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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".
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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
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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 bergpaadjes, die in het algemeen de waterscheiding over de hoogste bergkammen

volgt. De route is 440 kilometer lang en loopt van Ventimiglia aan de FransItal¡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 verspreidingskaartjes. 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 verspreidingskaarten 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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veer de hele dag onderweg waren. De totale afgelegde afstand bedoeg 156 kilometer. 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 Noordspaanse 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 bergbewoners 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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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, Bovendien verruigen de graslandgebieden in hoge mate, als ze aan hun lot worden overgelaten. 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 stikstof (ongeveer 5O kg per ha), die met zure regen naar beneden komt zeer nadelige
invloeden heeft op alle organismen die van voedselarme omstandigheden afhankelijk 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)

10

EURORCHIS

4, 1992

er evenmin
voor
evenmtn voor.

De
De resultaten
resultaten

grote
Onmiddellijk
valt op
datbepaalde
onmiddellilk valt
op dat
in onvoorstelbaar
bepaalde soorten
soorten orchideeën
orchideeën er in
onvoorstelbaar grote
aantallen
men van
Als men
van de realistische
aantallen voorkomen.
voorkomen. Als
veronderstelling uitgaat,
realistische veronderstelling
de
uitgaat, dat
dat de
algemene
orchideeën willekeurig
willekeurig verspreid
verspreid in
in een
een blok
blok van
van 55 bij 5
algemene orchideeën
kilometer voorb kilometer
komen
2% van
blok telt, dan
komen en dat men
men ongeveer
levert
van de
oppervlakte van een blok
dan levert
ongeveer 2o/o
de oppervlakte
een eenvoudige
rekensom op, dat
eenvoudige rekensom
dat ininvele
enkele millioenen
exemplaren
millioenen exemplaren
veleblokken
blokken enkele
staan van Orchis
Dat is
veel.
Dactylorhiza sambucina.
is uitzonderlijk
en Dactylorhiza
Orchis morio en
sambucina. Dat
uitzonderlijk veel.
Daarnaast
Daarnaast valt direct op
lage
dat uitgesproken
niet of
zuidelijke soorten
op dat
soorten er niet
zeer lage
uitgesproken zuidelijke
of inin zeer
aantallen
voorkomen. D¡t
Dit heeft volgens
vooral te
te maken
maken met
met het
het feit, dat het
volgens ons vooral
aantallen voorkomen.
het
gebieden weinig van
klimaattype
klimaattype in
van doen
deze gebieden
methet
in deze
Middellandse-Zeedoen heeft
hetMiddellandse-Zeeheeft met
klimaat, zoals
Hoewel het tijdstip waarop
we reeds
waarop
zoals we
reeds eerder
hebben gezet. Hoewel
eerder uiteen
uiteen hebben
gebied bezoekt
men
zeker een rol
kan spelen,
men een
vertekeningdaardoor
bezoekt zeker
rol kan
een gebied
devertekening
spelen, is
is de
daardoor
geval niet
volgens
ons in
in dit geval
niet groot. Dit wordt bevestigd
uitstapje, dat wij
volgens ons
een uitstapje,
bevestigd door
door een
van de Colla
Varese Ligure.
Ligure. Men
Men daalt
daalt dan
dan af van 900
naar
9oo naar
naar Varese
colla Craiolo
craiolo maakten naar
300
meter, In
werden
ln dit
komen vooral
300 meter.
die op dat tijdstip
vooral weiden
dalkomen
niet werden
weiden voor, die
dit dal
tijdstip niet
grote aantallen
begraasd.
Behalve millioenen
millioenen exemplaren
waren er
orchis morio waren
er grote
aantallen
begraasd. Behalve
exemplaren van Orchis
(enkele), Orchis
Serapias
palustris (enkele),
taxiflora
vomeracea, Orchis
Orchis patustr¡s
Serapias parviflora, Serapias
Serapias vomeracea,
Orchis laxiflora
en
het
z¡en. Dit
invloed van
meer onder
van het
Dit dal
en Orchis
onder invloed
stond duidelijk
dal stond
duidelijk meer
orchis provincialis te zien.
Middellandse-Zeeklimaat.
vogelsoorten kwam
ook in het voorkomen van bepaalde
bepaalde vogelsoorten
Middellandse-Zeeklimaat. Ook
dit tot
u¡tdrukking.
tot uitdrukking.
Bespreking
Bespreking per soort
soort
Cephalantera longifolia
longifolia

plaats kwam
van de
Slechts
de
de opvallendheid
kwam deze
één plaats
voor.Gegeven
Slechts op één
deze soort
opvallendheid van
Gegeven de
soort voor.
bloeiende
planten lijkt
lijkt het ons
het hoofd
hoofd
uitgesloten dat
exemplaren over het
bloeiende planten
weexemplaren
ons uitgesloten
dat we
hebben
voedselDe groeiplaats lag
den op zanderige, voedselin een
hebben gezien. De
lag in
een bos met grove den
grond. Het
ging om
arme grond.
Het ging
enkele tientallen
tientallen exemplaren.
exemplaren.
om enkele
meter
Op verschillende
hoogte onder
onder 7OO
700 meter
verschillende plaatsen dichter naar
naar de kust en op een
een hoogte
groteaantallen
gevonden in
hebben
bossen met
met
in bossen
latergrote
hebben wij
wij later
aantallen bloeiende
exemplaren gevonden
bloeiende exemplaren
Grove den en Donzige
de conclusie
conclusie kunnen
kunnen trekken,
trekken, dat voor
men de
Donzige eik. Hieruit zou men
groeiplaatsen aanwezig
deze
aanwezig zijn.
zijn.
in de
betere groeiplaatsen
omgeving betere
elders in
deze soort elders
de omgeving
Dactylorhiza
Dactylorh¡za maculata
maculata s.l.

Dit
De
deze soort
soort wordt
wordt op de kaart
kaart niet
correct weergegeven.
verspreiding van deze
weergegeven. Dit
De verspreiding
niet correct
gebied. De
alleen
hangt
vanons
De soort bloeide
bloeide alleen
met het
aan dit
ons bezoek
hangt samen
het tijdstip
dit gebied.
samen met
bezoek aan
tijdstip van

EURORCHIS
4, 1992
EURORCHIS 4,1992

11
11

gelegen delen. Dat betekent dat we
gelegen delen zeker
in de lager gelegen
in hoger
hoger gelegen
zeker grote
we in
gemist. We
aantallen hebben
het niet-voorkomen
niet-voorkomen in
We hebben
indruk dat
hebben de
hebben gemist.
dat het
de stellige
in
stellige indruk
juist is.
het zuidoostelijke
deel van
van het
het gebied,
gebied, zoals
zoals de
de kaart
kaart dat
dat weergeeft, juist
is. Het
Het
zuidoostelijke deel
lijkt
erop dat
dat de soort daar, ook
ogenschijnlijkgeschikte
geschikte biotopen,
biotopen, ontbreekt'
ontbreekt. De
De
ook in ogenschijnlijk
lilkt erop
soort
plaatsen, zowel
zowel in
in de
de bossen als daarbuiten.
vooral voor
voor op vochtige plaatsen,
komt vooral
daarbuiten.
soort komt
Hij
ontbreekt echter
echter geheel
geheel ¡n
in de
de uitgestrekte
uitgestrekte beukenbossen.
Hij ontbreekt
beukenbossen,
Dactylorhiza
sambucina
Dactylorhiza sambucina
Deze
bergweiden. Vooral
als de
de vegetatie
vegetatie aan de korte
korte
Vooral als
is dé orchidee
orchidee van de bergweiden.
Deze soort is
kant is, floreert
soort wonderwel.
wonderwel. Buttler
Buttler(1986)
(1986)geeft
geeftop
opdat
dat de
de soort
soort tot
tot 2100
floreert de soort
geheel
meter voorkomt.
in dit
dit deel
deel van de Apennijnen
Apenniinen is echter geheel
De verspreiding
verspreiding in
voorkomt, De
anders.
op bergweiden
bergweiden op
op circa
circa 1000 meter hoogte.
vooral voor
De soort
hoogte' Uit
voor op
soort komt
U¡t
komt vooral
anders, De
het verspreidingkaartje
dat de soort bij
voorbeeld ontbreekt
ontbreekt op
op de
de bergweiden
bij voorbeeld
blijkt, dat
verspreidingkaart.ie blijkt,
gelegen blokken
rondom
(1701 m):
Aiona (1701
zes hoog
hoog gelegen
rondom deze
m): in de zes
Monte Aiona
blokken rondom
rondom de Monte
geheel. Het
berg ontbreekt de
het
bergweiden is over het
Het voorkomen
voorkomen op bergweiden
zelfs geheel.
de soort
soort zelfs
per vierkante
algemeen
zelden hoog, maar
meter zijn
verspreid, De
maar
ziin zelden
vierkante meter
De dichtheden per
erg verspreid.
algemeen erg
gras is.
ze staan
is.Buiten
komt deze
wel overal,
Buiteñ bergweiden
maar kort
overal, zolang
deze
bergweiden komt
kort gras
zolang er
staan wel
er maar
(19771
(1986) en
soort
af van hetgeen Buttler
Dit wijkt
Landwehr (1977)
Buttler (1986)
voor. Dit
en Landwehr
wiikt af
nauwelijks voor.
soort nauwelijks
vermelden,
lichte bossen
bossen ook
ook als standplaats vermelden.
vermelden. Het optreden
vermelden, die beiden
beiden lichte
in groepjes, waarover
(1977) spreekt, werd
waargenomen.
nauwelijks waargenomen.
Landwehr (1977)
werd nauwelijks
waarover Landwehr
De verruiging
verruiging van
van de
de vegetatie
vegetatie als
als gevolg
gevolgvan
van het
het achterwege
achterwege laten van agrarisch
agrarisch
vegetatie verdwijnt
beheer is
De kortgrazige
kortgrazige vegetatie
verdwijnt dan en de
voor de
de soort.
is desastreus
soort.De
desastreus voor
laagblijvende
orchideeën kunnen
kunnen niet
niet meer
meer boven
boven de
de d¡chte
dichte grasmat uitkomen.
laagblijvende orchideeën
uitkomen.
Listera
ovata
L¡stera ova-ta

