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SYMPOSIUM EURORCHIS 92 

De Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV en de door haar opgerichte 
Stichting Europese Orchideeën van de KNNV organiseren op 26 september 1992 
een internationaal symposium "EURORCHIS 92". 

Sprekers: 

Mrs. M.H.S. Light M.Sc. (Ottawa): Climate correlations with patterns in appearance 

of Epipactis helleborine 
Prof.Dr. H.E. Paulus (Wenen): Signalfëlschung als Bestëubungsstrategie in der 

Gattung Ophrys - Untersuchungen in Si deuropa zum Problem der Artabgren-
zungen 

Dr. J. van der Straaten (Tilburg): Bescherming van orchideeën in een maat- 
schappelijke context; de relatie tussen ecologie en economie (Engels of Duits) 

L. Vanhecke (Brussel): On the population dynamics of Dactylorhiza praetermissa 

Dr. G. van Vliet (Lausanne): European orchids; possibilities and probabilities for 
their protection 

Dr. J.H. Willems (Utrecht): Bottlenecks in establishment and survival of smalt 
populations of rare orchids in Western Europe 

Prof.Dr.lr. E. Willing (Berlijn): Aktueller Stand der Orchideenkartierung in Europa 

Plaats: Katholieke Universiteit, Nijmegen 

Tijd: 	26 september 1992, 9.30 - 17.15 u. 

De symposiumkosten bedragen f 55,-. Inbegrepen zijn o.a. de lunch en de 

symposium-publikatie. 

Aanmelding: voor 1 augustus 1992 (liefst voor 1 juni 1992) 

Informatie en inschrijvingsformulieren: 
Stichting Europese Orchideeën, Ligusterlaan 3, NL-2015 LH Haarlem 
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SYMPOSIUM EURORCHIS 92

Die Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV und die von ihr gegründete

Sticht¡ng Europese Orchideeën van de KNNV veranstalten am26. September 1992
ein internationales Symposium "EURORCHIS 92".

Vorträge

Mrs. M.H.S. Light M.Sc. (Ottawa): Climate correlations w¡th patterns in appearance
of Epipactis helleborine

Prof.Dr. H.E. Paulus (Wien): Signalfälschung als Bestäubungsstrategie in der

Gattung Ophrys - Untersuchungen in Südeuropa zum Problem der Artabgren-
zungen

Dr. J, van der Straaten (Tilburg): Orchideenschutz in gesellschaftlichem Zusam

menhang; das Verhältnis zwischen Ökologie und Wirtschaft (englisch oder
deutsch )

L. Vanhecke (Brüssel): On the population dynamics of Dactylorhiza praetermissa

Dr. G. van Vliet (Lausanne): European orchids; possibilities and probabilities for
thelr protection

Dr. J.H. Willems (Utrecht): Bottlenecks in establishment and survival of small
populations of rare orchids in Western Europe

Prof.Dr.lr. E. Willing (Berlin): Aktueller Stand der Orchideenkart¡erung in Europa

Ort: Un¡versität von Nijmegen
Zeit: 26. September 1992, 9.30 - 17,15 Uhr

Die Tagungsgebühr beträgt f 55,-, Einbegriffen sind u,a. eine Brotmahlzeit in der

Mittagspause und die Symposium-Veröffentlichung.

Anmeldung: vordem 1. August 1992 (wenn möglich vordem 1. Juni 1992)

lnformationen und Anmeldeformulare:
Stichting Europese Orchideeën, Ligusterlaan 3,2O15 LH Haarlem, Niederlande
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ORCHIDEEËN IN DE LIGURISCHE APENNIJNEN 

Jan van der STRAATEN & Marijke VERHAGEN 

Summary 

From May 6 tilt May 20 1991 a hiking tour has been made in the Ligurian Apenmi-
nes as indicated on the map. We followed the Alta Via dei Monti Liguri, a long 
distance waymarked footpath. The distance between the starting point Ventimiglia 

in the West and the finishing point La Spezia is some 400 kilometres. We walked 
a distance of 156 kilometres, between Crocetto d' Orero and I Casoni as indicated 

on the map. Walking on the trail we made estimates of the quantities of all orchids 
which could be seen from the trail. In our opinion estimates of orchids in a well-
defined region are of great scientific importance. The trail has been fixed in the 
landscape as well as in books and on maps. Hence, estimates can be repeated in 
the future. The results of the estimates are found on the distribution maps, where 

the total number of plants seen from the trail are indicated. The grid of the maps 
has been taken from the official Italian maps, scale 1:50.000. The grid used in the 
maps is 5 by 5 kilometres. 

Zusammenfassung 

Vom 6. bis zum 20. Mai 1991 machten wir eine Wanderung durch die Ligurischen 

Apenninen, wie auf der Karte bezeichnet. Wir folgten der Alta Via dei Monte Liguri, 
einer markierten Fernwanderung. Die Entfernung zwischen dem Startpunt Ventimig-

lia und dem Ziel La Spezia betdgt etwa 400 Kilometer. Wir legten 156 Kilometer 
zurck, zwischen Crocetta d'Orero und I Casoni, wie auf der Karte angegeben. 

Wi hrend wir dem Pfad folgten, sch&tzten wir die Anzahl der Orchideen, die vom 
Pfad aus sichtbar waren. Unserer Meinung nach sind Sch&zungen der Orchideen-

zahlen in einer gut definierten Gegend von grol er wissenschaftlicher Bedeutung. 
Der Pfad liegt sowohl im GeWide als auch in Bchern und auf Karten gut fest. 
Deshalb sind die Schtzungen in Zukunft leicht wiederholbar. Das Ergebnis der 

Sch&tzungen - die Zahlen der Pflanzen, die vom Pfad aus sichtbar waren - wurde 

auf Karten iibertragen. Das Gitternetz der Karten (5 x 5 Kilometer) wurde offiziellen 
italienischen Karten im Mailstab 1:50.000 entnommen. 
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ORCHTDEEËN IN DE LIGURISCHE APENNIJNEN

Jan van der STRAATEN & Marijke VERHAGEN

Summary

From May 6 till May 20 1991 a hiking tour has been made in the Ligurian Apenni-
nes as indicated on the map. We followed the Alta Via dei Monti Liguri, a long
distance waymarked footpath. The distance between the starting point Ventimiglia
in the West and the finishing po¡nt La Spezia is sóme 400 kilometres. We walked
a d¡stance of 156 kilometres, between Crocetto d' Orero and I Casoni as indicated
on the map. Walking on the trail we made estimates of the quantities of all orchids
which could be seen from the trail. ln our opinion est¡mates of orchids in a well-
defined region are of great scientific importance, The trail has been fixed in the
landscape as well as in books and on maps. Hence, estimates can be repeated in
the future, The results of the estimates are found on the distribut¡on maps, where
the total number of plants seen from the tra¡l are indicated. The grid of the maps
has been taken from the official ltalian maps, scale 1:50.000, The grid used in the
maps is 5 by 5 kilometres.

Zusammenfassung

Vom 6. bis zum 20. Mai 1991 machten wir eine Wanderung durch die Ligurischen
Apenninen, wie auf der Karte bezeichnet. Wir folgten der Alta V¡a de¡ Monte Ligur¡,
einer markierten Fernwanderung. Die Entfernung zwischen dem Startpunt Ventimig-
lia und dem Ziel La Spezia beträgt etwa 400 Kilometer. Wir legten 156 Kilometer
zurück, zwischen Crocetta d'Orero und I Casoni, wie auf der Karte angegeben.
Während wir dem Pfad folgten, schätzten wir die Anzahl der Orchideen, die vom
Pfad aus sichtbar waren. Unserer Meinung nach sind Schätzungen der Orchideen-
zahlen in einer gut definierten Gegend von großer w¡ssenschaftlicher Bedeutung.
Der Pfad liegt sowohl im Gelände als auch in Büchern und auf Karten gut fest.
Deshalb sind die Schätzungen in Zukunft leicht wiederholbar. Das Ergebnis der
Schätzungen - die Zahlen der Pflanzen, die vom Pfad aus sichtbar waren - wurde
auf Karten übertragen. Das Gitternetz der Karten (5 x 5 Kilometer) wurde offiziellen
italienischen Karten im Maßstab 1:5O.0OO entnommen.
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lnleiding

Van 6 tot 20 mei 1991 hebben wi.j een voettocht gemaakt door het oostelijke deel
van de Ligurische Apennijnen in ltalië, zoals op het kaartje is aangegeven. Het gaat
hier om de zogenaamde Alta Via dei Monti Liguri, een gemarkeerde route over berg-
paadjes, die in het algemeen de waterscheiding over de hoogste bergkammen
volgt. De route is 440 kilometer lang en loopt van Ventimiglia aan de Frans-

Ital¡aanse grens met een boog om Génova en eindigt in de buurt van La Spezia aan

de kust. We liepen het traject van Crocetto d' Orero tot I Casoni, tussen de twee
gestippelde lijnen op de kaart. Onderweg hebben wij schattingen gemaakt van alle

orchideeën, die vanaf het pad zichtbaar waren. Deze schattingen zijn samenge-

voegd per blok van 5 blj 5 kilometer, zoals dit raster voorkomt op de Carta

Topografica d'ltalia schaal 1:50.000. D¡t raster is weergegeven op de versprei-
dingskaartjes. Wij hebben gebruikt gemaakt van de kaartbladen 233 en 234 van
deze kaart en van het blad Monte di Portofino van de Carta Turistica delle Regione
Liguria, schaal 1:50.000. Op de door ons gemaakte verspreidingskaarten per soort
staan alleen de aantallen vermeld, die vanaf het pad zichtbaar waren; wij hebben
dus geen schattingen van de aantallen per blok in de kaarties verwerkt.
Het is uiteraard onmogelijk om alle soorten orchideeën exact te tellen; daarom

hebben wij schattingen gemaakt. Maar schatt¡ngen hebben per definitie een zekere

mate van onnauwkeurigheid. Wi,i hebben dan ook voor een klasse-indeling gekozen,

die dit probleem zo veel mogelijk ondervangt en wel een zogenaamde logaritmische
indeling. Met de zeer ruime grenzen, die vooral bij de grote aantallen optreden, is

het steeds mogelijk gebleken om zonder meer te kunnen vaststellen, of het aantal

exemplaren in een bepaald traject binnen de ene of de andere klasse valt.

Het inventariseren

ln Eurorchis zijn reeds vele malen artikelen verschenen, waarin het voorkomen van

orchideeën in een bepaald buitenlands gebied werd behandeld (zie onder andere

Claessens en Kleynen, 1989; Dekker, 1989; Koopman en Meijer, 1990; Klaver,

1 990; Dekker, 1 990; Claessens en Kleynen, 1 990; De Haan, 1 990; Kreutz 1 990).
ln deze artikelen wordt op verschillende manieren ingegaan op de vraag welke
orchideeën in een bepaald gebied voorkomen. ln het ene geval volstaat men met

een overzicht van soorten en/of vindplaatsen; in een enkel geval worden versprei-
dingskaarten opgenomen, waarbij de verspreiding per blok is weergegeven'
Hoe nauwkeurig en langdurig deze gebieden ook zijn onderzocht, er wordt weinig
kwarìtitatieve informatie gegeven. Weliswaar worden in een aantal gevallen

uitspraken gedaan die een kwantitatief karakter hebben ("de soort komt veel voor
in bossen met Auercus pubescens" of iets dergelijks), maar daarmede komt nog

geen kwantitatieve informatie beschikbaar. Met de hier bedoelde onderzoeken kan

dat ook niet; dat zit in de aard van de gehanteerde vraagstelling. Bij deze onder-
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zoeken wordt een gebied zo goed mogelijk 'uitgekamd' om toch maar een zo com-
pleet mogelijk overzicht te verkrijgen. Het complete overzicht is de doelstelling van 
het onderzoek en met die doelstelling is het zeer moeilijk kwantitatieve informatie 

te verkrijgen. Als men kwantitatieve gegevens wil verzamelen, dient men andere, 

meer op deze vraagstelling gerichte, onderzoeksmethoden toe te passen. 
Het verkrijgen van kwantitatieve gegevens lijkt ons van groot belang. In de eerste 

plaats is er het historische argument. Als wij oude publikaties van bij voorbeeld 
Thijsse lezen, dan wordt ons al snel duidelijk dat de daar beschreven natte 

heidevelden, laagveenweilanden en bloemdijken ongekend rijk waren aan planten 
en vogels, maar op de vraag naar het hoeveel zal men geen antwoord krijgen, want 
er werd toen niet geteld. Uit een oogpunt van bescherming is het dan ook van 

belang dat wij weten waar welke soorten voorkomen en in welke aantallen. Een 

tweede argument vermeldt Beihnert (1991). Hij stelt de vraag aan de orde hoe 
groot een populatie moet zijn om overlevingskansen te hebben. Kleine geïsoleerde 

voorkomens blijken sterk bedreigd te zijn. Dat betekent dat het vaststellen van 
populatiegroottes waardevol is uit beschermingsoogpunt. 

Het is niet eenvoudig om een goed kwantitatief onderzoek in een groter gebied op 
te zetten. Bij vogels is men op dit terrein reeds langer bezig (zie onder andere 

Vogelwerkgroep Avifauna West Nederland, 1981; Hustings, Kwak, Opdam en Reij-

nen (Red.), 1985; SOVON, 1987). Zonder diep in te gaan op de in deze studies 
bediscussieerde problemen, is wel duidelijk dat een kwantitatief onderzoek aan 
duidelijke voorwaarden moet voldoen. Simpele methoden die in principe altijd tot 

hetzelfde resultaat leiden, zijn de beste. 
Wij zijn van mening dat de door ons gevolgde methode in voldoende mate aan de 
criteria voldoet. Zo is er geen enkel misverstand mogelijk over het gevolgde tracé. 
Dit ligt namelijk met markeringen in het landschap vast. Bovendien is het tracé 
beschreven en vastgelegd op kaarten (Centro Studi Unioncamere Liguri, z.j; 

Riccardo e Cristina Carnovalini, 1991). Dat betekent dat deze route over tien of 

twintig jaar via precies hetzelfde tracé kan worden gelopen. Het schatten van de 
hoeveelheid orchideeën, die vanaf het pad zichtbaar zijn, zal ook weinig problemen 

opleveren. Iedere volgende bergloper, die zijn plantjes goed kent, zal tot ver-

gelijkbare schattingen komen, als er tenminste net zo veel orchideeën staan. De 

methode is evenwel alleen toe te passen door geoefende berglopers, aangezien het 
niet ieders zaak is op een steil bergpad met een forse rugzak op ook nog de orchi-

deeën te tellen en de aantallen op te schrijven. 
Tijdens de tocht hebben wij determinaties verricht met behulp van Buttler (1986). 

Bovendien zijn veel exemplaren op dia vastgelegd. Het weer tijdens deze tocht was 
aan de koude kant volgens de bergbewoners, waardoor het groeiseizoen aan de 

late kant was. Het voorjaar was zeer vochtig en zeer koud geweest, wat in het 
terrein goed te merken was. Op de hoogste delen van de route (omgeving Monte 

Aiona) lag nog volop sneeuw. Wij hebben alleen gelopen met goed zicht en bij 
droog weer. Per dag werd een normale dagetappe afgelegd, waarbij wij zo onge- 
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veer de hele dag onderweg waren. De totale afgelegde afstand bedoeg 156 kilo-
meter. Het laagste punt onderweg was de Colle di Creto (605 meter) en het
hoogste punt was de top van de Monte Aiona (1701 meter). Het eerste deel van
de tocht lag voornamelijk onder 1000 meter, het tweede deel lag er veelal boven.
De tijd van het jaar was goed gekozen. Alleen Dactylorhiza maculata s.l. stond niet
in volle bloei.

Het gebied

De Apennijnen vormen hier een batrière tussen de kust van de Ligurische Zee en

de Povlakte. Deze situatie maakt het tot een ingewikkeld gebied. De kust heeft een

Middellandse-Zeeklimaat, maar deze strook is maar een paar kilometer breed'
Bovendien is dit klimaat hier niet zo uitgesproken. Zo heeft La Spezia in de drie

zomermaanden gemiddeld zo'n 45 mm neerslag per maand en kent dan ook geen

zomerdroogte die iuist typerend is voor het mediterrane klimaat. De totale jaarsom

is bijna 1300 mm (Girani, 1991). Dit klimaat l¡jkt het meest op dat van de Noord-

spaanse kust, dat ook niet mediterraan is. De westelijke Povlakte heeft een

continentaal karakter met strenge winters, terwijl de oostelijke Povlakte een

warmer klimaat heeft (zie ook Tomaselli et al, 1973).
De Apennijnen l¡ggen hier tussenin. ledere depressie die hier overheen trekt,
veroorzaakt hoge neerslag in de berggebieden. De neerslag loopt dan ook snel op

tot 25OO mm per jaar op de hoogste kammen. Langs de kust ligt een smalle strook
die als submedlterraan kan worden beschouwd. ln de bergen zelf is een klimaat
met kenmerken van ongeveer alle klimaattypes. De nabijheid van de Ligurische Zee

zorgt dat vooral het zuidelijke deel gematigde temperaturen kent, maar verder naar

binnen kan het fors vriezen. Temperaturen onder -10"C komen volgens de berg-

bewoners niet veel voor. Maar een graad of vijf vorst is in de winter heel normaal'
Sneeuw valt er in grote hoeveelheden. ln de trattoria van Barbagelata (1115 m),

dat het eindpunt is van een dagetappe, hangen prachtige foto's over de inzet van

de voormalige partisanenlegers om de toegangsweg naar het dorp met man en

macht sneeuwvrij te maken. Meer dan een halve meter sneeuw is heel normaal' Bij

koud weer in midden mei viel er dit jaar nog volop sneeuw op de hogere toppen.
Dit heeft een grote invloed op de samenstelling van de vegetatie. Zo is het op

voorhand met behulp van de kaart nauwelijks mogelijk uitspraken te doen over de

aard van de vegetatie op een bepaalde plek. Dat hangt af van het complexe
samenspel van de verschillende klimaattypen. Mediterrane, continentale en alpiene

invloeden zijn in bi.jna alle gebieden aanwezig. De mate waarin de ene invloed

dominant is boven de ander verschilt. Zo waant men zich op de hoogste toppen
tussen de smeltende sneeuw en de veenstroompjes eerder in Schotland dan vlakbij
de Middellandse Zee.

Van oudsher is het gebied met bossen bedekt geweest. Toename van de bevolking
heeft geleid tot kap van deze bossen. Deze gebieden zijn voor het grootste deel als
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Bergweiden met Dactylorhiza sambucina boven Passo Scofera 

bergweide in gebruik genomen. In de lagere delen overheerst de veeteelt, plaatselijk 

vinden we enkele akkers, wijngaarden en boomgaarden. Een groot deel van de 

oppervlakte is echter nog steeds met bos bedekt. In de hogere delen komen 

uitgestrekte beukenbossen voor, terwijl plaatselijk op de zuidelijke hellingen grove 

dennen te vinden zijn. Beneden 800 meter vinden we bossen van tamme kastanjes 

en donzige eik. Steile zuidhellingen vertonen, ook als ze hoog gelegen zijn, een 

mediterrane vegetatie (Tomaselli, 1973). 

De bedreigingen 

Het voorkomen van orchideeën wordt in de Apennijnen door verschillende 

ontwikkelingen bedreigd. In Nederland hebben orchideeën vooral te lijden van de 

intensivering van de agrarische sector en de daarmee samenhangende abiotische 

veranderingen. Het grote gevaar in de Apennijnen is echter de extensivering van 

de landbouw. Al langer dan een eeuw trekken mensen uit deze gebieden weg. Het 

gevolg is dat de traditionele landbouw steeds meer achterwege blijft. Zo op het 

eerste gezicht lijkt dat wellicht geen slechte ontwikkeling, maar bij nader inzien ligt 

dat toch heel anders. 

In de eerste plaats wordt het land voor een groot deel niet meer agrarisch onder-

houden. Veel bergweiden in dit gebied bestaan uit terrassen, die van oudsher op 
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gevolg is dat de tradit¡onele landbouw steeds meer achterwege blijft. Zo op het
eerste gezicht li.¡kt dat wellicht geen slechte ontwikkeling, maar bij nader inzien ligt
dat toch heel anders,
ln de eerste plaats wordt het land voor een groot deel niet meer agrarisch onder-
houden. Veel bergweiden in dit gebied bestaan uit terrassen, die van oudsher op

IEURORCHIS 4,1992



de steile hellingen werden aangelegd om de erosie tegen te gaan. De terrassen
worden van elkaar gescheiden door gestapelde stenen muurties. Als het gebied niet
meer agarisch wordt gebru¡kt, vervallen deze muurtjes en gaat erosie snel zijn werk
doen. De humuslaag verdwijnt en daarmee een groot deel van de vegetatie, Boven-
dien verruigen de graslandgebieden in hoge mate, als ze aan hun lot worden over-
gelaten. Dat leidt tot verdicht¡ng van de grasmat en opeenhoping van nutriënten.
Het gebied wordt daardoor steeds minder geschikt voor orchideeën. Het verdwijnen
van de oorspronkelijke agrarische infrastructuur zal automatisch leiden tot het
verdwijnen van de planten en dieren, die in hun voorkomen van deze infrastructuur
afhankelijk ziin.
Het is niet duideliik in hoeverre zure regen een negatieve ontwikkeling heeft op
deze vegetaties. Van Nederland is bekend, dat met name de grote hoeveelheid stik-
stof (ongeveer 5O kg per ha), die met zure regen naar beneden komt zeer nadelige
invloeden heeft op alle organismen die van voedselarme omstandigheden afhanke-
lijk ziin, waaronder orchideeën (Van der Straaten, 1990). Nader onderzoek naar
deze ontwikkeling in de bezochte gebieden zou gewenst zijn.
Het massaal plukken en uitsteken van orchideeën hebben wij niet vastgesteld. Dit
heeft zeker te maken met de lage bevolkingsd¡chtheid in het gebied en met de

volstrekte afwezigheid van toeristische infrastructuur. Toeristen komt men er niet
tegen. Allerlei andere negatieve factoren, zoals wij die in Nederland kennen, komen

Links worden de terrassen n¡et meer bewerkt, rechts worden ze nog gemaaid (omgev
Barbagelata)
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er evenmin voor. 

De resultaten 

Onmiddellijk valt op dat bepaalde soorten orchideeën er in onvoorstelbaar grote 

aantallen voorkomen. Als men van de realistische veronderstelling uitgaat, dat de 

algemene orchideeën willekeurig verspreid in een blok van 5 bij 5 kilometer voor-

komen en dat men ongeveer 2% van de oppervlakte van een blok telt, dan levert 
een eenvoudige rekensom op, dat in vele blokken enkele millioenen exemplaren 

staan van Orchis morio en Dactylorhiza sambucina. Dat is uitzonderlijk veel. 
Daarnaast valt direct op dat uitgesproken zuidelijke soorten er niet of in zeer lage 
aantallen voorkomen. Dit heeft volgens ons vooral te maken met het feit, dat het 
klimaattype in deze gebieden weinig van doen heeft met het Middellandse-Zee-
klimaat, zoals we reeds eerder uiteen hebben gezet. Hoewel het tijdstip waarop 

men een gebied bezoekt zeker een rol kan spelen, is de vertekening daardoor 

volgens ons in dit geval niet groot. Dit wordt bevestigd door een uitstapje, dat wij 
van de Colla Craiolo maakten naar Varese Ligure. Men daalt dan af van 900 naar 

300 meter. In dit dal komen vooral weiden voor, die op dat tijdstip niet werden 

begraasd. Behalve millioenen exemplaren van Orchis morio waren er grote aantallen 
Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Orchis palustris (enkele), Orchis laxiflora 
en Orchis provincialis te zien. Dit dal stond duidelijk meer onder invloed van het 

Middellandse-Zeeklimaat. Ook in het voorkomen van bepaalde vogelsoorten kwam 
dit tot uitdrukking. 

Bespreking per soort 

Cephalantera longifolia 

Slechts op één plaats kwam deze soort voor. Gegeven de opvallendheid van de 

bloeiende planten lijkt het ons uitgesloten dat we exemplaren over het hoofd 

hebben gezien. De groeiplaats lag in een bos met grove den op zanderige, voedsel-
arme grond. Het ging om enkele tientallen exemplaren. 
Op verschillende plaatsen dichter naar de kust en op een hoogte onder 700 meter 
hebben wij later grote aantallen bloeiende exemplaren gevonden in bossen met 

Grove den en Donzige eik. Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken, dat voor 
deze soort elders in de omgeving betere groeiplaatsen aanwezig zijn. 

Dactylorhiza maculata s.l. 

De verspreiding van deze soort wordt op de kaart niet correct weergegeven. Dit 
hangt samen met het tijdstip van ons bezoek aan dit gebied. De soort bloeide alleen 
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in de lager gelegen delen. Dat betekent dat we in hoger gelegen delen zeker grote 

aantallen hebben gemist. We hebben de stellige indruk dat het niet-voorkomen in 

het zuidoostelijke deel van het gebied, zoals de kaart dat weergeeft, juist is. Het 

lijkt erop dat de soort daar, ook in ogenschijnlijk geschikte biotopen, ontbreekt. De 

soort komt vooral voor op vochtige plaatsen, zowel in de bossen als daarbuiten. 

Hij ontbreekt echter geheel in de uitgestrekte beukenbossen. 

Dactylorhiza sambucina 

Deze soort is dé orchidee van de bergweiden. Vooral als de vegetatie aan de korte 

kant is, floreert de soort wonderwel. Buttler (1986) geeft op dat de soort tot 2100 

meter voorkomt. De verspreiding in dit deel van de Apennijnen is echter geheel 

anders. De soort komt vooral voor op bergweiden op circa 1000 meter hoogte. Uit 

het verspreidingkaartje blijkt, dat de soort bij voorbeeld ontbreekt op de bergweiden 

rondom de Monte Aiona (1701 m): in de zes hoog gelegen blokken rondom deze 

berg ontbreekt de soort zelfs geheel. Het voorkomen op bergweiden is over het 

algemeen erg verspreid. De dichtheden per vierkante meter zijn zelden hoog, maar 

ze staan wel overal, zolang er maar kort gras is. Buiten bergweiden komt deze 

soort nauwelijks voor. Dit wijkt af van hetgeen Buttler (1986) en Landwehr (1977) 

vermelden, die beiden lichte bossen ook als standplaats vermelden. Het optreden 

in groepjes, waarover Landwehr (1977) spreekt, werd nauwelijks waargenomen. 

De verruiging van de vegetatie als gevolg van het achterwege laten van agrarisch 

beheer is desastreus voor de soort. De kortgrazige vegetatie verdwijnt dan en de 

laagblijvende orchideeën kunnen niet meer boven de dichte grasmat uitkomen. 

Listera ovata 

Deze soort werd slechts op enkele plaatsen aangetroffen. De planten staan in deze 

periode nog niet in bloei, maar de bladeren zijn dermate opvallend, dat zeker geen 

exemplaren over het hoofd zijn gezien. Ze stonden bijna steeds op plaatsen, waar 

enige directe menselijke invloed waarneembaar was, zoals langs bospaden in de 

omgeving van dorpjes, in de directe omgeving van enkele huizen of langs verkeers-

wegen. Steeds werd aan de lagere delen de voorkeur gegeven. Buttler (1986) geeft 

een hoogte tot 2000 meter op; maar in dit deel van de Apennijnen komt de soort 

nergens boven de 800 meter voor. 

Ophrys sphegodes 

Het was niet mogelijk de ondersoort van deze planten te bepalen. Het betrof twee 

exemplaren, die in volle bloei stonden op een hoogte van ongeveer 1000 meter. De 

groeiplaats was een zanderig voedselarm stukje in de volle zon op een zuidhelling. 

Ook voor deze soort geldt, dat het ons niet duidelijk is waarom hij uitgerekend hier 
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De verruiging van de vegetatie als gevolg van het achterwege laten van agrarisch
beheer is desastreus voor de soort. De kortgrazige vegetatie verdwijnt dan en de

laagblijvende orchideeën kunnen niet meer boven de d¡chte grasmat uitkomen.

L¡stera ova-ta

Deze soort werd slechts op enkele plaatsen aangetroffen. De planten staan in deze
periode nog n¡et in bloei, maar de bladeren zijn dermate opvallend, dat zeker geen
exemplaren over het hoofd zijn gezien. Ze stonden bijna steeds op plaatsen, waar
en¡ge directe menselijke invloed waarneembaar was, zoals langs bospaden in de

omgeving van dorpjes, in de directe omgeving van enkele huizen of langs verkeers-
wegen. Steeds werd aan de lagere delen de voorkeur gegeven. Buttler (1986) geeft
een hoogte tot 2000 meter op; maar in dit deel van de Apenniinen komt de soort
nergens boven de 800 meter voor.

Ophrys sphegodes

Het was niet mogelijk de ondersoort van deze planten te bepalen, Het betrof twee
exemplaren, die in volle bloei stonden op een hoogte van ongeveer l OOO meter. De
groeiplaats was een zanderig voedselarm stukje in de volle zon op een zuidhelling.
Ook voor deze soort geldt, dat het ons n¡et duidelijk is waarom hii uitgerekend hier
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voorkwam en elders op allerlei ogenschijnl¡jk aantrekkelijke plaatsen ontbrak. Het
liikt ons, dat de klimatologische factor ook hier doorslaggevend was.

Orchis mascula

Deze soort heeft ons nogal wat hoofdbrekens gekost wat het bepalen van de
ondersoorten betreft. ln veel gevallen kwamen wij er niet echt uit. ln ieder geval
is wel duidelijk, dat de ondersoorten sign¡fera en olbiensis hier niet voorkomen.
Waarschijnlijk behoren de meeste exemplaren tot de ondersoort mascula, maar
uitgesproken a cut¡flora-exemplaren werden door ons ook vastgesteld.
De verspreiding van deze soort in het gebied is nogal gelijkmatig, zoals uit het
verspreidingskaartje ook blilkt. Dit hangt samen met de uiteenlopende vegetatie-
typen, waarin de soort voorkomt. Bergweiden, wegranden en niet te dichte bossen
(behalve beukenbossen) vormen de hab¡tat, Soms kan de soort in grote hoeveel-
heden in een klein gebied voorkomen, maar over het algemeen is het voorkomen
meer verspreid.
Het opgeven van de bergWeiden heeft nauwelijk negatieve gevolgen voor deze
soort. Op de bergweiden staat hij toch al vooral aan de rand in de overgangen naar
struikachtige vegetaties. Verruiging heeft hierop waarschijnlijk pas in een heel laat
stadium invloed. De uitgesproken voedselarme delen van de bergweiden, waarin
Orchis morio massaal voorkomt, worden door O. mascula duidelijk gemeden, Hij
voelt zich over het algemeen in de wat voedselrijkere delen meer op zijn plaats. Het
valt op, dat de soort ook meer in de hoger gelegen delen voorkomt dan met
Dactylorhlza sambuc¡na en O, morio het geval is.

Orchis morio

Landwehr (19771 vermeldt : "ln het mediterrane gebied is de ssp. prcfa de meest
voorkomende vorm hoewel de ssp. morio daar ook voorkomt, ln het algemeen kan
men zeggen dat Orchis morio naar het zuiden steeds slanker wordt en meer en
meer het picta-type aanneemt. ln Zuid-Frankrijk en Noord-Joegoslavië is het bij
voorbeeld vaak moeilijk om uit te maken met welke vorm men te maken heeft". Het
beeld in de Apennijnen is echtef beslist het tegenovergestelde. Wij waren niet in
staat om gedurende de gehele tocht ook maar één plant als picÞ f.e determineren.
Wij hebben alleen uitgesprcken mor¡o-planten kunnen vaststellen. Als men planten
in de laagst gelegen gebieden onderzoekt, kan men exemplaren vinden, waarvan
de morio-kenmerken niet zo uitgesproken zijn, maar ze blijven wel steeds binnen
de marges van het morio-complex. Het lijkt ons toe dat dit verschijnsel veroorzaakt
wordt door het typische klimaattype in de Apennijnen, waarover reeds eerder is

gesproken. Een uitgebreider onderzoek zou hier echter op zijn plaats zijn.
Hoewel O. morio zeer veel op bergwe¡den voorkomt, is zijn habitat veel breder, Op
de bergweiden komt de soort vooral in de schrale vegetat¡es voor. Daarbuiten kan
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men de soort in lagere dichtheden aantreffen in allerlei andere vegetatietypen,
behalve beukenbossen en dichte naaldbossen. Buttler (1 986) vermeldt dat de soort
tot 2OOO meter voorkomt. ln de Apenni.jnen komt de soort echter vooral onder
11OO meter voor. ln de hoger gelegen bergweiden rondom de Monte Aiona (1701

m) is hij zelfs geheel afwezig.
Het achterwege laten van agrarische bedrijfsvoering heeft bij deze soort tot

op heden niet zulke negatieve gevolgen gehad als bij Dactylorhiza sambucina. Dal
wordt enerzijds veroorzaakt doordat O. morio niet zo'n uitgesproken soort van
bergweiden is. Bovendien is het verspreid¡ngspatroon van O. morio in de berg-
weiden ook anders. D. sambucina komt verspreid over de gehele bergweide voor,
maar Orchis morio groeit vooral in uitgesproken schrale, voedselarme vegetaties.
Deze vegetatietypen hebben in de eerste jaren na het opgeven van de bergweiden
minder van verruiging te li.iden dan de voedselrijkere delen. Het is u¡teraard nog
maar de vraag hoe dit beeld er over enkele tientallen iaren zal uitzien.

Orchis provincialis

De door Landwehr (1977) gegeven omschrijving van het voorkomen voldoet in

hoge mate aan de situatie in dit deel van de Apennijnen: "Bij voorkeur op
beschutte, lommerrijke plaatsen en in loof- en naalbos, vaak op humusrijke grond;
in milieus met een tamelijk hoge luchtvochtigheid en een mild microklimaat,.. ln
maquisachtige begroeiingen en beschutte bergweiden, op lichtere plaatsen in

bossen van Auercus pubescens, Pinus sylvestris, Castanea sativa en dergelijke
soorten", De op de kaart weergegeven verspre¡ding correspondeert met die gebie-
den, waarop deze beschrijving van toepassing is, De aantallen ziin niet groot. De

orchidee komt nergens in hoge dichtheden voor; de planten staan over het
algemeen nogal verspreid op de groeiplaatsen.
Buttler (1986) vermeldt dat de soort voorkomt tot 1700 meter. ln de Apenni.jnen
is dit aanzienli.jk lager; boven omstreeks 9OO meter zal men tevergeefs naar deze
prachtige orchidee zoeken. Dit hangt waarschijnlijk samen met het snel toenemen
van de alpiene component in het klimaat, wannneer men eenmaal boven de 1000
meter ¡s. Gegeven de groeiplaatsen kan men zich niet goed voorstellen, dat het
opgeven van de bergweiden een negatieve invloed op het aantal exemplaren heeft.

Platanthera bifolia

We hebben twee goed bloeiende exemplaren gevonden op een zuidhellinkje in een
opgegeven bergweide, waarin het gras afgewisseld werd met brem en Er¡ca

arborea op ongeveer 1000 meter. Het is onduidelijk waarom de soort uitgerekend
daar wel en elders niet voorkomt. Het is ook onduidelijk waarom de soort in dit
gebied eigenlijk afwezig is.
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SYMPOSIUM EURORCHIS 92

The "Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV" and its foundation "Stichting
Europese Orchideeën van de KNNV" will organize an international symposium
"EURORCHIS 92" on 26th September 1992.

Lectures

Mrs. M.H.S. Light M.Sc. (Ottawa): Climate correlationswith patterns in appearance
of Epipactis helleborine

Prof.Dr. H.E. Paulus (Vienna): Signalfälschung als Bestäubungsstrategie ¡n der
Gattung Ophrys - Untersuchungen in Südeuropa zum Problem der Artabgren-
zungen

Dr. J, van der Straaten (Tilburg): Protection of orchids in connection with the
public environmenq the relationship between ecology and economics (in

English or German)
L. Vanhecke (Brussels): On the population dynamics of Dactylorhlza praetermissa
Dr. G. van Vliet (Lausanne): European orchids; possibilities and probabilit¡es for

their protection
Dr. J.H. Willems (Utrecht): Bottlenecks in establishment and survival of small

populations of rare orchids in Western Europe
Prof,Dr.lr. E. Willing (Berlin): Aktueller Stand der Orchideenkartierung in Europa

Place: University of Nijmegen
Time: 26th September 1992, 9.30 a.m. - 17.15 p.m.

The registration fee for the symposium is Dfl 55,- , including lunch and the
symposium proceedings

Registration: before 1st August 1992 (if possible before 1st June 1992)

lnformation and registration forms:
Stichting Europese Orchideeën, Ligusterlaan 3,2O15 LH Haarlem, Netherlands

26 EURORCHIS 4,1992



AFWIJKENDE BLOEIWIJZEN BIJ ORCHIDEEËN IN DRENTHE 

Hans DEKKER 

Summary 

In this article the find in the Dutch province of Drenthe of some orchids with 
aberrant flowers or infiorescences are described, viz. of: 

1. a specimen of Dactylorhiza maculata with a forked inflorescence, 
2. two specimens of an albino D. maculata (with pearl-white or light-yellow pol-

linia in stead of violet ones as is normal in D. maculata var. candidissima), 
3. some specimens of D. praetermissa with flowers with a very small, deep 

three-lobed lip. 

