIS Nomos RETHyMNIS
Helling begroold met phrygana
1 Ophrys bombyllflora
2 tenth¡edlnlfera ssp. villosa
3 Orchis itallca
4 Seraplas laxiflora

76 Plts: ANOGIA Nomos RETHYMN|S
Helllng met phrygana en kreupelhout
1 Anacamptis pyramldalis
2 Ophrys heldreichtl
3 lúea ssp. lutea
4 tenthredlnifera ssp. villosa

UTM: KU 99-1

AB 300 12-04-8,9

UTM: KU 99-2

HB 3000 02{4-89

UTM: KU 99-2

02{4-89
02{4€9
02{4-8S)
02{4-89

UTM: LV 00-1

AB 10

VE 20

HB 20

0544-89
05-04-89
05-04-89

UTM: LU 98-2

UTM: LU 98-2

05{4-89
05{4-89
05-04€s)
05{4-8Sr
05{4-æ
05{4-8S)
05-04-89

HB 20

HB2
HB1
HBl
VE 20

HB 1000

HB IOO

HB 130

HB 20

HB3
HB1
AB2
HB1
AB 20

AB 2OO

HB 1000

HB 3OO

AF 150
HBl

AF1
VEl
VE 1OO

VE 10

05{4-89
05{4-89
05{4-89
05{4-89
05{4-89
05{4-89
05-04-89
05-04-89
05-04-89
05{4-89
I 7-04-89
05{4-89

1 1 -04-89

11{4-89
11{4-89
11{4-89

HB 40

HB3
HB5
AF 1OO
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5 Orchls collina
6 ltalicâ
7 quadripunctata

I Seraplas llngua

9 parvtflora

10 vomeracea

3 Plts: ASOMATI-SCHOOL Nomos RETHYMNIS

Vochtige wêlde op kalkhoudende bodsm
1 Orchls laxlflora

4 Plts: ASOMATI-SCHOOL Nomos RETHYMNIS

Welde met olllfbomen
1 Anacamptis pyramldalls

2 Orchis ltallca
3 Seraplas laxlflora
4 orientalls
5 vomeracea

29 Plts: CHORDAKI Nomos RETHYMNIS

Verlaton oll|fboomgaardên
1 Barlla rob€rliana
2 Ophrys doerflerl
3 lusca ssp. fusca
4 heldrelchll
5 lutea ssp. lutoa

6 tenthredln¡fera ssp. villosa
7 Orchis colllna
I corlophora ssp. fragrans

I ltallca

10 Seraplas laxiflora
11 parvlflora

5 Plts: GERAKARION Nomos RETHYMNIS

Rotsachtige, grazige helllng
'I Aceras anthropophorum
2 Neolinea maculata
3 Ophrys doerflerl
4 fusca ssp. fusca (laatbl. vorm)

5 holoser¡ca ssp. holoserica
6 holoserlca ssp. maxlma
7 lrlcolor
I lutea ssp. galllaea

I lutea ssp. lutea
10 sprunerl
11 Orchls boryl
12 itallca
13 lactea
14 pauclflora

15 quadr¡punctala

AB 10

AB 10

AB 2OO

HB 10

HB 2OO

HB 50

1 t -04-8!)

11{4€S)
11-04€9
11{4-89
11{4€f'
1144€9

UTM: Kr' 804

HB 200 12{4-89

UTM: Kr' 80-4

AF 10

HB lOO

HB 2OO

HB 50

HB lOO

UTM: KU &94

UTM: KU 79-3

12{4-89
12{4€S)
12{4€9
12{4€9
12{4€9

HB 10

HB 50

HB 1OO

HB 2OO

HB 2OO

AB3
HB 10

RO 100

HB5
AF 1000

AF 1OO

HB 10

AB 10

HB 10

HB 2OO

HB5
HB 10

HB 10

HB lOO

HB 20

HB4
HB 1OO

HB 120

vE 20

HB 3OO

HB 5OO

0244-89
02{4€9
02{4€9
02{4€9
02{4-89
0244-8S)