planten staan
Deze
plaatsen aangetroffen.
in deze
De planten
staan in
Deze soort
aangetroffen. De
op enkele
soort werd slechts op
enkele plaatsen
periode nog niet
maar de bladeren
zijn dermate
dermate opvallend,
opvallend, dat zeker
zeker geen
n¡et in
in bloei,
bloei, maar
bladeren zijn
exemplaren over het hoofd
gezien. Ze
Zestonden
stonden bijna
bijnasteeds
steeds op
op plaatsen, waar
zijn gezien.
hoofd zijn
enige
invloed waarneembaar
waarneembaar was,
was, zoals
zoals langs
langs bospaden in
menselijke invloed
in de
en¡ge directe
directe menselijke
omgeving van dorpjes, in
huizen of
of langs
langs verkeersin de directe omgeving van enkele
enkele huizen
wegen. Steeds
gegeven. Buttler
(1986) geeft
Buttler (1986)
voorkeur gegeven.
lagere delen
werd aan
aan de
de lagere
Steeds werd
delen de voorkeur
een
Apenniinen komt
komt de soort
van de
de Apennijnen
maarinindit
2000meter
dit deel
meterop;
deel van
hoogte tot
op;maar
tot 2000
een hoogte
nergens boven de 800 meter
voor.
meter voor.
Ophrys
sphegodes
Ophrys sphegodes
Het was niet
de ondersoort
ondersoort van
van deze
deze planten
planten te
te bepalen,
bepalen. Het
Het betrof
betrof twee
niet mogelijk
mogelijk de
exemplaren, die
volle bloei
bloeistonden
stondenop
opeen
eenhoogte
hoogte van
vanongeveer
ongeveer l1000
De
in volle
OOO meter. De
die in
groeiplaatswas
zuidhelling.
groeiplaats
zon op
zanderig voedselarm
op een
een zuidhelling.
voedselarm stukje
devolle
waseen
volle zon
eenzanderig
stukjeininde
geldt, dat
Ook
voor deze soort
hier
hii uitgerekend hier
dat het
het ons
is waarom hij
onsniet
soort geldt,
n¡etduidelijk
duidelijk is
Ook voor

12
12

EURORCHIS
4, 1992
EURORCHIS 4,1992

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 vegetatietypen, waarin de soort voorkomt. Bergweiden, wegranden en niet te dichte bossen
(behalve beukenbossen) vormen de hab¡tat, Soms kan de soort in grote hoeveelheden 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
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 bergweiden 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.

tot

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 gebieden, 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 Artabgrenzungen

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
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AFWIJKENDE
AFWIJKENDE BLOEIWIJZEN
BIJORCHIDEEËN
BLOEIWIJZEN BIJ
DRENTHE
IN DRENTHE
ORCHIDEEËN IN

Hans
DEKKER
Hans DEKKER

Summary

province of
Dutchprovince
In
Drenthe of
ln this
article the
orchids with
findininthe
this article
the find
theDutch
some orchids
ofDrenthe
of some
aberrant
described, viz. of:
inflorescences are
or infiorescences
aberrant flowers or
are described,
Dactylorhiza maculata
1.
1. a specimen
forked inflorescence,
maculata with
inflorescence,
specimen of Dactylorhiza
with aa forked
(with pearl-white
polpearl-white or
2.
D. maculata
albino D.
2. two
maculata (with
an albino
specimens of
of an
light-yellow poltwo specimens
or light-yellow
linia
in stead
violet ones
l¡n¡a in
ones as
macutata var.
normal in
stead of violet
var. candidissima),
D. maculata
is normal
in D.
as is
candidissimal,
praeterm¡ssa with
3.
D. praetermissa
specimens of
withaavery
with flowers
deep
verysmall,
3. some specimens
flowers with
of D.
small,deep
three-lobed
three-lobed lip.
Zusammenfassung
Zusammenfassung
In
werdendie
Fundeeiniger
diesem Artikel
Blüten
ln diesem
Artikel werden
abweichenden BI6ten
orchideen mit
mitabweichenden
dieFunde
einiger Orchideen
oder Bkitensdnden
Blütenständen ininder
niederländischenProvinz
der niederlkidischen
ProvinzDrenthe
Drenthe beschrieben:
beschrieben:
1.
Bltenstand,
1. eine Dactylorhiza
verzweigtem Blütenstand,
maculata mit
Dactylorh¡za maculata
mit verzweigtem
pollinien -2.
Exemplare einer
zwei Exemplare
D. maculata,
albinotischen D.
violetter Pollinien
2. zwei
statt violetter
einer albinotischen
maculata, die statt
perlwe¡ße
wie
D, maculata
hellgelbe
candidissrrna ublich
maculata var.
wie bei
ist- perlweiRe bis
va¡.candidissima
üblich ist
bei D.
bishellgelbe
Pollinien
Pollinien hatten,
hatten,
praetermissa, deren
3.
Blten eine
kleine,stark
D.praetermissa,
einige Exemplare
stark
einekleine,
3. einige
deren Blüten
Exemplare einer
einer D.
dreilappige
hatten.
dreilappige Lippe hatten.

-

Inleiding
lnleiding

planten met
Tijdens
komen we af
bloeiwijzen tegen.
tegen.
Ti.jdens veldwerk komen
toe planten
met afwijkende
en toe
af en
afwijkende bloeiwijzen
planten die
Soms
Metname
weersomstandigheden zijn
zijn misvormd.
name
doorweersomstandigheden
Soms zijn dit
dit planten
misvormd. Met
diedoor
vreemde bloeiwijzen,
zijnverantwoordelijk
droogte en
die
bloeiwijzen, die
voorsommige
vorstzijn
verantwoordelijk voor
sommige vreemde
en vorst
genetisch zijn vastgelegd.
kleuren, en
uiteraard
Anders ligt dit bij
en
vastgelegd. Anders
uiteraard niet genetisch
afwijkende kleuren,
bij afwijkende
gevonden worlipvormen
verschijnselen die
die af
af en
en toe gevonden
lipvormen en
en andere
merkwaardige verschijnselen
andere merkwaardige
planten is
den. Met
kleurde kleuris de
zulke planten
Met name
kleurvariaties zijn soms
Bi,j zulke
soms zeer fraai.
name kleurvariaties
fraai. Bij
(Buttler 1986). Soms
planten in
in
stofsynthese
of verstoord
Soms zijn de
de planten
verstoord (Buttler
uitgevallen of
stofsynthese uitgevallen
geheel afwijkend
Epipactis-soorten. E.
hun
afwijkend van
van kleur.
kleur. Dit
Dit komt
komt b.v. voor bij
helE. helhun geheel
bij Epipactis-soorten.
geel gekleurd.
gekleurd. Het bladgroen
geheel geel
of chlorofyl is
is dan
zijn geheel
in zijn
leborine
dan
bladgroen of
leborine is
soms in
is soms
plant roze
gehele plant
purpurata kent
verminderd
roze
E. purpurata
vorm waarbij
waarbij de
verminderd aanwezig.
aanwezig. E.
kent een
de gehele
een vorm
gevonden met
gevallen worden
planten gevonden
gekleurd. In
is
lippen
meer lippen
worden soms
met meer
soms planten
andere gevallen
ln andere
is gekleurd.
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(1986) komen
per bloem
per
Volgens Buttler
komen deze
i.p.v.drie.
Buttler (1986)
met zes
deze
drie.Volgens
zessepalen
sepalen i.p.v.
bloem of
of met
structuurvariaties
storingen optreden.
stand doordat
de ontwikkeling
ontwikkeling storingen
doordat tijdens
optreden.
tijdens de
tot stand
structuurvariaties tot
populaties met
gekleurde bloeplanten of
Sommige
zelfs populaties
misvormde of
of anders
bloeanders gekleurde
met misvormde
of zelfs
Sommige planten
jaar in
jaar uit
men kunnen
zichzelfs
Drie
zelfsuitbreiden.
komen en
uitbreiden,Drie
kunnen jaar
weer tot
enzich
totbloei
bloeikomen
in jaar
u¡t weer
afwijkende bloeivormen
hier nader
nader voorstellen.
voorstellen.
bloeivormen uit Drenthe wil ik hier
Een tweekoppige
maculata
Dactylorhiza maculata
tweekoppige Dactylorhiza
Tijdens
Drenthse AATiidens veldwerk in het
het Drenthse
popugebied in juni
juni 1989 werd
in een
werd in
een popuplant
latie
maculata een
Dactylorhiza maculata
een plant
lalie Dactylorhiza
gevonden met
bloeiwiize.
met een
eendubbele
dubbelebloeiwijze.
In
stenhelft vertakte de stenln de bovenste
bovenste helft
gel zich.
gel
zich. Beide
droegen
Beide stengeldelen
stengeldelen droegen
volkomen normale
normale bloeiwijzen,
zii het
bloeiwiizen, zij
plandat
vergeleken bij
bij de
dat zij
de overige
zij vergeleken
overige planten
rest van
kort waren.
van de
waren. In
de
ln de rest
wat kort
ten wat
populatie werden
geenafwijkende
populatie
afwiikende
werdengeen
bloeiwijzen
gevonden. Het terrein
bebloeiwijzen gevonden.
terre¡n begelegen zeer
staat
zeer vochtig
vochtig
u¡tininbos
bosgelegen
staat uit
grasland, dat onder
grasland,
van
invloed staat van
onder invloed
matig mineraalrijke
kwel. De
vegetatie
De vegetat¡e
mineraalriike kwel.
(Junbestaat
Veldrusschraalland (JunuitVeldrusschraalland
bestaatuit
cetum
fragmenta¡r ontacutiflori) met fragmentair
ontcetum acutiflori)
(Cirsio-Moliwikkeld
wikkeldblauwgrasland
blauwgrasland(Cirsio-Molinietum). Lokaal
in het terrein
Lokaal komt in
terre¡n het
(Caricetum
Kleine
zeggen-verbond(Caricetum
Kleinezeggen-verbond
curto-echinatae)
voor. De
De tweekoppicurto-echinatael voor.
tweekoppigevonden in
ge D.
ge
in een
een
D. maculata
maculata werd gevonden
vrij
van het
beschaduwd deel van
het
vrij sterk beschaduwd
terrein
blauwgrasland
terrein dat tot het blauwgrasland
Tweekoppige
Tweekoppige Dactylorhiza
Dactyloth¡za maculata
maculata
gerekend.
moet worden
worden gerekend.
plant niet
In
meer terug
ln 1990 werd
niet meer
werd de
terug
de plant
geen gegevens bekend
gevonden. Uit
het voorkomen
voorkomen
bekend over
mil geen
literatuur zijn
over het
ziln mij
Uit de
de literatuur
van dergelijke
planten. Het
Het is
is mogelijk
mogelijkdat
datanderen
anderen in
in het
het veld ook wel
wel eens
eens
dergelijke planten.
dergelijke
planten hebben
hebben gezien.
gezien. Het
Het zou
zou ¡nteressant
interessant zijn
eventuele vondstgegevondstgegezijn eventuele
dergelijke planten
vens eens op
rijtje te zetten.
op een
een rijtje