Zusammenfassung 

In diesem Artikel werden die Funde einiger Orchideen mit abweichenden BI6ten 
oder Bkitensdnden in der niederlkidischen Provinz Drenthe beschrieben: 
1. eine Dactylorhiza maculata mit verzweigtem Bltenstand, 
2. zwei Exemplare einer albinotischen D. maculata, die statt violetter Pollinien -

wie bei D. maculata var. candidissima ublich ist - perlweiRe bis hellgelbe 
Pollinien hatten, 

3. einige Exemplare einer D. praetermissa, deren Blten eine kleine, stark 

dreilappige Lippe hatten. 

Inleiding 

Tijdens veldwerk komen we af en toe planten met afwijkende bloeiwijzen tegen. 

Soms zijn dit planten die door weersomstandigheden zijn misvormd. Met name 

droogte en vorst zijn verantwoordelijk voor sommige vreemde bloeiwijzen, die 
uiteraard niet genetisch zijn vastgelegd. Anders ligt dit bij afwijkende kleuren, en 

lipvormen en andere merkwaardige verschijnselen die af en toe gevonden wor-
den. Met name kleurvariaties zijn soms zeer fraai. Bij zulke planten is de kleur-

stofsynthese uitgevallen of verstoord (Buttler 1986). Soms zijn de planten in 
hun geheel afwijkend van kleur. Dit komt b.v. voor bij Epipactis-soorten. E. hel-

leborine is soms in zijn geheel geel gekleurd. Het bladgroen of chlorofyl is dan 

verminderd aanwezig. E. purpurata kent een vorm waarbij de gehele plant roze 
is gekleurd. In andere gevallen worden soms planten gevonden met meer lippen 
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1. eine Dactylorh¡za maculata mit verzweigtem Blütenstand,
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wie bei D, maculata va¡. candidissrrna üblich ist - perlwe¡ße bis hellgelbe
Pollinien hatten,

3. einige Exemplare einer D. praetermissa, deren Blüten eine kleine, stark
dreilappige Lippe hatten.

lnleiding

Ti.jdens veldwerk komen we af en toe planten met afwijkende bloeiwijzen tegen.
Soms zijn dit planten die door weersomstandigheden zijn misvormd. Met name
droogte en vorst zijn verantwoordelijk voor sommige vreemde bloeiwijzen, die
uiteraard niet genetisch zijn vastgelegd. Anders ligt dit bij afwijkende kleuren, en

lipvormen en andere merkwaardige verschijnselen die af en toe gevonden wor-
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verminderd aanwezig. E. purpurata kent een vorm waarbij de gehele plant roze
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Tweekoppige Dactylorhiza maculata 

per bloem of met zes sepalen i.p.v. drie. Volgens Buttler (1986) komen deze 

structuurvariaties tot stand doordat tijdens de ontwikkeling storingen optreden. 

Sommige planten of zelfs populaties met misvormde of anders gekleurde bloe-

men kunnen jaar in jaar uit weer tot bloei komen en zich zelfs uitbreiden. Drie 

afwijkende bloeivormen uit Drenthe wil ik hier nader voorstellen. 

Een tweekoppige Dactylorhiza maculata 

Tijdens veldwerk in het Drenthse A-

gebied in juni 1989 werd in een popu-

latie Dactylorhiza maculata een plant 

gevonden met een dubbele bloeiwijze. 

In de bovenste helft vertakte de sten-

gel zich. Beide stengeldelen droegen 

volkomen normale bloeiwijzen, zij het 

dat zij vergeleken bij de overige plan-

ten wat kort waren. In de rest van de 

populatie werden geen afwijkende 

bloeiwijzen gevonden. Het terrein be-

staat uit in bos gelegen zeer vochtig 

grasland, dat onder invloed staat van 

matig mineraalrijke kwel. De vegetatie 

bestaat uit Veldrusschraalland (Jun-

cetum acutiflori) met fragmentair ont-

wikkeld blauwgrasland (Cirsio-Moli-

nietum). Lokaal komt in het terrein het 

Kleine zeggen-verbond (Caricetum 

curto-echinatae) voor. De tweekoppi-

ge D. maculata werd gevonden in een 

vrij sterk beschaduwd deel van het 

terrein dat tot het blauwgrasland 

moet worden gerekend. 

In 1990 werd de plant niet meer terug 

gevonden. Uit de literatuur zijn mij geen gegevens bekend over het voorkomen 

van dergelijke planten. Het is mogelijk dat anderen in het veld ook wel eens 

dergelijke planten hebben gezien. Het zou interessant zijn eventuele vondstgege-

vens eens op een rijtje te zetten. 

Dactylorhiza maculata var. candidissima 

In een onder invloed van vrij mineraalrijke kwel ontwikkeld trilveen in een oude 

gegraven laagte bij Assen vond ik in 1988 een exemplaar van de variëteit 
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per bloem of met zes sepalen i.p.v. drie. Volgens Buttler (1986) komen deze
structuurvariaties tot stand doordat tijdens de ontwikkeling storingen optreden.
Sommige planten of zelfs populaties met misvormde of anders gekleurde bloe-
men kunnen jaar in jaar u¡t weer tot bloei komen en zich zelfs uitbreiden, Drie
afwijkende bloeivormen uit Drenthe wil ik hier nader voorstellen.

Een tweekoppige Dactylorhiza maculata

Tiidens veldwerk in het Drenthse A-
gebied in juni 1989 werd in een popu-

lalie Dactylorhiza maculata een plant
gevonden met een dubbele bloeiwiize.
ln de bovenste helft vertakte de sten-
gel zich. Beide stengeldelen droegen
volkomen normale bloeiwiizen, zii het
dat zij vergeleken bij de overige plan-

ten wat kort waren. ln de rest van de
populatie werden geen afwiikende
bloeiwijzen gevonden. Het terre¡n be-

staat u¡t in bos gelegen zeer vochtig
grasland, dat onder invloed staat van
matig mineraalriike kwel. De vegetat¡e
bestaat uit Veldrusschraalland (Jun-

cetum acutiflori) met fragmenta¡r ont-
wikkeld blauwgrasland (Cirsio-Moli-
nietum). Lokaal komt in het terre¡n het
Kleine zeggen-verbond (Caricetum

curto-echinatael voor. De tweekoppi-
ge D. maculata werd gevonden in een

vrij sterk beschaduwd deel van het
terrein dat tot het blauwgrasland
moet worden gerekend. Tweekoppige Dactyloth¡za maculata

ln 1990 werd de plant niet meer terug
gevonden. Uit de literatuur ziln mil geen gegevens bekend over het voorkomen
van dergelijke planten. Het is mogelijk dat anderen in het veld ook wel eens
dergelijke planten hebben gezien. Het zou ¡nteressant zijn eventuele vondstgege-
vens eens op een rijtje te zetten.

Dactylorhiza maculata var, candidissima

ln een onder invloed van vrij mineraalrijke kwel ontwikkeld trilveen in een oude
gegraven laagte bij Assen vond ik in 1988 een exemplSar van de variëteit
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candidissima van Dactylorhiza maculata. De variëteit onderscheidt zich van de 
gewone vorm door de helderwitte lip, zonder enige vorm van tekening en de 

roomwitte tot lichtgele polliniën. In veel populaties van D. maculata s.l. kan men 
soms vrijwel witte exemplaren aantreffen, maar dan zijn de polliniën toch altijd 

paars en is er een vage tekening van lijntjes of puntjes. De plant werd vergezeld 
van vier exemplaren van de normale vorm. Het terrein was zeer nat en de be-
groeiing bestond uit diverse soorten Sphagnum met daarnaast veel Narthecium 
ossifragum, Juncus acutiflorus en Viola palustris. Het terreintje was vroeger veel 
groter, maar was helaas vrijwel dichtgegroeid. Daarom werden door mij pogin-
gen ondernomen om via vrijwilligers de opslag te laten verwijderen. Helaas is in 
het kader van een herstelplan voor het landschap ter plaatse ten gunste van 

amfibieën en reptielen de laagte op een onbewaakt ogenblik vrijwel geheel door 

middel van een verplaatsbare kraan leeg gehaald. Van de trilveenvegetatie is op 
het laatste nippertje nog een klein gedeelte bewaard gebleven. De variëteit 
candidissima is helaas door de werkzaamheden verdwenen. Tot mijn vreugde 
ontdekte ik in juli 1991 in een ander terrein een nieuwe vindplaats van deze 

variëteit. In een droog schraalgrasland op keileem bij Anderen werd een exem-
plaar van de varieteit gevonden. De plant groeit hier temidden van enkele 
honderden gewone exemplaren van D. maculata en enkele Platanthera bifolia. 
Overigens bestaat de vegetatie uit heischraal grasland met o.m. veel Rhinanthus 
serotina, Agrostis capillaris en Gentiana pneumonanthe. Het is te hopen dat 
deze plant een langer leven beschoren is. 

Een afwijkende Dactylorhiza praetermissa ssp. praetermissa 

In 1987 werd bij Gees een kleine populatie van Dactylorhiza praetermissa ssp. 
praetermissa gevonden. De planten groeiden in het talud van een brede sloot in 
het dal van de Geeserstroom. De populatie bestond uit 25 planten, waarvan een 
enkele afwijkende bloemen had. In plaats van de vrij grote, vrijwel gaafrandige 
lip, hadden deze planten een kleine zeer sterk drielobbige lip. De lip leek met 

enige verbeelding op die van Orchis mi/itaris, maar dan zonder de vertakking aan 

de onderzijde. 

Helaas zijn de afwijkende planten nooit apart geteld. De totale populatie was in 
1988 gegroeid tot 31 planten. De planten met de afwijkende lipvorm waren ook 

weer present. In 1989 was de populatie een stuk kleiner, namelijk 23 planten. 
Dit had echter een duidelijke oorzaak: een groot deel van de planten was 

uitgegraven.... In 1990 werd door een toevallige passant gezien, dat iemand 
weer aan het uitgraven was. Hij noteerde het kenteken van de auto en gaf dit 

door aan de plaatselijk politie. Deze stelde zich met mij in verbinding en geza-

menlijk gingen we naar de eigenaar van de auto. De persoon in kwestie woonde 

dicht bij de vindplaats en had een fraaie vijver met veel wilde planten. Na enig 
zoeken vonden we de bewuste orchideeën, waaronder vijf exemplaren met een 
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overigens bestaat de vegetatie uit heischraal grasland met o.m. veel Rhinanthus
serotina, Agrostis capillaris en Gentiana pneumonanthe. Het is te hopen dat
deze plant een langer leven beschoren is.

Een afwijkende Dactylorhiza praetermissa ssp. praetermissa

ln 1987 werd bij Gees een kleine populatie van Dactylorhiza praetermissa ssp.
praetermissa gevonden, De planten groeiden in het talud van een brede sloot in

het dal van de Geeserstroom. De populatie bestond uit 25 planten, waarvan een

enkele afwijkende bloemen had. ln plaats van de vrij grote, vrijwel gaafrandige

lip, hadden deze planten een kleine zeer sterk drielobbige lip. De lip leek met
enige verbeelding op die van Orchis militaris, maar dan zonder de vertakking aan

de onderzijde.
Helaas zijn de afwijkende planten nooit apart geteld, De totale populatie was in

1988 gegroeid tot 31 planten. De planten met de afwijkende lipvorm waren ook
weer present. ln 1989 was de populatie een stuk kleiner, nameli.ik 23 planten.

Dit had echter een duidelijke oorzaak: een groot deel van de planten was
uitgegraven.,.. ln 1990 werd door een toevallige passant gezien, dat iemand
weer aan het uitgraven was. Hij noteerde het kenteken van de auto en gaf dit
door aan de plaatselijk politie. Deze stelde zich met mij in verbinding en geza-

menlijk gingen we naar de eigenaar van de auto. De persoon in kwestie woonde
dicht bij de vindplaats en had een fraaie vijver met veel wilde planten. Na enig
zoeken vonden we de bewuste orchideeën, waaronder vijf exemplaren met een
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Links een normale lip van Dacty/orhiza praetermissa ssp. praetermissa (naar Reinhard 1990); 
rechts de afwijkende vorm uit Gees. 

afwijkende lip! Deze planten maakten het bewijs, dat de planten uit de bewuste 
sloot kwamen, waterdicht. Na enig aandringen werd er bekend. Er werd afge-
sproken dat de planten in september van dat jaar, dus na de bloei, weer uitge-
graven en teruggebracht zouden worden naar het oorspronkelijke beekdal. Dit is 
ook gebeurd. Overigens, de dader heeft uiteindelijk geen bekeuring gehad. 
Wegens het sterk verbeterde gedrag en het berouw van de dader is de zaak 
geseponeerd. Er bestaat tegenwoordig een goed contact tussen de dader, die 
zich als ijverige natuurbeschermer heeft ontpopt, en het Consulentschap 
Natuur-, Milieu- en Faunabeheer. 
In 1991 werden in totaal 32 planten geteld. De populatie breidt zich dus weer 
uit. De planten met de afwijkende bloemen waren ook weer present en wel met 
ongeveer 10 exemplaren. Deze planten worden blijkbaar wel bestoven en 
kunnen zaad zetten. Het is uiteraard niet bekend, of ook hun nakomelingen 
afwijkende bloemen hebben. De komende jaren zal de populatie-ontwikkeling 
verder worden gevolgd. 
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Links een normale lip van Dactyloth¡za prcetetmissa ssp. ptaeterm¡ssa (naar Re¡nhard 1990)
rechts de âfw¡¡kende vorm uit Gees.

afwijkende lip! Deze planten maakten het bewils, dat de planten uit de bewuste
sloot kwamen, waterdicht. Na enig aandringen werd er bekend. Er werd afge-
sproken dat de planten in september van dat jaar, dus na de bloei, weer uitge-
graven en teruggebracht zouden worden naar het oorspronkelilke beekdal. Dit is

ook gebeurd, Overigens, de dader heeft uiteindelijk geen bekeuring gehad.

Wegens het sterk verbeterde gedrag en het berouw van de dader is de zaak
geseponeerd. Er bestaat tegenwoordig een goed contact tussen de dader, die
zich als iiverige natuurbeschermer heeft ontpopt, en het Consulentschap
Natuur-, Milieu- en Faunabeheer.
ln 1991 werden in totaal 32 planten geteld. De populatie breidt zich dus weer
uit, De planten met de afwijkende bloemen waren ook weer present en wel met
ongeveer 1O exemplaren. Deze planten worden blijkbaar wel bestoven en

kunnen zaad zetten. Het is uiteraard niet bekend, of ook hun nakomelingen
afwijkende bloemen hebben, De komende jaren zal de populatie-ontwikkeling
verder worden gevolgd.
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TWEE BIJZONDERE ORCHIDEEËNVONDSTEN UIT DE MONTE GARGANO
(FOGGIA, ITALIË), WAARONDER EEN N¡EUWE HYBRIDE

Hans DEKKER

Summary

During a vis¡t to the Monte Gargano in ltaly Orchis papilionacea ssp, grandiflora
was found, which hitherto was not yet known from this area. Moreover the hybrid
between Ophrys apul¡ca and Ophrys incubacea was found, which is described as
a new nothospecies, Ophrys x yvonnae H.Dekker.

Zusammenfassung

Während eines Aufenthalts im Gargano-Gebiet in ltalien wwde Orchis papilionacea
ssp. grandiflora gefunden, die noch nicht vom Gargano-Gebiet bekannt war. Außer-
dem wurde die Hybride zwischen Ophrys apulica und Ophrys incubacea gefunden;
sie wird als neue Nothospezies, Ophrys x yvonnae H.Dekker, beschrieben.

lnleiding

ln 1991 werd voor de tweede maal een bezoek gebracht aan de Monte Gargano
in het zuiden van ltalië. Tijdens de eerste keer, in 1990, was de orchideeënflora
door o.m. droogte slecht ontwikkeld. Daarom wilden we in 1991 nog een keer naar
dit gebied, om te zien of het dan beter zou zijn.
Door een koude en vochtige winter was het voorjaar laat. ln april waren er nog
dagen met hagel en sneeuw! Dit alles had een vertraagde bloei tot gevolg. Aan-
gezien onze vakantie een groot deel van de maand mei besloeg, troffen we door
die vertraagde bloei op dit relatief late tijdstip toch nog veel bloeiende orchideeën
aan. We vonden ook enkele bijzondere orchideeën zoals een geheel lichtgroen
gekleurde Orchis coriophora en verscheidene populaties van Anacamptis pyramida-
/þ die geheel uit witte exemplaren bestonden, Twee vondsten sprongen er echter
uit, n.l. een vermoedelijke vondst van een populatie van Orchis papilionacea ssp.
grandiflora en een hybride tussen Ophrys apulica en O. incubacea. Deze lwee
vondsten zullen hier nader worden beschreven.
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Orchis papilionacea ssp. grandiflora

Orchis papilionacea wetd tot in de zest¡ger jaren veelal als één soort opgevat,
zonder ondersoorten, maar met enkele variëteiten. Zo werden tot de variëteil rubra
planten gerekend met een ongetekende, vrij kleine en meestal roze tot rood gekleur-
de l¡p. Met de variëteit grandiflora werden grootbloem¡ge planten met een duidelijk
met lijntjes getekende lip bedoeld. Baumann (1986) gaf in een artikel over dit
onderwerp aan, dat Orchis papilionacea onder te verdelen is in vier ondersoorten,
n.l. de ondersoorten papilionacea (de vroegere rubral, grandíflora, heroica en

schirwanica. Deze ondersoorten zouden geografisch vicariërende types zijn, die,
behalve op Corsica en Sardinië, streng van elkaar gescheiden zijn. De verdeling zou
als volgt zijn:

papilionacea grandif lora heroica schirwanica

Italië, West-
Joegoslavië
Corsica
Sardinië

Spanje
Frankrijk
Corsica
Sardinië
Sicilië

Griekenland
Kreta
Turkiie

lsraël
Zuid-Turkije
Kaukasus

Met name in het overgangsgebied lussen grandiflora en papilionacea komen pro-
blemen voor, ln een artikel over de orchideeën van de provincie Grosseto (Dekker

1990) beschreef ik vondsten van de ondersoorl grandiflora, Orchis papilionacea
komt daar voor in twee vormen: planten met een egaal gekleurde, ongetekende lip
en planten met grotere bloemen met een duidelijk met liintjes getekende lip.
Aangezien het eiland Corsica hemelsbreed slechts 1OO km van de Monte Argentario
ligt, ¡s het niet verwonderlijk beide vormen door elkaar te vinden.
Groter was onze verbazing ook in het Monte Gargano-gebied planten te vinden met
een getekende, grote lip. Tijdens een wandeling aan de voet van de Monte Spigno
troffen wij op 9 mei 1991 een populatie van Orchis papilionacea aan, die nog in het
knopstadium was, behoudens enkele planten die juist in bloei kwamen. Dit vonden
we enigszins merkwaardig, aangezien we tijdens de wandeling veel vrijwel uitge-
bloeide exemplaren hadden gezien. Een nader onderzoek toonde aan, dat de plan-

ten duidelijk afweken van wat we eerder die dag hadden gezien. De vrijwel uitge-
bloeide planten behoorden zonder twijfel tot de ondersoorl papilionacea met een
ongetekende en vrij kleine lip. De nieuw gevonden planten hadden een zeer sterk
getekende en grotere lip. De lip was 18 mm breed en 19 mm lang, duidelijk groter
dan de gemiddelde lip van de planten die tot de ondersoortpapilionacea behoren
(resp. 1 1 ,9 x 1 1.7 mm; Baumann 1986).
Deze vondst betreft voorzover mij bekend, de eerste vondst van de ondersoort
grandiflora in dit gebied, Lorenz en Gembardt (1987) geven voor het gebied alleen
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de ondersoort papilionacea aan. Volgens hen "kommt 0. papilionacea ssp. papilio-
nacea am Gargano ausschlielllich in der zentralmediterranen Form mit kleiner, 

einheitlich rot gefërbter Blte vor". 

De vondst van de ondersoort grandiflora geeft aan, dat de strikte geografische 

scheiding van de ondersoorten papilionacea en grandiflora te kunstmatig is. 
Mogelijk komen door onderzoek van populaties in het midden van Italië meer 

vondsten van de ondersoort grandiflora aan het licht, zodat in Italië een identieke 

situatie bestaat als op Corsica, waar de ondersoorten naast elkaar voorkomen. 

Kapteyn den Boumeester (1988 + mond.meded.) heeft echter ook op Corfu eens 

een van de ondersoort papilionacea afwijkende plant gevonden, die een duidelijk 

getekende lip had, die tevens wat groter dan gemiddeld leek. Mogelijk zou het hier 

ook de ondersoort grandiflora betreffen. De ondersoort heroica, die in Griekenland 

de nominaatvorm vervangt, is wel sterk getekend, maar heeft een lip-grootte die 

binnen de bandbreedte valt van de ondersoort papilionacea. Nader onderzoek dient 

aan te tonen tot welk type planten met een duidelijk getekende lip op Corfu 

behoren. 

Een hybride tussen Ophrys apulica en 0. incubacea 

Tijdens ons eerste bezoek aan de Monte Gargano vonden we de eerste dag na aan-

komst al de hybride tussen een soort uit het Ophrys sphegodes-complex en Ophrys 

apulica. De forse plant stond in een soort tuin rondom een villa bij Viëste, direct 

naast de camping waarop wij verbleven. Slechts een klein deel van de tuin werd 

onderhouden, de rest had een natuurlijke vegetatie, die waarschijnlijk slechts 

eenmaal per jaar werd gemaaid. Orchideeën waren hier talrijk, met name Ophrys 
incubacea, apulica en bombyliflora, Serapias vomeracea en parviflora en Orchis 
coriophora. De plant viel direkt op door zijn grote gestalte en de intermediaire 

kleurstelling van de bloemen. De bloemen waren groot en hadden de lipvorm van 

Ophrys apulica. Opvallend waren de puntige bultjes. De tekening en donkere kleur 

van de lip tendeerden meer in de richting van een soort uit het Ophrys sphegodes-
complex. Het feit dat de bultjes zo duidelijk bij het hybridisatieproces bewaard 

waren gebleven, versterkte de vermoedens in de richting van een kruising tussen 

Ophrys apulica en 0. incubacea. In de omgeving van de hybride kwam uit het 

Ophrys sphegodes-complex alleen 0. incubacea voor. Verder weg kwamen in 1990 

echter ook enige exemplaren van Ophrys sphegodes voor, die echter vrijwel waren 

uitgebloeid. Op de camping werd Ophrys garganica gevonden. In 1991 werd de 

vindplaats weer bezocht en werd de kruising weer gevonden. De plant leek identiek 

aan de plant uit 1990. Ophrys incubacea was nog talrijker dan in 1990, terwijl 

Ophrys sphegodes in het geheel niet teruggevonden kon worden. Het bovengrond-

se deel van de plant werd verzameld en gedroogd in verband met de formele 

beschrijving van deze nog niet eerder gepubliceerde hybride. Van Looken (mond. 

med.), aan wie foto's van de hybride zijn getoond, had de hybride in het verleden 
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de ondersoor|papilíonacea aan. Volgens hen "kommt o. papilionacea ssp, papitio-
nacea am Gargano ausschließlich in der zentralmediterranen Form mit kleiner,
einheitlich rot gefärbter Blüte vor".
De vondst van de ondersoort grandiflora geeft aan, dat de str¡kte geografische
scheiding van de ondersoorten papítionacea en grandiflora te kunstmatig is.
Mogelijk komen door onderzoek van populaties in het midden van ltalië meer
vondsten van de ondersoort grandiflora aan het l¡cht, zodat in ltalië een identieke
situatie bestaat als op corsica, waar de ondersoorten naast elkaar voorkomen.
Kapteyn den Boumeester (1 988 + mond.meded.) heeft echter ook op Corfu eens
een van de ondersoort papílionacea afwijkende plant gevonden, die een duidelijk
getekende lip had, die tevens wat groter dan gemiddeld leek. Mogelijk zou het hier
ook de ondersoortgrandiflora betreffen. De ondersoortheroica, die in Griekenland
de nominaatvorm vervangt, is wel sterk getekend, maar heeft een lip-grootte die
binnen de bandbreedte valt van de ondersoort papitionacea. Nader onderzoek dient
aan te tonen tot welk type planten met een duidelijk getekende lip op Corfu
behoren.

Een hybride tussen Ophrys apulica en O. incubacea

Tijdens ons eerste bezoek aan de Monte Gargano vonden we de eerste dag na aan-
komst al de hybride tussen een soort uit het Ophrys sphegodes-complex en Ophrys
apulica. De forse plant stond in een soort tuin rondom een villa bij Viëste, direct
naast de camping waarop wij verbleven, Slechts een klein deel van de tuin werd
onderhouden, de rest had een natuurliike vegetatie, die waarschijnlijk slechts
eenmaal per jaar werd gemaaid. Orchideeën waren hier talriik, met name Ophrys
incubacea, apulica en bombyliflora, Serapias vomeracea en parviflora en Orchis
coriophora. De plant viel direkt op door zijn grote gestalte en de intermediaire
kleurstelling van de bloemen. De bloemen waren groot en hadden de lipvorm van
Ophrys apulica. Opvallend waren de puntige bultjes. De tekening en donkere kleur
van de lip tendeerden meer in de richting van een soort uit hetOphrys sphegodes-
complex. Het feit dat de bultjes zo duidelilk bij het hybridisatieproces bewaard
waren gebleven, versterkte de vermoedens in de richting van een kruising tussen
Ophrys apulica en O, incubacea, ln de omgeving van de hybride kwam uit het
Ophrys sphegodes-complex alleen O. incubacea voor. Verder weg kwamen in 1 g90

echter ook enige exemplaren van Ophrys sphegodesvoor, die echter vrijwel waren
uitgebloeid. Op de camping werd Ophrys garganica gevonden. ln 1991 werd de

v¡ndplaats weer bezocht en werd de kruising weer gevonden. De plant leek identiek
aan de plant uit 1990. Ophrys incubacea was nog talrijker dan in 1990, terwijl
Ophrys sphegodesin het geheel niet teruggevonden kon worden. Het bovengrond-
se deel van de plant werd verzameld en gedroogd in verband met de formele
beschrijving van deze nog niet eerder gepubliceerde hybride. Van Looken (mond,

med.), aan wie foto's van de hybride zijn getoond, had de hybride in het verleden
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ook al eens gevonden in de omgeving van Manfredonia, maar heeft deze niet for-
meel beschreven, De plant die hij had gevonden vertoonde grote gelijkenis met de
b¡j Viëste gevonden plant. Ook hij was toendertijd tot de conclusie gekomen. dat
het de hybride tussen Ophrys apulica en O. incubacea moest zijn.
Aangezien de hybride nog niet eerder is beschreven, volgt hier de diagnose:

Ophrys x yvonnae H. Dekker, nothospecies nova

lOphrys apulica x O. incubaceal

Descriotio : Planta 25 cm alta. lnflorescentia satis laxa. Flores 5, pro genere satis
magni. Sepala miniata, venis viridibus, lata. Petala aurantiaco-fusca, acum¡nata,
pilosa, 1/2 longa quam sepala, margine undulato. Labellum latum, rotundulum
gibberi lateraliter acuminati, paretes marginalis dense pilosae. Labellum badium.
Macula H-formis, linia candida cincta. Appendix parvissima, horizontaliter d¡sposita.

Terra tvoica: ltalia, Foggia, Viëste, 15 m

Holotypus: 01.05,1991 leg. H. Dekker, in L.

lcon,: Eurorchis 4, 1992, pag. 35

Beschrijving : Plant 25 cm hoog. Losbloemig met vijf bloemen. Bloemen relat¡ef
groot, Sepalen vuilroze, groen geaderd, breed. Petalen oranjebruin, toegespitst,
behaard, l12maal zo lang als de sepalen, randen licht gegolfd. Lip breed, gewelfd
met puntige bultjes, zijkanten sterk behaard. Lip roodbruin, tekening H-vormig met
witte randen. Aanhangsel zeer klein, naar voren gericht.

Etymologie: De hybride is genoemd naar mijn vrouw Yvonne, die mij
meestal bij orchideeëninventarisaties begeleidt,

De heer Van Looken (Brasschaat, België) wordt bedankt voor zijn opbouwende
commentaar en het mededelen van zijn vondst bij Manfredonia,

loto's op pag. 35

1 Dactylorhiza savogniens,s, foto H, Dekker (zie pag. 59)
2 Ophrys x yvonnae H,Dekker nothospecies nov,, foto H. Dekker (zie boven)

3 Dactylorhiza praetermissa met afwijkende l¡p, foto H. Dekker (zie pag, 29)
4 Dactylorhiza spec., Schiermonnikoog, foto H. Dekker (zie pag. 103)
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ENIGE OPMERKINGEN OVER DE ORCHIDEEËN VAN ANDALUSIË (SPANJE}

Jean CLAESSENS

Zusammenfassung

ln diesem Artikel werden einige für Andalusien (Spanien) kritische Arten
besprochen. Alle gefundenen Arten werden in einem Fundortverzeichnis
aufgelistet.

Summary

ln this article some for Andalusia (Spain) critical species are discussed. All
species found are listed.

1. Inleiding

Vergeleken met de enorme stroom publikaties die de laatste tijd over Grieken-
land en de Griekse eilanden zi.jn verschenen, wordt er nauwelijks aandacht
besteed aan de Spaanse orchideeënpopulaties.
Enkele recente publikaties betreffende de orchideeën van Spanje c.q. Andalusië
zijn van Tyteca (1984), Kreutz (1988), Hertel (1989) en Pain (1989).
Niet onvermeld mogen blilven de publikaties van Nieschalk en van Van Bodegom
(zie: Willing, 19771, die in een aantal artikelen de aandacht vestigden op de
Spaanse orchideeën.
Dit verslag is de neerslag van een 3-weekse studiereis, waarbij vooral de
orchideeënpopulaties ¡n de kuststreek van Andalusië bezocht werden.

De opbouw van dit artikel is als volgt: na een opsomming van de gevonden
soorten met vermelding van het vindplaatsnummer volgt een bespreking van en-
kele kritische soorten. Besloten wordt met een opsomming van de vindplaatsen,

2. L¡jst van gevonden soorten met vindplaatsnummer

1: Aceras anthropophorum (1.) W.T. Aiton: 8,9,1O,17
2: Cephalanthera longifolia (1.) Fritsch: 20,21
3: Dactylorhiza insularis (Somm.) Landw.: 21

4: Epipact¡s atrorubens (Bernh.) Besser: 4,7,14
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5: Epipactis helleborine ssp. tremolsii (Pau) Klein: 7,14,21 
6: Gennaria diphylla (Link) Parl.: 4 
7: Limodorum abortivum (L.) Sw.: 15 
8: Limodorum trabutianum Batt.: 13,14.15 
9: Neotinea maculata (Desf.) Stearn: 22 
10: Ophrys apifera Huds.: 15 
11: Ophrys atlantica Munby: 23,24,25,26,27 
12: Ophrys bombyliflora Link: 5,6,8,9,10,11,12 
13: Ophrys ciliata Biv.: 5,6,7,8,9,10,11,18,23,24,25,26,27,28 
14: Ophrys omegaifera subsp. dyris (Maire) Del Prete: 23,24 
15: Ophrys fusca Link: 8,18,24,25,26,28 
16: Ophrys lutea Cav.: 5,6,8,9,10,11,12,18,23,24,25,26,27,28 
17: Ophrys scolopax Cav.: 11,19,24,27,28 
18: Ophrys tenthredinifera Willd.: 4,6,7,9,10,12,17,18,24 
19: Orchis channpagneuxii Barnéoud: 7,19,22 
20: Orchis collina Banks & Solander: 18,24,25,26,28 
21: Orchis conica Willd.: 9,19 
22: Orchis coriophora L.: 23 
23: Orchis italica Poir.: 17,28 
24: Orchis langei K.Richt.: 20,21 
25: Orchis laxiflora Lam.: 3 
26: Orchis olbiensis Reut. ex Barla: 17,25,26 
27: Orchis papilionacea L.: 19,23,25,26 
28: Serapias cordigera L.: 16 
29: Serapias parviflora Parl.: 2,4,11,12,22,23 
30: Serapias strictiflora Welw. ex Veiga: 1,4 

31: Serapias vomeracea (Burm fil.) Briq.: 22 

3. Bespreking van enkele kritische soorten 

Uit de voorafgaande lijst wil ik een aantal soorten nader bespreken. Het betreft 
hier vooral de taxa, waarover een discussie gaande is betreffende de taxonomi-
sche status. 

3.1. Epipactis helleborine ssp. tremolsii 

Door de zeer summiere beschrijving van Pau wist niemand goed raad met dit 
taxon. Pas in 1971 werden door A. en C. Nieschalk planten uit Catalonië 
beschreven, die zij beschouwden als typische Epipactis tremolsii (de naam die 
door Pau gegeven werd). Klein (19791 komt na bestudering van Spaanse herba-
riumexemplaren tot de conclusie, dat E. tremolsii een ondersoort is van E. 
helleborine. E. helleborine ssp. tremolsii is een xeromorphe plant, die door 
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13:
14:
15:
16:
17;
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25;
26:

Epipactis helleborine ssp. tremolsii (Pau) Klein: 7,14,21
Gennaria diphylla (Link) Parl.: 4
Limodorum abortivum (1.) Sw.: 15
Limodorum trabutianum Batt.: 13,14. 1 5

Neotinea maculata (Desf.) Stearn: 22
Ophrys apifera Huds.: 15

Ophrys atlantica Munby: 23,24,25,26,27
Ophrys bombyliflora Link: 5,6,8,9,1O,11,12
Ophrys ciliata Biv. : 5,6,7,8,9, 1 O, 1 1, 1 8,23,24,25,26,27,28
Ophrys omegaifera subsp. dyris (Maire) Del Prete: 23,24
Ophrys fusca Link: 8,1 8,24,25,26,28
Ophrys lutea Cav,: 5,6,8,9,10,1 1,12,18,23,24,25,26,27,28
Ophrys scolopax Cav.: 1 1,19,24,27,28
Ophrys tenthredinifera Willd. : 4,6,7,9,'l O, 1 2,1 7, 1 8,24
Orchis champagneuxii Barnéoud: 7,19,22
Orchis collina Banks & Solander: 18,24,25,26,28
Orchis conica Willd,: 9,1 9

Orchis coriophora L.: 23
Orchis ital¡ca Poir.: 17,28
Orchis langei K.Richt.: 20,21
Orchis laxiflora Lam,: 3
Orchis olbiensis Reut, ex Barla: 17,25,26
Orchis papilionacea L.:'19,23,25,26

28: Serapias cordigera L.: 16

29: Serapias parviflora Parl.: 2,4,1'l ,12,22,23
30: Serapias strictiflora Welw, ex Veiga: 1,4
31: Serapias vomeracea (Burm fil,) Briq.: 22

3. Bespreking van enkele kritische soorten

Uit de voorafgaande lijst wil ¡k een aantal soorten nader bespreken, Het betreft
hier vooral de taxa, waarover een discussie gaande is betreffende de taxonom¡-
sche status.

3.1. Epipactis helleborine ssp. tremolsi¡

Door de zeer summiere beschrijving van Pau wist niemand goed raad met d¡t
taxon, Pas in 1971 werden door A. en C. Nieschalk planten uit Catalonië
beschreven, die zij beschouwden als typische Epipactis tremolsii (de naam die
door Pau gegeven werd). Klein (1979) komt na bestudering van Spaanse herba-
riumexemplaren tot de conclusie, da:r E, tremolsii een ondersoort is van E
helleborine, E. helleborine ssp. tremols¡í is een xeromorphe plant, die door
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aanpassing aan het gedurende de bloeitijd droge en hete klimaat een ecologische 
niche veroverd heeft. Karakteristiek voor de soort zijn het gereduceerde bladop-
pervlak, de ronde, schuin rechtopstaande en dicht bij elkaar staande bladeren 

die een onregelmatig tweerijige stand vertonen. 