02{4-89
02{4-&9
02-04-æ
0244-89
02{4-89

16{4-89
16{4€S)
16{4€9
16{4-89
16-04€9
1644€9
16{4-89
16{4-89
16{4€9
16{4-æ
16{4-89
16-04€9
16{4€t)
16{4-89
16{4€9
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10

16 lridêntata

Plts: GERAKARION Nomos REÍHYMNIS
Grazige helllng met phrygana
1 Aceras anthropophorum
2 Anacamptis pyramldalis

3 Neotlnea maculatâ
4 Ophrys bombyliflora
5 doedêrl
6 fusca ssp. fusca (grootbl. vorm)
7 heldr€lchil
I holoserlca ssp. maxima
9 iricolor
l0 lutea ssp. galilaea
1 1 lutea ssp. lutea
12 sphegodes ssp. cretensls
13 tenthredinlfera ssp vlllosa
14 Orchls anatollca ssp. sitiaca
15 boryi
16 corlophora ssp. fragrans
17 ttallca

18 lactea
19 laxiflora
20 paucilora
21 quadripunclata
22 trldsntata
23 Seraplas llngua

Plts: GERAKARION Nomos REÍHYMNtS
Grasland met opslag van phrygana
1 Aceras anthropophorum
2 Anacamptls pyramldalis
3 Barlia robertiana
4 Ophrys bombyllflora
5 doerflerl
6 fusca ssp. fusca
7 heldrelchli
I lutea ssp. galilaea

I lutea ssp. lutea
10 sphegodes ssp. cretensis
1 1 tenthredlnifera ssp. v¡llosa
12 Orchis anatolica ssp. sitiaca
13 boryl
14 boryl X laxÍflora
15 corlophora ssp. fragrans
16 itallca
17 itallca var. albiflora
l8 lactea
19 laxlflora
20 papillonacea ssp. herolcâ

AF 10 16-04-89

UTM: KU 89-1

32

HB 2OO

AF4
HB 5OO

HB 30

HB 1OO

HB 20

AB 50
HB 10

HB 10

HB 1OO

HB 30

AB5
AB4
HB 15

HB 2000

KN 10

HB 1000

HB 2OO

HBI
HB 5000

HB 4OO

HB 50

AF 20

1 6-04-89
12-04-89
16-04-89

12{4-49
12{4-8!)
12{4-89
16{4€9
16{4-89
1 6-04-89
1244-89
16{4€9
1644-89
16{4-89
1 6-04-8€t

1 2-04-89
12{4-&9
12{4€9
12{4-89
12{4-89
1244-89
1 2-04-8S)

12{4-89
12{4-89

02-04-89
0244-89
02{4-89
02{)4-89
02{4-89
02{4-89
12{4-89
02.04-89
02-04-8S)

02{4-89
02{4-89
12{4€9
02{4-89
1244-8,9
1244-49
02{4-89
12{4-89
02{4-89
12{4{Í)
02{4€9

UTM: KU 89-1

HB 30

HB2
HB2
HB 2OO

HB 5OO

HB 50

AF 40

HB 1OO

HB 1OO

HB2
HB 50

HB 50

AF 1OO

HB1
KN lOO

AF 1000

HB2
HB 50

HB 2OO

AB 20
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21 quadrlpunctata

22 Seraplas laxlflora
23 parvmora

24 vomefacea

1 Barlla robertlana
2 Ophrys fusca ssp. fusca

3 lúea ssp. galllaea

4 t€nthredinllera ssp. vlllosa

5 Orchls boryi
6 ftallca
7 lactea

I quadrlpunctata

52 Plts: PRASSIES Nomos RETHYMNIS

Stelle helling begroeid met brem en phrygana

1 Ophrys heldrelchll
2 sphegodes ssp. cretensis

3 Orchls ltallca
4 paplllonacea ssp. heroica

HB 2000
HB 30

HB 2OO

AF 20

124449
12{4€9
12{4-89
1244€9

33 Plts: GERAKARION Nomos RETHYMNIS UTM: KU 89-1

Hewelachtlg grazig lerrein met op somm¡ge plaatsen phrygana-begroeling

78 Plts: KISSI KAMBOS Nomos RETHYMNIS UTM: KU 794
Elksnboss€n met struikgewas, phrygana en oli¡lbomen

1 Aceras anthropophorum
2 Ophrys aplfera
3 aplfera var. flavescens
4 candlca
5 doerflerl
6 fusca ssp. fusca (laatbl. vorm)