dat tot het

Dactylorhiza
var, candidissima
candidissima
maculata var.
Dactylorhiza maculata
In
kwel ontwikkeld
ontwikkeld trilveen
trilveen in
in een oude
vrij mineraalrijke
mineraalrijke kwel
invloed van
oude
van vrij
onder invloed
ln een
een onder
gegraven laagte
gegraven
laagte bij
bij Assen
Assen vond
vond ik
ik in
in 1988
variëteit
1988 een
van de
eenexemplaar
devariëteit
exemplSar van
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candidissima
van Dactylorhiza
candidissima van
variëteit onderscheidt
maculata, De
Dactylorhiza maculata.
De variëteit
van de
zich van
onderscheidt zich
de
gewone vorm door
gewone
vorm van
zonder enige
door de
lip,zonder
helderwitte lip,
van tekening
enige vorm
de helderwitte
de
tekening en
en de
populaties van
polliniën. In
roomwitte
lichtgele polliniën.
roomwitte tot
veel populaties
lnveel
D, maculata
men
van D.
kan men
totlichtgele
maculata s.l.
s.l. kan
polliniën toch
soms vrijwel
witteexemplaren
aantreffen, maar
exemplaren aantreffen,
maar dan
vrijwel witte
dan zijn de
toch altijd
de polliniën
altijd
puntjes. De
plant werd
paars en is er een vage
vage tekening
tekening van lijntjes
lijntjes of puntjes.
vergezeld
De plant
werd vergezeld
van vier
normale vorm. Het terrein was
vier exemplaren
zeer nat
exemplaren van de normale
was zeer
nat en
bede been de
groeiing bestond uit
sphagnum met
met daarnaast
d¡verse soorten
Narthecium
uit diverse
daarnaast veel
soorten Sphagnum
veel Narthecium
palustr¡s, Het
ossifragum,
ossifragum, Juncus acutiflorus
Viola palustris.
acut¡florus en
en Viola
veel
was vroeger
Het terreintje
vroeger veel
terre¡ntje was
groter, maar
pogingroter,
vrijwel dichtgegroeid.
was helaas
Daarom werden
dichtgegroeid. Daarom
werden door mij
maar was
helaas vrijwel
mij pogingen ondernomen
ondernomen om via vrijwilligers de
laten verwijderen.
de opslag
Helaas is in
verwijderen. Helaas
in
opslag te
te laten
plaatse ten
gunste van
het
kader van
het landschap
het kader
van een
herstelplan voor
voor het
landschap ter
van
een herstelplan
ter plaatse
ten gunste
geheel door
amfibieën
laagte op
reptielen de
amfibieën en
op een
onbewaakt ogenblik
vrilwelgeheel
een onbewaakt
de laagte
en reptielen
ogenblik vrijwel
door
gehaald. Van
kraan leeg
middel
Van de trilveenvegetatie
verplaatsbare kraan
leeg gehaald.
middel van
een verplaatsbare
van een
¡s op
tr¡lveenvegetatie is
op
gedeeltebewaard
gebleven. De
kleingedeelte
laatste nippertje
het
eenklein
nippertjenog
het laatste
nogeen
De variëteit
variëteit
bewaard gebleven.
candidissima
helaas door
is helaas
candidissima is
werkzaamheden verdwenen.
mijn vreugde
dewerkzaamheden
Tot mijn
verdwenen. Tot
vreugde
door de
juli1991
ontdekte ik
ik ininjuli
1991inineen
eenander
vindplaatsvan
eennieuwe
vandeze
anderterrein
terreineen
nieuwevindplaats
deze
variëteit.
variëteit. In
lneen
keileem bij
Anderen werd
droogschraalgrasland
werd een
op keileem
bij Anderen
eendroog
schraalgrasland op
een exemexemplaar van
plantgroeit
gevonden. De
groeithier
plaar
varieteit gevonden.
De plant
devarieteit
vanenkele
van de
hiertemidden
enkele
temidden van
ptatanthera bifolia.
gewone exemplaren
honderden
honderden gewone
van D.
maculata en
D. maculata
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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. Außerdem 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. Aangezien 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 pyramidadie geheel uit witte exemplaren bestonden, Twee vondsten sprongen er echter
uit, n.l. een vermoedelijke vondst van een populatie van Orchis papilionacea ssp.

/þ

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 gekleurde 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, WestJoegoslavië

Spanje
Frankrijk
Corsica
Sardinië
Sicilië

Griekenland
Kreta

Zuid-Turkije

Turkiie

Kaukasus

Corsica
Sardinië

lsraël

Met name in het overgangsgebied lussen grandiflora en papilionacea komen problemen 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 uitgebloeide exemplaren hadden gezien. Een nader onderzoek toonde aan, dat de planten duidelijk afweken van wat we eerder die dag hadden gezien. De vrijwel uitgebloeide 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.

11

,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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ook al eens gevonden in de omgeving van Manfredonia, maar heeft deze niet formeel 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
2
3
4
34

12
34

Dactylorhiza savogniens,s, foto H, Dekker (zie pag. 59)
Ophrys x yvonnae H,Dekker nothospecies nov,, foto H. Dekker (zie boven)
Dactylorhiza praetermissa met afwijkende l¡p, foto H. Dekker (zie pag, 29)
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 Griekenland 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 enkele kritische soorten. Besloten wordt met een opsomming van de vindplaatsen,

2.
1:
2:
3:
4:

L¡jst van gevonden soorten met vindplaatsnummer
Aceras anthropophorum (1.) W.T. Aiton: 8,9,1O,17
Cephalanthera longifolia (1.) Fritsch: 20,21
Dactylorhiza insularis (Somm.) Landw.: 21
Epipact¡s atrorubens (Bernh.) Besser: 4,7,14
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5:
6:
7:
7i
8:
9:
10:
10:
11:
11:
12:
12:
13:
13:
14:
14:
15:
15:
16:
16:
17:
17;
18:
18:
19:
19:
20:
20:
21:
21:
22:
22:
23:
23:
24:
24:
25:
25;
26:
26:
27
27:
28:
28:
29:
29:
30:
30:
31:
31:

Epipactis helleborine
helleborine ssp.
ssp. tremolsii (Pau) Klein:
Klein: 7,14,21
7,14,21
(Link) Parl.: 4
Gennaria diphylla
diphylla (Link)
Limodorum
abortivum (1.)
(L.) Sw.:
Sw.: 15
Limodorum abortivum
Limodorum trabutianum
Limodorum
trabutianumBatt.:
Batt.: 13,14.
13,14.15
1 5
(Desf.) Stearn:
Neotinea maculata
maculata (Desf.)
Stearn: 22
15
Ophrys apifera
apifera Huds.:
Huds.: 15
Ophrys atlantica
Ophrys
atlantica Munby:
Munby:23,24,25,26,27
23,24,25,26,27
bombyliflora Link:
Ophrys bombyliflora
Ophrys
Link:5,6,8,9,1O,11,12
5,6,8,9,10,11,12
Ophrys
ciliataBiv.
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5,6,7,8,9,10,11,18,23,24,25,26,27,28
: 5,6,7,8,9,
1 O, 1 1, 1 8,23,24,25,26,27,28
Ophrys ciliata
(Maire) Del
Ophrys omegaifera
omegaifera subsp. dyris
Del Prete:
Prete: 23,24
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Ophrys
fusca Link:
Link:8,1
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Ophrys fusca
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18,24,25,26,28
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9
Orchis coriophora L.:
L.: 23
ital¡ca Poir.:
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Orchis papilionacea
L.: 16
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Serapias
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,12,22,23
Welw, ex Veiga:
Serapias strictiflora
Veiga: 1,4
strictiflora Welw.
(Burm fil.)
vomeracea (Burm
Serapias vomeracea
fil,) Briq.: 22
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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, afgezwakt. 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. Sundermann (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. omegaifera-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 misschien 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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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