Dit zijn allemaal aanpassingen om het bladoppervlak en daarmee de verdamping 
te reduceren. De soort is daardoor in staat biotopen te bewonen die voor bijna 
alle andere soorten ongeschikt zijn (open dennenbossen en de randzone van 
eiken-dennenbossen). 
Klein stelt, dat E. helleborine ssp. tremolsii een ecotype is, dus een aanpassing 
van E. helleborine s.l. aan de specifieke Spaanse groeiplaatsen. De genencombi-

natie van een ecotype is altijd al in de genenpool van de oorspronkelijke soort, in 
dit geval van E. helleborine, aanwezig, maar krijgt door de speciale omstandig-
heden de kans te domineren. 
Anders gezegd: E. helleborine ssp. tremolsij is een gestabiliseerde variant van E. 
helleborine, die in principe overal gevonden kan worden, maar elders ook weer 
verdwijnt, omdat daar geen positief discriminerende factoren (in ons geval de 

specifieke biotoop) bestaan. Inderdaad wordt zo nu en dan melding gemaakt van 
een afwijkende variëteit die sterk lijkt op E. helleborine ssp. tremolsii, namelijk E. 
helleborine var. orbicularis (Richter) Vermin. Deze variëteit heeft ook bijna 
cirkelronde, tegen de stengel liggende bladeren. Door hetzelfde toeval als 
waarmee de variëteit orbicularis af en toe bij ons optreedt (zie Vermeulen 1958, 
p. 105), is ze waarschijnlijk ook in Spanje opgetreden. Door de betere aanpas-
sing aan de specifieke ecologische omstandigheden van de standplaatsen heeft 
zich E. helleborine ssp. tremolsii als ecologische ondersoort ontwikkeld. 
De door ons gevonden exemplaren van E. helleborine ssp. tremolsii kwamen 
overeen met de door Klein (I.c.) gegeven beschrijving. Qua habitus zijn de 

planten onmiskenbaar. De bloemen verschillen echter weinig van die van E. 
helleborine. Het epichiel is klein, omgeslagen en heeft weinig opvallende bultjes, 

waardoor het hypochiel breed en groot schijnt. 
E. helleborine ssp. tremo/sii wordt behalve in Zuid-Spanje en Catalonië ook in 
Frankrijk in zeven departementen aangetroffen (Jacquet, 1988). Raynaud 

(1984) trof de soort bovendien aan in het departement Herault, zodat E. 
helleborine ssp. tremolsij langs bijna de gehele Franse Middellandse-Zeekust is 
aan te treffen. 

Daardoor vervalt de uitspraak van Klein, dat de soort een geografisch duidelijk 

omschreven gebied bewoont (zijn uitspraak had uitsluitend betrekking op het 

Spaanse areaal). Op grond daarvan stelt Raynaud, dat er geen geografische en 
ecologische barrière tussen de verschillende standplaatsen bestaat en dat 
nomenclatorisch gesproken E. tremolsij niets anders is dan een synoniem voor E. 
helleborine. 
Duidelijk is wel, dat E. helleborine ssp. tremo/si/ niet slechts als individuele 
uitschieter (zoals de variëteit E. helleborine var. orbicularis) te vinden is, maar 
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dat het taxon een eigen ecologische niche bezit en in staat is populaties te 
vormen. Op grond daarvan ben ik van mening, dat de klassificering van Klein als 
ondersoort terecht is. 

3.2. Gennaria diphylla 

Aangespoord door een artikel van Van Bodegom (1972) ging ik op zoek naar 
Gennaria diphylla, die door hem ergens in de Sierra Blanquilla gevonden werd. 
Inderdaad trof ik de soort daar aan (zie vindplaats 4). Door Kreutz (1989) wordt 
ook een vindplaats uit dezelfde streek gemeld (10 km NNW van Los Barrios), 
zodat bij gericht zoeken zeker nog meer vindplaatsen van deze voor Spanje 

zeldzame soort te verwachten zijn. Kreutz spreekt ook nog over een vindplaats 

in de buurt van Elviria (Marbella), maar hiervan is geen vermelding te vinden in 
het vindplaatsenregister. 

3.3. Limodorum trabutianum 

Ook over de taxonomische status van deze soort is er - deels door onbekend-
heid - lang onzekerheid geweest. Sundermann (1980) is nog van mening, dat L. 
trabutianum nauwelijks als subspecies, maar beter als variëteit opgevat kan 
worden, een mening die ook door Devies en Huxley (1983) gedeeld wordt. 
Onder invloed van publikaties van o.a. Renz (1972), Van Bodegom (1976) en 
vooral van Baumann en Hoffmann (1985) is men er hoe langer hoe meer van 
overtuigd geraakt dat L. trabutianum wel degelijk een zelfstandige soort is. Zo 
wordt ze door Delforge en Tyteca (1984) in eerdere publikaties nog opgevat als 
subspecies, terwijl ze door dezelfde auteurs later als soort erkend wordt (zie 
bijvoorbeeld Tyteca, 1986). 
L. trabutianum valt direkt op door zijn groenig-paarse kleur, het vrijwel ontbre-
ken van een spoor (die hier gereduceerd is tot hoogstens 2 mm) en zijn smalle, 
petaloïde, niet in epichiel en hypochiel gescheiden lip. Ook het zuiltje verschilt 
van dat van L. abortivum, doordat het is omgeven door 3 staminodiën (zie foto). 
In Andalusië zijn vooral oostelijk van Marbella (Elviria, Calahonda) mooie 
populaties van L. trabutianum te vinden. Slechts éénmaal (vindplaats no.15) 
werd L. trabutianum aangetroffen in begeleiding van L. abortivum. Van deze 
laatste stonden enkele exemplaren temidden van honderden exemplaren van L. 
trabutianum. De soort stond op de mij bekende vindplaatsen uitsluitend in Pinus-
bossen. Door de bouw van het zuiltje (zie foto), is zelfbestuiving regel. Zoals 
gewoonlijk hadden ook de Spaanse planten, op enkele uitzonderingen na, prak-
tisch gesloten bloemen. Bij vergelijking van de zuiltjes van beide Limodorum-
soorten is duidelijk te zien, dat de stand van de stempel verschilt (zie foto's). Bij 
L. abortivum staat de stempel ongeveer evenwijdig met de as van het zuiltje, 
terwijl de stempel bij L. trabutianum ongeveer haaks op het zuiltje staat. 
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Zodoende ¡s zelfbestuiving bijna onvermijdbaar, Zodra de polliniën uit de anthere
zakken, komen ze in contact met de stempel. Dit laatste wordt nog bevorderd
doordat de polliniën een losse korrelstructuur bezitten en gemakkelijk op de

stempel vallen. Opvallend was bij de Spaanse populaties van L. trabutianum, dat
de drie staminodiën niet zo sterk uitgegroeid waren. Bii exemplaren die ik in

Frankrijk (Cavalaire sur Mer) observeerde, was de stempel geheel omgeven door
de drie stam¡nodiën.
ln hun publikatie stellen Baumann en Hoffmann (1985), dat de verbreiding van

L. trabutíanum ook een bewijs is voor de opvatting als zelfstandige soort. ln

tegenstelling tot L. abortivum, die in praktisch het gehele mediterrane gebied tot
aan lran voorkomt, bezit l. trabutíanum een westmediterraan-atlantisch areaal.
Door nieuwe vondsten in Frankrilk en ltalië (Heinrich e.a., 1986) zien we dat er

steeds meer vindplaatsen in oostelilke richting bijkomen. Hiermee wordt dus één

van de redenen om L. trabutianum als zelfstandige soort te beschouwen, afge-

zwakt. Toch ben ik van mening, dat de soort genoeg differentiërende kenmerken
(andere bloemstructuur, groeiplaatsen waar uitsluitend L. trabut¡anum voorkomt,
vroegere bloeitijd) bezit tegenover L, abortivum om de soortstatus te behouden.

3.4. Ophrys atlantica

Een onmiskenbare soort, die een groter areaal bewoont dan men aanvankelilk
dacht. De vermeldingen van andere auteurs (Hertel, Kreutz, Pain) meegerekend,
kan dit taxon nu in minstens acht 1O-kilometerhokken aangetroffen worden.
Door de vondsten bij Casabermeja IUF 72.841 en Antequera (UF 67.98) is een

duidelijke uitbreiding van het areaal in noordoostelijke r¡chting waar te nemen
(zie verspreidingskaart).

3.5. Ophrys omegaifera ssp. dyris

Over de exacte status van dit taxon bestaat nog geen overeenstemming. Sun-

dermann (1980) noemt het O. fusca ssp. omegaifera, Delforge en Tyteca
(1984) alsook Baumann & Künkele (1988) O. dyrís, terwijl Buttler (1986) het

klasseert als O. omegaifera ssp. dyris. Del Petre (1984) stelt, dat het O. omegai-
fera-complex onderverdeeld kan worden in drie groepen, te weten O. omegaifera
ssp. omegaífera (alleen aan te treffen in West-Kreta), O. omegaifera ssp.
fteischmannii (Oost-Kreta, Oost-Griekenland, Zuid-Turkije en Palestina) en O.

omegaifera ssp. dyzs (Noord-Afrika, Zuid-Spanje, Portugal, Balearen en mis-

schien Zuid-Frankrijk). Ze verschillen slechts gering qua kenmerken, maar vooral
qua verspreiding.
Del Prete (1.c.) beschouwt deze drie taxa als resultaat van de differentiatie en

evolutionaire convergenties aan de randen van het verspreidingsgebied van de

sectie Pseudophrys. Gezien hun nauwe morphologische verwantschap worden
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ze door hem dan ook beschreven als subspecies. Opvallend is, dat op veel plaat-
sen 0. omegaifera ssp. dyris in gezelschap van 0. at/antica groeit. Door het 
ontbreken van de V-vormige insnijding aan de basis van de lip is geen verwisse-

ling met 0. fusca mogelijk. 

3.6. Ophrys scolopax, "apiforme variant" 

Wat mij vooral trof bij de bestudering van dit taxon was de geringe variabiliteit 

binnen en tussen de verschillende populaties. Alleen de kleuren van het perianth 
(dit is soms groen) en de plaatsing van de tekening op de lip kunnen iets ver-

schillen. Tyteca (1984) benadrukt ook de grote stabiliteit van de Zuid-Spaanse 
populaties. 0. scolopax ssp. scolopax werd oorspronkelijk beschreven vanuit het 
oostelijk deel van Midden-Spanje (tussen Valencia en Alicante) (Baumann 1975). 
Vanuit dit centrum zijn glijdende overgangen zichtbaar. Door geografische isola-
tie hebben zich daarnaast overgangspopulaties ontwikkeld, die met name in 

Zuid-Frankrijk sterk afwijken van het type. 

Deze ontwikkeling is ook in zuidelijke richting waar te nemen. In Zuid-Spanje is 
een "apiforme variant" aan te treffen die sterk in de richting gaat van 0. 
scolopax ssp. apiformis, zonder daarmee identiek te zijn. De Spaanse planten 

zijn krachtiger ontwikkeld en hebben grotere afmetingen. Ze vallen daardoor 
volgens Baumann nog binnen de variatiebreedte van 0. scolopax ssp. scolopax. 
Toch gaan ze op een aantal punten sterk in de richting van 0. scolopax ssp. 
apiformis. Enige punten sprongen in het oog gedurende deze reis. Opvallend 
was de eenvoudige, grote, schildvormige tekening, al dan niet met witte omran-

ding. De tekening bevond zich steeds in het basale deel van de lip. Door de 
sterk convexe lip viel het krachtige aanhangsel des te meer op. Het strekte zich 

uit over de gehele breedte van de lip, was weinig drielobbig en vrij recht. De lip 
was aan de basis licht ingesnoerd. De petalen waren smal, opgerold en sterk 
behaard. Ze hadden dezelfde kleur als de sepalen of waren iets donkerder. 
Als men bovengenoemde kenmerken vergelijkt met de beschrijving van 0. scolo-

pax ssp. apiformis zoals gegeven door Baumann & K0nkele (1982, p.268), komt 

het intermediaire karakter van de Zuidspaanse populaties duidelijk naar voren. 

Ook Sundermann (1980, p.111) die toch niet bepaald als "splitter" bekend 

staat, suggereert dat de 0. scolopax van Zuid-Spanje mogelijk als ssp. apiformis 

beschouwd moet worden. 

In ieder geval maken de grote homogeniteit van de Zuidspaanse populaties en 
hun tendens in de richting van de ssp. apiformis aanvullende oberservaties 
interessant en zeer aan te raden. 
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Ook Sundermann (1980, p,111) die toch nier bepaald als "splitter" bekend
staat, suggereert dat de O. scolopax van Zuid-Spanje mogelijk als ssp. apiformis
beschouwd moet worden.
ln ieder geval maken de grote homogeniteit van de Zuidspaanse populaties en

hun tendens in de richting van de ssp, apiform¡s aanvullende oberservaties
¡nteressant en zeer aan te raden.
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3.7. Orchis conica

ln 1984 trok Tyteca de terechte conclusie dat de Spaanse populaties van O.

lactea zodanig verschilden van de populaties in de rest van Europa, dat ze als
aparte soort beschouwd moesten worden, De nieuwe soort verschilde zowel
kwalitatief als kwantitatief van de meest verwante soorten, te weten O. lactea
en O. tr¡dentata. Ze werd door Tyteca (1984) beschreven als O. pusilla. Buttlet
(1989) komt tot de conclusie, dat de naam O. conica Willd. synoniem is met O.
pusilla en dus prior¡teit verdient. De verschillen tussen O. conica, O. tr¡dentata
en O.lactea zijn vooral kwalitatief van aard. ln een tabel samengevat:

O.conica

lip

lipbasis

zijlobben

sepalen

concaaf of prak-

tisch plat
recht of licht
omgebogen
min of meer
omhoogger¡cht
groen met gekleur-
de boord

O.lactea

convex

sterk omgebogen

omgebogen

als conica

O.tridentata

concaaf of
praktisch plat
recht of licht
omgebogen
min of meer
omhooggericht
geheel rood
gekleurd

Bepalend is volgens Buttler (1.c.) de structuur van de lip en de kleur van de
sepalen. Daarbij komen dan de kwantitatieve kenmerken, zoals grootte van de
bloem, grootte van de bladeren, dichtheid van de aar en tekening van de lip. De
ddor mij in Andalusië gevonden exemplaren vertoonden de door Buttler genoem-
de kenmerken,

3.8. Serapias strictiflora

Na de introductie door Sundermann (1980) als Serapias parviflora ssp. nova
(zonder geldige beschrijving) heeft vooral Tyteca (1986 a, 1986 b, 1987) zich
met dit taxon beziggehouden, maar heeft het niet als soort beschreven. Kort
nadat Kreutz (1989) het beschreef als S. gracilis, verscheen een publikatie van
Baumann & Künkele (1989), waarin aangetoond werd dat de naam S. strictiflora
prioriteit bezat.
Goede beschri,ivingen van de soort zijn te vinden bij Kreutz (1989) en Hertel
(1989). De door mij bezochte populaties kwamen overeen met de beschrijvin-
gen. Doordat S. strictiflora vrij onbekend is, zijn meer vindplaatsen in Zuid-
Spanje zeker te verwachten.
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4. Vindplaatsen (UTM 1-km raster) 

1. TF 89.11 	6,0 km 0 van La Linea, grasland, 14-4-1991 

S. strictiflora 

2. TE 63.90 	3,3 km NW van Tarifa, open dennenbos, grasland grenzend 
aan het strand, 15-4-1991 

S. parviflora 

3. TE 51.96 	4,6 km NO van El Lentiscal, vochtig grasland, 15-4-1991 

0. laxiflora 
4. TF 66.03 	9,6 km ONO van Facinas, open bos met onderbegroeiing van 

struiken, straatrand, 15-4-1991 

C. longifolia, E. atrorubens, G. diphylla, 0. tenthredinifera, 

S. parviflora, S. strictiflora 
5. UF 01.21 	2,2 km NO van San Luis de Sabinillas, Eucalyptus-bosje 

9-4-1991 

0. bombyliflora, 0. ciliata, 0. lutea 
6. UF 00.31 	9,5 km ZZO van Casares, grasland, maquis, 9-4-1991 

0. bombyliflora, 0. ciliata, 0. lutea, 0. tenthredinifera 

7. TF 98.35 	4 km ZZO van Casares, Pinus-bosje met open plekken, 

2-4-1991, 17-4-1991 
E. atrorubens, E. helleborine ssp. tremolsii, 0. ciliata, 0. ten-
thredinifera, 0. champagneuxii 

8. TF 95.35 	1,5 km W van Casares, kalkheuvel met struikgewas, 9-4-1991 
A. antropophorum, 0. bombyliflora, 0. ciliata, 0. fusca, 

0. lutea 
9. TF 95.34 	2,8 km W van Casares, weiland, maquis, 2-4-1991 

A. antropohorum, 0. bombyliflora, 0. ciliata, 0. lutea, 0. ten-

thredinifera, 0. conica 
10. TF 97.29 	3,9 km N van Manilva, kalkhelling, 9-4-1991 

A. antropophorum, 0. bombyliflora, 0. ciliata, 0. lutea, 0. 

tenthredinifera 

11. UF 04.31 	8,2 km ZW van Estepona, weiland, maquis 
8-4-1991, 17-4-1991 
0. bombyliflora, 0. ciliata, 0. lutea, 0. scolopax, S. parviflora 

12. UF 25.42 	1 km N van Marbella, open dennenbos, 7-4-1991 
0. bombyliflora, 0. lutea, 0. tenthredinifera, S. parviflora 

13. UF 25.48 	6 km Z van Istan, dennenbos, 7-4-1991 
L. trabutianum 

14. UF 42.41 	11 km 0 van Marbella, dennenbos, 7-4-1991 

E. atrorubens, E. helleborine ssp. tremolsii, L. trabutianum 

15. UF 46.40 	5 km 0 van Elviria, dennenbos, 7-4-1991 
L. abortivum, L. trabutianum, 0. apifera 
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4. Vindplaatsen (UTM 1-km raster)

1. TF 89.11

2. TE 63.90

3. TE 51.96

4. TF 66.03

5. UF 01.21

6. UF 00.31

7. TF 98.35

8. TF 95.35

9. TF 95.34

10. TF 97.29

11. UF 04.31

12. UF 25.42

13. UF 25.48

14. UF 42.41

15. UF 46.40

6,0 km O van La Linea, grasland, 14-4-1991
S. strictiflora
3,3 km NW van Tarifa, open dennenbos, grasland grenzend
aan het strand, 15-4-1991
S. parviflora
4,6 km NO van El Lentiscal, vochtig grasland, 15-4-1991
O. laxiflora
9,6 km ONO van Facinas, open bos met onderbegroeiing van
struiken, straatrand, 1 5-4-1 991
C. longifolia, E. atrorubens, G. diphylla, O. tenthredinifera,
S. parviflora, S. strictiflora
2,2 km NO van San Luis de Sabinillas, Eucalyptus-bosje
9-4-1991
O. bombyliflora, O. ciliata, O. lutea
9,5 km ZZO van Casares, grasland, maquis, 9-4-1991
O. bombyliflora, O. ciliata, O. lutea, O. tenthredinifera
4 kmZZO van Casares, Pinus-bosje met open plekken,
2-4-1991 , 17-4-1991
E. atrorubens, E. helleborine ssp. tremolsii, O. ciliata, O. ten-
thredinifera, O. champagneuxii
1,5 km W van Casares, kalkheuvel met struikgewas, g-4-1991

A. antropophorum, O. bombyliflora, O. ciliata, O. fusca,
O. lutea
2,8 km W van Casares, weiland, maquis, 2-4-1991
A. antropohorum, O. bombyliflora, O. ciliata, O. lutea, O. ten-
thredinifera, O. conica
3,9 km N van Manilva, kalkhelling, 9-4-1991
A. antropophorum, O. bombyliflora, O. ciliata, O. lutea, O.

tenthred in¡fera
8,2 km ZW van Estepona, weiland, maquis
8-4-1991,17-4-1991
O. bombyliflora, O. ciliata, O. lutea, O. scolopax, S. parviflora
1 km N van Marbella, open dennenbos, T-4-1991
O. bombyliflora, O. lutea, O. tenthredinifera, S. parviflora
6 km Z van lstan, dennenbos, 7-4-1991
L. trabutianum
11 km O van Marbella, dennenbos, 7-4-1991
E. atrorubens, E. helleborine ssp. tremolsii, L. trabutianum
5 km O van Elviria, dennenbos, 7-4-1991
L. abortivum, L. trabutianum, O. apifera
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16. UF 44.41 	3,4 km 0 van Elviria, dennenbos, 8-4-1991 
S. cordigera 

17. UF 11.61 	13 km ZZO van Ronda, kalkrotsen, maquis, 5 & 12-4-1991 

A. antropophorum, 0. tenthredinifera, 0. conica, 0. italica, 
0. olbiensis 

18. UF 06.70 	1,8 km NNW Ronda, rotsig kalkgrasland, open dennenbos 

0. ciliata, 0. fusca, 0. lutea, 0. tenthredinifera, 0. collina 
19. UF 49.34 	2 km NO van Ojén, berm, dennenbomen, 18-4-1991 

0. champagneuxii, 0. papilionacea, 0. scolopax 
20. UF 34.49 	4,4 km, NNO van Ojén, kastanjebosje, 18-4-1991 

C. longifolia, 0. langei 
21. UF 31.50 	4,1 km NW van Ojén, kastanjebos, 11-4-1991, 18-4-1991 

C. longifolia, D. insularis, E. helleborine ssp.tremolsii, 0. langei 
22. UF 38.61 	5,7 km WNW van Coin, maquis, 18-4-1991 

N. maculata, 0.champagneuxii, S. vomeracea, S. parviflora 
23. UF 44.57 	4,5 km ZZO van Coin, open dennenbos, 18-4-1991 

0. atlantica, 0. ciliata, 0. lutea, 0. omegaifera ssp.dyris, 
0. coriophora, S. parviflora 

24. UF 57.56 	4,3 km W van Alhaurin de la Torre, dennenbos, 3-4-1991 

0. atlantica, 0. ciliata, 0. fusca, 0. lutea, 0. omegaifera ssp. 
dyris, 0. tenthredinifera, 0. scolopax, 0. collina, 0. coriophora 

25. UF 72.84 	2.2 km ZO van Casabermeja, kalkhelling, maquis, 8-4-1991 
0. atlantica, 0. ciliata, 0. fusca, 0. lutea, 0. olbiensis, 0. pa-
pilionacea 

26. UF 72.84 	2,5 km ZO van Casabermeja, kalkhelling, maquis, 8-4-1991 
0. atlantica, 0. ciliata, 0. fusca, 0. lutea, 0. collina, 0. olbien-

sis, 0. papilionacea 
27. UF 67.98 	4,9 km ZO van Antequera, maquis, 16-4-1991 

0. atlantica, 0. ciliata, 0. lutea, 0. scolopax 
28. UG 75 	3,8 km Z van Nueva Carteya, berm, kalkrotsen, 16-4-1991 

0. ciliata, 0. fusca (grote bloemen), 0. lutea, 0. scolopax, 
0. collina, 0. italica 

foto's op pag. 46: 	1 2 

3 4 

1 	Orchis conica, Casares, 2-4-1991 

2 	Ophrys atlantica, Alhaurin de la Torre, 3-4-1991 

3 	Ophrys omegaifera ssp. dyris, idem 

4 	Epipactis he/leborine ssp. tremolsii, Elviria, 8-4-1991 

alle foto's: J. Claessens 
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23. UF 44.57

24. UF 57.56

25. UF 72.84

26. UF 72.84

27. UF 67.98

28. UG 75

3,4 km O van Elviria, dennenbos, 8-4-1991
S. cordigera
13 kmZZO van Ronda, kalkrotsen, maquis, 5 & 12-4-1991
A. antropophorum, O. tenthredinifera, O. conica, O. italica,
O. olbiensis
1,8 km NNW Ronda, rotsig kalkgrasland, open dennenbos
O. ciliata, O. fusca, O. lutea, O. tenthredinifera, O. collina
2 km NO van Ojén, berm, dennenbomen, 18-4-1991
O. champagneuxii, O, papilionacea, O. scolopax
4,4 km, NNO van Ojén, kastanjebosje, 18-4-1991
C. longifolia, O. langei
4,1 km NW van Ojén, kastanjebos, 11-4-1991, 18-4-1991
C. longifolia, D. insularis, E. helleborine ssp.tremolsii, O. langei
5,7 km WNW van Coin, maquis, 18-4-1991
N. maculata, O.champagneuxii, S. vomeracea, S. parviflora
4,5 km ZZO van Coin, open dennenbos, 18-4-1991
O. atlant¡ca, O. ciliata, O. lutea, O. omegaifera ssp.dyr¡s,
O. coriophora, S. parviflora
4,3 km W van Alhaurin de la Torre, dennenbos, 3-4-1991
O. atlantica, O. ciliata, O, fusca, O. lutea, O. omegaifera ssp.
dyris, O, tenthredinifera, O. scolopax, O, collina, O. coriophora
2.2 km 70 van Casaberme.ja, kalkhelling, maquis, 8-4-1991
O. atlant¡ca, O. ciliata, O. fusca, O. lutea, O. olbiensis, O. pa-

pilionacea

2,5 km ZO van Casabermeja, kalkhelling, maquis, 8-4-1991
O. atlant¡ca, O. ciliata, O. fusca, O. lutea, O. collina, O. olbien-
sis, O. papilionacea

4,9 km ZO van Antequera, maquis, 16-4-1991
O, atlantica, O. ciliata, O. lutea, O. scolopax
3,8 km Z van Nueva Carteya, berm, kalkrotsen, 1 6-4-1 991
O, ciliata, O. fusca (grote bloemen), O. lutea, O. scolopax,
O. collina, O. italica

foto's op pag. 46:

Orchis conica, Casares, 2-4-1991
Ophrys atlant¡ca, Alhaurin de la Torre, 3-4-1991
Ophrys omegaifera ssp. dyns, idem
Epipactis helleborine ssp. tremols¡i, Elviria, 8-4-1991
alle foto's: J. Claessens
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ORCHIDEEËN IN DE HAUTE-SAVOIE (FRANKRIJK) 
Vondsten in juli 1991 

Hans DEKKER 

Zusammenfassung 

In der dritten Juni-Woche 1991 wurde die Haute Savoie in Frankreich besucht. 
Dieser Artikel gibt einen Uberblick ober die verschiedenen Biotope und Land-
schaften im Gebiet und listet die 38 gefundenen Orchideentaxa in alfabetischer 
Reihenfolge und nach Fundorten gruppiert auf. 

Summary 

In the third week of June 1991 the Haute Savoie in France was visited. This 
article gives a survey of the various landscapes and biotopes in the region and 
enumerates the 38 found orchid taxa in alphabetical order and arranged after 
localities. 

Inleiding 

Van 13 tot en met 20 juli 1991 verbleven wij in de Haute-Savoie, het noordelijk-
ste Alpendepartement in Frankrijk. Orchideeën bleken hier in vele soorten en in 
grote aantallen voor te komen. Zo konden we in die ene week zonder veel moei-
te 38 soorten, ondersoorten en variëteiten vinden, waaronder enkele bijzondere. 
Vooraf had ik van de heren Engel (Saverne) en Seret (St. Gervais-les-Bains) eni-
ge belangrijke vindplaatsen opgekregen. Tijdens de vakantie bleek echter weer 
eens, dat ook zonder exacte vindplaatsbeschrijvingen veel moois te vinden is. 

Gebiedsbeschrijving 

Het departement Haute-Savoie is vol contrasten. Dit vergroot de aantrekkelijk-
heid sterk. Er zijn er veel verschillende typen biotopen aan te treffen waar men 
orchideeën kan vinden. Zo vinden we in dit departement b.v. de hoogste berg 
van Europa, de Mont Blanc, en teven de oevers van het grootste meer van Euro-
pa, het meer van Genève. Tussen de oevers van het meer en de top van de 
Mont Blanc (4807 m) bestaat een hoogteverschil van ongeveer 4500 meter! Het 
grootste deel van het gebied bestaat uit gebergte. Bij het meer van Genève is dit 
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Hans DEKKER

Zusammenfassung

ln der dr¡tten Juni-Woche 1991 wurde die Haute Savoie in Frankreich besucht.
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Biotope und Land-
schaften im Gebiet und listet die 38 gefundenen orchideentaxa in alfabetischer
Reihenfolge und nach Fundorten gruppiert auf.

Summary

ln the third week of June 1991 the Haute Savoie in France was visited. This
article gives a survey of the various landscapes and biotopes in the region and

enumerates the 38 found orchid taxa ¡n alphabetical order and arranged after
localit¡es.

lnleiding

Van 13 tot en met 20 juli 1991 verbleven wij in de Haute-Savoie, het noordelijk-
ste Alpendepartement in Frankrijk, Orchideeën bleken hier in vele soorten en ¡n

grote aantallen voor te komen. Zo konden we in die ene week zonder veel moei-
te 38 soorten. ondersoorten en variëteiten vinden, waaronder enkele bijzondere.
Vooraf had ik van de heren Engel (Saverne) en Seret (St, Gervais-les-Bains) eni-
ge belangrijke vindplaatsen opgekregen. Tijdens de vakantie bleek echter weer
eens, dat ook zonder exacte vindplaatsbeschrijvingen veel moois te vinden is.

Gebiedsbeschrijving

Het departement Haute-Savoie is vol contrasten. Dit vergroot de aantrekkelijk-
heid sterk. Er zijn er veel verschillende typen biotopen aan te treffen waar men
orchideeën kan vinden. Zo vinden we in dit departement b,v. de hoogste berg
van Europa, de Mont Blanc, en teven de oevers van het grootste meer van Euro-
pa, het meer van Genève. Tussen de oevers van het meer en de top van de

Mont Blanc (4807 m) bestaat een hoogteverschil van ongeveer 4500 meterl Het
grootste deel van het gebied bestaat uit gebergte. Bij het meer van Genève is dit
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gebergte bescheiden van afmetingen en is het een vriendelilk heuvellandschap
met weiden, akkers, wijngaarden en bos. Het middengedeelte bestaat uit hoog-
gebergte tot ongeveer 3OOO meter hoogte (Buet). Voor het merendeel zijn de

toppen echter beduidend lager. Pas in de zuidoosthoek van het gebied vinden
we het echte hooggebergte met het Mont Blanc-massief, met vele toppen boven
de 3OOO en zelfs 4OOO meter.
Ook bestaat er een groot contrast in gesteente en bodemopbouw binnen het ge-

bied. Langs het meer bevindt zich een strook die opgebouwd is uit zandige bo-
dems, puin en klei. Het grootste deel van het gebergte bestaat uit kalksteen,
terwijl het Mont Blanc-massief uit kristallijne gesteenten bestaat. Hieruit valt af
te leiden, dat ook de natuurliike en half-natuurli.jke begroeiing onderling sterk
verschilt. Vrijwel overal kan men orchideeën aantreffen, De soorten- en individu-
enriikdom is echter in het kalkgebied groter. Hieronder volgen korte beschrilvin-
gen van de belangrijkste bezochte biotopen.

Rivierduinen

Langs het meer van Genève komen nog op zeer kleine schaal afgevlakte duin-
terreinen voor, die het beste te vergelijken z¡jn met de rivierduinen, zoals we die
in Nederland b.v. langs de Overijsselse Vecht tegenkomen. De begroeiing be-

staat u¡t soortenriike en kleurrijke vegetaties van droge zandige bodems met
o.m. veel Thymus pulegioides, Veroníca longifolia, Centaurea jacea en Dianthus
deltoides. ln dit vegetatietype komt Ophrys holoserica ssp. elatior voor, De

duintjes worden afgewisseld met vochtige laagtes bestaande uit grote zeggen-
en r¡etvegetaties met op de overgang veel Epipactis palustris en Gymnadenia
conopsea. Door een sterke urbanisatie van de omgeving van het meer zijn rivier-
duintjes zeer zeldzaam geworden en sterk bedreigd,

Blauwgraslanden en kalkmoerassen

ln het overgangsgebied tussen het meer van Genève en het hooggebergte ko-

men op vrij veel plaatsen moerassen voor. Met name waar de waterafvoer stag-
neerde, konden op grote schaal moerassen ontstaan. Wanneer delen van deze

moerassen regelmatig werden gehooid, ontstond er blauwgrasland. Het blauw-
grasland is een zeer bijzonder vegetatietype, dat met name in Nederland uiterst
zeldzaam geworden is, Ook in dit deel van Frankrijk neemt het areaal af, met

name door verwaarlozing en door het storten van grond om het natte, lage ge-

bied voor andere doeleinden te kunnen gebruiken. De mooiste delen van derge-

lijke terreinen bestaan uit Schoenus-vegetaties met tal van interessante soorten
als Carex pulícaris, C. dioica, C. davalliana, C. hostiana en C. echinata, Parnas-

sia patustris, Eriophorum latifolium, Gymnadenia conopsea, Platanthera palustr¡s

en Dactylorh ¡za traunsteineri.
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De ontoegankelijkere en in ieder geval gedurende de laatste decennia niet 
gebruikte delen van de moerassen zijn eveneens interessant. Hier vinden we 
zeer natte Menyanthes-vegetaties met overgangen naar droge en natte heideve-

getaties en naar hoogveenvegetaties met diverse Sphagnum-soorten, Drosera 
rotundifolia en D. longifolia. Tussen de Menyanthes trifoliata groeien naast 
diverse reeds genoemde zeggesoorten ook Liparis loeselll, Epipactis palustris, 
Dactylorhiza incarnata, D. traunsteineri, D. maculata en - zeer verwonderlijk - D. 
praetermissa. Op het voorkomen van deze laatste soort komen we later nog 

terug. Dit vegetatietype is tevens de biotoop van Spiranthes aestivalis. Deze in 
geheel Europa sterk bedreigde soort werd echter niet aangetroffen, mogelijk 

vanwege een door het koude voorjaar vertraagde bloei. Het is een wonderlijk 
gezicht een Nederlands aandoend vegetatietype als het hierboven beschrevene 

in dit berggebied tegen te komen. 

Beukenbossen 

In het gebied komen in tegenstelling tot zuidelijker gelegen departementen veel 
goed ontwikkelde beukenbossen voor. Hierin vinden we een keur van bijzonder 

planten, waaronder orchideeësoorten als Epipactis leptochila, E. he/leborine, E. 
muel/eri, Neottia nidus-avis en - zeer bijzonder - Epipogium aphyllum. Niet al 

deze soorten zijn door ons gevonden, aangezien we niet zo veel tijd hadden om 
deze bossen te bezoeken. 

Naaldbossen 

Op plaatsen waar het loofbos vervangen is door naaldbos en in natuurlijke naald-
bossen hoger in de bergen komen interessante naaldbosvegetaties voor. Vooral 

op kalkgesteenten zijn deze zeer soortenrijk en komen typische naaldbosplanten 
als Goodyera repens, Cora/lorhiza trifida en Orthilia secunda voor naast soorten 
van vooral rijke loofbossen als Sanicula europaea, Paris quadrifo/ia, Asperula 

odorata, Cephalanthera damasonium, Listera ovata, Orchis mascula en Platan-

thera chlorantha. 

Hellingvenen 

Op sommige plaatsen worden in de bergen hellingvenen aangetroffen met inter-

essante soorten. Naast diverse Sphagnum-soorten, komen hier Carex davalliana, 
Eriophorum spec., Parnassia palustris, Pinguicula-soorten, Tofieldia pusilla, 

Dactylorhiza traunsteineri, D. majalis en D. savogiensis voor. Deze hellingvenen 

komen vooral voor langs beekjes en in brongebieden. Veenvorming in de Alpen 
komt moeilijk op gang. De veenvorming kan alleen plaatsvinden als er in de 
sneeuwvrije periode voldoende produktie van organisch materiaal is. Daarom 
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vindt veenvorm¡ng dan ook alleen plaats op die plekken waar de vochtigheids-
graad en temperatuur dit toelaten, ln de hellingvenen en natte weiden in de
hoger gelegen gebieden koml Dactylorhiza majalis ssp. a/pesf,./s voor.

Bergweiden

Boven de boomgrens vinden we op uitgebreide schaal bergweiden. Deze berg-
weiden hebben geen uniforme vegetatie. Op soms korte afstand bevinden zich
vegetaties van kalkrijke bodems naast d¡e van oppervlakkig uitgeloogde bodems.
Deze vegetaties zijn dan ook sterk verschillend. Op de meer uitgeloogde bodems
vinden we vooral plantesoorten uit het Nardo-Galion oftewel het Borstelgras-
verbond. Dit verbond treffen we ook in het pleistocene deel van Nederland en in
de duinen aan. Uiteraard is de samenstelling van deze vegetat¡e in de Alpen
enigszins verschillend. Gemeenschappelijke soorten zijn o.m. Arnica montana,
Antennaria dioica, Nardus stricta, Botrychium lunaria, Platanthera bifolia en
Coeloglossum viride, Daa¡naast komen als opvallende soorten Hieracium auran-
tiacum, Gentiana purpurea, Pseudorchis albida en Dactylorhiza maculata voor,
Op voedselrijkere, vri,j vochtige bodems op voornamelilk kalkhoudende gronden
komt het Carex ferruginea-verbond voor. Hierin hoort de bekende Nigritella
nigra, samen met o.m. Orchis mascula, Traunste¡nera globosa en Pulsatilla
alpina. lndien deze vegetatie goed is ontwikkeld, behoort zij tot de bloemrijkste
van de Alpen.

De aangetloffen orchideeësoorten

1. Anacamptis pyramidalis vat. tanayensrs is op twee plaatsen gevonden..4.
pyramidalis var. tanayensis is een hooggebergtevorm van de nominaatvorm. De

variëteit verschilt van de nominaatvorm door de intensief rode tot zelfs paarse

kleur van de bloem. De spoor is iets korter. A. pyramidalis var. tanayensis is
aangetroffen in vrij ruige bergweiden in combinatie met o.m. Gymnadenia
conopsea, Traunsteinera globosa, Platanthera chlorantha en Orch¡s mascula,
Midden juli stonden de planten in volle bloei. De vindplaatsen bevonden zich in
dit deel van Frankrijk tussen de 1 200 en 1 500 meter hoogte.

2. Cephalanthera damasonium was midden juli vrijwel uitgebloeid. De soort
werd aangetroffen in beuken- en sparrenbossen, Met name in de diepe schaduw
werden alleen niet-bloeiende exemplaren aangetroffen.