7 heldrelchli
I lutea ssp. galllaea

I sphegod€s ssp. cretensls
10 t€nlhredlnifera ssp. vlllosa

11 Orchls coriophora ssp. fragrans

12 hallca
13 lactea (forse planten)

14 laxlflora
15 paplllonacea ssp. heroica

16 Seraplas laxtflora
17 llngua
18 parulflora

34 Plts: MONI ASOMATON Nomos REIHYMNIS

Vochtige berm
1 Orchis laxlflora

UTM: Kr' 804

HB2
HB 10

HB 50

HB 20

AF 10

AF 1OO

AB 20

HB lOO

AF lOO

UTM: Kr' 71-4

02{4-89
02{4-S9
02-04-8S)

02{4-8S)
0244€9
02{4€S)
02{4-89
02{4-89

16{4-8S)
16-04-89
16.04€S)
16{4-89
1244-A9
16{4€9
t6{4€9
12{4€9
16{4€9
12{4€9
12{4€9
1244-89
12-04€9
16{)4-æ
1244€9
12{4€S)
12{4-æ
t2{4-89

HBl
HB1
HB 20

HB 20

HB 150

AF 20

AB 150

AB 2OO

VE2
HB1
KN 15

AB 2OO

VE 150

HB 50

VE lOO

HB40
AF 20

AF 2OO

HBl
HB4
HB 20

HB 2OO

02{4€9

0244€9
02{4€9
0244-89
02{4€9
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7 Plts: SPILI Nomos RETHyMNIS
Vochtig hoolland
1 Orchls laxlflo¡a
2 Seraplas llngua

8 Plts: SPILI Nomos RETHyMNIS
Drassig welland langs een beek
f Orchis boryi
2 lactea
3 laxlllora

12 Plts: SPILI Nomos RETHyMNIS
Vochtlge welden
1 Orchis laxifora
2 Seraplas lingua

UTM: KU 79-3

UTM: KU 79-3

UTM: KU 79-3

16{4-8S
16{4-89

HB 5OO

AF 20

HB 1OO

VE 20

AB1
9 Plts: SPILI Nomos RETHYMNTS UTM: KU 79-3

Beekdal met aan weersziJden grazige rotsachtige helllngen en op sommige plaatsen phrygana
1 Aceras anth¡opophorum HB 10 t6{4_99
2 Neotinea maculata HB 10 16{4_89
3 fusca ssp. fusca (laarbl. vorm) HB 50 12{4-89
4 heldrelchii HB 1 i6{4-Bf)
5 lricolor HB 10 i 2_04_89
6 lutea ssp. galllaea HB tso 12-04-Ag
7 lutea ssp. lutea HB 2oo 12{4-89
I sphegodes ssp. cretensis AB 10 12{4{9
I Orchis anatollca ssp. sltiaca AF 10 t6{4-89
10 boryi HB S00 1244-Ag
11 ltallca HB t0 i 2{4_89
12 lactea HB 100 i2{4_89
13 pauclflora HB 5000 12{.4_Bg
14 quadrlpunctata HB 2000 12{4_89

t6{4-8S)
l6-04-89
16{4-æ

12{4-A9
12{4-89

12{4-89
1244-49
1244-89
12{4€¡9
12{4-8S)
'1244-89

HB 3OO

HB 1OO

1 Plts: VIZARI Nomos RETHYMN|S UTM: KU 99-1
Elkenbos met long €ikenstruweel als ondergroei
1 Llmodorum abortlvum
2 Ophrys bombyliflora
3 candica
4 Orchis ltal¡ca