O.lactea

O.tridentata

convex

lipbasis

concaaf of praktisch plat
recht of licht

zijlobben

omgebogen
min of meer

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

lip

sepalen

omhoogger¡cht
groen met gekleurde boord

sterk omgebogen
omgebogen
als conica

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 genoemde 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 beschrijvingen. Doordat S. strictiflora vrij onbekend is, zijn meer vindplaatsen in ZuidSpanje zeker te verwachten.
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gebergte bescheiden van afmetingen en is het een vriendelilk heuvellandschap
met weiden, akkers, wijngaarden en bos. Het middengedeelte bestaat uit hooggebergte 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 gebied. Langs het meer bevindt zich een strook die opgebouwd is uit zandige bodems, 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 individuenriikdom is echter in het kalkgebied groter. Hieronder volgen korte beschrilvingen van de belangrijkste bezochte biotopen.
Rivierduinen

Langs het meer van Genève komen nog op zeer kleine schaal afgevlakte duinterreinen 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 zeggenen r¡etvegetaties met op de overgang veel Epipactis palustris en Gymnadenia
conopsea. Door een sterke urbanisatie van de omgeving van het meer zijn rivierduintjes 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 stagneerde, konden op grote schaal moerassen ontstaan. Wanneer delen van deze
moerassen regelmatig werden gehooid, ontstond er blauwgrasland. Het blauwgrasland 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 gebied voor andere doeleinden te kunnen gebruiken. De mooiste delen van dergelijke terreinen bestaan uit Schoenus-vegetaties met tal van interessante soorten
als Carex pulícaris, C. dioica, C. davalliana, C. hostiana en C. echinata, Parnassia patustris, Eriophorum latifolium, Gymnadenia conopsea, Platanthera palustr¡s
en Dactylorh ¡za traunsteineri.
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vindt veenvorm¡ng dan ook alleen plaats op die plekken waar de vochtigheidsgraad 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 bergweiden 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 Borstelgrasverbond. 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 aurantiacum, 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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Corallorrhiza trifida is slechts één keer aangetroffen. Het betrof een uitgebloeid exemplaar in een sparrenbos, waar tevens veel Goodyera repens vootkomt. 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 damasonium en Neottia nidus-avis, Er werden in het geheel geen bloeiende of uitgebloeide 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 standplaatsen 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. Hiervoor 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 aangetroffen. 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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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 alpenweiden. De soort groeide in veel gevallen samen met Amica montana, Pseudorchis 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 aangetroffen. Midden juli stond de soort in volle bloei.
18. Epipactis helleborine werd enkele keren in knop gevonden op sterk beschaduwde 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 ZuidDuitsland. 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 dimensie bereiken. Dit is m¡jns inziens de oorzaak van de krachtige bouw van veel
orchideeësoorten ¡n de omgeving van St. Paul-en-Chablais.
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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 verwachten, 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 vertegenwoordigd,

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.

, 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 Reinhard (1987) aan, dat de ssp. elatior verspreid over Zuid-Duitsland, MiddenFrankriik 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
31

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 beschreven 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 bloeiende planten,

35. Platanthera b¡fol¡a en 36. Platanthera chlorantha werden beide veel waargenomen 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 NardoGalion. Deze vegetatie zou in Nederland in een optimaal ontwikkelde situat¡e ook
gevonden kunnen worden. Hier bij La Tour kwam de soort voor tussen Antennaria 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 bergweiden. 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 NardoGalion. 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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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 Unterschiede 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 Dactylorhiza-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. russowii, waarmee D. sphagnicola ook overgangspopulaties vormt, wordt in een toekomstig artikel behandeld.
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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 orchideeësoorten treden vaak D. maculata ssp. e/odes, Hammarbya paludosa en Platanthera

bifolia op. De overige flora wordt ondermeer vertegenwoordigd door o,a, Oxycoccus 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-Limburg en Noord-Brabant, het grensgebied met België in Noord-Brabant, en de Brunssummerheide/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 bevinden 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
gevonden wordt.

of door correcte determinatie

hier

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 gevonden. 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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gevarieerder en rijker,
kwelstroom.
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CÞ
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s¡um dissectum
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dien wordt hier
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polifolia aangetroffen.
terrein tendeert
tendeert
aangetroffen. Het
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Andromeda polífolia
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naar het Junco-Molinion
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(Dekker, 11991).
991 ),
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10-07-1991
10-07-1991
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is D.
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Landschapselementen) is
is deze
deze opslag
opslag in
in de
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vlak, de
tamelijk vlak,
brede zijlobben
de brede
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De spoor is korter dan het
streepjes. De
vruchtbeginsel, horizontaal
naar
het vruchtbeginsel,
horizontaal tot schuin
schuin naar
Zoals bijna
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heeÍt ook
beneden gericht.
een
deze een
ook deze
geheel eigen
lange middenlob,
geheel
eigen karakter.
karakter. Opvallend
Opvallend is
is de lange
maar dit
dit verschil valt
middenlob, maar
geheel binnen
binnen de variatiebreedte
variatiebreedte van
van de soort,
soort.
Duitsland

in Duitsland
Dactylorhiza
in de Lüneburger
Lneburger Heide
wordt in
Dactylorh¡za sphagnicola
Duitsland onder
Heide
sphagnicola wordt
meer in
onder meer
(o,a. de
van
(o.a.
dheide en het
Wahner Heide,
Vogelmoor), de
de Si
Eifel, de
het Vogelmoor),
Heide, oostelijk van
de Eifel,
Südheide
de Wahner
(Griem et al.,
al.,
Bremen (Breitenfelder
(Breitenfelder Moor), Ostfriesland
Ostfriesland en in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein (Griem
gevonden.
1989)
1989) gevonden.
Wahner
woßl Dactylohiza
ln de
onder andere
In
de Wahner
Dactylohiza sphagnicola
de typische
sphagnicola onder
andere op de
typische vorm wordt
(locus classicusl.
van
Köln aangetroffen
Heide
aangetroffen (locus
classicus). Het grootse deel van
Heide ten zuidoosten van Keiln
de Wahner Heide
is thans
thans in
in gebruik
gebruik als
als vliegveld
vliegveld Köln-Bonn,
Kéln-Bonn, het
het restant
restant als
als militair
Heide is
geheel door diverse
ingesloten.
Heide wordt geheel
Wahner Heide
De Wahner
diverse autowegen
oefenterrein.
autowegen ingesloten.
oefenterrein, De
groeiplaatsen op
In
randgebieden
Wahner Heide
de Wahner
haar randgebieden
veel groeiplaatsen
ln de loop der tijd zijn
op de
zijn veel
Heide en haar
plaatsen in
gegaan, Op open plaatsen
het bosgebied
nog enkele
zijn nog
verloren
sphagnumbosgebied zijn
enkele sphagnumverloren gegaan.
in het
gebleven. In
venen bewaard gebleven.
voor,
D. sphagnicola
steeds voor,
ln enkele
daarvan komt D.
sphagnicola nog steeds
enkele daarvan
planten kunnen
grootaantal.
in sommige
op deze
De slanke
kunnen op
in relatief
deze
slanke planten
relatief groot
sommige jaren zelfs in
aantal. De
groeiplaats wel een
recht.
De stengel
4O tot
is stijf en recht.
cmbereiken.
50cm
stengel is
een hoogte van 40
tot 50
bereiken. De
rijkbloemig, De
De bloeiwijze
tamelijk dichtlichtrose;
en rijkbloemig.
kleur van de bloemen
De kleur
d¡cht- en
bloemen is lichtrose;
¡s tameli¡k
bloeiwijze is
puntjes en korte
gaafrandig; de tekening
de lip is zwak drielobbig,
tekening bestaat
bestaat uit fijne
f¡jne puntjes
drielobbig, gaafrandig;
beneden
naar beneden
is even lang
schuin naar
vruchtbeginsel en
is schuin
het vruchtbeginsel
en is
streepjes.
lang als het
streepjes. De spoor is
gericht.
gericht.
is
Eén
van de
de mooiste
mooiste plekken,
plekken, waar
waar de
de soort nog steeds
steeds grote populaties
populaties vormt, is
Eén van
gelegen aan de
rand van een
een terrein gelegen
de Planitzweg. Hier
zij optimaal aan
aan de rand
Hier groeit zij
veenbeekje
de drogere
drogere plaatsen,
plaatsen, die
die hoofdzakelijk
hoofdzakelijk door
door vegetaties
veenbeekje in sphagnum. Op
Op de
gekenmerkt worden, komt
enkele exemin enkele
slechts in
exemsoort slechts
de soort
komt de
caerulea gekenmerkt
van Molinea caerulea