3, Cephalanthera longifolia is slechts één keer aangetroffen. Het betrof een
groeple planten, die nog in het knopstadium verkeerden. De planten groeiden in

een sparrenbos.
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4. Cephalanthera rubra is hier de algemeenste soort van het geslacht. Hoewel 
het aantal vindplaatsen -vier- gering lijkt, waren de aantallen groot. Midden juli is 

de plant in volle bloei. De soort werd met name aangetroffen in licht loof- en 

naaldbos, langs wegen in de berm en op open plekken van schaduwrijk bos. De 
planten waren af en toe zeer krachtig met tot 15 bloemen. 

5. Chamorchis alpina hadden wij in voorgaande vakanties in de Alpen nog nooit 
gevonden. De heer Seret uit St. Gervain-les-Bains zette ons op het juiste spoor, 

door te wijzen op de Dryas-vegetaties waarin de soort gezocht moet worden. 
Tijdens een fraaie tocht in de bergen ten noordoosten van Chamonix bij La Tour, 
hebben we de Dryas-vegetaties grondig afgezocht en had mijn vrouw als eerste 

resultaat. De minuscule plant was zo klein, ongeveer drie centimeter, dat er zeer 

gemakkelijk over heen gekeken werd. Toen de eerste plant gevonden was, ont-
stond er een beter zoekbeeld en vonden we er uiteindelijk vele tientallen. De 

planten groeien inderdaad temidden van Dryas octopetala in een vegetatie beho-
rende tot het Carex firma-verbond. Dryas is een van de éérste soorten in de 
Alpen die in staat is zich te vestigen op een vrijwel kale rotsbodem. Zij legt de 
bodem vast en begint met het vormen van een dunne humuslaag. Hierin kan 
zich dan eveneens Carex firma vestigen, gevolgd door andere soorten zoals 

orchideeën. Het zijn dan vaak ook nogal stenige plaatsen waar dit verbond aan 
te treffen valt. C.alpina kan in de gehele Alpen gevonden worden tussen de 
1600 en 2700 meter. Op de vindplaats bij La Tour kwamen eveneens Nigrite/la 

nigra, Coeloglossum viride, Pseudorchis albida en Gymnadenia conopsea voor. 

6. Coelog/ossum viride werd in twee zeer verschillende biotopen aangetroffen. 
Allereerst werd de soort plaatselijk talrijk gevonden in de bergweiden bij La Tour 
en Vacheresse (Bise). C. viride is daar met name aangetroffen in het Nardo-

Galion met o.m. Amica montana, Hieracium aurantiacum, Botrychium lunaria en 

Gentiana purpurea. Anderzijds werd de soort met slechts één exemplaar gevon-
den in het moeras bij St. Paul-en-Chablais. C. viride stond hier te midden van 

Epipactis palustris in een zeer nat gedeelte van het moeras. Het opvallendste 

was het feit, dat de plant 60 cm (!) hoog was, terwijl Buttler (1986) b.v. 

aangeeft, dat de soort maximaal 30 cm hoog wordt. Fller (1980) vermeldt een 
vondst van een plant van 38 cm. Dit wordt door hem als een grote bijzonder-
heid gezien. De planten van de bergweiden waren veelal niet hoger dan 10 cm, 

een heel verschil? Ik heb de bloemen niet geteld, maar het waren er stellig meer 

dan 50. Het is mij niet bekend welke factoren tot een dergelijke reuzengroei 
aanleiding kunnen zijn. Mogelijk dient de oorzaak gezocht te worden in de zeer 

kalkrijke en natte standplaats. De exemplaren van Epipactis palustris waren 

namelijk stuk voor stuk ook zeer groot. 
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7, Corallorrhiza trifida is slechts één keer aangetroffen. Het betrof een uitge-
bloeid exemplaar in een sparrenbos, waar tevens veel Goodyera repens voot-
komt. Ondanks intensief zoeken bleef het bij één exemplaar.

8. Cypripedium calceolus werd gevonden aan het eind van een wandeling naar
de Chalets de Chevenne bij La Chapel d'Abondance. De niet-bloeiende planten
stonden in een zeer donker sparrebos samen met o,m, Cephalanthera damasoni-
um en Neottia nidus-avis, Er werden in het geheel geen bloeiende of uitgebloei-
de exemplaren gevonden, Dit was misschien maar goed ook, omdat de planten
bij een zeer druk bezochte parkeerplaats stonden .....

9, Dactylorhiza incarnata werd massaal aangetroffen ¡n het kalkmoeras bij St.
Paul-en-Chablais. De soort groe¡t hier in het natste deel van het gebied en werd
niet aangetroffen in de wat drogere blauwgraslanden. De planten staan in een
door Phragmites australis gedomineerde vegetatie met o.m. Pedicularis palustr¡s
en Epipactis palustr¡s, D. incarnata is hier weinig gevarieerd en kenmerkt zich
door zijn krachtige bouw en zeer kleine, vuilroze bloemen met een donkerrode
tekening.

10. Dactylorhiza maculata s.l. is in dit deel van Frankri,jk een zeer algemene
verschijning. ln allerlei biotopen kan de soort talri¡k worden aangetroffen, Het
was moeilijk de planten tot of D. maculata s.s. of D. fuchsii te rekenen, ln veel
gevallen waren zowel kenmerken van de één als van de ander aanwezig. Het
viel op, dat de planten die op kalkarme bergweiden werden aangetroffen, meer
op de echte D. maculata leken, terwijl de planten van beschaduwde standplaat-
sen op kalk meer van D. fuchsií weg hadden. Reinhard (1 99O) geeft aan, dat de
typische D. maculata in de Alpen langzamerhand in D. fuchsii is opgegaan.
zodat de planten eigenlijk lol D. fuchsii gerekend zouden moeten worden. Hier-
voor pleiten inderdaad de vorm van het onderste blad, dat veelal stomp is, en de
in veel gevallen sterk drielobbige lip. Er komen echter ook planten voor met een
veel minder sterk drielobbige lip. Zo karakteristiek als D. fuchsii voorkomt in b.v.
Zuid-Limburg werd de soort door ons echter nergens gevonden.

'11. Dactylorhiza majalis werd vier keer gevonden, alle keren in groten getale.
Rond de camping bij Le Biot en bij St. Paul-en-Chablais was de soort midden juli
al uitgebloeid, terwijl hoger in de bergen nog bloeiende planten werden aange-
troffen. De soort komt voor in zeer natte weiden samen met o.m. Caltha palus-
fzs. Op één plaats werd de soort in een hellingveen aangetroffen met o.m. een
Pinguicula-soort en D. traunsteineri.

12. Dactylorhiza majalis ssp. a/pesfí's, de aan het hooggebergte gebonden
ondersoort van D, majalis, is één keer gevonden ¡n de omgeving van La Tour. De
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soort werd gezien in een hellingveen langs een beekje op ongeveer 2100 meter 
hoogte. D. majalis ssp. alpestris wijkt van de ssp. majalis af door de geringe 
hoogte, maar krachtige bouw, de vrij ronde, krachtig gevlekte bladeren, een 
zwak drielobbige tot vrijwel ronde lip en de intensief rode bloemkieur. Fuller 

(1972) geeft aan, dat dergelijke planten ook buiten de Alpen zijn gevonden zoals 
in het middelgebergte van de voormalige DDR. De precieze status van de ssp. 
alpestris is nog niet geheel duidelijk. Hiervoor is meer onderzoek nodig. 

13. Dactylorhiza "praetermissa". Door de heer Seret te St. Gervains-les-Bains 
werd mij in een brief meegedeeld, dat Dactylorhiza praetermissa in het moeras 
bij St. Paul-en-Chablais voor zou komen. Dit is voor een bewoner van de lage 
landen natuurlijk extra interessant, omdat de bij ons zo gewone Rietorchis, niet 

of nauwelijks uit Midden- en Zuid-Europa bekend is. De laatste jaren zijn vond-
sten bekend geworden uit Midden-Frankrijk, de Franse Alpen en Noord-Italië. 
Het is echter de vraag of het in deze gevallen om zuivere D. praetermissa gaat. 
D. praetermissa vertoont duidelijk enige gelijkenis met de uit Griekenland 
beschreven D. kalopissii. Theoretisch is het mogelijk dat deze twee soorten 
nauw verwant zijn en dat de in Frankrijk en Italië gevonden planten een brug 

tussen de twee soorten vormen. [Deze opmerking is geheel voor rekening van 
de auteur; Red.] 
In het moeras vond ik inderdaad planten die zeer veel gelijkenis vertoonden met 
D. praetermissa uit Nederland. De bouw van de planten, het afwezig zijn van 
bladvlekken en de standplaats wezen duidelijk in die richting. De bloemen weken 

echter enigszins af. De lip was veelal tweekleurig, d.w.z. de bovenste helft was 

veel lichter van kleur dan de onderste helft. Daarnaast ontbrak de fijne uit 
puntjes bestaande tekening van D. praetermissa. De tekening bestond meer uit 
een vrij grof lijnenpatroon. Ook de vorm van de lip was veelal anders dan van de 

Nederlandse planten. Of dit reden genoeg is de planten niet tot D. praetermissa 
te rekenen, is echter een open vraag. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Tijdens 

ons bezoek was het merendeel van de planten al over het hoogtepunt van de 
bloei heen. Een bezoek eerder in het seizoen en een grondige biometrische 

vergelijking kan misschien duidelijkheid in deze zaak brengen. 

14. Dactylorhiza sambucina werd tot onze verbazing slechts één keer gevonden 
in een bergweide bij Vacheresse (Bise). De planten waren vrijwel uitgebloeid. 

Het betrof hier alleen de gele variant van deze soort. 

15. Dactylorhiza savogiensis is een recent door Tyteca (1990) beschreven 

"nieuwe" soort uit het gebied rond de Mt. Blanc. Tijdens onze tocht vanuit La 
Tour naar de Col de Balme en de Chalets de Balme hebben we deze soort zeer 

veel aangetroffen. D. savogiensis is afgesplitst van D. macu/ata. De nieuwe 
soort wijkt duidelijk van D. macu/ata af door de grotere bloemdimensies, de 
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soort werd gezien ¡n een hell¡ngveen langs een beekje op ongeveer 2100 meter
hoogte. D. majalis ssp. aþestzs wijkt van de ssp. majalis af door de geringe
hoogte, maar krachtige bouw. de vrij ronde, krachtig gevlekte bladeren, een
zwak drielobbige tot vrilwel ronde lip en de intensief rode bloemkleur, Füller
11972], geeft aan, dat dergelijke planten ook buiten de Alpen zijn gevonden zoals
in het middelgebergte van de voormalige DDR. De precieze status van de ssp.
alpestris is nog niet geheel duidelijk. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

13. Dactylorhiza "prcetermissa". Door de heer Seret te St. Gervains-les-Bains
werd mij in een brief meegedeeld, dat Dactvlorhiza praetermissa in het moeras
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of nauwelilks uit Midden- en Zuid-Europa bekend is. De laatste jaren zijn vond-
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beschreven D. kalopissii. Theoretisch is het mogelijk dat deze twee soorten
nauw verwant zijn en dat de in Frankrijk en ltalië gevonden planten een brug
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veel lichter van kleur dan de onderste helft. Daarnaast ontbrak de fijne uit
puntjes bestaande tekening van D, praetermissa. De tekening bestond meer uit
een vrij grof lijnenpatroon. Ook de vorm van de lip was veelal anders dan van de

Nederlandse planten. Of dit reden genoeg is de planten n¡et tot D. praetermissa
te rekenen, is echter een open vraag. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Tijdens
ons bezoek was het merendeel van de planten al over het hoogtepunt van de

bloei heen, Een bezoek eerder in het seizoen en een grondige biometrische
vergelijking kan misschien duidelijkheid in deze zaak brengen.

14, Dactylorhiza sambucina werd tot onze verbazing slechts één keer gevonden
in een bergweide bij Vacheresse (Bise). De planten waren vrijwel uitgebloeid.
Het betrof hier alleen de gele var¡ant van deze soort.

15, Dactylothiza savogiensis is een recent door Tyteca (1990) beschreven
"nieuwe" soort uit het gebied rond de Mt. Blanc. Tijdens onze tocht vanuit La

Tour naar de Col de Balme en de Chalets de Balme hebben we deze soort zeer
veel aangetroffen. D. savogiensis is afgesplitst van D. maculata. De nieuwe
soort w¡jkt duidelijk van D. maculata af door de grotere bloemdimensies, de
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intens rode kleur, de brede middenlob en het geringe aantal, korte, naar buiten
gebogen bladeren. De soort komt vooral voor op zeer natte standplaatsen, zoals
hellingvenen en de venige randen van kleine bergmeerties. Daarnaast werd D.

savogiensis ook gevonden in Rhodondendrol,-struweel en op vrij vochtige alpen-
weiden. De soort groeide in veel gevallen samen met Amica montana, Pseudor-
chis albida, Gymnadenia conopsea, Nigritella nigra en Platanthera bifolia. Wij
konden D. savogiensis aantreffen tussen 1400 en 2100 meter.

16. Dactylorh¡za traunsteineri we¡d drie keer door ons gevonden en wel in de
moerassen bij St. Paul-en-Chablais en Laprau en in een hellingveen bij Vacheres-
se (Ubine). ln de moerassen waren de planten erg fors ontwikkeld (vergelijk
Coeloglossum viridel, terwijl de planten uit het hellingveen meer de normale
vorm benaderden. Hier werd de soort begeleid door o,m, Carex dioica, Pinguicu-
/a spec. en D. majalis.

17. Epipactis atrorubens is een zeer algemene soort die in allerlei terreintypen,
zoals open loof- en naaldbos, wegbermen, alpenweiden en struweel, is aange-
troffen. Midden juli stond de soort in volle bloei.

18. Epipactis helleborine werd enkele keren in knop gevonden op sterk bescha-
duwde plaatsen in loof- en naaldbos en op vrij sterk bezonde plaatsen in het
moeras van St. Paul-en-Chablais, De planten stonden hier in vochtig rietland en
in een pijpestrootjevegetat¡e.

19. Epipactis muelleri is alleen aangetroffen in het rivierduincomplex bij het meer
van Genève. Het betrof slechts één exemplaar onder een eik. Het is opvallend,
dat we E. muelleri in 1986 in een vergelijkbaar biotoop aantroffen in Zuid-
Duitsland. Ook hier betrof het een terrein met Ophrys holoserica ssp. elatior.
Ook de verdere begroeiing vertoonde sterke overeenkomsten. ln Zu¡d-Duitsland
stond E muelleri eveneens onder een eik. Misschien hebben O, holoserica ssp,
elatior en E. muelleri deels vergeliikbare biotoopeisen en komen ze daardoor
vaker in elkaars directe nabijheid voor.

20, Epipactis palustris werd massaal aangetroffen in de blauwgraslanden rond
het meer van Genève en in de moerassen bij St, Paul-en-Chablais. ln veel
gevallen waren de planten zeer groot, n.l. meer dan 60 cm. Dit is een heel

verschil met de planten die ik bijvoorbeeld uit de vochtige heide in Drenthe ken.
Hier worden de planten veelal niet hoger dan 15 cm, Onder invloed van met
name kalkrijk grondwater kunnen sommige plantesoorten hun maximale dimen-
sie bereiken. Dit is m¡jns inziens de oorzaak van de krachtige bouw van veel
orchideeësoorten ¡n de omgeving van St. Paul-en-Chablais.

60 EURORCHIS 4,1992



21. Op één plaats werden niet met zekerheid te determineren planten van een 

Epipactis-soort gevonden die we als Epipactis spec. hebben gecatalogiseerd. De 

soort had vrij veel slappe, afhangende, relatief smalle bladeren die lichtgroen van 

kleur waren. De planten hadden alleen nog maar prille knoppen, zodat we hier-

aan geen kenmerken konden aflezen. 

22. Goodyera repens werd vlak bij de camping van Le Biot in groten getale 

aangetroffen in een donker fijnsparrenbos. Het betrof een zeer orchideeënrijk 

bosgedeelte, waarin de soort hier begeleid werd door 15 andere orchideeë-

soorten. G. repens had een duidelijke voorkeur voor vrijwel niet met opgaande 

planten begroeide gedeelten met veel bladmossen en naaldenstrooisel. In de 

omgeving werd nog een andere typische naaldbosplant gevonden, n.l. Orthilia 

secunda. 

23. Gymnadenia conopsea is de algemeenste orchidee van het gebied. Overal in 

allerlei biotooptypen kon deze soort gevonden worden. In het moeras bij St. 

Paul-en-Chablais werd een witte kleurvariëteit gevonden: 

24. Gymnadenia conopsea var. albiflora. 

25. Gymnadenia odoratissima was veel zeldzamer dan zijn naaste verwant. 

Slechts op één plaats werd deze soort gevonden, namelijk in een blauwgrasland 

bij Laprau. G. odoratissima was hier echter wel zeer talrijk aanwezig. In het 

blauwgrasland werd tevens de witte kleurvariëteit gevonden: 

26. Gymnadenia odoratissima var. albiflora. In de bergen, waar de soort in 

schrale graslanden en in de dwergstruikenzone zou voorkomen, werd G. odora-
tissima in het geheel niet gevonden. 

27. Liparis /oeselii is een soort die men niet gauw in de Alpen zou verwachten. 

L. loeselii is in grote delen van zijn verbrokkelde verspreidingsgebied zeer 

zeldzaam. Het optimum van de soort ligt in gebieden met een gematigd, vochtig 

klimaat zoals in Nederland. Daarbuiten, b.v. in mediterrane gebieden of gebieden 

met een uitgesproken landklimaat, komt de soort alleen voor in kwalitatief goed 

ontwikkelde moerasgebieden op een meestal kalkhoudende bodem. L. loeselll 

werd gevonden in het moeras bij St. Paul-en-Chablais. De soort stond in het 

natste deel tussen ijl riet en veel exemplaren van Epipactis palustris, Dactylorhi-
za incarnata en D."praetermissa". De planten waren, op 14 juli, nog in volle 

bloei. Tijdens het tweede bezoek, op 19 juli, bloeiden nog de bovenste bloemen. 

In totaal werden er slechts vier exemplaren gevonden. Omdat de soort zo zeld-

zaam is in Midden-Europa, bestaat er veel belangstelling voor. Dit was goed te 

merken, aangezien er een breed "pad" door de moerasvegetatie was ontstaan, 
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dat regelrecht naar allereeßt D."praetermissa" en vervolgens naar L. loeselii
voerde. Rondom de vindplaats was de gehele vegetatie vernield. Voor een
dergelijke zeldzame plant kan het funest zijn indien er zo met de vindplaats
wordt omgesprongenl

28. Listera ovata werd negen keer gevonden. De soort komt, zoals is te ver-
wachten, in dit gebied vooral in loof- en naaldbos voor. Daarnaast werd L. ovata
ook gevonden in blauwgrasland, moeras en bergweiden. Dit wijst op de brede
ecologische amplitude van deze soort.

29, Neottia nidus-avis komt in het gebied vrij algemeen voor in allerlei typen
bos. Met name in zwaar beschaduwd bos is de soort soms zeer talri¡k vertegen-
woordigd,

30, Nigritella nigra is een kensoort van het Carex ferrugrnea-verbond. Dit
verbond kan op vochtige plaatsen bestaan uit een aantal hoog opschietende
kruiden. Hier vinden we N. nigra veelal niet. Op plaatsen waar vrij intensief
gegraasd wordt, is de vegetatie zo kort, dat de soort algemeen kan voorkomen.
Begrazing is dan ook één van de belangrijke voorwaarden die tot het behoud van
deze bloemri¡ke vegetat¡e kan leiden, Verder komt |y', nigra ook voor in het
Nardo-Galion, samen met o,m, Coeloglossum viride, Botrychium lunaria en
Arnica montana. N. nigra werd alleen gevonden in de normale donkerrode vorm.
Vooral bij de Chalets de Balme bij La Tour werd de soort in zeer grote aantallen
gevonden.

31 , Ophrys holoserica ssp. elatior is een vrij recent beschreven ondersoort van
O. holoserica s.l, Deze ondersoort wijkt voornameliik af door zijn extreem late
bloeiti.id, maar tevens door de veel kleinere bloemdimensies en zijn slanke
habitus. De acht planten die bij Excevenex gevonden werden, voldeden aan al

deze kenmerken. De lip was zeer klein met een eenvoudige tekening. De planten
vertoonden op 17 juli pas de eerste bloemen. ln een artikel in Natura heb ik al

het één en ander over deze soort geschreven (Dekker 1988). Alhoewel men kort
na de vondst van de eerste exemplaren van deze ondersoort in Zuid-Duitsland
dacht met een tot deze streek beperkte soort van doen te hebben, toonde Rein-

hard (1987) aan, dat de ssp. elatior verspreid over Zuid-Duitsland, Midden-
Frankriik en geheel ltalië voorkomt. Zo heb ik deze ondersoort in mei 1991 in de

Abruzzen bij lsernia gevonden. De planten vertoonden een opvallende gelijkenis
met de planten uit Zuid-Duitsland en Midden-Frankrilk: ook hier een kleine lip
met een eenvoudige tekening.
De vindplaats bij Excenevex schijnt momenteel de enige in het departement
Haute-Savoie te zijn. Gezien het geringe aantal planten en de sterke betreding
dient hier voor het voortbestaan van de ondersoort gevreesd te worden.
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32, Ophrys insectifera werd slechts één keer gevonden en wel in een bos bij Le
Biot. Op een open plek werd een aantal vrijwel uitgebloeide planten gevonden
terwijl ¡n het bos de soort nog prachtig bloeide. Ongetwijfeld zal de soort
algemener zijn, maar vanwege de vroegere bloeitijd zal zij wel op een aantal
plaatsen zijn gemist.

33. Orchís mascula werd vier maal gevonden, telkens uitgebloeid. Drie keer
werd de soort gevonden op bergweiden, waar zi,j soms talrijk aanwez¡g was, De
vierde keer groeide de soort in een vrij donker loofbos, vlak bij de hiervoor be-
schreven soort.

34. Orchis ustulata werd in tegenstelling tot de verwachtingen, slechts één keer
gezien en wel op een zeer bloemrijke bergweide. De soort kwam hier voor
samen met o.m. Anacamptis pyramídalis vat. tanavensrs en vele andere bloeien-
de planten,

35. Platanthera b¡fol¡a en 36. Platanthera chlorantha werden beide veel waarge-
nomen in diverse biotopen. P. bifolia werd vooral in loofbos, in bermen en op
kortgrazige bergweiden gevonden, terwijl P. chlorantha vooral in naaldbos en op
vrij ruige bergweiden werd gezien. Vooral in het naaldbos bij Le Biot bereikten
planten van P. chlorarfña reusachtige afmetingen, n.l. meer dan 60 cm hoog.
Fraai was het voorkomen van P. bifolía op bergweiden behorende tot het Nardo-
Galion. Deze vegetatie zou in Nederland in een optimaal ontwikkelde situat¡e ook
gevonden kunnen worden. Hier bij La Tour kwam de soort voor tussen Antenna-
ria dioica, Arnica montana, Vaccinium myrtillus, Botrychium lunaria en vele
andere soorten. Helaas zijn vele Nardo-Galionsoorten in Nederland verdwenen of
u¡terst zeldzaam geworden!

37. Pseudorchis albida werd vooral gevonden bij La Tour op montane bergwei-
den. Hier kwam de soort in zeer grote aantallen voor. Ook deze soort heeft een
voorkeur voor kalkarme bodems en komt daarom vooral voor in het Nardo-
Galion. Midden juli stond de soort in volle bloei.

38, Traunsteinera globosa werd op vijf plaatsen gevonden tussen de 1200 en
20OO meter. De soort is typerend voor vrij hoogopschietende vegetaties van het
Carex ferruginea-verbond. Eén van de voorwaarden waaraan het voorkomen van
dit verbond gebonden is, is een vochtig, regenrijk klimaat. Daarom vinden we dit
verbond vooral aan de randen van berggebieden, waar door stijgingsregens meer
neerslag valt. ln het centrum van de Alpen is T. globosa dan ook niet te v¡nden,
in tegenstelling tot b.v. de westel¡,¡ke Alpen en de Jura. lndien de soort nog niet
bloeit, is hij door zijn grasachtig blad vrijwel niet te vinden.
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Overzicht van vindplaatsen 

1. Argentiere; 4 km noordoost van La Tour; 2100 meter: P. alb. 
2. Argentiere; 3.5 km oost van La Tour; 2100 meter: C. vir., D. maj. ssp. alp., 

D. sav., G. con., P. bif., P. alb. 
3. Argentiere; 2.5 km oost van La Tour; 2100 meter: C. alp., C. vir., D. sav., G. 

con., N. nig., P. alb. 

4. Argentiere; 1.5 km oost van La Tour; 1800 meter: D. sav., G. con., N. nig., 

P. bif., T. glo. 

5. Chapelle d'Abondance; 3 km noord; 1300 meter: A. pyr. var. tan., C. dam., 
C. rub., C. cal., D. mac., E. atr., G. con., L. ova., N. nid., 0. mas., 0. ust., 

P. chl., T. glo. 

6. Chevenoz; 100 meter west van La Granges; 900 meter: G. con. 
7. Chevenoz; 200 meter west van La Granges; 900 meter: E. pal., G. con. 

8. Col du Corbier; 1235 meter: A. pyr. var. tan., C. dam., D. mac., E. hel., G. 

con., L. ova., 0. mas., P. chl., T. glo. 
9. Col du Corbier; 1 km west van de col; 1100 meter; C, rub., D. mac., E. atr., 

G. con., L. ova., P. bif. 

10. Excenevex. 1.5 km noord-west van Bonnafrait; 375 meter: E. mue., E. pal., 

G. con., 0. hol. ssp. ela. 

11. Le Biot; rond Le Corbier; 1100 meter: C. dam., C. rub., D. mac., D. maj., E. 
atr., E. hel., G. con., L. ova., N. nid., P. bif., P. chl. 

11. Le Biot; 500 meter noordwest van Le Corbier; 1100 meter: C. dam., C. 

Ion., C. rub., C. tri., D. mac., E. atr., E. hel., E. spec., G. rep., G. con., L. 
ova., N. nid., 0. ins., 0. mas., P. bif., P. chl. 

12. St. Paul-en-Chablais; 2 km zuidelijk; 900 meter: D. maj., E. pal., G. con., L. 

ova., P. bif. 

13. St. Paul-en-Chablais; bij Laprau; 875 meter: D. mac., D. tra., E. pal., G. 

con., G. odo., G. odo. var. alb., L. ova., P. bif. 

14. St. Paul-en-Chablais; bij Praubert; 900 meter: C. vir., D. inc., D. mac., D. 

maj., D. pra., D. tra., E. hel., E. pal., G. con., G. con. var. alb., L. loe., 

L.ova., P. bif. 
15.Vacheresse; rond Bise; 1525 meter: C. vir., D. mac., D. sam., G. con., N. 

nig., 0. mas., P. alb., T. glo. 

16. Vacheresse; 500 meter west van Ubine; 1490 meter: D. maj., D. tra., G. 

con. 
17. Vacheresse; 2 km west van Ubine; 1400 meter: D. mac., T. glo. 

18. Vacheresse; 5 km west van Bise; 1300 meter: D. mac., E. atr., G. con., L. 

ova. 
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7. Chevenoz; 2OO meter west van La Granges; 9OO meter: E. pal., G, con.
8. Col du Corbier; 1235 meter: A.pyr.var. tan., C. dam., D. mac., E. hel., G.

con., L. ova., O. mas., P. chl., T. glo.
9. Col du Corbier; 1 km west van de col; 11OO meter; C, rub., D. mac., E. atr.,

G. con., L. ova., P. bif .

10, Excenevex, 1,5 km noord-west van Bonnafra¡t; 37b meter: E. mue., E. pal.,

G. con., O. hol. ssp, ela.
11. Le Biot; rond Le Corbier;1100 meter: C. dam., C. rub., D. mac., D. maj., E.

atr., E. hel., G. con., L. ova., N. nid., P. bif., P. chl.
11, Le BioU 5OO meter noordwest van Le Corbier; 11OO meter: C. dam., C.

lon,, C. rub., C. tri., D. mac., E. atr., E, hel., E. spec., G. rep., G. con., L.

ova., N. nid., O. ins., O. mas., P. bif., P. chl.
12. St. Paul-en-Chablais;2 km zuidelijk;900 meter: D. maj., E. pal., G. con., L.

ova., P. bif.
13. St. Paul-en-Chablais; bij Laprau; 875 meter: D. mac., D. tra., E. pal., G.

con., G. odo., G. odo. var. alb., L. ova., P. bif.
14. St. Paul-en-Chablais; bij Praubert; 9OO meter: C. vir., D. inc., D. mac., D.

maj., D. pra., D. tra., E. hel., E. pal., G. con., G. con. var. alb., L. loe.,

L.ova., P. bif .

l5.Vacheresse; rond Bise;1525 meter: C. vir., D. mac., D. sam., G. con., N,

nig., O. mas., P. alb,, T. glo.
16, Vacheresse; 50O meter west van Ubine; 1490 meter: D. maj., D. tra., G.

con.
17. Vacheresse;2 km westvan Ubine;1400 meter: D. mac., T. glo.

18. Vacheresse;5 km west van Bise; 13OO meter: D. mac., E. atr., G. con., L.

ova.
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DACTYLORHIZA SPHAGNICOtA (Höppner) Soó lN NEDERLAND EN DAARBUTTEN

C.A.J. KREUTZ

Summary

Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó was rediscovered after many years in the
Netherlands. This article summarizes almost all known localities of this Northwest
European species. The differences between the populations are ind¡cated. On many
localities the spec¡es has been influenced by D. praeterm¡ssa, on some other
local¡ties also by D. russowii andlor D. traunste¡ner¡.

Zusammenfassung

Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Soó ist nach vielen Jahren in den Niederlanden
zurückgefunden worden. D¡eser Be¡trag gibt nun eine Ubersicht fast aller bekannten
Standorte dieser auf Nord-westeuropa beschränkten Art. Auch werden die Unter-
schiede zwischen den einzelnen Populationen erläutert. An manchen Stellen wird
sie durch D, praetermissa beeinflußt, an anderen Stellen auch durch D. russowii
und/oder D. taunste¡nerl.

lnleiding

Over de verspreiding van Dactylorhiza sphagnicola is de laatste jaren veel geschre-

ven (Wiefelspütz, 1968; Tyteca, 1981, 1982; Tyteca & Gathoye, 1987, 1988,
1 989ab; Gathoye & Tyteca, 1 987, 1 989; Reinhard, 1 985, 1 990; Dekker, 1 991 ).
Deze publikaties kwamen hoofdzakelijk als gevolg van uitgebreide inventarisaties
en betere kennis van het geslacht Dactylorh¡za tot stand, waardoor (vooral in
België) verscheidene nieuwe groeiplaatsen bekend werden. Omdat D. sphagnicola
een zeer variabele soort is en gemakkeliik overgangspopulaties mer. anderc Dactylo-
rhiza-soortenvormt, worden in dit artikel alle populaties, die de auteur bestudeerde,
nader omschreven. Uitgebreide veldwaarnemingen, (cytoltaxonomie, nomenclatuur,
systematiek, biostat¡stische analysen en biometrische methoden, die de status van
D. sphagnicola als zelfstandige soort rechtvaardigen, werden door Gathoye &
Tyteca en Reinhard uitgebreid beschreven. Het complex D, traunsteineri/D. russo-
wii, waarmee D. sphagnicola ook overgangspopulaties vormt, wordt in een toe-
komstig artikel behandeld.
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Algemeen 

Binnen het complex Dactylorhiza is D. sphagnicola één der moeilijkst te determine-

ren soorten. Dit komt vooral vanwege het feit dat deze soort zeer variabel optreedt, 

terwijl daarnaast talloze overgangspopulaties met andereDactylorhiza-soorten voor-

komen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om tot een duidelijke determinatie te 

komen. Vooral in België waar D. sphagnicola en D. praetermissa samen voorkomen, 

maar ook in Midden- en Zuid-Zweden waar D. traunsteineri en D. russowii in het-

zelfde verspreidingsgebied groeien, kunnen zich dergelijke problemen voordoen. 

Het centrum van de verspreiding bevindt zich thans in België, met randgebieden in 

Noord-Frankrijk (departement Ardennes), in het westen van Duitsland (deelstaat 

Nordrhein-Westfalen) en Zuid-Nederland (provincie Limburg). Verder bevinden zich 

nog enkele geïsoleerde vindplaatsen in het overige deel van Duitsland, nl. op de 

Lëneburgerheide en in Ostfriesland, beide in de deelstaat Niedersachsen en in 

Schleswig-Holstein. Ook in Zuid- en Midden-Zweden, in Denemarken op het eiland 

Laese in het Kattegat en in Noorwegen ten zuiden van Oslo (Ostfold) zijn er van D. 
sphagnicola nog belangrijke groeiplaatsen bekend. Zoals uit het verspreidingskaartje 

blijkt, sluiten de groeiplaatsen in Zuid-Nederland aan het reeds bekende areaal aan. 

Eveneens blijkt uit het kaartje, dat de soort een sterk verbrokkeld areaal bezit, 

wellicht veroorzaakt door de speciale eisen die zij aan haar biotoop stelt. 

Vroeger werd de soort nog tot Dactylorhiza incarnata of D. traunsteineri (Wie-

felspBtz, 1968) gerekend. Omdat de Veenorchis midden juni aspectbepalend in de 

sphagnumvenen van de Wahner Heide (ten zuiden van Mik]) voorkwam en deze 

planten gelijke en constante kenmerken vertoonden, besloot Heippner in het jaar 

1926 de plant als nieuwe "hybridogene" soort te beschrijven. 

Beschrijving *) 

Plant 30-50 cm hoog, met een stijve, rechte stengel. Bladeren rechtopstaand tot 

iets afstaand of zwak gebogen. Onderste blad 11-19 cm lang en 1-2 cm breed, 

tweede blad 14-24 cm lang en 1-2,5 cm breed; beide in het midden het breedst, 

smal lancetvormig, spits en iets kapvormig eindigend; derde blad gemiddeld 17 cm 

lang en 3 cm breed, aan de basis het breedst, schedevormend; vierde blad 12 cm 

lang en 1,5 cm breed, aangehecht. Bloeiwijze gemiddeld 9 cm lang, dicht- en 

rijkbloemig. Bracteeën veel langer dan de vruchtbeginsels, aan de randen met een 

smal purperen zoompje. Bloem lichtrose. Zijdelingse sepalen niet gegolfd. LIP 14 

mm breed en 8,5 mm lang, gaafrandig, met fijne puntjes of vage stippen of streep-

jes. Spoor cilindervormig, korter dan het vruchtbeginsel, horizontaal of schuin naar 

beneden gericht. In de meeste gevallen zijn de bladeren ongevlekt. De soort bloeit 

onder normale klimatologische omstandigheden vanaf begin juni (Wahner Heide) tot 

begin juli (Zweden, omgeving Uddevalla; België, Baraque de Fraiture). 
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Binnen het complex Dactylorhiza is D. sphagnicola één der moeilijkst te determine-
ren soorten. Dit komt vooral vanwege het feit dat deze soort zeer variabeloptreedt.
terwijl daarnaast talloze overgangspopulaties met ander e Dactylorhiza-soorten voor-
komen. Hierdoor is het niet alt¡jd mogelijk om tot een duidelijke determinat¡e te
komen. Vooral in België waar D . sphagnicola en D. praetermrssa samen voorkomen,
maar ook in Midden- en Zuid-Zweden waar D. traunste¡neri en D. russow,T¡n het-
zelfde verspreidingsgebied groeien, kunnen zich dergelilke problemen voordoen.

Het centrum van de verspreiding bevindt zich thans in België, met randgebieden in
Noord-Frankrijk (departement Ardennes), in het westen van Duitsland (deelstaat
Nordrhein-Westfalen)en Zuid-Nederland (provincie Limburg). Verder bevinden zich
nog enkele geisoleerde vindplaatsen in het overige deel van Duitsland, nl. op de
Lüneburgerheide en in Ostfriesland, beide in de deelstaat Niedersachsen en in
Schleswig-Holstein. Ook in Zuid- en Midden-Zweden, in Denemarken op het eiland
Laesø in het Kattegat en in Noorwegen ten zuiden van Oslo (Ostfold) ziin er van D,
sphagn¡colanog belangrijke groeiplaatsen bekend. Zoals uit het verspreidingskaartje
blijkt, sluiten de groeiplaatsen in Zuid-Nederland aan het reeds bekende areaal aan,
Eveneens blijkt uit het kaartje, dat de soort een sterk verbrokkeld areaal bez¡t,
wellicht veroorzaakt door de speciale eisen die zij aan haar biotoop stelt.

Vroeger werd de soort nog tot Dactylorhiza incarnata of D. traunsteineri lWie-
felspütz, 1968) gerekend. Omdat de Veenorchis midden juni aspectbepalend in de
sphagnumvenen van de Wahner Heide (ten zuiden van Köln) voorkwam en deze
planten gelijke en constante kenmerken vertoonden, besloot Höppner in het jaar
1926 de plant als nieuwe "hybridogene" soort te beschrijven.