5 Serapias laxiflora
6 parvlffora

KN3
vE 200
AF 20

AB 2OO

HB 50
HB 5OO
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NIEUWE ORCHIDEEËNVONDSTEN
IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

D.W. KAPTEYN DEN BOUMEESTER

Zusammenlassung

lm Anschluß an die Artikel im vorigen Heft (1, ',|989) über die Orchideen im Dünenge-

biet südöstlich von Zandvooft werden hier einige Neufunde beschrieben: Ophrys

apifera (neu lür das Gebiet), Dacfytorh¡za maculata subsp. lucfrsll (neue Standorte)

und ihre Hybride mit D. praetem¡ssa.

Summafy

ln addition to the articles in the previous issue (1, 1989) on the orchids in the dune

area southwest of Zandvoort some new finds are describedhere: Ophrys apifera (new

in the area), Dactytorh¡za maculata subsp. fuchsrT (new sites) and its hybrid with D'

praetermissa.

lnle¡ding

ln het vorige nummer van Eurorchis (nr.1, 1989) hebben twee vr¡j uitvoerige artikelen

gestaan over de orchideeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen. ln de zomqr van

1989 ziln echter enige aanvullende vondsten gedaan, die het vermelden waard zijn.

Dactylorh¡za maculata subsp. fuchs¡¡ (DRUCE) HYL' (Bosorchis)
(= D. maculata subsp. meyer¡ (RElCHENB.fll') TOURNAÐ

Op de in 1986 ten zuiden van geul B ontdekte groeiplaats werden in 1989 weer

exemplaren aangetroffen, nadat de soort in 1988 verstek had laten gaan' Niet alleen

op de oofspronkelijke plek stond nu een viertal exemplaren fuchsii, maar ook ca. 30

m verderop stonden planten tussen het riet. ln beide gevallen stond er veel Rietorchis

omheen en waren er duidelilk intermediaire hybriden aanwezig, naast planten die meer

naar één van beide ouders tendeerden.
Er kunnen twee typen intermediaire hybriden worden onderscheiden: met normale

afmetingen, zoals de ouders, en zeer grote, wellicht tetraplol'de exemplaren. Deze
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laatste zijn ¡n 1989 voor de eerste maal gevonden.
Het hoofd van de afdeling Natuur- en Terreinbeheer, drs. E.F.H.M. Cousin, heeft
toegezegd, dat dit terrein eenmaal in de één of twee jaar gemaaid zal worden. Op den
duur zal men het riet niet tegen kunnen houden, als dit de neiging tot expansie blijft
vertonen, maar op z'n minst krijgt de Bosorchis hierdoor wat extra tijd en gelegenheid
zich op andere gunstige plaatsen te vest¡gen.

Op een andere plek, ten NW van geul B, in het vorige artikel genoemd wegens het
voorkomen vanD. majalis en de mogelijke hybrideD. ¡ncarnataxD. maialis, is in 1989
ook een exemplaar van D. luchsii aangetroffen. De beide andere genoemde soorten
werden niet gevonden. Wel was er zoals gebruikelijk een groot aantal exemplaren van
D. praeterm¡ssa.