EURORCHIS
4, 1992
EURORCHIS 4,1992

75

plaren voor,
pieren
voor. De
De vegetatie
vegetatie langs
langs de
de veenbeek
veenbeek wordt
wordt sterk
sterk bepaald
bepaald door
door de
de veenmossen
rubellum, S. pappilosum,
pappilosum, S. magelhaenicum,
magelhaenicum, S.
S. motte,
molle, S. fallax en
sen Sphagnum
Sphagnum rubellum,
S.
cuspidatum. Daarnaast komen
S. cuspidatum.
komen ondermeer
vutgaris, Carex
ondermeer Calluna
Calluna vulgaris,
echinata
Carex echinata
(Sterzegge), Drosera
(Kleine zonnedauw), Drosera
(Sterzegge),
intermedia (Kleine
Drosera intermedia
Drosera rotund¡folia,
rotundifolia, Erica
Er¡ca
(Veenpluis), Juncus
tetra/ix,
angustifolium (Veenpluis),
Eríophorum angustifol¡um
tetralix, Eriophorum
acutiflorus, Juncus
Juncus acutiflorus,
effusus
Juncus effusus
polygala
(Pitrus), Molinea caerulea,
(Pitrus),
caerulea, Narthecium
Narthecium ossifragum,
ossifragum, Oxycoccus
Oxycoccus palustris, Polygala
serpyllifolia
zelf wordt Potamogeton
voot.ln
In de beek zelf
polygoserpyllifolia en
Potent¡lla erecta
Potamogeton polygoen Potentilla
etecta voor.
(Duizendknoopfonteinkruid ) aangetroffen.
nifolius (Duizendknoopfonteinkruid)
aangetroffen.
plaatsen in
¡n het terrein
Op andere plaatsen
komt ook
Dactytorhiza macu/ata
maculata ssp. e/odes
e/odes
nog Dactylorhiza
terrein komt
ook nog
voor,
waarmee D.
sphagnicola hybriden
vormt. Vooral
in het
het terrein
terrein direct
direct grenzend
grenzend
Vooral in
voor, waarmee
D. sphagnicola
hybriden vormt.
hetvliegveld
worden vrijwel
aan
jaar enige exemplaren
vrijwel ieder
vliegveld worden
ieder jaar
aan het
hybriden
deze hybriden
exemplaren van deze
geteld.
Op ongeveer 50
km afstand
afstand ininde
Lüneburger Heide,
deLUneburger
Heide, in het
Bornriethmoor in het
50 km
het Bornriethmoor
zuidenvan
Naturpark
Sdheide ten
zijn thans
vanOldendorf,
van
rijke populaties van
Naturpark Südheide
nog rijke
Oldendorf, zijn
tenzuiden
thans nog
Dactylorhiza
ln uitgestrekte
Dactylorh¡za sphagnicola
sphagnicola aanwezig.
waarin
aanwezig. In
u¡tgestrekte sphagnummoerassen,
sphagnummoerassen. waarin
palustris en
Narthecium ossifragum,
ossifragum, Oxycoccus
Oxycoccus palustris
Drosera rotundifolia
en Drosera
rotund¡fol¡a dominant
dom¡nant
naaldbossen, komen
komen nog
optreden, omgeven
nog verscheidene grote
omgeven door berken-, en naaldbossen,
populaties voor, die
populaties
exemplaren omvatten.
omvatten.
bloeiende exemplaren
die soms wel meer dan duizend bloeiende
planten groeien
groeien in
De meeste planten
in sphagnum. De
De habitus is identiek
identiek met de planten van
populaties worden
gekenmerkt door
Wahner Heide. Sommige
de Wahner
worden hier
donkerpaars
Sommige populaties
door donkerpaars
hier gekenmerkt
gekleurde bloemen. De
De tekening
gekleurde
tekening op de lip
lip bestaat uit
markante, donkerpurperen
uit markante,
donkerpurperen
lijntjes
en streepjes.
streepjes.
lijntjes en
In
westelijkvan
van de
de Bundesstraße
Bundesstralle No.
No. 248
248 tussen
Vogelmoor, westelijk
Barwedel en
en
ln het Vogelmoor,
tussen Barwedel
Ehra,
worden nog
nog enige
enige restpopulaties
restpopulaties aangetroffen.
aangetroffen. In
voor adders uitermate
Ehra, worden
ln een voor
groeit Dactylorhiza sphagnicola
geschikte biotoop
sphagnum op zeer drassige,
drassige,
biotoop groeit
sphagnicola in sphagnum
niet ongevaarlijke
veenbodem. Over het algemeen
deze planten
planten forser
forser dan die
ongevaarli.jke veenbodem.
ziin deze
die
algemeen zijn
(sommige bloeiaren
zijn morfoze zijn
van de
maa( ze
lang), maar
Wahner Heide
de Wahner
1 1 cm lang),
bloeiaren zijn wel 11
Heide (sommige
logisch identiek met deze. De
lip is
kleur van de
De lip
De kleur
de bloemen
rose. De
drielobbig met
is rose.
is drielobbig
bloemen is
zijlobben zijn
een
de beide zijlobben
zijn breder
breder dan de
de
een uitstekend,
middenlobje, de
uitstekend, driehoekig
driehoekig middenlobje,
middenlob,
gaafrandig; de
de basis
basis van
van de
de lip
lip is
is w¡t
wittot
tot lichtrose;
Iichtrose; de
de tekening
tekening bestaat
bestaat
middenlob, gaafrandig;
uit
lijnop
opde
de grens
grens van
van de
de lichter
lichter gekleurde
gekleurde basis
basis en
en het overig
overig deel
lusvormige lijn
uit een lusvormige
van de lip,
de tekening
tekening op
op de
de basis bestaat uit
of streepies.
streepjes.
lip, de
stippen of
uit vage stippen

praetermissa voor. Door
Door de
In
komt naast
naast Dactylorhiza
Dactylothiza sphagnicola
Eifel komt
D, praetermissa
sphagnicola ook
ook D.
ln de Eifel
vele overgangen
overgangen zijn
sommige populaties moeilijk
te determineren
determineren en
en ze kunnen
kunnen niet
zijn sommige
moeilijk te
altijd
met zekerheid
zekerheid bij
bijéén
één van
van de
de genoemde
genoemde soorten
soorten ondergebracht
ondergebracht worden.
worden.
altild met
Dactylorhiza
in Duitsland
Duitsland zeer
zeer zeldzaam.
zeldzaam. Zij
Zijwordt
wordt onder
onder meer in het
Dactylorh¡za praetermissa is in
(NSG Wolferskopf bij
bij
Römerlager bij
Saarland
Wasserliesch), bij
Merzig en NSG
bii Wasserliesch),
bij Merzig
NSG Riimerlager
Saarland (NSG
gevonden, In
grens) en
Emmerich
(niet ver
ver van
van de Nederlandse
Eifel
deEifel
ln de
Eifel gevonden.
in de
en in
Emmerich (niet
Nederlandse grens)
de Eifel
populatie van het
Embken en
Ginnick,
en Ginnick,
het Ginnicker
werd bijvoorbeeld
Bruch, tussen
tussen Embken
Ginnicker Bruch,
bijvoorbeeld de populatie
planten behoren
D,
tot D.
zonder twijfel
Dezeplanten
tw¡jfel tot
behoren zonder
vanouds als
incarnafa opgegeven.
D. incarnata
opgegeven. Deze
als D.

76

1992
EURORCHIS
4,1992
EURORCHIS 4,

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 meststoffen van de aangrenzende akkers en weilanden veel schade aan de planten toebrengen. 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 Reinhard (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 aantallen. ln het noordelijk deel van het gebied komt het Ericetum tetralicis sphagnetosum (Veenmosrijke dopheide-associatie)voor. Het zuideli,ik deel, waar ook Hammarbya paludosa voorkomt, bestaat hoofdzakelijk uit veeneilandjes. ln het overgangsgebied 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 uitgestrekte moerassen op hoogveen, waarvan betreding op sommige plaatsen niet ongevaarlijk is, Plaatselijk worden diverse veenmossen aangetroffen, Op die plekken,
verscholen door hoge grassoorten lo.a. Molinia caeruleal, groeit een Handekenskruid, waarvan het lange tijd onzeker was, welk taxon nu in deze sphagnummoerassen 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 ongevlekt, 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 afwijkende vorm van Dactylorhiza sphagnicola. De vegetat¡e wordt ter plaatse gekenmerkt 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 terrein 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. sphagnicola 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 vegetatieopname 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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tot schuin afstaand, de bovenste bracteeachtig. De bloeiwijze is rijk- en dichtbloemig. 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 vruchtbeginsel en is schuin naar beneden gericht. Daarmee treedt ook deze vorm in het bereik
praeterm¡ssa.
van D.
D. praetermissa.
In Zuld-België, noordelijk van St. Hubert, wordt Dactylorhiza sphagnicola op enkele
groeiplaatsen aangetroffen. Op het Plateau van St. Hubert komen uitgestrekte moerassen op hoogveen voor. In deze sphagnummoerassen groeien op vochtige standplaatsen 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 standplaatsen. De planten zijn krachtig. De bladeren zijn ongevlekt, rechtopstaand tot
schuin afstaand, maar breder dan die van het type. De bloeiaar is dicht- en rijkbloemig. 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, kegelvormig en schuin naar beneden gericht.
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geheel in overeenstemming met het type. De bladeren zijn ongevlekt, rechtopstaand tot iets afstaand. De bloeiwijze is dicht- en rilkbloemig. De bracteeën zijn
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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 (Veenbiesl, 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
maculata s.l. (inclusief D. x wiefelspuetz¡anal.

x

D.