Beschrijving *)

Plant 30-50 cm hoog, met een stijve, rechte stengel. Bladeren rechtopstaand tot
iets afstaand of zwak gebogen. Onderste blad 11-19 cm lang en 1-2 cm breed,
tweede blad 14-24 cm lang en 1-2,5 cm breed; beide in het midden het breedst,
smal lancetvormig, spits en iets kapvormig eindigend; derde blad gemiddeld 17 cm
lang en 3 cm breed, aan de basis het breedst, schedevormend; vierde blad 1 2 cm
lang en 1,5 cm breed, aangehecht. Bloeiwijze gemiddeld 9 cm lang, dicht- en

rijkbloemig. Bracteeën veel langer dan de vruchtbeginsels, aan de randen met een
smal purperen zoompje. Bloem lichtrose. Zijdelingse sepalen niet gegolfd. Lre 14
mm breed en 8,5 mm lang, gaafrandig, met fijne puntles of vage stippen of streep-
jes. Spoor cilindervormig, korter dan het vruchtbeg¡nsel, horizontaal of schuin naar
beneden gericht. ln de meeste gevallen zijn de bladeren ongevlekt. De soort bloeit
onder normale kl¡matolog¡sche omstandigheden vanaf begin juni (Wahner Heide) tot
begin luli (Zweden, omgeving Uddevalla; België, Baraque de Fraiture),
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Dactylorh¡za sphagnicola groeit opt¡maal in zure hoogveenvegetat¡es, daar in
trilvenen en heivennen, bij voorkeur in sphagnum. Als begeleidende orchideeë-
soorten treden vaak D. maculata ssp. e/odes, Hammarbya paludosa en Platanthera
bifolia op. De overige flora wordt ondermeer vertegenwoordigd door o,a, Oxycoc-
cus palustris (Kleine veenbes), Menyanthes tr¡fol¡ata (Waterdriebladl, Drosera
totund¡fol¡a (Ronde zonnedauw), Carex dioica (Tweehuizige zeggeL Juncus acutif-
/orus (Veldrusl, Erica tetral¡x (Gewone dophei), Andromeda polifolia lLavendelheil
en Viola palustris (Moerasviooltje).

t) Beschrijving met en¡ge aanvullingen uit Landwehr {'1977],, naar Wiefelspütz
(1968)

Beschrijving van de groeiplaatsen

Nederland

Gebieden waar de soort in Nederland aangetroffen zou kunnen worden, zijn de
hoogveengebieden in Drenthe, de Groote Peel en haar randgebieden in Noord-Lim-
burg en Noord-Brabant, het grensgebied met België in Noord-Brabant, en de Bruns-
summerheide/Schinveldse bossen in Zuid-Limburg.
ln de provincie Noord-Brabant ¡s nog een aantal mogelijke groeiplaatsen waar
Dactylorhiza sphagnicola zich gemakkelijk zou kunnen vestigen. Bovendien bevin-
den zich verscheidene groeiplaatsen vlak over de grens in de Belgische provincies
Limburg en Antwerpen, Daardoor is de mogelijkheid aanwezig dat de soort binnen
afzienbare ti¡d, hetzi¡ door (her)vestiging of door correcte determinatie hier
gevonden wordt.
ln de provincie Drenthe is het voorkomen van de Veenorchis, ondanks uitgebreide
inventarisaties, nog steeds niet aangetoond. Het is evenwel mogelijk, dat de soort
vroeger wel degelijk in deze provincie voorkwam, Vermoedelijk werd zil in 1969 in
een veentje in de boswachterij Dwingeloo gezien (Van der Meijden, moDd. meded.,
1 989). Onderzoek wees uit dat de soort daar in 1 990 niet meer voorkwam. Het is
niet uitgesloten dat er nog hybriden, eventueel overgangspopulaties, aanwezig ziin,
waarin mogelijk Dactylorhiza sphagnicola vertegenwoordigd is (Dekker, 1991).

Aan de rand van de Groote Peel in Noord-Limburg bev¡ndt zich een natuurreservaat,
in eigendom van het Staatsbosbeheer. Het lerrein wordt al jaren onderzocht en van
oudsher is hier een grote populatie van Epipactis palustris aanwezig. Bovendien
groeit er Platanthera bifolia en L¡stera ovata. ln het drogere bosgebied komt E
helleborine voor. ln 1989 werd zelfs één exemplaar van Gymnadenia conopsea ge-
vonden. Het reservaat zelf bestaat hoofdzakelijk uit een heide- en bosgebied. Een

klein deel ervan bestaat uit vochtige heide, met plaatsel¡lk opslag van Eefula
pendula. Deze heide staat onder invloed van kwelwater uit het kanaal. Het water
in het kanaal is relatief kalkriik en zorgt als zodanig voor een licht kalkrijke
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kwelstroom. Hierdoor is de vegetatie veel gevarieerder en rijker, dan men in de door 
overbemesting aangetaste Groote Peel zou verwachten. De bodem wordt als het 
ware door het kanaalwater gebufferd. De vegetatiestructuur is zeer complex, mede 
onder invloed van de kwel en de extensieve begrazing met runderen. Aspectbepa-
lende soorten zijn ondermeer Molinea caerulea (Pijpestrootje), Juncus acutiflorus 
en Erica tetralix. Verder groeien hier nog verscheidene bijzondere soorten, zoals 
Eleocharis quinqueflora (Armbloemige waterbies), Carex pulicaris (Vlozegge), Cir-
sium dissectum (Spaanse ruiter) en Pedicularis sylvatica (Heidekartelblad). Boven-
dien wordt hier de zeldzame Andromeda polifolia aangetroffen. Het terrein tendeert 
naar het Junco-Molinion (Blauwgrasland) met overgangen naar het Ericion tetralicis 
(Dopheideverbond) en naar een vorm van het Calluno-Genistion pilosae (Struikhei-
de-Kruipbremverbond) (Dekker, 1991). 

LEGENDA bij de foto's op pag. 72 en 73: 

pag. 72: 1 2 3 pag. 73: 10 11 12 

4 5 6 13 14 15 

7 8 9 16 17 18 

1 Randgebied Groote Peel (NL) 02-06-1991 
2 Brunss.heide/Schinv.bossen (NL) 04-06-1991 
3 Wahner Heide (D) 15-06-1980 
4 Vogelmoor (D) 11-06-1983 

5 Bornriethmoor (D) 11-06-1983 
6 Staatsbossen (B) 23-06-1985 
7 Brackvenn (B) 26-06-1986 
8 Het Buitengoor (B) 18-06-1983 
9 Vallei van de Zijpbeek (B) 05-06-1983 

10 Plateau des Tailles (Bihain) (B) 26-06-1988 
11 Plateau des Tailles (Pisserotte) (B) 21-06-1983 
12 Bois de Groumont (B) 25-06-1988 
13 Plateau de St. Hubert (B) 11-06-1988 
14 Rocroi (F) 23-06-1984 
15 Algemossen (S) 10-07-1991 
16 Rbremossen (5) 10-07-1991 
17 Hbrsibttemossen (S) 10-07-1991 
18 Uneltrbshet (S) 30-06-1991 
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lende soorten zijn ondermee¡ Molinea caerulea (Pijpestrootje) , Juncus acutiflorus
en Erica tetralix. Verder groeien hier nog verscheidene bijzondere soorten, zoals
Eleocharis quinqueflora (Armbloemige waterb¡es), Carex pulicaris (Vlozegge), CÞ
s¡um d¡ssectum (Spaanse ru¡ter) en Pedicularis sylvatica (Heidekartelblad). Boven-
dien wordt hier de zeldzame Andromeda polífolia aangetroffen. Het terrein tendeert
naar het Junco-Molinion (Blauwgraslandl met overgangen naar het Ericion tetral¡c¡s
(Dopheideverbond) en naar een vorm van het Calluno-Genistion pílosae (Struikhei-
de-Kruipbremverbond) (Dekker, 1 991 ),
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26-06-1 986
1 8-06-1 983
o5-06-1983
26-06-1 988
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Van midden tot eind juni bloeit in dit reservaat een rijke populatie van allerlei 
Dactylorhiza maculata-vormen, zoals de ondersoorten maculata (waaronder enige 
witbloeiende exemplaren), elodes en ericetorum. Opvallend was dat ten tijde van 
de bloeitijd van D. maculata altijd al een relatief groot deel van de populatie 
uitgebloeid was. Daarop werd gedurende de periode eind mei-begin juni 1991 het 
reservaat diverse keren opnieuw bezocht. Daarbij werd ondekt, dat D. sphagnicola 

in enkele exemplaren in de typische vorm in dit terrein voorkomt. Er werden onge-
veer tien exemplaren van het type "Wahner Heide" (de type-vindplaats), gevonden. 
Statige planten met vier tot zes rechtopstaande tot iets afstaande, lancetvormige, 
ongevlekte bladeren; bloeiwijze dicht- en rijkbloemig, ongeveer 8 cm lang; brac-
teeën langer dan de vruchtbeginsels met smalle purperen rand. De kleur van de 
bloemen is geheel overeenkomstig het type, nl. van lichtrose tot rose. De lip is 
zwak drielobbig, de beide zijlobben breder dan de middenlob, de tekening ervan 
bestaat uit fijne puntjes, zelden uit streepjes. De spoor is cilindervormig, korter dan 
het vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Ook de bloeitijd was geheel 
conform die van de populatie op de Wahner Heide: beginnende bloei eind mei, 
einde bloei omstreeks midden juni. Deze planten groeien in sphagnumveen in de 
vochtigste delen van het gebied. Bovendien werd een witbloemig exemplaar gevon-
den. Verder groeien hier ongeveer 30 tot 40 exemplaren van het type Lneburger 
Heide, planten waarvan de bloemen paars (niet rose) gekleurd zijn en het honing-
merk uit donkerpaarse lusvormige lijntjes en/of streepjes is opgebouwd. De morfo-
logische kenmerken zijn identiek met het type "Wahner Heide". Deze planten 
groeien bij voorkeur in sphagnum, maar ook in het vochtige heidegebied. De deter-
minatie wordt sterk bemoeilijkt omdat naast deze twee typen ook nog een groot 
aantal hybriden met D. maculata s.l. voorkomt. [(N.B. Deze hybriden zijn niet 
dezelfde als die onder de naam Dactylorhiza x wiefelspuetziana Tyteca beschreven 

zijn. Deze naam heeft betrekking op de hybride tussen D. sphagnicola (Hóppner) 

Soó en Dactylorhiza maculata (L.) Soó ssp. arduennensis (Zadocks) Tournay 

(Tyteca, 1980)]. Het is te hopen, dat de zuivere vormen van D. sphagnicola, 

waarvan relatief weinig exemplaren aanwezig zijn, niet door hybridisatie met D. 

maculata s.l. op den duur zullen verdwijnen. 
Sinds enige jaren is het botanisch waardevolste gedeelte van het natuurreservaat, 
waar ook Dactylorhiza sphagnicola groeit, ingerasterd. Het beheer bestaat hier uit 
maaien en afvoeren van de biomassa. Het overige deel van het terrein wordt 
plaatselijk door runderen begraasd. Voor de toekomst is het waarschijnlijk aan te 
bevelen om hier hetzelfde beheer als in het ingerasterde deel toe te passen. In de 
afgelopen jaren vond begrazing te vaak plaats tijdens de bloeitijd van de meeste 
planten, waardoor te veel schade aan de vegetatie werd toegebracht. 

Voor Zuid-Limburg waren de vegetatietypen, waarin Dactylorhiza sphagnicola aan-
getroffen kon worden, beperkt tot de sphagnummoerassen van de Brunssummer-
heide en de Schinveldse Bossen. Vermeulen (1958) beschreef de soort van slechts 
één groeiplaats, nl. het terrein van de waterleiding in de gemeente Brunssum. 
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Van midden tot eind jun¡ bloeit in dit reservaat een rijke populatie van allerlei
Dactylorhiza maculata-vormen, zoals de ondersoorten maculata (waaronder enige
witbloeiende exemplaren), elodes en er¡cetorum, Opvallend was dat ten tijde van
de bloeitijd van D. maculata altijd al een relatief groot deel van de populatie
uitgebloeid was. Daarop werd gedurende de periode eind mei-begin juni 1991 het
reservaat diverse keren opnieuw bezocht. Daarbij werd ondekt, dat D, sphagnicola
in enkele exemplaren in de typische vorm in dit terrein voorkomt. Er werden onge-
veer tien exemplaren van het type "Wahner Heide" (de type-vindplaats), gevonden,
Statige planten met v¡er tot zes rechtopstaande tot iets afstaande, lancetvormige,
ongevlekte bladeren; bloeiwijze dicht- en rijkbloemig, ongeveer 8 cm lang; brac-
teeën langer dan de vruchtbeginsels met smalle purperen rand. De kleur van de
bloemen is geheel overeenkomstig het type, nl. van lichtrose tot rose, De lip is

zwak drielobbig, de beide zijlobben breder dan de middenlob, de tekening ervan
bestaat uit fijne puntjes, zelden uit streep¡es. De spoor is cilindervormig, korter dan
het vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Ook de bloeitijd was geheel

conform die van de populatie op de Wahner He¡de: beginnende bloei eind mei,
einde bloei omstreeks midden juni. Deze planten groeien in sphagnumveen in de
vochtigste delen van het gebied, Bovendien werd een witbloemig exemplaar gevon-

den. Verder groeien hier ongeveer 30 tot 40 exemplaren van het type Lüneburger
Heide, planten waarvan de bloemen paars (niet rose) gekleurd zijn en het honing-
merk uit donkerpaarse lusvormige lijntjes en/of streepjes is opgebouwd. De morfo-
logische kenmerken zijn identiek met het type "Wahner Heide". Deze planten
groeien bij voorkeur in sphagnum, maar ook in het vochtige heidegebied. De deter-
minatie wordt sterk bemoeili,jkt omdat naast deze twee typen ook nog een groot
aantal hybriden met D. maculata s.l. voorkomt. t(N.8. Deze hybriden zijn niet
dezelfde als die onder de naam Dactylorhiza x wiefelspuetz¡ana Tvteca beschreven
zijn. Deze naam heeft betrekking op de hybride tussen D. sphagnicola (Höppner)

Soó en Dactylorh¡za maculata (L.) Soó ssp, arduennensrs (Zadocks) Tournay
(Tyteca, 1980)1. Het is te hopen, dat de zuivere vormen van D. sphagnicola,
waarvan relatief weinig exemplaren aanwezig zijn, niet door hybridisatie met D,

maculata s.l. op den duur zullen verdwijnen.
Sinds enige jaren is het botanisch waardevolste gedeelte van het natuurreservaat,
waar ook Dactylorh¡za sphagnicola groeit, ingerasterd, Het beheer bestaat hier uit
maa¡en en afvoeren van de biomassa. Het overige deel van het terrein wordt
plaatselijk door runderen begraasd. Voor de toekomst is het waarschijnlijk aan te
bevelen om hier hetzelfde beheer als in het ingerasterde deel toe te passen. ln de

afgelopen jaren vond begrazing te vaak plaats tijdens de bloeitijd van de meeste
planten, waardoor te veel schade aan de vegetatie werd toegebracht.

Voor Zuid-Limburg waren de vegetatietypen, waarin Dactylorhiza sphagnicola aan-
getroffen kon worden, beperkt tot de sphagnummoerassen van de Brunssummer-
heide en de Schinveldse Bossen. Vermeulen (1958) beschreef de soort van slechts
één groeiplaats, nl. het terrein van de waterleiding in de gemeente Brunssum.
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In 1938 is de soort daar nog waargenomen; latere waarnemingen van deze groei-

plaats zijn niet meer bekend. Wellicht is D. sphagnicola daar door ontginning en/of 
ontwatering verdwenen. 

In de collectie van Janssen bevinden zich enkele herbariumexemplaren, die voldoen 

aan de beschrijving van Dactylorhiza sphagnicola. Op een aquarel, vervaardigd door 

Grégoire aan de hand van herbariummateriaal dat door De Wever in 1916 in het 

brongebied van de Roode Beek werd verzameld, is duidelijk te zien dat deze vondst 

D. sphagnicola betrof. Van dit exemplaar zijn de bladeren rechtopgaand, lancetvor-

mig (met de grootste breedte in het midden), spits eindigend en ongevlekt. De 

bloeiwijze is betrekkelijk lang, dicht- en rijkbloemig. De bloemkleur is lichtrose. Het 

honingmerk is uit donkerpaarse stippen en kleine streepjes samengesteld. Een 

tweede exemplaar bezit echter gevlekte bladeren en zou daardoor een hybride 

tussen D. sphagnicola en D. maculata kunnen zijn. Op 6 juni 1978 heeft Janssen 

het brongebied van de Roode Beek bezocht en hij vond in het bewuste gebied 

ongeveer 75 exemplaren, die hij als D. sphagnicola determineerde. Drie exemplaren 

werden toen meegenomen voor verder onderzoek. De daarvan vervaardige aquarel 

vertoont inderdaad grote overeenkomsten met de Veenorchis. Ook is de relatief 

vroege bloeitijd volledig in overeenstemming met die van het type. Bovendien 

bevinden zich in het fotoarchief van Prick enige opnamen, waarop typische exem-

plaren van D. sphagnicola zijn afgebeeld. 

Plaatselijk zijn de sphagnumvegetaties in het brongebied van de Roode Beek nog 

steeds aanwezig. Massaal groeit hier Narthecium ossifragum (Beenbreek) en Erica 
tetralix. Het gebied is niet geheel ongevaarlijk, op sommige plaatsen is drijfzand 

aanwezig! Deze vegetatie is uitermate geschikt voor (her)vestiging van de Veenor-

chis. De laatste jaren werden in het brongebied van de Roode Beek geen bloeiende 

orchideeën meer waargenomen. Ook in 1990 niet, meermaals werd het gebied vol-

ledig afgezocht. In voorgaande jaren groeiden hier alleen Dactylorhiza maculata en 

D. maculata ssp. elodes. 

In het complex Brunssummerheide/Schinveldse Bossen, dat deel uitmaakt van het 

beheersgebied van het Recreatieschap Oostelijk Zuid-Limburg is thans nog één 

groeiplaats aanwezig, waar Dactylorhiza sphagnicola met zekerheid voorkomt. 

Wanneer de soort hier voor het eerst aangetroffen werd, is niet precies bekend, 

maar waarnemingen van deze groeiplaats dateren al vanaf 1970. Het terrein waar 

de Veenorchis voorkomt, is o.a. met Calluna vulgaris (Struikheil, Carex oederi ssp. 

oedocarpa (Geelgroene zegge), Erica tetralix, Molinia caerulea, Polygala serpyllifolia 
(Liggende vleugeltjesbloem) en Potentilla erecta (Tormentil) begroeid. Plaatselijk 

komt forse opslag van Betula pendula en Salix aurita (Geoorde wilg) voor; op de 

open plaatsen overheerst tevens Molinea caerulea. Door de Stichting IKL (Instand-

houding Kleine Landschapselementen) is deze opslag in de nazomer van 1991 ver-

wijderd en werd de vegetatie afgemaaid en het maaisel afgevoerd. Het jaarlijks 

verwijderen van opslag en kleinschalig plaggen zijn op deze groeiplaats beslist 

noodzakelijk. 

Op de overgang van de helling naar de vlakke, venige laagte worden de meeste 
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ln 1938 is de soort daar nog waargenomen; latere waarnemingen van deze groei-
plaats zijn niet meer bekend. wellicht is D. sphagnicola daar door ontginning en/of
ontwatering verdwenen.
ln de collectie van Janssen bevinden zich enkele herbariumexemplaren, die voldoen
aan de beschrijving van Dactylorhiza sphagnicola, op een aquarel, vervaardigd door
Grégoire aan de hand van herbariummateriaal dat door De wever in 1916 in het
brongebied van de Roode Beek werd verzameld, is duidelijk te zien dat deze vondst
D, sphagnicola betrof . Van dit exemplaar zijn de bladeren rechtopgaand, lancetvor-
mig (met de grootste breedte in het midden), spits eindigend en ongevlekt. De
bloeiwijze is betrekkelilk lang, dicht- en rijkbloemig. De bloemkleur is lichtrose. Het
honingmerk is uit donkerpaarse stippen en kleine streepjes samengesteld, Een
tweede exemplaar bezit echter gevlekte bladeren en zou daardoor een hybride
tussen D. sphagnicola en D. maculafa kunnen zijn. op 6 juni 1g7g heeft Janssen
het brongebied van de Roode Beek bezocht en hij vond in het bewuste gebied
ongeveer 75 exemplaren, die hij als D. sphagmcola determineerde. Drie exemplaren
werden toen meegenomen voor verder onderzoek. De daarvan vervaardige aquarel
vertoont inderdaad grote overeenkomsten met de Veenorchis. ook is de relatief
vroege bloeitijd volledig in overeenstemming met die van het type. Bovendien
bevinden zich in het fotoarchief van Prick enige opnamen, waarop typische exem-
plaren van D. sphagnicola zijn afgebeeld.
Plaatselijk zijn de sphagnumvegetaties in het brongebied van de Roode Beek nog
steeds aanwezig. Massaal groeit hier Narthecium ossifragum (Beenbreek) en Erica
tetralix. Het gebied is niet geheel ongevaarlijk, op sommige plaatsen is drijfzand
aanwezig! Deze vegetatie is uitermate geschikt voor (her)vestiging van de Veenor-
chis. De laatste jaren werden in het brongebied van de Roode Beek geen bloeiende
orchideeën meer waargenomen. ook in 1990 niet, meermaals werd het gebied vol-
ledig afgezocht. ln voorgaande jaren groeiden hier alleen Dactylorhiza maculata en

D. maculata ssp. e/odes.
ln het complex Brunssummerheide/schinveldse Bossen, dat deel uitmaakt van het
beheersgebied van het Recreatieschap Oostelijk Zuid-Limburg is thans nog één
groeiplaats aanwezig, waat Dactylorhiza sphagnícola met zekerheid voorkomt.
Wanneer de soort hier voor het eerst aangetroffen werd, is niet precies bekend,
maar waarnemingen van deze groeiplaats dateren al vanaf 1970. Het terre¡n waar
de Veenorchis voorkomt, is o.a. met Calluna vulgaris (Struikhei), Carex oederi ssp,
oedocarpa (Geelgroene ze ggel, Erica tetralix , Molinia caerulea , polygala serpyttifotia
(Liggende vleugeltjesbloem) en Potent¡lla erecta (Tormentil) begroeid. plaatselijk

komt forse opslag van Betula pendula en Salix aurita lGeoorde wilg) voor; op de

open plaatsen overheerst tevens Molinea caerulea. Door de Stichting IKL (lnstand-

houding Kleine Landschapselementen) is deze opslag in de nazomer van 1991 ver-
wijderd en werd de vegetatie afgemaaid en het maaisel afgevoerd. Het.iaarlijks
verwijderen van opslag en kleinschalig plaggen zijn op deze groeiplaats beslist
noodzakelijk.
Op de overgang van de helling naar de vlakke, venige laagte worden de meeste
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exemplaren aangetroffen. Vanaf 1987 is het aantal ieder jaar geteld. In de periode 
1987 t/m 1991 werden respectievelijk 31, 55, 70, 143 en 75 exemplaren gevon-

den. Een eventuele voor- of achteruitgang kan uit deze cijfers nog niet afgeleid 
worden, omdat orchideeënpopulaties sterk aan fluctuaties onderhevig zijn, zodat 
een gefundeerde conclusie pas na een langere periode gegeven kan worden. 

De planten, die op deze groeiplaats voorkomen, bloeien vroeg, in de laatste week 

van mei en de eerste week van juni, geheel in overeenstemming met de normale 

bloeitijd van de Veenorchis. De planten zijn enigszins gedrongen, maar dit kan van 
jaar tot jaar verschillen. De bladeren zijn ongevlekt, lancetvormig, rechtopstaand 
tot iets afstaand, de onderste zwak gebogen, de bovenste bracteeachtig. De bloei-

wijze is cilindervormig, relatief rijk- en dichtbloemig; de bracteeën zijn korter dan 
de bloemen. De kleur van de bloemen is rose, de basis van de lip witachtig tot 
Iichtrose; de lip is drielobbig, tamelijk vlak, de middenlob buiten de brede zijlobben 
uitstekend. De tekening op de lip bestaat uit iets donkerder fijne puntjes en/of korte 

streepjes. De spoor is korter dan het vruchtbeginsel, horizontaal tot schuin naar 

beneden gericht. Zoals bijna alle populaties van D. sphagnicola heeft ook deze een 

geheel eigen karakter. Opvallend is de lange middenlob, maar dit verschil valt 
geheel binnen de variatiebreedte van de soort. 

Duitsland 

Dactylorhiza sphagnicola wordt in Duitsland onder meer in de Lneburger Heide 

(o.a. de Si dheide en het Vogelmoor), de Eifel, de Wahner Heide, oostelijk van 

Bremen (Breitenfelder Moor), Ostfriesland en in Schleswig-Holstein (Griem et al., 
1989) gevonden. 

In de typische vorm wordt Dactylohiza sphagnicola onder andere op de Wahner 

Heide ten zuidoosten van Keiln aangetroffen (locus classicus). Het grootse deel van 
de Wahner Heide is thans in gebruik als vliegveld Kéln-Bonn, het restant als militair 

oefenterrein. De Wahner Heide wordt geheel door diverse autowegen ingesloten. 
In de loop der tijd zijn veel groeiplaatsen op de Wahner Heide en haar randgebieden 

verloren gegaan. Op open plaatsen in het bosgebied zijn nog enkele sphagnum-
venen bewaard gebleven. In enkele daarvan komt D. sphagnicola nog steeds voor, 
in sommige jaren zelfs in relatief groot aantal. De slanke planten kunnen op deze 

groeiplaats wel een hoogte van 40 tot 50 cm bereiken. De stengel is stijf en recht. 
De bloeiwijze is tamelijk dicht- en rijkbloemig. De kleur van de bloemen is lichtrose; 
de lip is zwak drielobbig, gaafrandig; de tekening bestaat uit fijne puntjes en korte 

streepjes. De spoor is even lang als het vruchtbeginsel en is schuin naar beneden 

gericht. 
Eén van de mooiste plekken, waar de soort nog steeds grote populaties vormt, is 
een terrein gelegen aan de Planitzweg. Hier groeit zij optimaal aan de rand van een 
veenbeekje in sphagnum. Op de drogere plaatsen, die hoofdzakelijk door vegetaties 

van Molinea caerulea gekenmerkt worden, komt de soort slechts in enkele exem- 
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exemplaren aangetroffen, Vanaf 1987 is het aantal ¡eder jaar geteld. ln de periode
1987 t/m 1991 werden respectievelijk 31, 55, 70, 143 en 75 exemplaren gevon-
den. Een eventuele voor- of achteruitgang kan u¡t deze cijfers nog n¡et afgeleid
worden, omdat orchideeënpopulaties sterk aan fluctuaties onderhevig zijn, zodat
een gefundeerde conclusie pas na een langere periode gegeven kan worden.
De planten, die op deze groeiplaats voorkomen, bloeien vroeg, in de laatste week
van mei en de eerste week van juni, geheel in overeenstemming met de normale
bloeitild van de Veenorchis. De planten zijn enigszins gedrongen, maar dit kan van
jaar tot laar verschillen. De bladeren zijn ongevlekt, lancetvormig, rechtopstaand
tot iets afstaand, de onderste zwak gebogen, de bovenste bracteeachtig. De bloei-
wiize is cilindervormig, relatief rijk- en dichtbloemig; de bracteeën zijn korter dan
de bloemen, De kleur van de bloemen ¡s rose, de basis van de l¡p witachtig tot
lichtrose; de lip is drielobbig, tamelijk vlak, de middenlob buiten de brede zijlobben
uitstekend. De tekening op de lip bestaat uit iets donkerder f ijne puntjes en/of korte
streepjes. De spoor is korter dan het vruchtbeginsel, horizontaal tot schuin naar
beneden gericht. Zoals bilna alle populaties van D. sphagnicola heeÍt ook deze een
geheel eigen karakter. Opvallend is de lange middenlob, maar dit verschil valt
geheel binnen de variatiebreedte van de soort,

Duitsland

Dactylorh¡za sphagnicola wordt in Duitsland onder meer in de Lüneburger Heide
(o,a. de Südheide en het Vogelmoor), de Eifel, de Wahner Heide, oostelijk van
Bremen (Breitenfelder Moor), Ostfriesland en in Schleswig-Holstein (Griem et al.,
1989) gevonden.

ln de typische vorm woßl Dactylohiza sphagnicola onder andere op de Wahner
Heide ten zuidoosten van Köln aangetroffen (locus classicusl. Het grootse deel van
de Wahner Heide is thans in gebruik als vliegveld Köln-Bonn, het restant als militair
oefenterrein, De Wahner Heide wordt geheel door diverse autowegen ingesloten.
ln de loop der tijd zijn veel groeiplaatsen op de Wahner Heide en haar randgebieden
verloren gegaan, Op open plaatsen in het bosgebied zijn nog enkele sphagnum-
venen bewaard gebleven. ln enkele daarvan komt D. sphagnicola nog steeds voor,
in sommige jaren zelfs in relatief groot aantal. De slanke planten kunnen op deze
groeiplaats wel een hoogte van 4O tot 50 cm bereiken. De stengel is stijf en recht.
De bloeiwijze ¡s tameli¡k d¡cht- en rijkbloemig, De kleur van de bloemen is lichtrose;
de lip is zwak drielobbig, gaafrandig; de tekening bestaat uit f¡jne puntjes en korte
streepjes. De spoor is even lang als het vruchtbeginsel en is schuin naar beneden
gericht.
Eén van de mooiste plekken, waar de soort nog steeds grote populaties vormt, is

een terrein gelegen aan de Planitzweg. Hier groeit zij optimaal aan de rand van een
veenbeekje in sphagnum. Op de drogere plaatsen, die hoofdzakelijk door vegetaties
van Molinea caerulea gekenmerkt worden, komt de soort slechts in enkele exem-
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pieren voor. De vegetatie langs de veenbeek wordt sterk bepaald door de veenmos-
sen Sphagnum rubellum, S. pappilosum, S. magelhaenicum, S. molle, S. fallax en 
S. cuspidatum. Daarnaast komen ondermeer Calluna vulgaris, Carex echinata 
(Sterzegge), Drosera intermedia (Kleine zonnedauw), Drosera rotundifolia, Erica 
tetra/ix, Eriophorum angustifolium (Veenpluis), Juncus acutiflorus, Juncus effusus 
(Pitrus), Molinea caerulea, Narthecium ossifragum, Oxycoccus palustris, Polygala 
serpyllifolia en Potentilla erecta voor. In de beek zelf wordt Potamogeton polygo-
nifolius (Duizendknoopfonteinkruid) aangetroffen. 

Op andere plaatsen in het terrein komt ook nog Dactylorhiza macu/ata ssp. e/odes 
voor, waarmee D. sphagnicola hybriden vormt. Vooral in het terrein direct grenzend 
aan het vliegveld worden vrijwel ieder jaar enige exemplaren van deze hybriden 

geteld. 

Op ongeveer 50 km afstand in de LUneburger Heide, in het Bornriethmoor in het 

Naturpark Sdheide ten zuiden van Oldendorf, zijn thans nog rijke populaties van 

Dactylorhiza sphagnicola aanwezig. In uitgestrekte sphagnummoerassen, waarin 

Narthecium ossifragum, Oxycoccus palustris en Drosera rotundifolia dominant 

optreden, omgeven door berken-, en naaldbossen, komen nog verscheidene grote 

populaties voor, die soms wel meer dan duizend bloeiende exemplaren omvatten. 

De meeste planten groeien in sphagnum. De habitus is identiek met de planten van 

de Wahner Heide. Sommige populaties worden hier gekenmerkt door donkerpaars 
gekleurde bloemen. De tekening op de lip bestaat uit markante, donkerpurperen 

lijntjes en streepjes. 

In het Vogelmoor, westelijk van de Bundesstralle No. 248 tussen Barwedel en 

Ehra, worden nog enige restpopulaties aangetroffen. In een voor adders uitermate 

geschikte biotoop groeit Dactylorhiza sphagnicola in sphagnum op zeer drassige, 

niet ongevaarlijke veenbodem. Over het algemeen zijn deze planten forser dan die 

van de Wahner Heide (sommige bloeiaren zijn wel 11 cm lang), maar ze zijn morfo-

logisch identiek met deze. De kleur van de bloemen is rose. De lip is drielobbig met 

een uitstekend, driehoekig middenlobje, de beide zijlobben zijn breder dan de 

middenlob, gaafrandig; de basis van de lip is wit tot Iichtrose; de tekening bestaat 

uit een lusvormige lijn op de grens van de lichter gekleurde basis en het overig deel 

van de lip, de tekening op de basis bestaat uit vage stippen of streepjes. 

In de Eifel komt naast Dactylorhiza sphagnicola ook D. praetermissa voor. Door de 

vele overgangen zijn sommige populaties moeilijk te determineren en ze kunnen niet 

altijd met zekerheid bij één van de genoemde soorten ondergebracht worden. 

Dactylorhiza praetermissa is in Duitsland zeer zeldzaam. Zij wordt onder meer in het 

Saarland (NSG Wolferskopf bij Merzig en NSG Riimerlager bij Wasserliesch), bij 

Emmerich (niet ver van de Nederlandse grens) en in de Eifel gevonden. In de Eifel 

werd bijvoorbeeld de populatie van het Ginnicker Bruch, tussen Embken en Ginnick, 

vanouds als D. incarnata opgegeven. Deze planten behoren zonder twijfel tot D. 
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plaren voor, De vegetatie langs de veenbeek wordt sterk bepaald door de veenmos-
sen Sphagnum rubellum, S. pappilosum, S. magelhaenicum, S. motte, S. fallax en
S. cuspidatum. Daarnaast komen ondermeer Calluna vutgaris, Carex echinata
(Sterzegge), Drosera intermedia (Kleine zonnedauw), Drosera rotund¡folia, Er¡ca
tetralix, Eríophorum angustifol¡um (Veenpluis), Juncus acutiflorus, Juncus effusus
(Pitrus), Molinea caerulea, Narthecium ossifragum, Oxycoccus palustris, polygala

serpyllifolia en Potent¡lla etecta voot.ln de beek zelf wordt Potamogeton polygo-
nifolius (Duizendknoopfonteinkruid ) aangetroffen.
Op andere plaatsen ¡n het terrein komt ook nog Dactytorhiza maculata ssp. e/odes
voor, waarmee D. sphagnicola hybriden vormt. Vooral in het terrein direct grenzend

aan het vliegveld worden vrijwel ieder jaar enige exemplaren van deze hybriden
geteld.

Op ongeveer 50 km afstand in de Lüneburger Heide, in het Bornriethmoor in het
Naturpark Südheide ten zuiden van Oldendorf, zijn thans nog rijke populaties van
Dactylorh¡za sphagnicola aanwezig. ln u¡tgestrekte sphagnummoerassen. waarin
Narthecium ossifragum, Oxycoccus palustris en Drosera rotund¡fol¡a dom¡nant
optreden, omgeven door berken-, en naaldbossen, komen nog verscheidene grote
populaties voor, die soms wel meer dan duizend bloeiende exemplaren omvatten.
De meeste planten groeien in sphagnum. De habitus is identiek met de planten van
de Wahner Heide. Sommige populaties worden hier gekenmerkt door donkerpaars
gekleurde bloemen. De tekening op de lip bestaat uit markante, donkerpurperen
lijntjes en streepjes.

ln het Vogelmoor, westelijk van de Bundesstraße No. 248 tussen Barwedel en
Ehra, worden nog enige restpopulaties aangetroffen. ln een voor adders uitermate
geschikte biotoop groeit Dactylorhiza sphagnicola in sphagnum op zeer drassige,
niet ongevaarli.jke veenbodem. Over het algemeen ziin deze planten forser dan die
van de Wahner Heide (sommige bloeiaren zijn wel 1 1 cm lang), maa( ze zijn morfo-
logisch identiek met deze. De kleur van de bloemen is rose. De lip is drielobbig met
een uitstekend, driehoekig middenlobje, de beide zijlobben zijn breder dan de

middenlob, gaafrandig; de basis van de lip is w¡t tot lichtrose; de tekening bestaat
uit een lusvormige lijn op de grens van de lichter gekleurde basis en het overig deel
van de lip, de tekening op de basis bestaat uit vage stippen of streepies.

ln de Eifel komt naast Dactylothiza sphagnicola ook D, praetermissa voor. Door de

vele overgangen zijn sommige populaties moeilijk te determineren en ze kunnen niet
altild met zekerheid bij één van de genoemde soorten ondergebracht worden.
Dactylorh¡za praetermissa is in Duitsland zeer zeldzaam. Zij wordt onder meer in het
Saarland (NSG Wolferskopf bij Merzig en NSG Römerlager bii Wasserliesch), bij

Emmerich (niet ver van de Nederlandse grens) en in de Eifel gevonden, ln de Eifel

werd bijvoorbeeld de populatie van het Ginnicker Bruch, tussen Embken en Ginnick,
vanouds als D. incarnafa opgegeven. Deze planten behoren zonder tw¡jfel tot D,
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praetermissa. Ook de populatie van het Kalkarer Moor bij Mechenich werd altijd tot
D. incarnata gerekend. Deze planten blijken echter eveneens lot D. praetermissa
te behoren.
ln de Eifel is met zekerheid nog slechts één populatie van Dactylorhíza sphagnicota
aanwezig. Deze bevindt zich in het natuurreservaat Wollerscheider Venn bij
Lammersdorf, een hoogveenrestant, dat aan de rand van het uitgestrekte Belgische
Hohe Venn (Hautes Fagnes) gesitueerd is. ln het floristich belangrijkste gedeelte
wordt D, sphagnicola niet aangetroffen. De planten groeien aan de rand ervan. De
populatie, die slechts een gering aantal planten omvat, is bedreigd, omdat de mest-
stoffen van de aangrenzende akkers en weilanden veel schade aan de planten toe-
brengen. De exemplaren vertonen gelijkenis met d¡e van het Vogelmoor bil Ehra.
Ze zijn fors, de tekening van de lip is overeenkomstig de populatie van het
Vogelmoor, De spoor is cilindrisch en schuin naar beneden gericht.

ln Ostfriesland, in de omgeving van Aurich in de deelstaat Niedersachsen, werden
door Dekker in 1990 vijf groeiplaatsen van Dactylorhiza sphagnicola bezocht. Het
betrof hoofdzakelijk geì'soleerd liggende, afgetakelde veenrestanten, die ten dele
afgeveend waren. ln het NSG Brochstatel komt de Veenorchis in ongeveer 100
bloeiende exemplaren in het natste deel van het complex voor. ln het NSG Ewiges
Meer groeit de soort in enige tientallen exemplaren in enkele veenrestanten,
waarvan de vegetatie tot het Erico-Sphagnion behoord. Waarschijnlijk groeit hier
ook D, x wiefelspuetziara. ln het Auricher Wiesmoor (drie vindplaatsen) groeit D.
sphagnicola o.a. in het Sphagnetalium magallanici enhet Ericion tetral¡s. Plaatselijk
komt de soort hier vrij talrijk voor (Dekker, 1991).