Ophrys ap¡fera

Een grote verrassing was de vondst van deze soort. ln 1988 bleek er één exemplaar
door een bezoekster van het gebied te zijn ontdekt. Deze gaf de vondst door aan één
van de leden van de werkgroep, die dit jaar op 11 juni de plant bezocht en mij de plek
wees. De groeiplaats bevindt zich op een kanaaloever; het zand zal vochtig zijn, maar
zeker niet nat. De vegetatie is vrij laag: diverse grassen en andere kruiden en hier en
daar Kruipwilg. Een week later, op 17luni, bezocht ik de plant nog eens om te zien of
alles in orde was. Toen bleek ca. 6,5 m verderop een tweede exemplaar te staan. Het
was juist in bloei gekomen en ons daarom de week tevoren nog n¡et opgevallen.
Mogelijk hangt de vestiging op deze plaats samen met de toegenomen aantallen
planten in Zeeland, zodat zaden gemakkelijk hierheen waaien. Opmerkelijk is, dat het
ene exemplaar zeer korte, driehoekige petalen had, terwijl die van het andere
exemplaar wat langer waren en enigszins aan die van de variëteit aurifa deden denken.
Zouden er twee genet¡sch verschillende exemplaren als zaden zo dicht bij elkaar zijn
geland (hetgeen onwaarschijnl|k liikÐ of is de één een afstammeling van de ander,
waarbij de genetische variabilite¡t bij deze zelfbestuivende soort zo groot is, dat de
beide planten zichtbare verschillen vertonen?
Dit laatste zou een bevestiging zijn van mijn mening, dat aan de petaallengte van O.
ap¡lera niel te veel gewicht moet worden gehecht. Men ziet zo vaak zo veel
overgangen tussen korte en langere petalen, dat men het grootste deel van de planten
gewoon hot.O. ap¡fera s.s. zou moeten rekenen, waarbij men dan kan aantekenen, dat
er binnen deze soort een zekere variabiliteit ¡n petaal-lengte aanwezig is.
De planten kunnen hierechter nog op een andere manierz¡jn terechtgekomen. Hoewel
aanplanting om diverse redenen niet waarschijnlijk lijkt, zou het wel mogelijk zün, dat
iemand hier zaden heeft uitgestrooid. Er lopen genoeg merkwaardige plantenkenners
rond. Dat er hier, hoe dan ook, planten uit zaad opkomen, bewijst in ieder geval, dat
de plek geschikt is en met spanning wordt daarom de ontwikkeling in de komende
jaren afgewacht.
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En¡ge andere meld¡ngen

ln 1989 den zijn'

Hoewel en noo¡t

bevestig zullen de

opgegeven gebieden daarom intensief verkend worden.

L¡tefatuuf

Kapteyn den Boumeester, D.W.: Orchideeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen'

Eurorchis 1, p. 82-92, 1989

Kapteyn den Boumeester, D.w.: Epipactis helleborine var. neerlandica - problematiek,

veldwaarnemingen, bestu¡vers. Eurorchis 1, p. 93-1 12, 1989

D.W. Kapteyn den Boumeester, Ligusterlaan g, 2015 LH Haarlem
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ORCHIS ANATOLICA X ORCHIS PRISCA ?

N.A. VAN DER CINGEL

Zusammenfassung

Der Autor vermutet im Gebiet von Anatoli am Fuß des Dikti-Gebirges (Kreta) die
Hybride Orch¡s anatol¡ca x Orchis prlsca gefunden zu haben. Er empfiehlt anderen
Reisenden nach dieser Hybride Ausschau zu halten.

Summary

The author supposes he found the hybrid ol orchis anatolica x orchis pnsca in the
area of Anatoli at the foot of the Dikti Mountains (crete). He recommends other
travellers to look out for this hybrid.

Tijdens een bezoek aan Kreta ¡n de eerste helft van april 1989 ben ik doelbewust gaan
zoeken naar Orchis prisca. De soort is endemisch voor Kreta en is in lichte
dennenbossen tussen 600 en 1700 m te vinden. Ze is gevonden in de drie hoge
bergmassieven in het westen (de zog. Witte Bergen), het midden (ldagebergte) en het
oosten Ghriptis). ln 1981 was ik al eens op de Thriptis, maar ik was me toen niet van
het voorkomen van deze soort daar bewust. De soort was destijds beschreven als
Orchis patens ot Orchis sp¡tzet¡¡ en in beide gevallen als ssp. n¡t¡difot¡a.
Ook stond ze als O.patens ssp. falcicalcarafa bekend. O.pr¡sca komt veelal samen
voor met Orchis anatolica, maar bloeit als regel later.