Zweden

ln Midden- en Zuid-Zweden worden in de homogene, zeer uitgestrekte en moeilijk
toegankelijke sphagnumvegetaties verscheidene populati esv an D a ctylorh iza sphagnicola 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 overgangspopulaties 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. sphagnícola 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, Gymnadenia 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 opgegeven. De populatie van Älgemossen in de omgeving van Ödeborg/Rädanefors bestaat 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 voldoende vochtig. Hier en daar is opslag van Betula pendula aanwezig. Het terrein
zelf is omgeven door naaldbos. Dactylorhiza sphagnícola groeit hier op open plaatsen in het sphagnum. Sommige exemplaren zijnzeer typisch en de kenmerken komen in grote lijnen overeen met die van de Wahner Heide. De bladeren zijn onge-

vlekt, rechtopstaand en lancetvormig, de einden kapvormig. De bloeiaar is dichten 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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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 genoemde vegetaties groeien verscheidene exemplaren van de Veenorchis. De planten zijn
zeer fors. De bladeren zijn ongevlekt en lancetvormig. De bloeiaar is dicht- en
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Dactylorhiza praetermissa
Op plaatsen waar het areaal van Dactylorhiza praetermissa en dat van D, sphagnicola elkaa¡ overlappen, worden gemakkelijk overgangspopulaties gevormd. ln Engeland 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 Dactylorhiza sphagnicola en D, praetermissa, Voor een goed begrip van deze overgangsvormen is het noodzakelijk het versch¡l tussen zuivere D. sphagnicola en D. praetermissa te verklaren.

Biotoop:

D. sphagnicola

D. praetermissa

in sphagnum

bijna nooit in sphagnum
rietvegetaties, blauwgraslanden, beekmoerassen
tweede helft juni

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
Kleur van de bloemen
Lip:
Rand van de lip:
L¡pteken¡ng:

lichtlose
ruitvormig
gaaf
fijne donkerrose puntjes,
zelden streepjes
langer dan 3/4 x het
vruchtbeginsel
cilindervormig

Spoor
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35-60(80)
ncetvormig

s ma l-la

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
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in deze tabel alleen
De meeste terreinen
werden veelvuldig
wordt in
veelvuldig bezocht, daarom
alleen
terreinen werden
daarom wordt
de
van het
vermeld.
laatste bezoek
het laatste
bezoek vermeld.
datum van
de datum
Nr.
Terrein
Nr, Terrein

Plaats
Plaats

Provincie
Provincie

Peel
01
Randgebied Groote Peel
01 Randgebied
Brunss.heide/Schinv.bossen
02
O2 Brunss.heide/Schinv.bossen
03
Heide
WahnerHeide
03Wahner
04
04 Vogelmoor
05
05 Bornriethmoor
Venn
Wollerscheider Venn
06
06 Wollerscheider
07
Staatsbossen
07 Staatsbossen
08
Schietterrein
08 Schietterrein
Plateau des
Recognes
09
des Recognes
09 Plateau
10
Michel
10 Baraque Michel
11
Brackvenn
1 1 Brackvenn
12
Buitengoor
12 Het Buitengoor
Zijpbeek
13
de Zijpbeek
Vallei van de
13 Vallei
Tailles
14
Plateau des
14 Plateau
des Tailles
Plateau des
Tailles
1 5 Plateau
15
des Tailles
16
Bois de Groumont
16 Bois
Hubert
St. Hubert
17
Plateau de St.
1 7 Plateau
18
18 Rocroi
Hautes-Buttés
19
des Hautes-Buttés
Plateau des
19 Plateau
,Igemossen
20
20 Algemossen
21
Röremossen
21 Réremossen
22
22 Hérsléttemossen
Härslättemossen
23
Unelträshet
23 Uneltréshet
24
Måickelmyran
24 Mëckelmyran
Björbäcken
25
25 Bffirbécken

Meijel
Brunssum
Brunssum
Kéln
Köln
Ehra
Oldendorf
Lammersdorf
Ravels
Wuustwezel
Wuustwezel
Libin
Eupen
Mtzenich
Mützenich
Mol
Rekem
Bihain
Pisserotte
Malempré
Malempré
St.
Hubert
St. Hubert
Tailette
Revin
Uddevalla
Uddevalla
Radanefors
Radanefors
Rënnalanda
Rännalanda
Norrtëlje
Norrtäl.ie
Njurunda
Njurunda
Norrtélje
Norrtälje

Limburg
Nederland
Nederland
Limburg
Limburg
Nederland
Nederland
Limburg
Nordrhein-Westfalen
Nordrhein-Westfalen Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Niedersachsen
Niedersachsen
Niedersachsen
Duitsland
Duitsland
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Duitsland
Nordrhein-Westfalen Duitsland
België
Antwerpen
België
Antwerpen
Antwerpen
België
Belgiè
Antwerpen
Luxembourg
België
België
Luxembourg
België
België
Liège
Liège
België
Belgiö
Liège
Liège
België
Belgié
Antwerpen
Antwerpen
België
België
Limburg
Limburg
België
Belsiti
Luxembourg
Luxembourg
België
Luxembourg
België
Luxembourg
België
België
Liège
Liège
Luxembourg
België
Belgiö
Luxembourg
Frankrijk
Ardennes
Frankrijk
Ardennes
Frankrijk
Frankrijk
Dalsland
Zweden
Zweden
Dalsland
Dalsland
Zweden
Dalsland
Dalsland
Zweden
Dalsland
Uppland
Zweden
Uppland
Zweden
Medelpad
Medelpad
Zweden
Uppland
Uppland

Land
Land

Datum
Datum
02-06-1991
02-06-1 991
04-06-1991
04-06-1 991
15-06-1980
1 5-06-1 980
11-06-1983
1 1 -06-1 983
11-06-1983
1 1 -06-1 983
27-06-1982
27-06-1982
23-06-1985
23-06-1 985
23-06-1985
23-06-1 985
14-06-1987
1 4-06-1 987
21-06-1983
21 -06-1 983
26-06-1986
26-06-1 986
18-06-1983
1 8-06-1 983
05-06-1983
05-06-1 983
26-06-1988
26-06-1 988
25-06-1988
25-06-1 988
25-06-1988
25-06-1 988
11-06-1988
1 1 -06-1 988
23-06-1984
23-06-1 984
05-06-1982
05-06-1 982
10-07-1991
1 0-07-1 991
10-07-1991
1 0-07-1 991
10-07-1991
1 0-07-1 991
30-06-1991
30-06-1 991
01-07-1991
01 -07-1 991
30-06-1991
30-06- r 991

hiernaast.
Zie
ook de kaart hiernaast.
Zie ook
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Vegetatieopnamen van Dactylorhiza sphagnicola op de Wahner Heide, BrunssummerheideiSchinveldse bossen en het randgebied van de Groote Peel (volsens de schaal
van Tansley):
Latijnso

naam

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

92

Ned.

naam

Wahner Heide Brunss. Groote Peel
o

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

o

f

f

¡
o

o,
o

o,

Í

I

o
o

f

o

f

1f

o

f

o
o

f

Í
o

1f

o, 1f

f

Í

o

o

o
o

I
o

Veenpluis

I
f
f

f

Gestreepte witbol
Veldrus
Knolrus

r

o

P¡trUs

o

o

Echte koekoeksbloem
P¡jpestroot¡e
Beenbreek
Kleine veenbes
Heidekartelblad

Braam

Geoorde wilg

1f
1f
o

ld
l,1a
a,

a

t,

f

1a

o

I
o

R¡et

Welriekende nachtorchis
Liggende vleugelljesbloem
Duizendknoopf onteinkruid
Tormentil
Scherpe boterbloem

lf

o

o

Í

1t

f

o
o

f
f
r

o
o

Í
o

o,

I

Veenbies

o

Blauwe knoop

f
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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

L¡teratuur

& S. Künkele: Die wildwachsenden Orchideen Europas. Stuttgart
1982
Buttler, K.P.: Orchideen. München 1986
Dekker, H.: lntern verslag van een excursie langs drie natuurterre¡nen met
Dactylorhiza sphagnicola. lntern rapport Directie Natuur, Bos, Landschap en
Baumann, H.