België

Door uitgebreide inventarisaties zijn in België sinds 1970 veel nieuwe groeiplaatsen
van Dactylorhiza sphagnicola ontdekt. Daarbij moet wel de aantekening geplaatst
worden, dat sommige populaties invloed van D. praetermrssa vertonen. Ook Rein-
hard (1990) en Tyteca & Gathoye (1987, 1989) komen tot deze conclusie,
ln het noorden van België, in de provincie Antwerpen, op enige kilometers van de
Nederlandse grens verwijderd, koml Dactylorhiza sphagnicola op enkele geì'soleerde
groeiplaatsen voor.

ln de omgeving van Ravels (Staatsbossen) groeit de soort op vochtige veengrond
langs poeltles, vermoedelijk op zure tot neutrale ondergrond. De planten zi,jn vrij
fors, de bladeren zijn ongevlekt, brederdan die van de exemplaren van de Wahner
Heide, maar deze verschillen vallen toch geheel binnen de variatiebreedte van de
soort. ln één populatie groeien zowel planten, waarvan de kleur van de bloem rose
is en de tekening van de lip uit fijne puntjes is opgebouwd als exemplaren waarvan
de kleur van de bloem paars is en de tekening van de lip uit lusvormige lijnen
bestaat. ln beide gevallen is de basis van de lip lichtrose,
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Ten oosten van de weg Brasschaat - Wuustwezel bevindt zich een vrij groot
natuurterrein (militair schietterrein), Grote delen van de vegetatie worden sterk door
Molinea caerulea gedomineerd, maar op vochtige plekken en langs sloten komen
nog steeds en¡ge tientallen exemplaren van Dactylothiza sphagnicola voor, De
planten zijn klein en op het eerste gez¡cht lijken deze naar D. maculata s.l. te
tenderen. Maar met behulp van populatie-statistische analysen blijken deze toch
binnen de variatiebreedte van D. sphagnicola te vallen.

ln het zuiden van België bevindt zich bij Libin het botanisch uitermate waardevolle
Plateau des Recognes (Anciennes Troufferies), een natuurreservaat waar van
nature een groot aantal zeldzame plantesoorten voorkomt, ln groten getale groeit
hier ondermee( Potent¡lla palusfís (Wateraatdbeil, Drosera rotund¡folia, Eriophorum
angust¡folium, Menyanthes trifoliata, Erica tetralix en Oxycoccuspalusfís. Grote
delen van het terrein zijn door Molinea caerulea begroeid. Midden juli bloeit hier
Dactylorh¡za maculata , begin augustu s Hammarbya paludosa, beide in grote aantal-
len. ln het noordelijk deel van het gebied komt het Ericetum tetralicis sphagneto-
sum (Veenmosrijke dopheide-associatie)voor. Het zuideli,ik deel, waar ook Hammar-
bya paludosa voorkomt, bestaat hoofdzakelijk uit veeneilandjes. ln het overgangs-
gebied van het noordeli.ike en zuidelijke deel, in sphagnumvegetataties, groeit Ð.
sphagnicola in enkele tientallen exemplaren. Morfologisch komen deze planten in
grote lijnen overeen met die van de groeiplaats van de Baraque de Fraiture, alleen
zijn deze exemplaren minder fors van omvang.

ln Midden-België bevind zich het uitgestrekte natuurreservaat "Parc Naturel Hautes
Fagnes". Dit natuurreservaat is voor het grootste deel met naaldbos begroeid. Op
de hoger gelegen delen, met name op de Baraque Michel zelf, bevinden zich uitge-
strekte moerassen op hoogveen, waarvan betreding op sommige plaatsen niet on-
gevaarlijk is, Plaatselijk worden diverse veenmossen aangetroffen, Op die plekken,
verscholen door hoge grassoorten lo.a. Molinia caeruleal, groeit een Handekens-
kruid, waarvan het lange tijd onzeker was, welk taxon nu in deze sphagnummoe-
rassen voorkwam. Aanvankelijk werd deze populatie tot D, pseudotraunsteiner¡
Fuchs gerekend, daarna tot D. praetermissa. ln ieder geval ¡s thans bekend dat
deze exemplaren binnen de variatiebreedte van D, sphagnicola vallen. Dactylorhiza
sphagnicola groeit hier in kleine aantallen, Opvallend is dat de planten klein zijn en
de bladeren van de meeste exemplaren de bloeiaar bereiken. De bladeren zijn onge-
vlekt, maar breder dan die van de typische vorm, De bloeiwijze is dichtbloemig. De

bracteeën zijn veel langer dan de vruchtbeginsels. De kleur van de bloemen varieërt
van l¡chtrose tot rose. De lip is relatief breed, drielobbig, met een onregelmatige
rand. De basis van de lip is lichtrose, deze wordt door een lusvormige lijn begrensd,
de basis zelf is bezet met vage paarse streepjes. De spoor is even lang als het
vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Op grond van deze kenmerken
komt deze vorm van D. sphagnícola binnen de bandbreedte van D. praeterm¡ssa.
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ln het noordwestelijk deel van de Hautes Fagnes. dat zich overigens op Duits
grondgebied voortzet (Wollerscheider Venn), bevindt zich aan weerszijden van de
weg Eupen-Monschau het natuurreservaat Brackvenn. Langs vennen in zeggenrijke,
vochtige veengrond in sphagnum groeit een uitzonderlijk mooie, maar iets afwij-
kende vorm van Dactylorhiza sphagnicola. De vegetat¡e wordt ter plaatse geken-
merkt door een rilke begroeiing met Eriophorum vaginatum (Eenjarig wollegras). Op
de drogere delen is opslag van Myrica gale (Wilde gagel) aanwezig. De Veenorchis
groeit hier hoofdzakelijk in groepjes van drie tot zeven exemplaren. Wat betreft
habitus staat deze populatie dicht bij die van de Wahner Heide. De planten zi.jn

slank en gemiddeld tussen 40 tot 50 cm hoog. De stengel ¡s st¡jf en recht. De
bladeren zijn ongevlekt en de afmetingen hiervan zi,jn geheel conform het type. De
bloeiwijze is dicht- en rijkbloemig. De kleur van de bloemen is lichtrose; de teken¡ng
van de lip bestaat uit fijne puntjes. De spoor is schuin naar beneden gericht en iets
korter dan het vruchtbeginsel. De vorm van de lip is enigszins afwijkend, Deze is

drielobbig en tamelijk vlak, het middenlobje steekt slecht weinig voorbij de brede
zijlobben uit. De randen van de zijlobben zijn onregelmatig gekarteld, Vanwege deze
afwijkende kenmerken bezit deze vorm kenmerken van D, praetermissa.

Het natuurreservaat Het Buitengoor bij Mol is botanisch van grote waarde. Van
nature worden hier enkele u¡termate zeldzame plantesoorten aangetroffen, Het ter-
rein bestaat u¡t een vochtige tot drassige heide met open plekken, die ontstaan zijn
door uitgraven en afplaggen en ten dele het karakter van dichtgroeiende ondiepe
plassen hebben (De Langhe et al., 1979). ln dit, wat betreft vegetatie uitermate
afwisselend terrein, worden Dactylorhiza incarnata, D. maculata ssp. elodes, D.

maculata ssp. eilceþrum en Plarcnthera bffoila aangetroffen. Aân randen van
vennetf es komt ook nog Hammarbya paludosa voor. ln het vochtigste deel van het
gebied worden op sommige "sphagnumeilandjes" enkele exemplaren van D. sphag-
nicola aangetroffen, Wat betreft de morfologische eigenschappen komen de planten
uit deze populatie overeen met het type, De kleur van de bloemen is paars, de basis
wit. De tekening op de lip bestaat uit ¡ets donkerder stippen of zeer korte streeples,
De spoor is even lang als het vruchtbeginsel. Ter plaatse werd een vegetatieopna-
me gemaakt volgens de beginselen van de Frans-Zwitserse school (Westhoff & Van
der Maarel, 1973), De tabel bev¡ndt zich op pag. 80.
Andere bijzondere plantesoorten die in het Buitengoor worden aangetroffen zijn:
Erica tetralix, Gentiana pneumonanthe (Klokiesgenliaanl, Oxycoccus palustris,
Narthecium ossifragum, Potent¡lla erecta, Scirpus cespitosus ssp. cespifosus
(Noordse veenbies), Carex panicea (Blauwe zeggel, C. echinata, C. rostata
(Snavelzeggel, C. oederi ssp. oederi (Dwergzegge) , C. nigra (Zwarte zegge),
Triglochin palustris (Moeraszoutgrcsl, Peucedanum palustre (Melkeppe) en
Eriophorum latifolium (Breed wollegras).
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Vegetatieopname van het Buitengoor 

Carex dioica 
Dactylorhiza sphagnicola 
Drosera rotundifolia 
Eriophorum gracile (Slank wollegras) 

Hammarbya paludosa 
Juncus acutiflorus 

Menyanthes trifoliata 
Molinea coerulea 

Potamogeton polygonifolius 

Utricu/aria intermedia (Plat blaasjeskruid) 

Viola palustris 

In de provincie Limburg bevindt zich ten westen van Rekem het natuurreservaat 

Vallei van de Zijpbeek. In dit uitgestrekt gebied ligt een aantal kunstmatige vijvers 

en op de drogere zandgronden komt naaldbos voor. De mooiste delen van het 

reservaat worden gekenmerkt door vennetjes, vochtige heide en sphagnumvege-

taties. Aan de randen van deze vennetjes en omgeven door grote aantallen 

Eriophorum angustifolium, Erica tetralix en Oxycoccus palustris, groeit Dactylorhiza 
sphagnico/a in grote aantallen. De habitus van de planten is slank, de bladeren zijn 

ongevlekt en reiken soms tot aan de bloeiaar. Deze is dicht- en rijkbloemig. De 

bracteeën zijn langer dan de vruchtbeginsels. De kleur van de bloemen is rose, de 

basis lichtrose; de lip is vlak, drielobbig, het middenlobje steekt weinig voor de 

brede zijlobben uit; de randen van de zijlobben zijn gekarteld. De tekening op de lip 

bestaat uit paarse stippen of korte streepjes. De spoor is ongeveer even lang als 

het vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Vergelijkt men deze vorm met 

die van de populatie uit het Brackvenn, dan staat deze populatie nog dichter bij D. 

praetermissa. In 1973 werd aan de rand van de Juffrouwenvijver een bijzonder 

krachtig witbloemig exemplaar aangetroffen. In de vochtige heide komen nog 

Epipactis palustris en D. maculata s.l. voor. Hammarbya paludosa is recentelijk uit 

het gebied verdwenen. 

De rijkste vindplaatsen in België bevinden zich waarschijnlijk in uitgestrekte 

sphagnummoerassen in de omgeving van de Baraque de Fraiture. Op ongeveer 600 

m hoogte bloeit de soort hier vanaf de derde week van juni. Op het Plateau des 

Tailles, waarvan grote delen met naaldbos zijn begroeid, zijn twee groeiplaatsen, 

waar de Veenorchis in grote aantallen voorkomt. Ten noorden van de plaatsjes 

Petites-Tailles en Bihain groeit de soort aan randen van vennetjes in sphagnum op 

hoogveen (La Grande Fagne). De vegetatie bestaat ondermeer uit: Calluna vulgaris, 

Potentilla palustris, Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, Juncus acutiflorus, 
Menyanthes trifoliata, Polygonum bistorta (Adderwortel) en Oxycoccus palustris. 

Aan orchideeën wordt hier verder o.a. Dactylorhiza maculata s.l. gevonden. 
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Vegetatieopname van het Bu¡tengoor

Carex dioica
D actylorh iza spha g n ¡c o la
Drosera rotundifolia
Eriophorum grac¡le (Slank wollegras)
Hammarbya paludosa
Juncus acutiflorus
Menyanthes trifol¡ata
Molinea coerulea
Pota mog eto n po lyg on ífo liu s
Utricularia intermedia (Plat blaasjeskruid)
Viola palustris
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ln de provincie Limburg bevindt zich ten westen van Rekem het natuurreservaat
Vallei van de Zijpbeek. ln dit uitgesrrekt gebied ligt een aantal kunstmatige vijvers
en op de drogere zandgronden komt naaldbos voor. De mooiste delen van het
reservaat worden gekenmerkt door vennetjes, vochtige heide en sphagnumvege-
taties. Aan de randen van deze vennetjes en omgeven door grote aantallen
Eriophorum angustifolium , Er¡ca tetral¡x en Oxycoccus palustr¡s, sfoeit Dactylorh¡za
sphagnicola in grote aantallen. De habitus van de planten is slank, de bladeren zijn
ongevlekt en reiken soms tot aan de bloeiaar. Deze is dicht- en rijkbloemig. De

bracteeën zi.in langer dan de vruchtbeginsels. De kleur van de bloemen is rose, de
basis lichtrose; de l¡p is vlak, drielobbig, het middenlobje steekt weinig voor de
brede zijlobben uit; de randen van de zijlobben zijn gekarteld. De tekening op de lip
bestaat u¡t paarse stippen of korte streepjes. De spoor is ongeveer even lang als
het vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Vergelijkt men deze vorm met
die van de populatie uit het Brackvenn, dan staat deze populatie nog dichter bij D.
praetermissa, ln 1973 werd aan de rand van de Juffrouwenvijver een bijzonder
krachtig witbloemig exemplaar aangetroffen. ln de vocht¡ge heide komen nog
Epipactis palusfzs en D. maculata s.l. voor. Hammarbya paludosa is recentel¡jk uit
het gebied verdwenen.
De rijkste vindplaatsen in België bevinden zich waarschijnlijk in uitgestrekte
sphagnummoerassen in de omgeving van de Baraque de Fraiture. Op ongeveer 600
m hoogte bloeit de soort hier vanaf de derde week van luni, Op het Plateau des
Tailles, waarvan grote delen met naaldbos zijn begroeid, zijn twee groeiplaatsen,
waar de Veenorchis in grote aantallen voorkomt. Ten noorden van de plaatsjes

Petites-Tailles en Bihain groe¡t de soort aan randen van vennetjes in sphagnum op

hoogveen (La Grande Fagne). De vegetatie bestaat ondermeer uil: Calluna vulgaris,
Potent¡lla palustris, Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, Juncus acutiflorus,
Menyanthes trifolíata, Polygonum bistorta (Adderwortel) en Oxycoccus palustr¡s.

Aan orchideeën wordt hier verder o.a. Dactylorhiza maculata s.l. gevonden.
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De exemplaren van D. sphagnicola, die hier groeien zijn tamelijk fors; de bladeren 

zijn ongevlekt, korter en breder dan die van het type; de bloeiwijze is gemiddeld 12 

cm lang, dicht- en rijkbloemig; de bracteeën zijn veel langer dan de vruchtbeginsels, 

aan de randen met een smal purperen zoompje; de kleur van de bloemen is rose; 

de lip is aan de basis witachtig, drielobbig en tamelijk vlak, het middenlobje 

enigszins voorbij de bredere zijlobben uitstekend. De tekening van de meeste 

exemplaren, waarvan de kleur van de bloemen rose is, bestaat uit iets donkerder, 

fijne, rose stippen; deze bevinden zich vrijwel alleen op de basis van de lip. De 

spoor is iets langer dan het vruchtbeginsel en is schuin naar beneden gericht. Van 

sommige exemplaren is de kleur van de bloemen paars en bestaat de tekening van 

de lip uit donkerpaarse streepjes, begrensd door een lusvormige lijn. Ook is de vorm 

van de lip trapeziumachtig. Deze kenmerken geven duidelijk aan, dat deze exem-

plaren in de variatiebreedte van D. praetermissa komen. 

Noordelijk van Pisserotte bevindt zich de tweede groeiplaats van Dactylorhiza 
sphagnicola en/of haar overgangspopulaties naar D. praetermissa. Evenals de 

vindplaats bij Bihain groeit zij hier in grote aantallen. Vooral op plekken waar 

Drosera rotundifolia voorkomt, bloeit het taxon rijkelijk. De planten vertonen hier 

zelfs nog meer kenmerken van D. praetermissa, zodat het in sommige gevallen 

problemen geeft vast te stellen tot welke soort de desbetreffende planten behoren. 

Naar alle waarschijnlijkheid kunnen de meeste exemplaren tot overgangsvormen 

van D. sphagnicola naar D. praetermissa gerekend worden. In het sphagnum wor-

den hier allerlei vormen aangetroffen. Sommige planten bezitten ongevlekte, lange, 

smalle tot iets afstaande bladeren, andere daarentegen hebben korte, vrij brede en 

soms zelfs gevlekte bladeren (mogelijk veroorzaakt door invloed van D. maculata). 
De kleur van de bloemen is overwegend rose tot licht paarsrood. De vorm van de 

lip is drielobbig; de middenlob is zeer klein, soms voorbij de brede zijlobben 

uitstekend. De tekening op de lip bestaat bij sommige exemplaren uit iets donkerder 

stippen, van andere exemplaren is deze tekening uit korte streepjes samengesteld, 

begrensd door een lusvormige lijn. De spoor is korter dan het vruchtbeginsel. 

Op dezelfde groeiplaats groeit ook Dactylorhiza maculata ssp. arduennensis 

(Zadocks) Tournay. Deze ondersoort is ondermeer door de late bloeitijd (soms nog 

in augustus) en de zeer forse habitus te herkennen (Tyteca, 1981). Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat in deze uitgestrekte sphagnummoerassen diverse hybriden 

tussen beide taxa voorkomen (D. x wiefelspuetziana Tyteca(. Sommige exemplaren 

hebben, vermoedelijk door het heterosis- effect, enorme afmetingen. Hybriden van 

meer dan 1 m hoogte met een bloeiaar van 40 cm lengte zijn geen uitzondering! 

Ten noorden van de Baraque de Fraiture, zuidoostelijk van Malempré, ligt temidden 

van uitgestrekte naaldbossen een moeilijk toegankelijk sphagnumveen (Bols de 

Groumont). Vanaf midden juni bloeien hier zo'n honderd exemplaren van Dactylo-

rhiza sphagnicola. De statige planten kunnen op deze groeiplaats wel zo'n zestig 

cm hoog worden. De bladeren zijn ongevlekt, smal, lancetvormig, rechtopstaand 
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De exemplaren van D. sphagnicola, die hier groeien zijn tamelijk fors; de bladeren
zijn ongevlekt, korter en breder dan die van het type; de bloeiwijze is gemiddeld 12
cm lang, dicht- en rijkbloemig; de bracteeën zijn veel langer dan de vruchtbeginsels,
aan de randen met een smal purperen zoompje; de kleur van de bloemen is rose;
de lip is aan de basis witachtig, drielobbig en tamelijk vlak, het middenlobje
enigszins voorbij de bredere zijlobben uitstekend. De tekening van de meeste
exemplaren, waarvan de kleur van de bloemen rose is, bestaat uit iets donkerder,
fijne, rose stippen; deze bevinden zich vrijwel alleen op de basis van de lip, De

spoor is iets langer dan het vruchtbeginsel en is schuin naar beneden gericht, Van
sommige exemplaren is de kleur van de bloemen paars en bestaat de tekening van
de lip uit donkerpaarse streepjes, begrensd door een lusvormige lijn. Ook is de vorm
van de lip trapeziumachtig. Deze kenmerken geven duidelijk aan, dat deze exem-
plaren in de variatiebreedte van D. praeterm¡ssa komen.

Noordelijk van Pisserotte bevindt zich de tweede groeiplaats van Dactylorhiza
sphagnicola en/of haar overgangspopulaties naar D. praetermissa. Evenals de
vindplaats bi,i Bihain groe¡t zij hier in grote aantallen. Vooral op plekken waar
Drosera rotundifolia voorkomt, bloeit het taxon rijkelijk. De planten vertonen hier
zelfs nog meer kenmerken van D. praetermissa, zodat het in sommige gevallen
problemen geeft vast te stellen tot welke soort de desbetreffende planten behoren,
Naar alle waarschijnli.ikheid kunnen de meeste exemplaren tot overgangsvormen
van D. sphagnicola naar D. praetermissa gerekend worden. ln het sphagnum wor-
den hier allerlei vormen aangetroffen. sommige planten bezitten ongevlekte, lange,
smalle tot iets afstaande bladeren, andere daarentegen hebben korte, vr¡j brede en

soms zelfs gevlekte bladeren (mogelijk veroorzaakt door invloed van D. maculatal.
De kleur van de bloemen is overwegend rose tot licht paarsrood. De vorm van de

lip is drielobbig; de middenlob is zeer klein, soms voorbij de brede zijlobben
uitstekend. De tekening op de lip bestaat bij sommige exemplaren uit iets donkerder
stippen, van andere exemplaren is deze tekening uit korte streepjes samengesteld,
begrensd door een lusvormige li.in. De spoor is korter dan het vruchtbeginsel.
Op dezelfde groeiplaats groeit ook Dactylorh¡za maculata ssp. arduennensis
(Zadocks) Tournay. Deze ondersoort is ondermeer door de late bloeitijd (soms nog
in augustus) en de zeer forse habitus te herkennen (Tyteca, 1 981 ). Het is dan ook
niet verwonderlijk dat in deze uitgestrekte sphagnummoerassen d¡verse hybriden
tussen beide taxa voorkome n lD. x wiefelspuetzianaTyteca). Sommige exemplaren
hebben, vermoedelijk door het heterosis- effect, enorme afmetingen. Hybriden van
meer dan 1 m hoogte met een bloeiaarvan 40 cm lengte zijn geen uitzondering!

Ten noorden van de Baraque de Fraiture, zuidoostelijk van Malempré, ligt temidden
van uitgestrekte naaldbossen een moeilijk toegankelijk sphagnumveen (Bois de
Groumont). Vanaf midden juni bloeien hier zo'n honderd exemplaren van Dactylo-
rhiza sphagnicola. De statige planten kunnen op deze groeiplaats wel zo,n zestig

cm hoog worden. De bladeren zijn ongevlekt, smal, lancetvormig, rechtopstaand
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tot schuin afstaand, de bovenste bracteeachtig. De bloeiwijze is rijk- en dichtbloe-
mig. De onderste bracteeën zijn langer dan de bloemen, de bovenste korter. De 
kleur van de bloemen is rose; de lip is drielobbig, de middenlob voorbij de zijlobben 
uitstekend, de randen van de lip enigszins gekarteld. De tekening op de lip bestaat 
uit donkerpaarse puntjes en streepjes. De spoor Is iets korter dan hot vruchtbegin-
sel en is schuin naar beneden gericht. Daarmee treedt ook deze vorm in het bereik 
van D. praetermissa. 
In Zuld-België, noordelijk van St. Hubert, wordt Dactylorhiza sphagnicola op enkele 
groeiplaatsen aangetroffen. Op het Plateau van St. Hubert komen uitgestrekte moe-
rassen op hoogveen voor. In deze sphagnummoerassen groeien op vochtige stand-
plaatsen enige tientallen exemplaren, veelal In gezelschap van Drosera rotundifolia, 
Juncus acutif/orus, Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren) en Trientalis europaea 
(Zevensterl. D. maculata is hier relatief zeldzaam, deze groeit op drogere stand-
plaatsen. De planten zijn krachtig. De bladeren zijn ongevlekt, rechtopstaand tot 
schuin afstaand, maar breder dan die van het type. De bloeiaar is dicht- en rijkbloe-
mig. De bracteeën zijn langer dan de bloemen. De kleur van de bloemen is lichtrose; 
de lip zwak drielobbig, vlak, gaafrandig, soms enigszins onregelmatig gekarteld. De 
tekening op de lip is uit rose stippen samengesteld, die zich hoofdzakelijk op de 
witachtige basis bevinden. De spoor is iets korter dan het vruchtbeginsel, kegel-
vormig en schuin naar beneden gericht. 

Frankrijk 

In Frankrijk wordt Dactylorhiza sphagnicola alleen in het grensgebied met België 
gevonden. Deze groeiplaatsen bevinden zich in het Département Ardennes, noorde-
lijk van Charleville-Mézières. In de omgeving van Tailette bevindt zich een door 
Molinea caeru/ea gedomineerde vegetatie, waarin nog enige restpopulaties voor-
komen. Blijven op deze groeiplaats beheersmaatregelen, in de vorm van grootscha-
lig afplaggen aangevuld door extensieve begrazing en/of maaien en afvoeren van 
de biomassa achterwege, dan zal de soort hier op den duur verdwijnen. In 1984 
werden nog slechts enige exemplaren aangetroffen. De habitus van de planten is 
geheel in overeenstemming met het type. De bladeren zijn ongevlekt, rechtop-
staand tot iets afstaand. De bloeiwijze is dicht- en rilkbloemig. De bracteeën zijn 
iets langer dan het vruchtbeginsel. De kleur van de bloemen is rose tot licht 
paarsrood; lip onduidelijk drielobbig, de beide zijlobben zijn iets teruggeslagen, 
gaafrandig. De tekening op de lip bestaat uit donkerpaarse stippen. De spoor is 
korter dan het vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Naast de Veenorchis 
komt hier ook D. maculata ssp. elodes en haar hybride met D. sphagnicola voor. 
Op de drogere standplaatsen groeit nog Platanthera chlorantha. 

Op het Plateau des Hautes Buttés, oostelijk van Revin, bevindt zich de tweede 
groeiplaats in Noord-Frankrijk. De vegetatie wordt hier sterk bepaald door Mo/inea 
caerulea. Temidden van Eriophorum vaginatum, omgeven door opslag van Betula 
pubescens (Zachte berkl, bloeien op open plaatsen in het sphagnum ieder jaar 
enkele tientallen exemplaren. De planten zijn gemiddeld 40 cm hoog. De bladeren 
zijn ongevlekt, lancetvormig, de onderste schuin afstaand, de bovenste bracteeach-
tig. De bloeiwijze is dichtbloemig. De bracteeën zijn iets langer dan de bloemen. De 
kleur van de bloemen is rose tot lichtpaars; de lip zwak drielobbig, tamelijk vlak, het 
middenlobje weinig voorbij de zijlobben uitstekend. De tekening op de lip is uit don-
kerpaarse puntjes samengesteld. De spoor is ongeveer zo lang als het vruchtbegin- 
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van D. praeterm¡ssa.

Frankrijk

ln Frankrijk wotdl Dactylorhiza sphagnicola alleen in het grensgebied met België
gevonden. Deze groeiplaatsen bevinden zich in het Département Ardennes, noorde-
lijk van charleville-Mézières, ln de omgeving van Tailette bevindt zich een door
Molinea caerulea gedomineerde vegetatie, waarin nog enige restpopulaties voor-
komen. Blijven op deze groeiplaats beheersmaatregelen, in de vorm van grootscha-
lig afplaggen aangevuld door extensieve begrazing en/of maaien en afvoeren van

paarsrood; lip onduidelijk drielobbig, de beide zijlobben zijn iets teruggeslagen,
gaafrandig. De tekening op de lip bestaat uit donkerpaarse stippen. De spoor is

korter dan het vruchtbeginsel en schuin naar beneden gericht. Naast de Veenorchis
komt hier ook D. maculafa ssp. e/odes en haar hybride met D. sphagnicola voor.
Op de drogere standplaatsen groeit nog platanthera chlorantha.

op het Plateau des Hautes Buttés, oosteliik van Revin, bevindt zich de tweede
groeiplaats in Noord-Frankrijk. De vegetatie wordt hier sterk bepaald door Molinea
c van Betula
p ieder jaar
e e bladeren
z racteeach-
tig. De bloeiwijze is d¡chtbloemig. De bracteeën zijn iets langer dan de bloemen. De
kleur van de bloemen is rose tot lichtpaars; de lip zwak drielobbig, tamelijk vlak, het
middenlobje weinig voorbij de zijlobben uitstekend. De teken¡ng op de lip is uit don-
kerpaarse punties samengesteld. De spoor is ongeveer zo lang als het vruchtbegin-
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sel en is schu¡n naar beneden gericht. ln deze vegetatie werden ondermeer nog de
volgende plantesoorten gevonden: Erica tetral¡x, Myrica gale, Carex binervis,
Polytrichium commune, P, str¡ctum, Scirpus cespitosus ssp. germanicus (Veen-
biesl, Trientalis europaea, Vaccinium vít¡s-¡daea (Rode bosbesl, V. uliginosum
(Rijsbes) en Oxycoccus palustris. Aan orchideeë n: Dactylorhiza maculata (de onder-
soorten maculata, elodes, ericetorum en arduennens¡ls), D. sphagnicola x D.
maculata s.l. (inclusief D. x wiefelspuetz¡anal.

Zweden

ln Midden- en Zuid-Zweden worden in de homogene, zeer uitgestrekte en moeilijk
toegankelijke sphagnumvegetaties verscheidene populati esv an D a ctylorh iza sphag-
nicola aangetroffen. Zoals Reinhard (1990) reeds opmerkt, groeien deze meestal
uit slechts enkele tientallen exemplaren bestaande populaties op een klein gedeelte
van de totale oppervlakte van deze zeer uitgestrekte sphagnummoerassen. De
determinatie wordt hier sterk bemoeiliikt, omdat enerziids talloze overgangs-
populaties voorkomen, waarin D. russowii enlo't D. traunsteineri vertegenwoordigd
zijn en anderzijds omdat de variabiliteit van de soort enorm is. ledere populatie
heeft een eigen identiteit, hetgeen ook Reinhard (1990) opmerkte, Naast D. sphag-
nícola kunnen in deze uitgestrekte sphagnummoerassen ook nog de volgende taxa
worden aangetroffen: Corallorhiza tr¡f¡da, D. fuchsii, D, incarnata, D. maculata, D.
russowii, D. russowii var. curvifolia, D, traunste¡neri, Epipactis palustris, Gymnade-
nia conopsea, Hammarbya paludosa, Liparis loeselii, Listera cordata, L¡stera ovata,
Ophrys insectifera en Platanthera bifolia.

ln de provincie Dalsland, ten noorden van Uddevalla (Zuid-Zweden), komt nog een
aantal typische populaties voor. Voorheen werden deze als D. traunsteineri opge-
geven. De populatie van Älgemossen in de omgeving van Ödeborg/Rädanefors be-
staat uit enkele tientallen individuen. De planten zijn over het algemeen relatief
klein, de bloeiaar overeenkomstig, De kleur van de bloemen is witachtig rose; de
teken¡ng van de lip bestaat hoofdzakelijk u¡t streep¡es. Van sommige exemplaren
is de lip duidelijk drielobbig en zijn de zijlobben enigszins teruggeslagen. ln hetzelfde
terrein komt ook D, maculata voor, Hybriden tussen beide soorten werden ook
waargenomen. Deze waren uitzonderlijk krachtig (heteros¡s-effect). Het terrein
wordt sterk bedreigd door opslag van Molinea caerulea.

De populatie van het natuurterrein Röremossen, in de omgeving van Rädanefors,
is daarentegen nauwelijks bedreigd. Het sphagnummoeras is u¡tgestrekt en nog vol-
doende vochtig. Hier en daar is opslag van Betula pendula aanwezig. Het terrein
zelf is omgeven door naaldbos. Dactylorhiza sphagnícola groeit hier op open plaat-
sen in het sphagnum. Sommige exemplaren zijnzeer typisch en de kenmerken ko-
men in grote lijnen overeen met die van de Wahner Heide. De bladeren zijn onge-
vlekt, rechtopstaand en lancetvormig, de einden kapvormig. De bloeiaar is dicht-
en rijkbloemig, de bracteeën zijn langer dan de vruchtbeginsels, de bloemen zijn
overwegend lichtrose, de tekening van de lip is uit fijne puntjes samengesteld, de
spoor is cilindervormig en bijna even lang als het vruchtbeginsel.
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Rocroi (F) Röremossen (S)

biotoop van D. sphagnicola - Brackvenn bij Eupen (B)
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Het Naturreservat1-11-s1Mtemossen, nabij Ra'rinalanda, wordt plaatselijk door enorm 
rijke vegetaties van Drosera rorundifolia, D. intermedia en D. loog/folie (Ronde, 
Kleine en Lange zonnedauw) gekenmerkt. In sphagnum aan de randen van genoem-
de vegetaties groeien verscheidene exemplaren van de Veenorchis. De planten zijn 
zeer fors. De bladeren zijn ongevlekt en lancetvormig. De bloeiaar is dicht- en 
rijkbloemig. De bloemen zijn groot, de kleur ervan donkerrose. De tekening van de 
lip bestaat uit korte lijntjes. De spoor is korter dan het vruchtbeginsel, horizontaal 
of schuin naar beneden gericht. 

Even ten noorden van Stockholm in de omgeving van Norrdlje is het aanmerkelijk 
moeilijker om typische populaties van Dacty/orhiza sphagnicola te lokaliseren. Hier 
is duidelijk invloed van D. russowii en/of D. maculata s.l. en/of D. traunsteineri 
aanwezig. Op ongeveer 8 km ten zuidoosten van Norrdlje (Uneltdshet) bevindt 
zich een restant van een veenmosrijke dopheide-associatie, waarin hier en daar 
naaldhout voorkomt. In sphagnum wordt hier nog een rijke populatie aangetroffen. 
Deze exemplaren wijken duidelijk van de typische D. sphagnicola af, zij vertonen 
duidelijk kenmerken van D. traunsteineri. Van sommige exemplaren zijn de bladeren 
gevlekt, lancetvormig, spits eindigend en afstaand. De stengel is in het bovenste 
deel niet paars aangelopen. De bloeiaar is tamelijk dicht- en rijkbloemig. De bloemen 
zijn relatief groot en donkerpaars. De lip is drie!obbig, de tekening is uit streepjes 
opgebouwd, begrensd door een brede gebogen lijn (zoals bij D. incarnata of D. 
cruenta). De spoor is even lang als het vruchtbeginsel. Andere exemplaren daaren-
tegen vertonen bovenstaande overgangskenmerken niet en kunnen zonder twijfel 
tot D. sphagnicola gerekend worden. Deze planten zijn over het algemeen kleiner. 
De kleur van de bloemen is rose. De lip is zwak drielobbig, de zijlobben zijn iets 
teruggeslagen, de tekening bestaat uit fijne puntjes en vage min of meer korte 
lijntjes. De spoor is ongeveer even lang als het vruchtbeginsel. 

Ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van Norrdlje bevindt zich in de omgeving 
van BffirktAcken een klein, door naaldbos ingesloten sphagnummoeras. De determi-
natie van de Handekenskruiden is moeilijk. Zij beschikken over zowel kenmerken 
van Dacty/orhiza sphagnicola als van D. russowii en/of D. traunsteineri. De habitus 
komt overeen met die van D. sphagnicola. De bladeren zijn soms gevlekt, tamelijk 
breed lancetvormig en afstaand, de bloemen soms paars van kleur, hetgeen op D. 
traunsteineri wijst. Andere planten bezitten weer kenmerken van D. russowii: bloei-
wijze kort- en losbloemig, bloemen paarsachtig rood van kleur, middenlob buiten 
de zijlobben uitstekend, tekening op de lip uit donkerpaarse lijnen opgebouwd, 
spoor min of meer hangend. 

In Midden-Zweden, in de provincie Medelpad, worden in de omgeving van de kust 
in sphagnumvegetatiesverscheideneDacrylorhizarussow/i-populatiesaangetroffen. 
Deze veengebieden zijn niet ongevaarlijk. Zij zijn meestal moeilijk bereikbaar en 
ingesloten door uitgestrekte naaldbossen. D. russowii groeit hier bijvoorbeeld in 
slechts enkele tientallen exemplaren in het westelijke deel van het Mkkelmyran 
(Njurunda), even ten zuiden van Sundsvall. In het oostelijke deel groeit ook D. 
sphagnicola, zij het in slechts enkele exemplaren. Deze planten vertonen grote 
overeenkomsten met die van de populatie van Uneltdshet. 
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rijkbloemig. De bloemen zijn groot, de kleur ervan donkerrose. De tekening van de
lip bestaat uit korte lijntjes. De spoor is korter dan het vruchtbeginsel, horizontaal
of schuin naar beneden gericht.