Nu bezocht ik deze berg opnieuw. Toen ik vanu¡t Kato Horio per scooter de berg
opreed, sloeg de schrik me om het hart, omdat ik zover als ik kon zien, verbrande
dennebomen zag. Gelukkig bleken er nog, naarmate het bergdorp Thr¡pti dichter bij
kwam, groene gedeelten te zijn, waar volop Orchrs anatolica groeide en bloeide. Na
enig zoeken vond ik ook O.prlsca, duidelijk afgescheiden van O.anatotica, in kleine
populaties, maar wel aan de grotere populaties van O.anatolica grenzend. O.prisca
bloeide nog niet. Een deel van de planten had goed ontwikkelde bloeistengels met
knoppen, die binnen enkele dagen open zouden gaan. Andere planten verborgen de
bloeistengel nog in het bladrozet, verborgen in een spitse bladschede. Het zoeken
naar hybriden leverde in het geheel geen resultaat op. Het enige dat opviel aan de
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bloeiende O.anatolica was de grote variatie in kleurtinten, van roodpaars tot lichtrose.

D¡t bezoek was op 9 april.

Enige dagen later, op 11 april, bezocht ik Anatoli, een plaats aan de voet van het

Diktigebergte, met dennenbossen (Aleppo-den) en bekend om een rijke orchideeën-

flora. Orchis anatotica komt er veelvuldig voor. Orchrs prlsca is van deze plaats niet

bekend. Het lijkt echter niet onaannemelijk, dat ook in het Diktigebergte wel plekken

zullen zijn, die een geschikte habitat vormen voor deze soort. lk was zeker niet

verdacht op het vinden van Orcñrs prlsca, en bekeek nog minder de daar groeiende

O.anatolica op mogelijke hybridisatie met O.písca. Toen ik aan het einde van miln

speuren naar orchideeën nog een paar honderd meter een stijgend bospad inliep,

vond ik nog een aantal soorten, die ik hier in het wat opener landschap nog niet was

tegengekomen, waaronder O.anatolica. Een tikkeltje vermoeid van alle klimpartijen

besloot ik een iets in kleur afwijkende O.anatol¡ca te plukken en mee te nemen voor

nadere bestuder¡ng. Er stonden twee van zulke exemplaren. Teruggekeerd in mijn

appartement leverde een nader onderzoek een grote verrassing op' De bloem had

kenmerken van O.anatolica, maar ook van O-prisca. Er zaten drie bloemen aan de

bloeistengel. Het draagblad (bractee) was ongeveer drie vierde maal de lengte van het

vruchtbeginsel. De bloemkleur was zachtlila. De zijdelingse kelkbladeren (laterale

sepalen) waren I mm lang en 4 mm breed, lichtlila met donkere, paarse punten,

groene nerf en groenzweem naast de ned. Ze stonden zijwaarts, licht omhoog als bil

O.prisca, zij het wat minder sterk. Het middelste kelkblad (dorsale sepaal) was 7 mm

lang en 4 mm breed. De zijdelingse kroonbladeren (petalen) waren iets korter,

ongeveer als bil O.patens, d.w.z. niet geheel aanliggend, maar ook niet echt los. De

lip bleek 11 mm lang, overlangs gevouwen, de middenlob 3 mm langer uitstekend. Bij

de spooringang zeer smalle lijsten; spoor 12 mm lang, 1 mm dik, benedenwaarts
gericht. De stippen op de lip waren onregelmatig verspreid, niet over de gehele lengte,

brj twee bloemen ook uitlopend op de zijlobben, bij de één links, bij de ander rechts.

De vlekken op de lip waren donkerder dan de lipkleur. Het middenstuk van de lip was

7,5 mm breed en 6 mm lang, met aan het uiteinde in het midden een duidelijk puntje.

Vergeleken met enerzijds O.anatotica, anderzijds O.prisca, dringt de conclusie zich op

dat de bloem in bepaalde kenmerken op O.prisca lijkt, in andere op O.anatolica en in

weer andere intermediair is:

Van O.anatotica zijn de donkere stippen, de dunne spoor, het schutblad en het puntie

aan het middelste lipdeel.