Fauna, 1991
Coulon, F.: Excursion dans le Département des Ardennes, en Belgique et aux PaysBas les 5 et 6 juin 1982, L'Orchidophile 65: 781-783 ; 1983
DEKKER, H.: Dactylorhiza sphagnicola in Ostfriesland (D). Eurorchis 3: 59-66; 1991
GArHoyE, J.-L. & D. Tyteca: Étude biostatistique des Dactytorhiza (Orchidaceael
de Belgique et des terr¡toires voisins. Bull.Jard,Nat.Belg. 57 (3141: 389-424;
1

987

Gathoye, J.-L. & D. Tyteca: Contribution a l'étude cytotaxonomique des Dactylorhiza d'Europe occidentale. Mem.Soc.Roy.Bot.Belg. 1 1 : 30-42; 1989
Griem, 8., M. RETDENBAcH & F. RETNEcKE: Verbre¡tung der Orchideen in SchleswigHolstein. Arbeitskr.Heim,Orchid, i.d, DOG - Landesgruppe Schleswig-Holstein,
Kiel 1989
Haeupler, H. & P. Schönfelder: Atlas der Farn- und Blütenpflanzen der Bundesrepublik Deutschland, 1988
Kreutz, C.A.J,: De verspreiding van de inheemse orchideeën in Nederland. Zutphen
1

987

Landwehr, J.: Wilde Orchideeën van Europa. 's Graveland 1977
Langhe, De J.E, V. Westhoff & R. D'Hose: De plantengroei van het Buitengoor te

Mol (Antwerpen). Dumortie¡a'l2t 10-13; 1979
Meijden, R. van der: Heukels'Flora van Nederland.2le ed. Groningen 1990
Nelson, E.: Monographie und lkonographie der Orchideen-Gattung Dactylorhiza.
Zürich 1976
Reinhard, H.R.: Skandinavische und alpine Dactylorhiza-Arten lOrchidaceael.
M¡tt.Bl,Arbe¡tskr.Heim.orch.Baden-württ. 1 7 (3): 321-416; 1985
Reinhard, H. R. : Kritische Anmerkungen zu einigen Dactylorh iza- Arten lO rch idacaeal
Europas. M¡tt. Bl.Arbeitskr, Heim, Orch. Baden-Württ . 22 11 | : 1 -7 2; 1 99O
Senghas, K.: Taxonomische Übersicht der Gattung Dactylorhiza Necker ex Nevski,
Jahresber. Naturw.Ver.Wuppeftal 21 I 22" 32-67; 1 968

EURORCHIS

4,1992

93

quelques Dactylorhiza
la
Tyteca, D.:
Belgique et du nord
nord de
de Belgique
de la
Dactvlorhiza de
D.: Observations
sur quelques
Observations sur
France. BuII.Soc.Roy.Bot.Belg.
15-30; 1981
1981
Bull.Soc.Roy.Bot.Belg. 1114:
14: 15-30;
(Höppner) Soó
Soó dans
dans le département des
des
Tyteca,
Dactylorhiza sphagnicola
D.: Dactylorhiza
Tyteca, D.:
sphagnícola (Hóppner)
Ardennes.
13 (52):
(52): 93-99;
93-99; 1982
L'Orchidophile 13
Ardennes, L'Orchidophile
Dactylorhrza de
Belgique et
de Belgique
Tyteca,
Aperçu biostatistique
biostatistique des Dactylorhiza
D. &
J.-L. Gathoye:
& J.-L.
Gathoye: Apercu
Tyteca, D.
du nord
79:1386-1392;1987
1386-1392; 1987
France. L'Orchidophile
L'Orchidophile 79:
nord de la
la France.
Approche
occidentale. Approche
Tyteca,
Dactylorhiza d'Europe occidentale.
Les Dactylorhiza
& J.-L.
Gathoye: Les
D. &
Tyteca, D.
J.-L. Gathoye:
biostatistique.
naturalistes belges
belges 69
69 (2):
(2): 65-97;
65-97; 1988
Les naturalistes
biostat¡stique. Les
Dactylorhiza
Tyteca,
Contribution àè l'étude
l'étude biostatistique des
des Dactylorhiza
Gathoye: Contribution
D. &
& J.-L. Gathoye:
Tyteca, D.
d'Europe
Soc. Roy.
Roy. Bot.
Bot. Belg.
Belg.111:
43-64; 1989
1: 43-64;
Mem. Soc.
occidentale. Mem.
d'Europe occidentale.
la Flore
Tyteca,
Flore de France.
France.
Dactylorhiza de
dela
Une approche des Dactylorhiza
Gathoye: Une
D. &
& J.-L. Gathoye:
Tyteca, D.
Communication
au 11ème
d'Orchidophile:
Française d'Orchidophile:
la Société
11ème Colloque
Colloque de la
SociétéFrancaise
Communication au
Orchidées Botaniques
Entier:43-68;
43-68; 1989
Botaniques du Monde
Monde Entier:
Vermeulen,
Dactylorchids. Utrecht 1947
Vermeulen, P.: Studies on Dactylorchids.
Vermeulen,
Neerlandica. Deel
Deel 1,
1, aflevering
aflevering 5,
5, Orchidaceae. Amsterdam
Amsterdam
Flora Neerlandica.
Vermeulen, P.: Flora
1958
1 958
WhitWesthoff, V.
R.H. Whitln: R.H.
Approach, In:
Maarel: The
TheBraun-Blanquet
E, van
derMaarel:
Braun-Blanquet Approach.
V. && E.
vander
(ed.), Ordination
taker (ed.),
classification of
of vegetation.
vegetation. Den
Den Haag
Haag 1973
1973
Ordination and classification
Soó.Ja
Jahresber.Naturw.
hreiber. Naturw.
Dact ytorhiza sphagnicola
WiefelspUtz,
sphagnicota (Hrippner)
Über Dactylorhiza
W. : Ober
Wiefelspütz, W.:
l1öppner) Soó.
Ver.Wuppertal
21/22:
1968
Ver.Wuppertal 21
122: 86-95; 1968

(1990) gediend.
gediend
Als basis voor de
Reinhard (19901
van Reinhard
kaartmateriaal van
kaartjes heeft
heeft het
de kaartjes
het kaartmateriaal

C.A.J. Kreutz
Kreutz
Oude Landgraaf
A
35 A
Landgraaf 35
6373
BELandgraaf
Landgraaf
6373 BE

94

EURORCHIS
4, 1992
1992
EURORCHIS 4,

DE ORCHIDEEËN
VAN SCHIERMONNIKOOG
scHtERMoNNtKooc
oRcHTDEEËru van¡

Hans
DEKKER
HansDEKKER

Summary

gives aa survey
The author gives
of the
lsle of
survey of
history of
thehistory
origin of
Dutch Isle
Schierof the
of origin
ofSchierthe Dutch
monnikoog, talks
monnikoog,
talksover
over the
the different
different landscapes
landscapesand
and gives
gives details
details of
of the
the 15
1b
different
species of
different species
which have been found on the
orchids which
The climax
of orchids
is,
¡sle. The
the isle.
climax is,
in the
no doubt, the
Netherlands extremely
extremely rare
theNetherlands
rare orchid
the in
Hermínium monorchis,
monorchís, of
orchid Herminium
populations on
wh¡ch there are
are some
which
rather extensive
Distribution maps
some rather
maps
extens¡ve populations
isle. Distribution
theisle.
on the
complete
complete the article.
article.
Zusammenfassung
Zusammenfassung

gibt eine
Der Autor
Autor gibt
Übersichtder
Entstehungsgeschichte der
niederländischen
derEntstehungsgeschichte
eineObersicht
derniederWndischen
Watteninsel Schiermonnikoog,
bespricht die
verschiedenen Landschaften
Schiermonnikoog, bespricht
die verschiedenen
Landschaften und
und
gibt Einzelheiten
gefundenen Orchideenarten.
gibt
der 15 auf
Einzelheiten der
auf der
Den Hëhelnselgefundenen
derInsel
HöheOrchideenarten. Den
punkt bildet
punkt
b¡ldet ohne
Niederlanden ëuflerst
Zweifel das
weiterhin in
denNiederlanden
ohne Zweifel
dasweiterhin
in den
äußerst seltene
seltene
gibt.
größere Vorkommen
Herminium monorchis,
Herminium
es auf
lnsel einige
monorchis, von dem es
der Insel
auf der
einige grëllere
Vorkommen gibt.
Verbreitungskarten
vervollständigen den
Verbreitungskarten vervollstëndigen
Artikel.
den Artikel.
Inleiding
lnleiding
Schiermonnikoog
staat bij
floristen en andere
aanSchiermonnikoog staat
andere natuurliefhebbers
bij veel floristen
natuurliefhebbers hoog aangeschreven. Het
planten. Dat
rustig, rijk
is rustig,
geschreven.
heteiland
rijk aan vogels en planten.
eiland is
Dat het
ook
Het eiland
eiland ook
(1991)
een
orchideeënflora kent, is minder
bekend. Westhof en Van Oosten (1991)
rijke orchideeënflora
minder bekend.
een rijke
besteden in
werk over de flora
het
flora van de
in het
hun omvangrijke
Waddeneilanden in
in hun
de Waddeneilanden
omvangrijke werk
voor
kenmerkende orchidee,
bijzonder
aandacht aan
Schiermonnikoog
aaneen
bijzonder aandacht
eenvoor
orchidee,
Schiermonnikoogkenmerkende
namelijk
visitekaartje van
monorchis, Deze soort is
van de
hetvisitekaartje
is het
nameli.jk Herminium monorchis.
orchideorchideeënflora
eiland.
deeënflora van het eiland.
In
dit art¡kel
artikel wil
wil ik
ik de
de orchideeën
orchideeën van
van het eiland
verspreiding op
op
de verspreiding
ln d¡t
eiland bespreken en de
gebied zal
De vegetatie van
zal
kaartjes aangeven.
van kaartjes
het eiland
aangeven, De
het gebied
eiland aan de
hand van
van het
de hand
slechts summier
Westhof en Van
Van Oosten reeds
door Westhof
aangestipt, deze is door
summ¡er worden aangestipt,
uitvoerig
uitvoerig beschreven.

EURORCHIS
4, 1992
1992
EURORCHIS 4,

95

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 kweldersedimenten. 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 Schiermonnikoog 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
gebieden te verdelen (zie kaart Gebiedsindeling).

te

onderscheiden

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 duinvalleien 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 onlwikkeld tot een uiterst waardevol natuurterrein.