Even ten noorden van stockholm in de omgeving van Norrtälje is het aanmerkelijk
moeilijker om typische populaties van Dactylorhiza sphagnicola te lokaliseren. Hier
is duidelijk invloed van D, russowii enlot D, maculata s.l. en/of D, traunsteiner¡
aanwezig. op ongeveer I km ten zuidoosten van Norrtälje (unelträshet) bevindt
zich een restant van een veenmosrijke dopheide-associatie, waarin hier en daar
naaldhout voorkomt. ln sphagnum wordt hier nog een rijke populatie aangetroffen.
Deze exemplaren wijken duidelijk van de typische D. sphagnicola at, zii vertonen
duidelijk kenmerken van D. trcunsteineri.yan sommige exemplaren zijn de bladeren
gevlekt, lancetvormig, spits eindigend en afstaand. De stengel is in het bovenste
deel niet paars aangelopen. De bloeiaar is tameli,ik dicht- en rijkbloemig. De bloemen
zijn relatief groot en donkerpaars. De lip is drieiobbig, de tekening is uit streepjes
opgebouwd, begrensd door een brede gebogen lijn (zoals bii D. incarnata ol D.
cruental, De spoor is even lang als het vruchtbeginsel. Andere exemplaren daaren-
tegen vertonen bovenstaande overgangskenmerken niet en kunnen zonder twijfel
tot D. sphagnicola gerekend worden. Deze planten zijn over het algemeen kleiner.
De kleur van de bloemen is rose. De lip is zwak drielobbig, de zijlobben zijn iets
teruggeslagen, de tekening bestaat uit fijne puntjes en vage min of meer korte
lijntjes. De spoor is ongeveer even lang als het vruchtbeginsel.

ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van Norrtälje bevindt zich in de omgeving
van Björkbäcken een klein, door naaldbos ingesloten sphagnummoeras. De determi-
natie van de Handekenskruiden is moeilijk. Zij beschikken over zowel kenmerken
van Dactylorhiza sphagnicola als van D, russowii enlof D. traunsteineri.De habitus
komt overeen met die van D. sphagnicola, De bladeren zijn soms gevlekt, tamelijk
breed lancetvormig en afstaand, de bloemen soms paars van kleur, hetgeen op D.
traunste¡neriwijst. Andere planten bezitten weer kenmerken van D. russowii: bloei-
wijze kort- en losbloemig, bloemen paarsachtig rood van kleur, middenlob buiten
de zijlobben uitstekend, tekening op de lip uit donkerpaarse lijnen opgebouwd,
spoor min of meer hangend.

ln Midden-Zweden, in de provincie Medelpad, worden in de omgeving van de kust
in sphagnumve ssowr-populatiesaangetroffen.
Deze veengebi ¡¡eestal moe¡l¡jk bereikbaar en
ingesloten doo owii groeit hier bijvoorbeeld in
slechts enkele ijke deel van het Mäckelmyran
(Njurunda), even ten zuiden van sundsvall. ln het oostel¡jke deel groeit ook D,
sphagnicola, zij het in slechts enkele exemplaren, Deze planten vertonen grote
overeenkomsten met die van de populatie van Unelträshet.

86 EURORCHIS 4, 1992



Dactylorhiza praetermissa

Op plaatsen waar het areaal van Dactylorhiza praetermissa en dat van D, sphagni-
cola elkaa¡ overlappen, worden gemakkelijk overgangspopulaties gevormd. ln Enge-
land en Nederland (Kreutz, 1987), België (¡n het kustgebied, het noordelijkdeel en
de St. Pietersberg) is D, praetermissa niet zeldzaam, ln Zuidoost-Nederland is de
soort zeer zeldzaam, daar wordt zij deels doot D. sphagnicola vervangen. ln het
oosten van Midden- en Zuid-België, waar D. sphagnicola voorkomt, is de Rietorchis
uiterst zeldzaam, in Zuidoost-Belgie groeit zi¡ o.a. in enkele voedselrijke, moerassige
rietvegetaties in de omgeving van Fagnolle. ln Frankrijk is het verspreidingsgebied
beperkt tot het noordwestelijke deel, naar het zuiden toe wordt zil door D, elata
ssp. sesgøþedalis vervangen. De populatie van D. elata ssp. sesquþedalrs in (het
Nederlandse) Zeeuwsch-Vlaanderen vormt op het genoemde verspreidingsgebied
een uitzondering, maar deze planten werden vermoedelijk aangeplant. ln Duitsland
is D, praetermr'ssa zeer zeldzaam. Zij groeit ondermeer bij Emmerich, niet ver van
de Nederlandse grens verwijderd en op verscheidene plekken in het Saarland (o.a,
bij Merzig, NSG Wolferskopf en bil Wasserliesch, NSG Römerlager). Ook wordt z¡j
in Denemarken gevonden, Op Gotland en Öland komen populaties voor die zowel
kenmerken van D. praetermrssa als van D. traunste¡neri veftonen.

ln het voorgaande was herhaaldelijk sprake van overgangsvormen tussen Dactylo-
rhiza sphagnicola en D, praetermissa, Voor een goed begrip van deze overgangsvor-
men is het noodzakelijk het versch¡l tussen zuivere D. sphagnicola en D. praetermis-
sa te verklaren.

D. sphagnicola D. praetermissa

Biotoop: in sphagnum
hoogvenen

Bloeitijd (behalve Zweden): eerste helft .¡uni
(al vanaf eind mei)

Hoogre: 30-40(60)
Bladeren: lijn-lancetvormig

1-3 cm breed
Bloeiwiize: max. I cm
Bracteeën: langer dan de bloemen

bijna nooit in sphagnum
rietvegetaties, blauwgras-
landen, beekmoerassen
tweede helft juni

35-60(80)
s ma l-la ncetvormig
1,5-5 cm breed
max, 20 cm
onderste langer, bovenste
korter dan de bloemen
paarsrood
trapeziumvormig
soms onregelmat. gekarteld
donkerpaarse in rijen ge-
rangschikte stippen of
korte streepjes
1 12 tot 213 x zo lang als het
vruchtbeginsel
kegelvormig

Kleur van de bloemen
Lip:
Rand van de lip:
L¡pteken¡ng:

Spoor

lichtlose
ruitvormig
gaaf
fijne donkerrose puntjes,
zelden streepjes

langer dan 3/4 x het
vruchtbeginsel
cilindervormig
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OVERZICHT BEZOCHTE GROEIPLAATSEN 

De meeste terreinen werden veelvuldig bezocht, daarom wordt in deze tabel alleen 

de datum van het laatste bezoek vermeld. 

Nr. 	Terrein Plaats Provincie Land Datum 

01 	Randgebied Groote Peel Meijel Limburg Nederland 02-06-1991 
02 	Brunss.heide/Schinv.bossen Brunssum Limburg Nederland 04-06-1991 
03 Wahner Heide Kéln Nordrhein-Westfalen Duitsland 15-06-1980 
04 	Vogelmoor Ehra Niedersachsen Duitsland 11-06-1983 
05 	Bornriethmoor Oldendorf Niedersachsen Duitsland 11-06-1983 
06 	Wollerscheider Venn Lammersdorf Nordrhein-Westfalen Duitsland 27-06-1982 
07 	Staatsbossen Ravels Antwerpen België 23-06-1985 
08 	Schietterrein Wuustwezel Antwerpen België 23-06-1985 
09 	Plateau des Recognes Libin Luxembourg België 14-06-1987 
10 	Baraque Michel Eupen Liège België 21-06-1983 
11 	Brackvenn Mtzenich Liège België 26-06-1986 
12 	Het Buitengoor Mol Antwerpen België 18-06-1983 
13 	Vallei van de Zijpbeek Rekem Limburg België 05-06-1983 
14 	Plateau des Tailles Bihain Luxembourg België 26-06-1988 
15 	Plateau des Tailles Pisserotte Luxembourg België 25-06-1988 
16 	Bois de Groumont Malempré Liège België 25-06-1988 
17 	Plateau de St. Hubert St. Hubert Luxembourg België 11-06-1988 
18 	Rocroi Tailette Ardennes Frankrijk 23-06-1984 
19 	Plateau des Hautes-Buttés Revin Ardennes Frankrijk 05-06-1982 
20 	,Igemossen Uddevalla Dalsland Zweden 10-07-1991 
21 	Réremossen Radanefors Dalsland Zweden 10-07-1991 
22 	Hérsléttemossen Rënnalanda Dalsland Zweden 10-07-1991 
23 	Uneltréshet Norrtëlje Uppland Zweden 30-06-1991 
24 	Mëckelmyran Njurunda Medelpad Zweden 01-07-1991 
25 	Bffirbécken Norrtélje Uppland Zweden 30-06-1991 

Zie ook de kaart hiernaast. 
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Ovenzrcur BEzocHTE GRoEtptAATsEN

De meeste terreinen werden veelvuldig bezocht, daarom wordt in deze tabel alleen
de datum van het laatste bezoek vermeld.

Nr, Terrein Plaats Provincie Land Datum

01 Randgebied Groote Peel

O2 Brunss.heide/Schinv.bossen
03 Wahner Heide
04 Vogelmoor
05 Bornriethmoor
06 Wollerscheider Venn
07 Staatsbossen
08 Schietterrein
09 Plateau des Recognes
10 Baraque Michel
1 1 Brackvenn
12 Het Buitengoor
13 Vallei van de Zijpbeek
14 Plateau des Tailles
1 5 Plateau des Tailles
16 Bois de Groumont
1 7 Plateau de St. Hubert
18 Rocroi
19 Plateau des Hautes-Buttés
20 Algemossen
21 Röremossen
22 Härslättemossen
23 Unelträshet
24 Måickelmyran
25 Björbäcken

Limburg
Limburg
Nordrhein-Westfalen
Niedersachsen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Antwerpen
Antwerpen
Luxembourg
Liège
Liège
Antwerpen
Limburg
Luxembourg
Luxembourg
Liège
Luxembourg
Ardennes
Ardennes
Dalsland
Dalsland
Dalsland
Uppland
Medelpad
Uppland

Meijel
Brunssum
Köln
Ehra
Oldendorf
Lammersdorf
Ravels
Wuustwezel
Libin
Eupen
Mützenich
Mol
Rekem
Bihain
Pisserotte
Malempré
St. Hubert
Tailette
Revin
Uddevalla
Radanefors
Rännalanda
Norrtäl.ie
Njurunda
Norrtälje

Nederland
Nederland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
België
Belgiè
België
België
Belgiö
Belgié
België
Belsiti
België
België
Belgiö
Frankrijk
Frankrijk
Zweden
Zweden
Zweden
Zweden
Zweden
Zweden

02-06-1 991
04-06-1 991
1 5-06-1 980
1 1 -06-1 983
1 1 -06-1 983
27-06-1982
23-06-1 985
23-06-1 985
1 4-06-1 987
21 -06-1 983
26-06-1 986
1 8-06-1 983
05-06-1 983
26-06-1 988
25-06-1 988
25-06-1 988
1 1 -06-1 988
23-06-1 984
05-06-1 982
1 0-07-1 991
1 0-07-1 991
1 0-07-1 991
30-06-1 991
01 -07-1 991
30-06- r 991

Zie ook de kaart hiernaast.
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Overzicht van de bezochte vindplaatsen, zoals hiernaast opgegeven. 
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b¡otoop van D. sphagnicola - Bornriethmoor (D)

biotoop van D. sphagnicola op de Wahner Heide (D)
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Vegetatieopnamen van Dactylorhiza sphagnicola op de Wahner Heide, Brunssum-
merheideiSchinveldse bossen en het randgebied van de Groote Peel (volsens de schaal
van Tansley):

Latijnso naam Ned. naam Wahner Heide Brunss. Groote Peel

Andromeda polifolia
Betula pendula
Calluna vulgaris
Carex echinata
Carex oederi ssp. oedocarpa
Carex nigra
Carex panicea
Carcx pulicaris
Cirsium dissectum
Cißium palustrc
Dactyloth¡za maculata s,l.
Dactylorhiza maculata ssp. e/odes
Dactylorhíza sphagnícola
Dactylothiza sphagnicola
Dactylorhiza sphagnicola x D, maculata
Deschampsia flexuosa
Drosera ¡ntermedia
Drosera rotundifolia
Eleocharis guingueflora
Epipactis palustris
Erica tetral¡x
Eriophorum angustifol¡um
Holcus lanatus
Juncus acutiflotus
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Lychnis flos-cucul¡
Molinia caerulea
Narthecium ossifragum
Oxycoccus palustt¡s
Pedicularís sylvatica
Phrcgmites austral¡s
Platanthera b¡folia
Polygala serpyllifolia
Pota mog eton po lyg on ifoli us
Potentilla erecta
Ranunculus acris
Âubøs spec.
Salix aurita
Scirpus cespítosus ssp. germanicus
Succisa pratensis

Lavendelhei
Ruwe berk
Struikhei
Sterzegge
Geelgroene zegge
Zwarte zegge
Blauwe zegge
Vlozegge
Spaanse ruiter
Kale jonker
Gevlekte orchis
Tengere heideorchis
Veenorchis
Veenorchis {w¡tbloemig}
Hybride
Bochtige smele
Kleine zonnedauw
Ronde zonnedauw
Armbloemige waterb¡€s
Moeraswespenorchis
Gewone dophei
Veenpluis
Gestreepte witbol
Veldrus
Knolrus
P¡trUs
Echte koekoeksbloem
P¡jpestroot¡e
Beenbreek
Kleine veenbes
Heidekartelblad
R¡et
Welriekende nachtorchis
Liggende vleugelljesbloem
Duizendknoopf onteinkruid
Tormentil
Scherpe boterbloem
Braam
Geoorde wilg
Veenbies
Blauwe knoop

o
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o
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Afkortingen voor de mate van voorkomen volgens de schaal van Tansley met de
bijbehorende Nederlandse verklaringen:
d : dominant: soort overheerst,
c = co-dominant: overheerst samen met andere soorten,
a = abundant: zeer veel aanwezig, maar nooit (co-ldominant,
f = frequent: minder talr¡¡k, maar niet schaars,
o = occasional: (vrij) schaars, hier en daar voorkomend,
r = rare: zeldzaam,
s : sporad¡ct zeer zeldzaam, slechts enkele exemplaren aanwezig,
| = local: alleen plaatselijk binnen het gebied - dit symbool ¡s met andere te

combineren
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DE ORCHIDEEËN VAN SCHIERMONNIKOOG 

Hans DEKKER 

Summary 

The author gives a survey of the history of origin of the Dutch Isle of Schier-

monnikoog, talks over the different landscapes and gives details of the 15 

different species of orchids which have been found on the isle. The climax is, 

no doubt, the in the Netherlands extremely rare orchid Herminium monorchis, of 

which there are some rather extensive populations on the isle. Distribution maps 

complete the article. 

Zusammenfassung 

Der Autor gibt eine Obersicht der Entstehungsgeschichte der niederWndischen 

Watteninsel Schiermonnikoog, bespricht die verschiedenen Landschaften und 

gibt Einzelheiten der 15 auf der Insel gefundenen Orchideenarten. Den Hëhe-

punkt bildet ohne Zweifel das weiterhin in den Niederlanden ëuflerst seltene 

Herminium monorchis, von dem es auf der Insel einige grëllere Vorkommen gibt. 

Verbreitungskarten vervollstëndigen den Artikel. 

Inleiding 

Schiermonnikoog staat bij veel floristen en andere natuurliefhebbers hoog aan-

geschreven. Het eiland is rustig, rijk aan vogels en planten. Dat het eiland ook 

een rijke orchideeënflora kent, is minder bekend. Westhof en Van Oosten (1991) 
besteden in hun omvangrijke werk over de flora van de Waddeneilanden in het 

bijzonder aandacht aan een voor Schiermonnikoog kenmerkende orchidee, 

namelijk Herminium monorchis. Deze soort is het visitekaartje van de orchi-

deeënflora van het eiland. 

In dit artikel wil ik de orchideeën van het eiland bespreken en de verspreiding op 

het eiland aan de hand van kaartjes aangeven. De vegetatie van het gebied zal 

slechts summier worden aangestipt, deze is door Westhof en Van Oosten reeds 

uitvoerig beschreven. 
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DE oRcHTDEEËru van¡ scHtERMoNNtKooc

Hans DEKKER

Summary

The author gives a survey of the history of origin of the Dutch lsle of Schier-
monnikoog, talks over the different landscapes and gives details of the 1b

different species of orchids which have been found on the ¡sle. The climax is,
no doubt, the in the Netherlands extremely rare orchid Hermínium monorchís, of
wh¡ch there are some rather extens¡ve populations on the isle. Distribution maps
complete the article.

Zusammenfassung

Der Autor gibt eine Übersicht der Entstehungsgeschichte der niederländischen
Watteninsel Schiermonnikoog, bespricht die verschiedenen Landschaften und
gibt Einzelheiten der 15 auf der lnsel gefundenen Orchideenarten. Den Höhe-
punkt b¡ldet ohne Zweifel das weiterhin in den Niederlanden äußerst seltene
Herminium monorchis, von dem es auf der lnsel einige größere Vorkommen gibt.
Verbreitungskarten vervollständigen den Artikel.

lnleiding

Schiermonnikoog staat bij veel floristen en andere natuurliefhebbers hoog aan-
geschreven. Het eiland is rustig, rijk aan vogels en planten. Dat het eiland ook
een rijke orchideeënflora kent, is minder bekend. Westhof en Van Oosten (1991)

besteden in hun omvangrijke werk over de flora van de Waddeneilanden in het
bijzonder aandacht aan een voor Schiermonnikoog kenmerkende orchidee,
nameli.jk Herminium monorchis, Deze soort is het visitekaartje van de orchi-
deeënflora van het eiland.
ln d¡t art¡kel wil ik de orchideeën van het eiland bespreken en de verspreiding op
het eiland aan de hand van kaartjes aangeven, De vegetatie van het gebied zal

slechts summ¡er worden aangestipt, deze is door Westhof en Van Oosten reeds
uitvoerig beschreven.
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Ontstaan en bodem

Schiermonnikoog is een jong eiland. Het grootste deel van de duinen op het
eiland is jonger dan 150 jaar, Dit komt doordat Schiermonnikoog zich gedurende
de laatste eeuwen over een aanzienli.ike afstand, zo'n twee en een halve
kilometer, naar het oosten heeft verplaatst. Het eiland is aan de oostzijde sterk
aangegroeid. Tegenwoordig is de hoogwaterlijn aan de westzi¡de zich weer naar
het zuidwesten aan het uitbreiden.
Tot de oudste gedeelten van het eiland behoren de duinen waarop het dorp ¡s

gelegen, de duinen rond het Kapenglop en de Kooiduinen. Vrijwel alle overige
duinen zijn nog zeer iong; deze ziln opgebouwd uit longe duin- en strandzanden,
terwijl de oudere duincomplexen bestaan uit oude duin- en strandafzettingen.
Deze laatste afzettingen ziin ten dele overstoven met jongere afzettingen. Aan
de zuidzijde bev¡ndt zich de Banckspolder, die is opgebouwd uit kweldersedi-
menten. Kweldersedimenten bepalen eveneens het geologische beeld in het
zuidoosten. Een groot deel van het e¡land staat nog onder directe invloed van de
zee, Tot halverwege het eiland kan de zee bij hoogwater vanu¡t het zuidoosten
de hier gelegen duinvalleien bereiken. ln dit oostelijk deel, maar ook plaatsel¡jk
elders, is de dynamiek erg groot, De natuurlijke dynamiek van wind en water
levert voordurend nieuwe duinvormen en -valleien op. Het duinzand van Schier-
monnikoog heeft een relatief hoog kalkgehalte, namelijk bijna 1olo CaCOs. Dit
betekent, dat alleen in de oudere, meer uitgeloogde, kalkarme gedeelten van het
eiland een kalkvliedende plantengroei voorkomt, terwijl elders een voor het
Waddengebied relat¡ef groot aantal kalkminnende planten voorkomt.

Gebiedsbeschrijving

Schiermonnikoog valt in een aantal min of meer duidelilk te onderscheiden
gebieden te verdelen (zie kaart Gebiedsindeling).

1. De polder is een geheel landbouwkundig gebruikt deel, dat aan de zuidzijde
van het dorp is gelegen.

2. Hel dorp bestaat uit een rond 1 750 ontstaan centrum met daarom heen
nieuwere bebouwing van voornameli.jk vakantiewoningen.

3. De strandvlakte langs de westpunt en de noordkant is biizonder uitgestrekt
en zeer breed. Aan de noordzijde lag tot in de zeventiger jaren een zogenaamd
groen strand, dat begroeid was met een vegetatie die zowel aan een kwelder als
aan een duinvallei deed denken.
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4. Ten zuidwesten van het dorp ligt een voormalige, van de zee afgesloten
kwelder met een vrij grote plas, de Westerplas.

5. Ten noorden van de Westerplas bevinden zich de Westerduinen. Dit zijn
relat¡ef oude duinen met door verstuiving ontstane grote en kleine duinvalleien,
die nog niet geheel zijn ontkalkt.

6. Het Kapenglop en de omringende duinen behoren tot de oudste duinen van
het eiland. Ze liggen direct ten noorden van het dorp en ziin vrijwel volledig
ontkalkt. Het Kapenglop zelf bestaat uit een oude landbouwontginning, die niet
meer in agrarisch gebruik is. Naar het oosten toe ziin grote delen van de duinen
begroeid geraakt met loofbos bestaande uit o.m Betula pendula en B.pubescens.

7. De duinen ten noorden en ten noordoosten van het Kapenglop zi.in veel jonger

en vertonen een hoge mate van dynamiek. Verstuiving tot op het grondwater
komt hier frequent voor. Dit heeft zeer fraaie en kleinschalige nieuwe duinvallei-
en opgeleverd. ln het oostelijk deel van dit gebied bevindt zich het grootste
complex naaldbos.

8. De duinen tussen de Kooi- en Kobbeduinen zijn relatief jong en bestaan uit
een aantal ruggen met daartussen soms zeer langgerekte valleien. Een deel van
deze valleien is dichtgegroe¡d met bos, terwijl een aantal andere jaarli.jks wordt
gemaaid. ln deze valleien kan het zeewater af en toe nog binnendringen.

9. Boven de oostzijde van de polder ligt het Griënglop, Dit is een klein, vrij vlak,
ouder duingebied, dat sterk is ontkalkt. Het gebied is o.m. begroeid met

berkenbos en schraal grasland.

10. Aan de noordzijde ligt ter hoogte van paal 7 tot en met 1O een stuifd¡jk die
in 1952 is aangelegd. Oorspronkelijk liep deze diik nog verder door, maar onder

invloed van de zee zijn hier al snel gaten in gevallen, die tegenwoordig niet weer
worden gedicht. Ten zuiden van deze dijk ligt een uitgestrekte afgesnoerde
strandvlakte, het z.g. Nieuwenhuisglop, Deze vlakte wordt nog steeds beinvloed

door periodiek voorkomende overstromingen. Het gebied heeft zich deels onl-
wikkeld tot een uiterst waardevol natuurterrein.

11. ln de zuidoosthoek ligt een door prielen en geulen doorsneden kwelderge-
bied, dat deels door rundvee wordt beweid.

12. De oostelijke punt, het Willemsduin en de Balg, bestaat uit een strandvlakte
met zeer ionge duinen , waat het proces van landschapsvorming nog in volle
gang is.
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Beknopte beschrijving van de voor orchideeën belangrijkste vegetaties 

De voor orchideeën belangrijke vegetaties zijn grofweg te verdelen in vier typen, 
te weten vegetaties van duinvalleien, duinhellingen, graslanden en bos. Hieron-
der worden deze beknopt beschreven. Voor een uitgebreide beschrijving wordt 
verwezen naar Westhof en Van Oosten (1991). 

1. Duinvalleien 

Zoals in het voorgaande reeds is vermeld, is op Schiermonnikoog het proces dat 
leidt tot de vorming van nieuwe duinvalleien nog in volle gang. Daarnaast zijn er 
tal van oudere valleien te vinden. Sommige van deze valleien zijn met loofbos 
dichtgegroeid, terwijl andere door middel van maaien en afvoeren van het gewas 
open worden gehouden. In deze oudere valleien komen in de meer ontkalkte 
gedeelten vegetaties voor met Erica tetra/ix, Potenti/la erecta, Carex panicea, 
Danthonia decumbens en Nardus stricta. In dit type vegetatie is wel eens 
Platanthera bifolia gevonden. De vegetatie valt te rangschikken onder het Nardo-
Galion. In de kalkrijkere, jongere duinvalleien hebben zich weer andere soortenrij-
ke vegetaties ontwikkeld. Hierin komen o.a. voor Schoenus nigricans, Liparis 

loeseffl, Dactylorhiza incarnata, Parnassia palustris, Gentianella amarella, 

Samo/us va/erandi en vele andere tot de verbeelding sprekende soorten. Langs 
de randen van een dergelijke vallei vinden we in struweel van Salix repens veel 
Pyrola rontundifolia en P. minor. Hiertussen kan Gymnadenia conopsea groeien. 

2. Duinhellingen 

De duinhellingen zijn over het algemeen niet erg rijk aan orchideeën. Toch komt 
daar Epipactis he//eborine ssp. neerlandica voor. Deze duinhellingen zijn begroeid 
met Salix repens, Rubus-soorten en Polypodium vu/gare. Op sommige plaatsen 
is de tegenwoordig in ons land zeer zeldzame Antennaria dioica veelvuldig aan 

te treffen. 

3. Grasland 

Op een aantal plaatsen komt schraal, soms orchideeënrijk grasland voor. Soms 
vinden we dit als relictvorm in bermen, maar er is ook nog een aantal percelen 
met een dergelijke vegetatie. De meeste vegetaties van het schrale grasland 
maken een uitgesproken kalkarme indruk met o.m. Eriophorum angustifolium, 

Erica tetralix, Potentilla erecta, Viola canina, Danthonia decumbens, Cirsium 

dissectum, Ophiog/ossum vu/gatum en voorheen zelfs Arnica montana. Andere 

delen zijn wat kalkrijker, wat blijkt uit het voorkomen van o.m. Carex flacca en 
Dactylorhiza incarnata. 
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Beknopte beschrijving van de voor orchideeën belangrijkste vegetaties

De voor orchideeën belangri.jke vegetaties zijn grofweg te verdelen in vier typen,
te weten vegetat¡es van duinvalleien, duinhellingen, graslanden en bos. Hieron-
der worden deze beknopt beschreven. Voor een uitgebreide beschrilving wordt
verwezen naar Westhof en Van Oosten (1991).

1. Duinvalleien

Zoals in het voorgaande reeds is vermeld, is op Schiermonnikoog het proces dat
leidt tot de vorming van nieuwe duinvalleien nog in volle gang. Daarnaast zijn er
tal van oudere valleien te vinden. Sommige van deze valleien zijn met loofbos
dichtgegroeid, terwiil andere door middel van maaien en afvoeren van het gewas
open worden gehouden. ln deze oudere valleien komen in de meer ontkalkte
gedeelten vegetaties voor met Erica tetalix, Potentílta erecta, Carex panicea,
Danthonia decumbens en Nardus str¡cta. ln dit type vegetat¡e is wel eens
Platanthera bifolia gevonden. De vegetatie valt te rangschikken onder het Nardo-
Galion. ln de kalkri.ikere, jongere duinvalleien hebben zich weer andere soortenrij-
ke vegetaties ontwikkeld. Hierin komen o.a. voor Schoenus nigricans, Liparis
loeselii, Dactylorhiza incarnata, Parnassia palustris, Gentianella amarella,
Samolus valerandi en vele andere tot de verbeelding sprekende soorten. Langs
de randen van een dergelijke vallei vinden we in struweel van Sa/x repens veel
Pyrola rontundifolia en P, mínor. H¡ertussen kan Gymnadenia conopsea groeien,

2. Duinhellingen

De duinhellingen zijn over het algemeen niet erg rijk aan orchideeën. Toch komt
daar Epipactis helleboríne ssp. neerlandica voor. Deze duinhellingen zijn begroeid
met Salix repens, ,gubus-soorten en Polypodium vulgare. Op sommige plaatsen
is de tegenwoordig in ons land zeer zeldzame Antennaria dioica veelvuldig aan

te treffen.

3, Grasland

Op een aantal plaatsen komt schraal, soms orchideeënriik grasland voor. Soms
vinden we dit als relictvorm in bermen, maar er is ook nog een aantal percelen
met een dergeli,ike vegetat¡e. De meeste vegetat¡es van het schrale grasland

maken een uitgesproken kalkarme indruk met o.m. Er¡ophorum angustifolium,
Erica tetralix, Potent¡lla erecta, Viola canina, Danthon¡a decumbens, Cirsium
dissectum, Ophioglossum vulgatum en voorheen zelfs Arnica montana. Andere
delen zijn wat kalkrijker, wat blijkt uit het voorkomen van o,m. Carex flacca en

Da ctylo rh iza in ca rnata.
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4. Bos 

Bossen zijn schaars op Schiermonnikoog. In het centrum van het eiland komt 

een naaldhoutcomplex voor met o.m. Pinus nigra. Verder zijn vrij veel delen van 
oorspronkelijk natte duinvalleien sterk met bos dichtgegroeid, o.a. met Betula 
pendule. In het naaldbos komen enkele naaldbosplanten voor zoals Lycopodium 

annotinum, Listera cordata en Monotropa hypopitys. Het naaldbos is over 
grote opppervlakten vrijwel geheel zonder onderbegroeiing. Alleen in de wat 

nattere delen wordt een vegetatie van Deschampsia flexuosa, Hydrocotyle 
vulgaris en Viola palustris aangetroffen, terwijl in sommige drogere delen soms 

veel Carex arenaria wordt gevonden. De onderbegroeiing in de loofbossen van 

de duinvalleien heeft vaak een afwisselend en vrij ruig karakter en bestaat o.a. 
uit Phragmites australis, Holcus lanatus, Agrostis stolonifera, Hydrocotyle 
vulgaris en Cirsium palustre. 

Bronnen 

Voor de kartering van de orchideeën van Schiermonnikoog is gebruik gemaakt 

van enkele gegevens uit de literatuur en - vooral - van waarnemningen van 
diverse particulieren en van de auteur zelf. De gebruikte literatuur is te vinden in 

de literatuurlijst. Particulieren, van wie waarnemingen zijn gebruikt, zijn: 

J. Bosch, Bunne 
D.W. Kapteyn den Boumeester, Haarlem 

J.M. Ketelaar, Bussum 
R. Koning, Schiermonnikoog 

C.A.J. Kreutz, Landgraaf 

G. Lennips, Hardenberg 
E. Lip, Hardenberg 
J. Mulder, Leek 

J. Nieuwenhuis, voorheen te Schiermonnikoog 
W. Penning, Schiermonnikoog 

M. Scheper, Zuidwolde 

K. Soepboer, Schiermonnikoog 

N.A. van der Cingel, Paterswolde 

K. van de Wal, Schiermonnikoog 

De aangetroffen soorten 

Op Schiermonnikoog zijn van 1960 tot en met 1991 15 soorten orchideeën 

waargenomen. Hierbij zijn de variëteiten niet meegerekend. Wel is een taxon 
meegerekend, dat voor determinatieproblemen zorgt en mogelijk van hybrido- 

EURORCHIS 4, 1992 	 99 

4. Bos
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veel Carex arenaria wordt gevonden. De onderbegroeiing in de loofbossen van
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De aangetroffen soorten

Op Schiermonnikoog zijn van 1960 tot en met 1991 15 soorten orchideeën
waargenomen. Hierbil zijn de variëteiten niet meegerekend. Wel is een taxon
meegerekend, dat voor determinatieproblemen zorgt en mogelijk van hybrido-
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gene oorsprong is. Dit is voorlopig Dactylorhiza spec. genoemd. 
De waargenomen soorten zijn: 

Tabel 1 

Soort: 
	

Bloeitijd op Schiermonnikoog 

1. Dactylorhiza incarnata 
2. Dactylorhiza maculata 

3. Dactylorhiza majalis 
4. Dactylorhiza praetermissa 
5. Dactylorhiza spec. 

6. Epipactis helleborine ssp. neerlandica 
7. Epipactis palustris 

8. Goodyera repens 
9. Gymnadenia conopsea var. friesica 

10. Herminium monorchis 

11. Liparis loeselii 
12. Listera cordata 
13. Listera ovata 
14. Orchis morio 

15. Platanthera bifolia  

midden juni - midden juli 
midden juni - midden juli 
midden mei - midden juni 
midden juni - midden juli 

midden mei - midden juni 
midden aug. - midden sept. 

eind juni - midden aug. 
midden juli 
eind juli - eind augustus 

midden juni - eind aug. 
midden juni - begin aug. 
midden mei - eind juni 
midden mei - eind juni 
midden mei - midden juni 

midden juni - midden juli 

Hierna worden de gevonden soorten nader beschreven. 

1. Dactylorhiza incarnata 

Dactylorhiza incarnata is één van de meest voorkomende orchideeën van het 

eiland. De soort komt voor in diverse kleinere en grotere duinvalleien. Met name 
in het Nieuwenhuisglop is de soort zeer talrijk. Zij komt hier voor in een zeer 

fraai ontwikkeld Schoenetum met o.a. veel Parnassia palustris, Gentianella 

amarella, Carex pulicaris, Samolus valerandi, Epipactis palustris, Liparis loeselii 

en Herminium monorchis. Hier is ook de variëteit ochrantha aangetroffen. Deze 

wijkt van de normale variëteit af door zijn licht citroengele kleur. Meestal zijn het 
maar enkele exemplaren die jaarlijks worden gevonden. De variëteit ochrantha 

moet niet verward worden met Dactylorhiza ochro/euca. Deze vooral uit Zuid-

Duitsland bekende soort, die sterk aan D. incarnata verwant is, heeft grote, 

strogele bloemen. 
Door verdergaande successie begint dit waardevolle gedeelte van het Nieuwen-
huisglop te verruigen en te vrezen valt, dat het met de grote aantallen orchi-
deeën en andere bijzondere soorten snel gedaan is. Beheer als maaien en 

afvoeren en/of extensieve begrazing is dringend noodzakelijk. 
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1. Dactylorhiza incarnata
2. Dactylorh¡za maculata
3, Dactylorhiza majalis
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5. Dactylorh¡za spec,
6. Epipactis helleborine ssp. neerlandica
7. Epipactis palustris
8. Goodyera repens
9. Gymnadenia conopsea var. friesica
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12, Listera cordata
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midden juni - midden juli
midden juni - midden juli
midden mei - midden juni
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Hierna worden de gevonden soorten nader beschreven

1. Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza incarnata is één van de meest voorkomende orchideeën van het
eiland. De soort komt voor in diverse kleinere en grotere duinvalleien. Met name
in het Nieuwenhuisglop is de soort zeer talr¡jk. Zij komt hier voor in een zeer
fraai ontwikkeld schoenetum met o,a. veel Parnassia palustris, Gentianella
amarella, carex pulicaris, samolus valerandi, Ep¡pactis palustris, Liparis loeselii
en Herminium monorchis. Hier is ook de variëteit ochrantha aangetroffen. Deze
wijkt van de normale var¡ëteit af door zijn licht c¡troengele kleur. Meestal zijn het
maar enkele exemplaren die jaarlijks worden gevonden. De variëteit ochrantha
moet n¡et verward worden met Dactylorhiza ochroleuca. Deze vooral uit zuid-
Duitsland bekende soort, die sterk aan D. incarnata verwant is, heeft grote,
strogele bloemen.
Door verdergaande successie begint dit waardevolle gedeelte van het Nieuwen-
huisglop te verruigen en te vrezen valt, dat het met de grote aantallen orchi-
deeën en andere bijzondere soorten snel gedaan is. Beheer als maaien en

afvoeren en/of extensieve begrazing is dringend noodzakelijk.
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ln een aantal vrij jonge, kleinere valleit.jes aan weerszijden van de Reddingsweg
komen eveneens vr¡j grote aantallen exemplaren van D. incarnata voor. Een

opvallende begeleider is hier Pedicularis palustris. Deze soort staat aan de voet
van en rondom kleine zandopduikingen (zandige verhogingen in de verder vlakke
duinvalleien). ln de zandopduikingen bevinden zich kleine zoetwaterbellen. D.

incarnata groeit eveneens in deze zone, maar staat ook wel op de heuveltjes. D'

¡ncarnata is uit de valleitjes in het Kapenglop verdwenen. Mogelijk zi.in water-
standdaling door waterwinning, en de voortschrijdende successie de belangrijk-
ste oorzaken. ln de valleien aan de westzijde van het eiland wordt de soort
slechts sporadisch aangetroffen.

2. Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza maculata is op het eiland een zeldzame soort. Zij wordt vaak maar

met enkele exemplaren of zelfs maar met één exemplaar op wisselende plaatsen

gezien. Zo werd in 1991 één exemplaar gevonden in een kleine duinvallei in het
midden van het eiland, samen met veel D. incarnata. D. maculata prefereert
kalkarme standplaatsen. Deze zijn op Schiermonnikoog in de minderheid. Moge-

lijk is dat één van de redenen van de zeldzaamheid. ln twee percelen, resp, aan

de westkant van het eiland en in het midden, hybridiseert de soort frequent met

D. majalís. Het is dan soms moeilijk de zuivere D. maculata te herkennen.

3. Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis komt op een aantal plekken talrijk voor. ln twee schrale
graslandcomplexen is de soort met tientallen en soms honderden exemplaren

vertegenwoordigd. Opvallend is in één van die graslanden het jaarliiks voorko-
men van enkele helderwit bloeiende planten, D. majalis vat. albiflora. Op vier
andere plaatsen kwam D. majalis in 1991 maar met één tot enkele exemplaren
voor. Eén kleine populatie bevindt zich in een wegberm in de polder. De vegeta -

tie is een restant van een eert¡jds in de polder meer voorkomende schrale en

soortenrijke vegetatie. Een andere plek is een recreatief vrij intensief gebruikte,

vrij droge weide, waar mogelijk door de sterke betreding en de geringe vochtig-
heid minder gunst¡ge condities voor het uitbreiden van de populatie aanwezig
zun.

4. Dactylorhiza praetermissa

Yan Dactylorh¡za praetermissa ziin waarschijnlijk slechts twee vondsten bekend'
Eén waarneming werd in 1961 gedaan bij de Westerplas. ln 1990 waren er
geruchten, dat de soort weer bij deze plas ondekt zou ziin, maar deze geruchten
zijn niet door concrete vondsten bevestigd. Wel is de soort naar alle waarschijn-
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liikheid gevonden in een deel van het Griënglop. ln beide gevallen ging het om
de ongevlekte vorm van D, praetermissa.

5. Dactylorhiza spec

ln een kleine duinvallei aan de westzijde van het eiland komt al jaren een vrij
grote populatie voor van een zeer moeilijk te determ¡neren Dactylorh¡za-soort,
De meningen over deze planten lopen uiteen. Volgens sommigen behoren de
planten lot D, incarnafa, volgens andere lol D. majalis, De meest voor de hand
liggende verklaring zou zijn, dat de populatie is ontstaan uit vruchtbare hybriden
tussen deze twee genoemde soorten (D. x aschersonianal. De planten lijken m.i.
echter niet op deze hybride. Daarnaast bestaat de mogelijkheid, dat D. maculata
een aandeel aan het hybridisatieproces heeft gehad. Kenmerkend voor de plan-
ten zijn de slanke habitus, de vrij lange en smalle, naar buiten gebogen, l¡cht
gevlekte, gootvormige bladeren en de vrij grote lip met een duidelijk langere
middenlob. De bloeitijd is extreem vroeg. ln sommige jaren staan de planten
midden mei in volle bloei. ln een laat jaar als 1991 lag het hoogtepunt rond 10
juni. D. incarnata ¡s ten ti¡de van de bloeitijd van D. spec. op Schiermonnikoog
meestal nog geheel niet in bloei. De als D, spec. aangeduide planten vertonen
enige gelijkenis met D. traunsteinerioides, een soort uit Groot-Brittannië, De
Gelder (1988) vermeldt in een artikel over orchideeën in Noord-Holland de
mogelijke vondst van D, traunsteiner¡oides op het eiland Texel. Deze sooft is

volgens De Gelder kenmerkend voor kustgebieden en is mogelijk van hybridoge-
ne oorsprong.
Voor de belangrijkste kenmerken van Ð. spec. afgezet tegen D, majalis en D.
incarnata wordt verwezen naar tabel 2.
Nader onderzoek dient aan te tonen of het hier om een hybridenzwerm gaat of
dat het werkelijk D. traunsteínerioides betreft. Opmerkelijk is wel, dat D. spec.
momenteel de enige vertegenwoordiger is van het geslacht Dactylorhiza in deze
vallei. D. spec. is in 1991 ook gevonden in een andere vallei in de buurt van de
oorspronkelijke vindplaats.
De planten staan veelal in de beschutt¡ng van Salix repens, samen met o.m.
Gymnadenia conopsea var, friesica, Epipactis palustris en Pyrola rotundifolia.
Salix repens komt vooral voor langs de randen van de vallei en op drogere
zandkopjes. De laag onverteerde humus is hier groter dan in de niet met Sarx
repens begroeide delen van de vallei. Genoemde soorten lijken een voorkeur aan

de dag te leggen voor deze factor.
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Tabel 2 

Kenmerk 
	

Dactylorhiza majalis 
	

Dactylorhiza spec. 	Dactylorhiza incarnata 
Buttler (1986) 
	

(9 onderz. exempl.) 	Buttler (1986) 

Habitus 

Aantal bladeren 

Bladvlekking 

Vorm blad 

Bloeiwijze 

Aantal bloemen 

Grootte lip 

Vorm middenlob 

Spoor 

robuust 

3-6 

zwaar gevlekt 

eirond-lancetvormig 

vlak 

afstaand 

lang 

max. 35 

groot 

kort 

naar beneden wijzend 

dik 

slank tot vrij slank 

3-4 (5) 

licht gevlekt 

lancetvormig 

enigszins gootvormig 

vrij sterk afstaand 

tot sterk afgebogen 

kort tot vrij kort 

max. 17 

vrij groot 

lang en vrij spits 

vlak staand 

vrij smal 

slank 

4-7 

ongevlekt 

smal lancetvormig 

gootvormig 

opstaand, aanliggend 

kort tot vrij kort 

max. 50 

klein 

kort en afgerond 

vlak staand 

vrij smal 

6. Epipactis helleborine ssp. neerlandica 

Voorheen werden alle planten uit de Epipactis helleborine-groep in Nederland als 
E. helleborine gedetermineerd. De laatste jaren is het duidelijk geworden, dat de 
Wespenorchissen van de Nederlandse duinen veelal tot een speciale ondersoort 
behoren, namelijk Epipactis helleborine ssp. neerlandica (Buttler 1986). Volgens 
Kapteyn den Boumeester (1989) is de status van ondersoort mogelijk niet juist 

en dienen de planten slechts als een variëteit gezien te worden. De planten 
onderscheiden zich o.m. door de enigszins gedrongen habitus, door de korte, 
gegolfde, opstaande bladeren, de afwijkende bladrandpapillen en de gedrongen 

bloeiwijze met klokvormige, hangende bloemen. Vanwege de toch vrij grote 
afwijkingen ga ik voorlopig nog uit van de status van subspecies. 

De standplaats van de ssp. neerlandica is tussen kruipwilgstruweel op open, 
zonnige duinhellingen. Evenals in andere duingebieden is de ssp. op Schiermon-

nikoog ook wel gevonden op een kale zandbodem of op zeer schaars begroeid 

terrein. Daarnaast komt de ssp. ook voor in dennenbos, waar de planten meer 

gelijkenis vertonen met de typische E. helleborine zoals die van soortgelijke 
standplaatsen bekend is in het binnenland. Toch zijn de belangrijkste kenmerken 

van de ssp. altijd aanwezig. 

E. helleborine ssp. neerlandica bloeit later dan de ssp. helleborine, namelijk van 

midden augustus tot midden september. In het binnenland zijn de meeste plan-
ten van de ssp. helleborine dan uitgebloeid. 
De ssp. neerlandica komt op Schiermonnikoog, voorzover mij bekend, nergens 
zeer talrijk voor, maar treedt vaak op als solitaire plant of in kleine groepjes. Ze 
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Kenmerk Dactylorhiza majalis
Buttler l1 986)

Dactylorhiza spec.

{9 onderz. exempl.)
Dactylorhiza incarnata
Buttler (1986)

Habitus
Aantal bladeren
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Vorm blad

Bloeiwijze
Aantal bloemen
Grootte lip
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Spoor

robuust
3-6
zwaar gevlekt

eirond-lancetvormig
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lang
max. 35
groot
kort
naar beneden wijzend
dik

slank tot vrij slank
3-4 {5)
l¡cht gevlekt

lancetvormig
enigszins gootvormig
vrij sterk afstaand
tot sterk afgebogen
kort tot vrij kort
max. 1 7

vrij groot
lang en vr¡j sp¡ts
vlak staand
vrij smal

slank
4-7
ongevlekt
smal lancetvorm¡g
gootvormig

opstaand, aanliggend

kort tot vrij kort
max. 50
klein
kort en afgerond
vlak staand
vrij smal

6, Epipactis helleborine ssp. neerlandica

Voorheen werden alle planten uit de Ep¡pact¡s helleborine-groep in Nederland als
E. helleborlne gedetermineerd. De laatste jaren is het duidel¡jk geworden, dat de
Wespenorchissen van de Nederlandse duinen veelal tot een speciale ondersoort
behoren, namelijk Epípactis helleborine ssp. neerland¡ca (Buttler 1986), Volgens
Kapteyn den Boumeester (1989) is de status van ondersoort mogel¡jk niet ju¡st
en dienen de planten slechts als een var¡ëteit gezien te worden. De planten
onderscheiden z¡ch o.m. door de enigsz¡ns gedrongen habitus, door de korte,
gegolfde, opstaande bladeren, de afwijkende bladrandpapillen en de gedrongen
bloeiwijze met klokvormige, hangende bloemen. Vanwege de toch vrij grote
afwijkingen ga ik voorlop¡g nog u¡t van de status van subspecies.
De standplaats van de ssp. neerlandica is tussen kruipwilgstruweel op open,
zonnige duinhellingen. Evenals in andere duingebieden is de ssp. op Sch¡ermon-
nikoog ook wel gevonden op een kale zandbodem of op zeer schaars begroeid
terrein. Daarnaast komt de ssp. ook voor in dennenbos, waar de planten meer
gelijkenis vertonen met de typische E. helleborine zoals die van soortgelijke
standplaatsen bekend is in het binnenland. Toch zijn de belangrijkste kenmerken
van de ssp. altiid aanwezig.
E. helleborine ssp, neerlandica bloeit later dan de ssp. helleborine, namelijk van
m¡dden augustus tot midden september. ln het binnenland zijn de meeste plan-
ten van de ssp. helleborine dan uitgebloeid.
De ssp. neerlandica komt op Schiermonnikoog, voorzover mij bekend, nergens
zeer talrijk voor, maar treedt vaak op als sol¡taire plant of in kleine groep.ies. Ze

104 EURORCHIS 4,1992



is dan ook als zeldzaam te betitelen,
ln 1991 zijn enkele populaties nader bekeken. Ze leken alle uit de ssp. neerlan-
dica le bestaan. lk ga er daarom van uit, dat alle planten uit de E helleborine-
groep van Schiermonnikoog tot de ssp. neerlandica dienen te worden gerekend.

7. Epipactis palustris

Epipactis palust¡s is de algemeenste orchidee op Schiermonnikoog. ln allerlei
kleine en grote duinvalleien komt de soort voor, soms zeer talrijk. Met name in
de kleine en zeer jonge valleien ten noorden van het Kapenglop zijn massale
populaties aan te treffen. Ook in het Nieuwenhuisglop is de soort zeer talrijk.
Over het algemeen zijn de planten klein en gedrongen. Deze planten worden wel
tot de forma ampla gerekend..Dit zou een specifiek duinras zijn. Soms worden
planten aangetroffen die tot de forma ochroleuca gerekend dienen te worden.
Deze vorm heeft bloemen met gele sepalen, een geel epichilum en een groen-
achtig geel vruchtbeginsel (Vermeulein 1958). Deze planten werden soms in
kleine groeples aangetroffen in valleien in het midden van het eiland, Daarnaast
zijn ook, zij het zeer zelden, planten aangetroffen met vrijwel w¡tte bloemen en
planten met zeer sterk paars doortekende bloemen. E. palustris is vaak de eerste
orchidee die in een jonge duinvallei opkomt en is tevens één van de soorten die
het het langste volhoudt bij een niet geremde successie,

8. Goodyera repens

De Dennenorchis is pas na 1950 gevonden en wel aan de noordzijde van het
dennenbos nabij het Bospad. Na 1965 is de soort niet meer met zekerheid
vastgesteld, totdat er in het begin van de tachtiger jaren via de toenmalige
beheerder, de heer Nieuwenhuis van de Dienst der Domeinen, een melding
binnenkwam. Het voorval is nogal curieus. Tijdens zijn ronde trof de heer
Nieuwenhuis enige recreanten aan, die een bos bloemen hadden geplukt. Tot
zijn verbazing bevond zich in de bos bloemen een aantal bloeistengels van G.

repens. De recreanten hadden deze eerder die dag geplukt in het dennenbos.
Helaas waren zii niet in staat de exacte vindplaats aan te geven. De heer
Nieuwenhuis heeft daarna ijverig gezocht op geschikte plaatsen, maar heeft
geen populatie gevonden. Voor hem stond echter wel vast, dat er ergens een,
zi.i het mogelijk zeer kleine, populatie moest bestaan. Daarom is de soort
voorlopig aangegeven op een verspreidingskaart,

10. Gymnadenia conopsea var, friesica

ln de duinen van Nederland ziin in de loop van de laatste eeuw op verscheidene
plaatsen in de duinen populaties gevonden van Gymnadenia conopsea. Helaas
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zijn veel populaties door verdroging, verruiging of een verdergaande successie 
verdwenen. Op enkele Waddeneilanden, zoals Texel en Terschelling, zijn nog 

steeds populaties aanwezig. Op Schiermonnikoog zijn in cie loop der tijd in mini-
maal drie kilometerhokken in de westelijke helft van het eiland populaties 
gevonden. Daarnaast kwam G. conopsea volgens mevrouw Hendriks te Gronin-
gen (mond. med.) enige tientallen jaren geleden tevens met aanzienlijke aantal-
len in het midden van eiland voor. Deze populaties zijn echter al lang verdwe-

nen. Momenteel komt de soort nog slechts in één kleine duinvallei met zekerheid 

voor. In een nog kleiner valleitje in de onmiddellijke omgeving zijn zo af en toe 
ook wel eens een paar exemplaren gevonden. 
De planten van G. conopsea op Schiermonnikoog behoren tot de variëteit 
friesica. In onderstaande tabel worden de verschillen tussen de var. conopsea en 
de var. friesica aangegeven: 

Tabel 3 

Kenmerk 
	

var. conopsea 	 var. friesica 

Habitus 
Bladeren 

Aar 
Bloemkleur 
Bloeitijd 

plant vaak slank, langer dan 25 cm 
vrij kort en smal 
verspreid langs de stengel 
geen rozet vormend 
vrij losbloemig 

veelal lichtroze 
half juni - eind juli 

plant gedrongen, veelal lager dan 25 cm 

bladeren langer en breder 
de onderste bladeren dicht bijeen 
een schijnrozet vormend 
dichtbloemig 

hard roze 
half augustus - half september 

Volgens Vermeulen (1958) is de var. friesica een oecotype van onze duinen, dat 
vooral voorkomt in matig vochtige, wat oudere duinvalleien op kalkhoudend 

humeus zand, die met vers, kalkhoudend zand zijn overstoven. 
De meningen over de status van de variëteit lopen uiteen. Volgens sommigen 

wijken de planten uit de Nederlandse duinvalleien niet sterk genoeg af om tot 
een aparte variëteit te kunnen worden gerekend. Bij het in cultuur nemen van 

een plant uit de duinen bleven sommige eigenschappen behouden (bladeren, 
bloeitijd), maar verdween een andere (lengte). Gedetailleerd onderzoek kan 
wellicht klaarheid in deze zaak brengen. 

G. conopsea var. friesica komt op Schiermonnikoog voor in een vorm van het 

Pyrola-Salicetum met o.m. Pyrola minor en P. rotundifolia en Dactylorhiza spec. 

Kenmerkend is de vrij vochtige standplaats waar een laag zuur en half vergaan 

strooisel, ofwel ruwe humus, wordt overstoven of overspoeld met zeewater 

(Westhof et al. 1969). Overstuiving komt in de kleine duinvallei op Schiermon-
nikoog frequent voor, aangezien in dit gebied de duinen niet geheel vastliggen. 

Er ontstaan hier nog steeds nieuwe duinvormen en duinvalleien. Mogelijk 
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maal drie kilometerhokken in de westelijke helft van het eiland populaties
gevonden. Daarnaast kwam G. conopsea volgens mevrouw Hendriks te Gronin-
gen (mond. med.) enige tientallen jaren geleden tevens met aanzienlijke aantal-
len in het midden van eiland voor. Deze populaties zijn echter al lang verdwe-
nen. Momenteel komt de soort nog slechts in één kleine duinvallei met zekerheid
voor. ln een nog kleiner valleitje in de onmiddellijke omgeving zijn zo af en toe
ook wel eens een paar exemplaren gevonden.
De planten van G. conopsea op Schiermonnikoog behoren tot de variëteit
friesica. ln onderstaande tabel worden de verschillen tussen de vat, conopsea en
de var. friesica aangegeven:

Tabel 3

Kenmerk var. conopsea var. friesica

Habitus
Bladeren

Aar
Bloemkleur
Bloe¡tijd

plant vaak slank, langer dan 25 cm
vrij kort en smal
verspreid langs de stengel
geen rozet vormend
vrij losbloemig

veelal lichtroze
half juni - eind juli

plant gedrongen, veelal lager dan 25 cm
bladeren langer en breder
de onderste bladeren dicht b¡¡een

een sch¡jnrozet vormend
dichtbloemig
hard roze
half augustus - half september

Volgens Vermeulen (1958) is de var. friesica een oecotype van onze duinen, dat
vooral voorkomt in matig vochtige, wat oudere duinvalleien op kalkhoudend
humeus zand, die met vers, kalkhoudend zand zijn overstoven.
De meningen over de status van de variëteit lopen uiteen, Volgens sommigen
wijken de planten uit de Nederlandse duinvalleien niet sterk genoeg af om tot
een aparte variëteit te kunnen worden gerekend. Bij het in cultuur nemen van
een plant uit de duinen bleven sommige eigenschappen behouden (bladeren,

bloeitijd), maar verdween een andere (lengte). Gedetailleerd onderzoek kan
wellicht klaarheid in deze zaak brengen.
G, conopsea var. friesica komt op Schiermonnikoog voor in een vorm van het
Pyrola-Salicetum met o.m. Pyrola minor en P. rotundifotia en Dactylorh¡za spec.
Kenmerkend is de vrij vochtige standplaats waar een laag zuur en half vergaan
strooisel, ofwel ruwe humus, wordt overstoven of overspoeld met zeewatet
(Westhof et al. 1969). Overstuiving komt in de kleine duinvallei op Schiermon-
nikoog frequent voor, aangezien in dit gebied de duinen niet geheel vastl¡ggen,
Er ontstaan hier nog steeds nieuwe duinvormen en duinvalleien. Mogelijk
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ontstaan er in de toekomst meer voor deze soort geschikte plaatsen op het
eiland, zodat G. conopsea zich ook elders kan vestigen.

11. Herminium monorchis

Herminium monorchis is waarschijn-
lijk de zeldzaamste Nederlandse orchi-
dee die op Schiermonnikoog voor-
komt. Deze soort kwam vroeger op
vrij veel plaatsen in de duinen voor.
Daarnaast was de soort ook bekend
van een aantal plaatsen in Zuid-Lim-
burg. Helaas is Herminium daar reeds
sinds lange tijd verdwenen. ln de

duinen van Noord- en Zuid-Holland
komt Herminium nog slechts spora-
disch voor. Van de Waddeneilanden
is de soort alleen bekend van Texel
en Schiermonnikoog. Vermeulen
(1958) vermelt Hermínium als alge-
meen op Schiermonnikoog. D¡t is ten
dele nog steeds het geval. H. monor-
cñrs is één van die orchideeën, waar-
van het aantal jaarlilks sterk kan
verschillen. Het ene iaar worden er
honderden exemplaren verspreid over
het gehele eiland gevonden, het vol-
gende iaar slechts enkele tientallen.
ln 1991 kon Herminiurn slechts met ìterminiummonorchis

moeite gevonden worden, Aangezien
dit een natuurlijke schommeling is. dient er niet te veel waarde aan toegekend te
worden. lndien de beschikbare groeiplaatsen in goede staat blijven, zal de soort
op Schiermonnikoog niet gauw uitsterven,
H. monorchis komt op Schiermonnikoog vooral voor in kleine duinvalleien in het
westen en midden van het eiland, maar tevens (en soms in grote aantallen) ¡n

het Nieuwenhuisglop. Aangezien de successie hier echter meer en meer in de

r¡chting van een vrij ruige, mogelijk zelfs soortenarme vegetat¡e gaat, blijft er
voor Hermim¿¡rn steeds minder plaats over. Door toename van Phragmites
australis, Calamagrostis epigejos en Sa/x repens en de hier mee gepaard gaande

opeenhoping van ruwe humus, verstikt de vegetatie waarin momenteel de

diverse "fijnere" soorten van het Schoenetum voorkomen. Maaien en afvoeren is

m,i, de beste methode om dit zeer belangrijke Schoenetum met H. monorchiste

'l
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behouden. Elders op het elland worden kleinere duinvalleien gemaaid, waardoor
bijzondere vegetaties zijn behouden. ln die duinvalleien die (nog) niet worden
gemaaid, zoals ten noorden van het Kapenglop, wordt de vegetat¡e vaak open
gehouden door konijnen.
Herminíum vinden we meestal aan de rand van een duinvallei, op de overgang
van het drogere gedeelte naar het vochtige deel van de vallei, precies op de
grad¡ënt. Waar de soort niet aan de rand van een duinvallei staat, is toch
meestal een andere oneffenheid te vinden, zoals kleine zandopduikingen.
Herminium is dan soms in een krans rondom de zandopduiking te vinden. Verder
komt de soort voor langs paden en, volgens Vermeulen (1958), op afgeplagde
plaatsen. Herminium heeft een licht humeuze bodem nodig op vrij kalkrijk,
vochtig duinzand. De soort komt in dit milieu vaak samen met Gentianella
amarella voor, maar ook met Pyrola rotund¡folia, Epipactis palustris en Parnassia
palustr¡s,

12. Liparis loeselii

Het Nieuwenhuisglop is in dit art¡kel al menigmaal genoemd. Het is tevens de
belangrijkste vindplaats van Liparis loeselii op het eiland. ln goede jaren komen
er vele honderden, mogelijk zelfs duizenden exemplaren voor. Tussen de donke-
re halmen van Schoenus nigricans staan de planten vaak dicht opeen, Zelfs laat
in het seizoen zijn de planten nog goed te herkennen door de forse zaaddozen.
Elders op het eiland is de soort veel zeldzamer. Slechts op enkele plaatsen
worden wel eens enkele exemplaren gezien, ln 1991 is de soort weer in het
westeli.ik deel van het eiland gevonden in een longe primaire duinvallei. ln het
Kapenglop is Liparís verdwenen, samen met o.m. Herminium monorchis, Dacty-
lorhiza incarnata en Gentíanella amarella. Dit gebied is één van de oudste duinen
van het eiland met een laag kalkgehalte. Verzuring zal ongetwijfeld een rol
hebben gespeeld bij het verdwijnen van de soorten, evenals grondwaterdaling en
de voortschrijdende successie. Door grondwaterdaling kan de verzuring sterker
toeslaan, aangezien het mineraalrijkere water, dat voor de genoemde maar
tevens veel andere soorten noodzakeli.jk is, wordt afgedekt door veel zuurder
regenwater. De planten kunnen het rijkere grondwater n¡et meer bereiken en
verdwijnen. Hoewel successie en een lichte verzuring natuurl¡jke processen zijn,
worden deze processen onnatuurliik versneld.

13. Listera cordata

Listera cordafa heeft zich mogelijk pas op het eiland gevestigd, nadat er
dennenbossen zijn aangelegd. Toch is de soort niet alleen in dennenbossen
gevonden. De Graaf (1978) meldde in zijn voortreffelijke "Landschapskarter¡ng
op vegetat¡ekundige grondslag" het voorkomen van L. cordata in een duinvallei
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onder kru¡pwilg. Ook u¡t het buitenland zijn vindplaatsen van L. cordata uit
duinvalleien bekend.
Tegenwoordig is echter alleen een vindplaats uit het dennenbos bekend. Hier is
de soort in de vijftiger jaren voor het eerst gevonden. Later is L. cordata
mogelijk een tijd afwezig geweest, aangezien zij door Koning (mond, med.) niet
kon worden gevonden. ln de tachtiger jaren werd de soort echter weer door
hem teruggevonden en wel met ongeveer 50 bloeiende exemplaren, ln 1991
was de populatie uitgegroeid tot meer dan 900 bloeiende exemplaren. Daarnaast
komen er nog zeer veel niet-bloeiende exemplaren voor. L. cordata komt voor in
een met dennen beplante duinvallei, die uiteraard duidelijk vochtiger is dan zijn
omgeving. ln de vochtigste delen van de vallei komt de soort niet voor. Voor
een groot deel wortelt L. cordata in een verder onbegroeide laag naaldenstrooi-
sel. Opvallend is, dat de meeste planten voorkomen op die plaatsen waar een
scherm aanwezig is van relatief jonge berken. Blilkbaar zorgen deze berken voor
een juist microklimaat voor de soort. Van elders is bekend, dat L. cordata vooral
voorkomt onder Vaccinlr,rm-soorten en Calluna vulgaris. De rol van deze planten
l¡jkt op Schiermonnikoog overgenomen door Betula-sooften, L. cordata is een
kensoort van de Vaccinio-Piceetea. Hier horen ook Goodyera repens, Pyrola
minor en enkele Lycopodium-soorten thuis. Geen van deze soorten komt op
Schiermonnikoog echter in dezelfde vegetatie voor, zodat L. cordata hier de
enige vertegenwoordiger van deze klasse is.

14. Listera ovata

Listera ovata komt in een aantal terreintypen voor. ln het westen van het eiland
vinden we deze onopvallende soort in een schraal grasland, samen met o,m,
Ophioglossum vulgatum, Elders wordt L. ovata gevonden in duinstruweel. Met
name op de overgang van open duingrasland naar dicht struweel wordt deze

soort af en toe aangetroffen. Ook op open plekjes in het struweel komt L. ovata
voor. Vaak blijft de soort erg klein, vooral in de open terre¡ngedeelten, maar in

de beschutting kan l. ovata Íorse afmetingen bereiken. Algemeen is de soort
niet op Schiermonnikoog, er z¡¡n slechts enkele concentrat¡es bekend in het
westen en midden van het eiland,

15. Orchis morio

Orchis morio is waarschiinlijk de laatste decennia een zeldzame verschijning
geweest op het eiland. De soort was tot 1980 bekend van drie vindplaatsen,
n.l. een duingrasland in het westen, een duingebied in het midden en een

wegberm in de polder. Op alle plaatsen wordt de soort momenteel niet meer
gevonden. Het is dan ook aannemel¡jk dat O, morio op Schiermonnikoog
u¡tgestorven ¡s,
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Met name het hierboven genoemde grasland was en is nog steeds zeer rijk aan
orchideeën en het is daarom verwonderlijk, dat de soort er toch verdwenen is. ln
1989 werd in dit grasland een plant gevonden die het midden hield tussen
Orchis morio en Dactylorhiza majal¡s. De gedachte aan een hybride lag voor de
hand, Aangezien hybriden tussen de geslachten Orchis en Dactylorhiza theore-
tisch onmogelijk zijn, is er twijfel gerezen over de ware aard van deze plant. ln
1990 en 1991 is de vindplaats weer bezocht, maar kon de plant niet meer
teruggevonden worden.

16. Platanthera bifolia

Waarschijnlijk is Platanthera bífolia één van de zeldzaamste orchideeën van
Schiermonnikoog, Recente vondsten zijn alleen bekend uit het gebied van het
Griënglop. De soort heeft veelal een duidelijk voorkeur voor kalkarme, vrij zure
standplaatsen, P. bifolia komt voor in schrale duingraslandvegetaties met o.m.
Carex panicea, Danthonia decumbens, Ophioglossum vulgatum, Potentilla
erecta, Viola canina en Nardus stricta. Volgens Westhof en van Oosten (1991)
is de soort sterk achteru¡tgegaan. Waar de soort dan vroeger nog meer op het
eiland voorkwam, is mij onbekend. ln het Griënglop is P. bifolia waarschijnlijk
nooit erg algemeen geweest. ln het overzicht van de floristische veranderingen
op Schiermonnikoog in het Deelrapport Schiermonnikoog, behorende bij het
Basisrapport T.N.O. Duinvalleien (1979), wordt in het geheel geen aandacht
besteed aan P. bifolia, zodat aangenomen mag worden, dat de soort altijd al zo
zeldzaam was, dat vele floristen haar in deze eeuw hebben gemist.

Dactylorhiza maculata x D. majalis (D. x braunii)

Op enkele plaatsen is de hybride tussen Dactylorhiza maculata en D, majalis
gevonden. Deze komt soms populatievormend voor en zorgt dan voor determi-
natieproblemen, aangezien de hybride zeer vofmenrijk is. Dit staat mogeli.¡k in
verband met terugkruisingen naar één van de oorspronkelijke oudersoorten.
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Verspreidingskaarten

De legenda van de kaarten is als volgt:

! waarnemingen tussen 1960 en 1979
O waarnemingen tussen 1980 en 1984
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De verspreidingskaartjes pretenderen niet absoluut volledig te zijn. Er kan
natuurlijk gemakkelilk een vindplaats over het hoofd zijn gezien. ln de toekomst
zal de inventarisatie van de orchideeën van Schiermonnikoog worden voortge-
zet. Met name voor het beheer is het belangrijk te volgen hoe de bestandsont-
wikkelingen ziin.
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ABONNEMENT / SUBSCRIPTION EURORCHIS 

Abonnement op Eurorchis: 

De mogelijkheid bestaat nu ook zich op Eurorchis te abonneren. U krijgt de 
nummers na verschijnen automatisch toegezonden en betaalt dan de voorinte-
kenprijs. In principe zal jaarlijks in maart een nummer verschijnen. Een nota 

wordt bijgevoegd. Buitenlandse abonnees wordt verzocht uitsluitend per 
Eurocheque te betalen. Nadere gegevens vindt men telkens in een bij het 
nummer ingesloten brief. 
Opgave van abonnementen aan: 

Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, NL-3511 NK Utrecht 

Abonnement auf Eurorchis: 

Es besteht jetzt auch die Mifiglichkeit Eurorchis im Abonnement zu beziehen. Sie 
erhalten die Hefte automatisch nach Erscheinen und zahlen dann den Subskripti-
onspreis. Irn Prinzip wird ffihrlich im Mkz ein Heft erscheinen. Eine Rechnung 

wird beigeschlossen. AusWndische Abonnenten werden gebeten ausschlielllich 
mit einem Euroscheck zu zahlen. Wheres findet man jeweils in einem dem Heft 
beigefOgten Brief. (N.B.: Der Verlag besorgt jetzt auch die schon bestehenden 
und mit der Redaktion Obereingekommenen Abonnements). 

Anmeldungen an: 

Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, NL-3511 NK Utrecht 

Subscription to Eurorchis: 

It is possible now to subscribe to Eurorchis. You will receive the volumes 

automaticly after publication and you will pay then the subscription-price. In 
principle a volume will be published each year in March. A bill will be enclosed. 

We request foreign subscribers earnestly to pay only with an Eurocheque. 

Details are found in a letter which is enclosed each time in the volume. 

Subscriptions will be received at: 
Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, NL-3511 NK Utrecht 
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ZOJUIST VERSCHENEN LITERATUUR 

 

     

H.R. Reinhard, P. G61z, R. Peter & H. Wildermuth 
DIE ORCHIDEEN DER SCHWEIZ UND ANGRENZENDER GEBIETE 

Fotorotar AG, Egg (CH), 1991 
(348 pag., 19,5 x 27 cm, prijs SFr 89,- + porto/verpakking) 
Dit boek zal worden besproken in Eurorchis 5. Nu moet met een 
korte lofprijzing worden volstaan: Algemene tekstgedeelten die 
voor iedere lezer in Europa zeer waardevol zijn (bloembiologie, 
ontwikkeling, bedreiging, biotopen etc.) - Waar het de bespreking 
van de Zwitserse soorten en hybriden betreft toch ook veel 
nuttigs voor Nederlanders. Bij bijna iedere soort minstens één 
biotoopfoto.- In het gehele boek vele honderden fantastisch goede 
kleurenfoto's en vele instructieve afbeeldingen. Qua tekst en 
foto's benadert geen ander orchideeënboek deze hoge kwaliteit! 
Besteladres: Fotorotar AG, Druck + Verlag, GewerbestraBe 18, 
CH-8132 Egg, Zwitserland. 

T.C.E. Wells & J.H. Willems (ed.) 
POPULATION ECOLOGY OF TERRESTIAL ORCHIDS 

SPB Academic Publishing bv, Den Haag, 1991 
(189 pag., .f 70,- , bij vooruitbetaling geen portokosten) 
13 Artikelen over diverse aspecten van populatie-onderzoek, 
gebaseerd op de lezingen die de auteurs hebben gehouden op het 
International Orchid Symposium in juni 1990 in Zuid-Limburg. 
Bestelwijze: brief + Eurocheque/girobetaalkaart aan SPB Academic 
Publishing, Postbus 97747, 2509 GC Den Haag, tel. 070-3280616. 

K. Senghas, H. Sundermann & W. Kolbe 
PROBLEME DER TAXONOMIE, VERBREITUNG UND VERMEHRUNG EUROPRI-
SCHER UND MEDITERRANER ORCHIDEEN, III 

Naturwissenschaftlicher Verein Wuppertal e.V., Wuppertal, 1991 
(180 pag., prijs DM 38,- incl. porto) 
Verslag van de 9e Wuppertaler Tagung, gehouden in 1989. 
Besteladres: Fuhlrott-Museum, Auer SchulstraBe 20, D-5600 Wupper-
tal. Het beste kan men een brief + Eurocheque á DM 38,- zenden. 

D.W. Kapteyn den Boumeester 
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Kopij voor de uitgave van 1993 dient voor 1 september 1992 bii de redactie
ontvangen te zijn. Kopij wordt het liefst ontvangen op diskette (3T" inch-720 Kb
of 57¿ inch-360 Kb; WordPerfect of ASCII).

Beiträge für das Heft von 1993, ggf, in deutscher Sprache, sind vor dem 1. Sep-
tember 1992 an die Schriftleitung zu senden. Die Redakt¡on bevorzugt Zusendung
auf Disketten (3Y, inch-720 Kb oder 57¿ inch-360 Kb; WordPerfect oder ASCII).

Contribut¡ons for the issue of 1993 (in English, if you prefer), should be sent to the
editors before 1 September 1992. Manuscripts on floppy discs are preterred l3/"
inch-720 Kb or 5% inch-360 Kb; WordPerfect or ASCII).

vanaf nr.5 nieuwe prijs l- ab Nr.5 neuer Preis !- from nr.5 new price !

Dit nummer is vanuit Nederland te bestellen door overmaking van f 20,- lverzen-
ding binnen Europa) op postgirorekening 13028 van Stichting Uitgeverij KNNV te
Eindhoven, onder vermelding van "Eurorchis 4".
Vanuit Belg¡ë kan men bestellen door overmaking van bfr 385 op rekening 32O-
0800.827-65 van de bank Brussel-Lambert te Arendonk t.n.v. St¡chting Uitgeverij
KNNV, onder vermelding van "Eurorchis 4".
Het volgende nummer (nr.5) is te bestellen door vóór 1-12-1992 f 19,-lbtr 345 te
betalen (intekenpri.js; daarna f 22,-lbtt 425). Levering volgt in maart 1993.
N.B. nr.3 : nog leverbaar: f 20,-.
Abonnementen (vaste levering tegen intekenprijs) opgeven aan: Uitgeverij KNNV,
Oudegracht 237, NL-351 1 NK Utrecht.

Dieses Heft kann in Europa bestellt werden: indem Sie Herrn E.C. Houniet, lsidoris-
weg 21, NL-s624 KD Eindhoven 1)einen Brief mit beigeschlossenem Euroscheck
über f 2O,- oder 2) eine Postanweisung auf f 20,- senden, unter Angabe von
"Eurorchis 4". Die nächste Ausgabe (Nr.5) ist vor dem 1.12.1992 zu zahlen (Sub-
skriptionspreis f 18,-; nachher f 22,-l'. Lieferung erfolgt dann im März 1993. Bei
Auslandszahlungen werden nur Euroschecks akzeptiert.
N.B. Heft 3 : noch lieterbar: f 2O,-.
Abonnements (ständige Lieferung gegen Subskriptionspreislgeben Sle bitte auf an:
Uitgeverij KNNV, Oudeg racht 237 , NL-35 1 1 NK Utrecht.

This issue can be ordered within Europe: by sending 1)a letter with enclosed an
Eurocheque of f 20,- or 2l a postal money order of f 2O,- to Mr. E.C. Houniet,
lsidorisweg 21, NL-5624 KD Eindhoven, stating "Eurorchis 4". The next issue
(nr,5) has to be paid before 1/12192 lpre-publication price f 18,-; later on f 22,-l
und will be delivered ¡n March 1993. Other cheques than Eurocheques cannot be
accepted. - N.B. nr.3 : st¡ll deliverable: f 2O,-
Subscriptions (regular forwarding at pre-publication prices) will be received at:
Uitgeverij KNNV, Oudegtacht23T, NL-3511 NK Utrecht.