Van O.prsca zijn het stippenpatroon, de stand van de zijdelings kelkþladeren, de

stippen daarop, de ronde zijlobben van de lip en ook de stand van de spoor.

lntermediair zijn de lengte van spoor en schutblad.

Mijn eindconclusie is daarom, dat ik een kruising heb gevonden tussen O.anafolica en

O.p/sca. Helaas paste het niet in mijn plannen nog eens terug te gaan naar deze plek.
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Het zou zeker van belang zijn geweest voor een waterdichte conclusie het bladrozet
van de plant te bestuderen op vorm en voorkomen van vlekken. wellicht kunnen latere
bezoeken van liefhebbers wat meer zekerheid verschaffen. lk ben graag bereid de
precieze vindplaats aan leden van de werkgroep te beschrijven. zell zalikvermoedelijk
niet zo snel in de gelegenheid zijn nog eens terug te gaan naar deze plek.

N.A. van der Cingel, Hooiweg 1BS, 9765 EG paterswolde
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Kopij voor de uitgave van 1991 dient voor 1 september 1990 bij de redactie ontvan-
gen te zijn. Kopij wordt het liefst ontvangen op diskette (31,tinch-72} Kb of 5/¿ inch-

360 Kb; WordPerfect of ASCII). De kopij dient aan enige voorwaarden te voldoen, die

te vinden zijn in de "lay out-aanwijzingen nr. 3". Deze zijn bij de redactie te verkrijgen.

Beiträge für das Heft von 1991, gegebenenfalls in deutscher Sprache, sind vor dem

1. September 1990 an die Schriftleitung zu senden, die auf Wunsch auch gern Richt-

linien für die Form und Bebilderung eines Arlikels gibt. Die Redaktion bevozugt Zusen-

dung auf Disketten (31h inch-72} Kb oder 5/¿ inch-360 Kb; WordPerfect oder ASCII).

Contributions for the issue of 1991 (in English, if you prefer), should be sent to the

editors before 1 September 1990. On request you will receive directives for the form

and illustrations of an article. Manuscripts on floppy discs are preferred (31h inch-720

Kb ot 5y4 inch-360 Kb; WordPerfect or ASCII).

Dit nummer is vanuit Nederland te bestellen door overmaking van / 20,- (veaending

binnen Europa) op postgirorekening 5914090 van Eurorchis te Haarlem, onder vermel-

ding van "nr. 2". Het volgende nummer is te bestellen door vóór 1-12-1990 / 16,- over

te maken (intekenprijs; daarna f 2O,-). Levering volgt daarop in februari/maart 1991.

Dieses Heft kann in Europa bestellt werden: t ¡ndem Sie einen Brief mit beigeschlos-

senem Euroscheck über f 20,- an D.W. Kapteyn den Boumeester, Haarlem, senden;
2 durch eine Postanweisung auf I 20,-; 3 wenn Sie in ihrem eigenen Land ein Postgiro-

konto haben: durch Überweisung von f 20,- (nie mehr als f 49,-in einer Überwei-

sungl) auf Postgirokonto 5914090 von Eurorchis, Haarlem, Niederlande, unter Angabe

von "Nr. 2". Die nächste Ausgabe (Nr.3) ist vor dem 1.12.1990 zu zahlen (Subskrip-

tionspreis I 16,-; nachher f 20,-). Lieferung erfolgt dann im Februar/März 1991.

This issue can be ordered within Europe: I by sending a letter with enclosed an

Eurocheque of ! 2O,-lo D.W. Kapteyn den Boumeester, Haarlem; 
2 by sending a pos-

tal money order of f 2O,-;3 if you have a postal giro account in your own country: by

remitting / 20,- (never exeeding / 49,- in one transferl) to postal giro account 5914090

of Eurorchis, Haarlem, Netherlands, stating "nr. 2". The next issue (nr.3) has to be

paid before 1112/19W (subscription price / 16,-; later on / 20,ì und will be delivered

in February/March 1991.