11. ln de zuidoosthoek ligt een door prielen en geulen doorsneden kweldergebied, dat deels door rundvee wordt beweid.
12. De oostelijke punt, het Willemsduin en de Balg, bestaat uit een strandvlakte
, waat het proces van landschapsvorming nog in volle

met zeer ionge duinen
gang is.
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genoemd
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Bloeitijd
Bloeit¡jd op Schiermonnikoog
Schiermonnikoog

incarnata
Dactylorhiza incarnata
1. Dactylorhiza
Dactylorh¡za maculata
2. Dactylorhiza
maculata
Dactylorhiza majalis
3, Dactylorhiza
majalis
praetermissa
Dactylorhiza praetermissa
4. Dactylorhiza
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midden luni
midden
midden juni - midden
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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 waterstanddaling door waterwinning, en de voortschrijdende successie de belangrijkste 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. Mogelijk 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 voorkomen 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 vochtigheid 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 planten 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 hybridogene 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
majalis
Dactylorhiza
Buttler l1
Buttler
(1986)
986)

Dactylorhiza spec.
Dactylorhiza
spec.
(9
onderz. exempl.)
exempl.)
{9 onderz.

Dactylorhiza
Dactylorhiza incarnata
(1986)
Buttler (1986)

Habitus
Aantal bladeren
bladeren
Bladvlekking
Vorm blad
blad

robuust
3-6
3-6
gevlekt
zwaar gevlekt
eirond-lancetvormig
eirond-lancetvormig
vlak
afstaand

slank
4-7
4-7
ongevlekt
ongevlekt
lancetvorm¡g
smal lancetvormig
gootvormig
gootvormig
opstaand, aanliggend
aanliggend

Bloeiwijze
Aantal bloemen
bloemen
Grootte
lip
Grootte lip
Vorm middenlob
Spoor

lang
max.
max. 35
groot
kort
wijzend
naar beneden
beneden wijzend
dik

slank tot
vrij slank
tot vrij
3-4 (5)
{5)
l¡cht gevlekt
licht
lancetvormig
lancetvormig
gootvormig
enigszins gootvormig
vrij sterk
vrij
sterk afstaand
tot sterk
afgebogen
sterk afgebogen
vrij kort
kort tot vrij
kort
max. 17
17
vrij
groot
vrij groot
lang en vrij
spits
vr¡j sp¡ts
vlak
vlak staand
vrij smal

vrij kort
kort
kort tot vrij
max. 50
max.
klein
kort en afgerond
afgerond
vlak staand
vlak
vrij
vrij smal

6.
Epipactis helleborine
6, Epipactis
helleborine ssp. neerlandica
neerlandica

planten uit
Voorheen werden
werden alle planten
Voorheen
Ep¡pact¡s helleborine-groep in Nederland
de Epipactis
uit de
Nederland als
als
gedetermineerd. De
E.
helleborlne gedetermineerd.
E. helleborine
De laatste
laatste jaren
jaren is
is het
het duidel¡jk
duidelijk geworden,
geworden, dat de
de
Wespenorchissen van de Nederlandse
Nederlandse duinen
Wespenorchissen
duinen veelal
veelal tot
tot een
een speciale
ondersoort
speciale ondersoort
(Buttler 1986).
behoren, namelijk
Epípactis helleborine
namelijk Epipactis
helleborine ssp.
1986), Volgens
neerland¡ca (Buttler
ssp. neerlandica
Volgens
ju¡st
Kapteyn den Boumeester
Boumeester (1989)
Kapteyn
(1989) is de status van ondersoort
ondersoort mogelijk
mogel¡jk niet juist
planten slechts
planten
gezien te
en dienen
de planten
als een
De planten
dienen de
en
te worden.
slechts als
var¡ëteit gezien
worden. De
een variëteit
gedrongen habitus,
onderscheiden
zich o.m.
o.m. door de
habitus, door
door de korte,
onderscheiden z¡ch
enigsz¡ns gedrongen
korte,
de enigszins
gegolfde, opstaande
gedrongen
gegolfde,
bladeren, de afwijkende
opstaande bladeren,
bladrandpapillen en de
de gedrongen
afwijkende bladrandpapillen
grote
klokvormige, hangende
met klokvormige,
hangende bloemen.
bloeiwijze
bloemen.Vanwege
Vanwegede
detoch
toch vrij
vrij grote
bloeiwijze met
ga ik
afwijkingen ga
nog uit
voorlop¡g nog
ik voorlopig
van de
subspecies.
u¡t van
van subspecies.
status van
de status
De standplaats
van de
De
standplaats van
is tussen
de ssp.
open,
kruipwilgstruweel op
op open,
ssp. neerlandica is
tussen kruipwilgstruweel
zonnige
andere duingebieden
duingebieden is
is de
de ssp. op
Evenals in andere
zonnige duinhellingen.
duinhellingen. Evenals
op SchiermonSch¡ermongevonden op
nikoog ook
zandbodem of
zeer schaars
kale zandbodem
welgevonden
of op
begroeid
eenkale
ook wel
op een
schaarsbegroeid
opzeer
planten meer
Daarnaast komt
terrein. Daarnaast
komt de ssp. ook
in dennenbos,
waar de
voor in
meer
ook voor
dennenbos, waar
de planten
gelijkenis vertonen
gelijkenis
vertonen met de
vansoortgelijke
helleborine zoals die
die van
E. helleborine
typische E.
soortgelijke
de typische
kenmerken
standplaatsen
bekend is
is in het binnenland.
standplaatsen bekend
de belangrijkste
binnenland. Toch zijn
zijn de
belangrijkste kenmerken
van de ssp. altijd
aanwezig.
altiid aanwezig.
E.helleborine
van
helleborine, namelijk
namelijk van
de ssp.
E.
helleborine ssp.
dan de
later dan
ssp, neerlandica bloeit later
ssp. helleborine,
planmeeste planmidden
tot midden
de meeste
midden september.
ln het
m¡dden augustus
september. In
augustus tot
binnenland zijn de
het binnenland
ten van
van de
uitgebloeid.
ssp. helleborine dan uitgebloeid.
de ssp.
De ssp.
mij bekend,
nergens
neerlandica komt
voorzover mij
De
ssp. neerlandica
bekend,nergens
komt op
Schiermonnikoog, voorzover
opSchiermonnikoog,
groep.ies. Ze
Ze
zeer
kleine groepjes.
zeer talrijk voor, maar
inkleine
maar treedt vaak op als solitaire
of in
sol¡taire plant of

104
104

EURORCHIS
4, 1992
EURORCHIS 4,1992

is dan ook als zeldzaam te betitelen,

ln 1991 zijn enkele populaties nader bekeken. Ze leken alle uit de ssp. neerlandica le bestaan. lk ga er daarom van uit, dat alle planten uit de E helleborinegroep 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 groenachtig 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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populaties door
veel populaties
door verdroging,
zijn veel
zijn
verdroging, verruiging
ofeen
verruiging of
verdergaande successie
eenverdergaande
successie
verdwenen.
zoals Texel
Texel en
en Terschelling,
Terschelling, zijn nog
Waddeneilanden, zoals
verdwenen, Op
enkele Waddeneilanden,
Op enkele
nog
populaties aanwezig.
steeds populaties
Op Schiermonnikoog
Schiermonnikoog zijn
zijn in
in de
cie loop
loop der
der tijd
tijd in miniaanwezig. op
minipopulaties
maal
in de westelijke
kilometerhokken in
maal drie
helft van
drie kilometerhokken
westelijke helft
van het
heteiland
eilandpopulaties
gevonden. Daarnaast
gevonden.
conopsea volgens
Daarnaast kwam G.
G. conopsea
volgens mevrouw Hendriks
Hendriks te
te GroninGronin(mond. med.)
jaren geleden
gen (mond.
geleden tevens met
med.) enige
enige tientallen
tientallen jaren
met aanzienlijke
aanzienlijke aantalaantalpopulaties zijn echter al lang
len
van eiland
eiland voor.
midden van
len in
voor. Deze
het midden
Deze populaties
in het
verdwelang verdwenen.
komt de
Momenteel komt
de soort
nog slechts
nen. Momenteel
kleine duinvallei
soort nog
slechts in
één kleine
in één
zekerheid
duinvallei met
met zekerheid
voor.
omgeving zijn
zijn zo
zo af en toe
kleiner valleitje in
ln een
nog kleiner
in de
voor. In
onmiddellijke omgeving
een nog
de onmiddellijke
toe
paar exemplaren
ook
weleens
een paar
exemplaren gevonden.
ook wel
eens een
planten van
De
van G.
De planten
behoren tot de
G.conopsea
Schiermonnikoog behoren
op Schiermonnikoog
conopsea op
variëteit
de variëteit
friesica.
ln onderstaande
tabel worden
worden de verschillen
tussen de var.
verschillen tussen
onderstaande tabel
friesica. In
vat, conopsea
conopsea en
de var. friesica
friesica aangegeven:
aangegeven:

tot

Tabel 3
Kenmerk
Kenmerk

var. conopsea
conopsea

var. friesica
friesica

Habitus
Habitus
Bladeren
Bladeren

plant vaak
slank, langer dan 25 cm
vaak slank,
cm
vrij kort
en smal
kort en
smal
verspreid langs de stengel
geen rozet vormend
vormend
vrij
losbloemig
vrij losbloemig
veelal
veelal lichtroze
half
half juni -- eind
eind juli

gedrongen, veelal
plant gedrongen,
veelal lager
lager dan
dan 25 cm
bladeren
langer en breder
bladeren langer
de onderste
onderste bladeren
b¡¡een
bladeren dicht bijeen
een
vormend
een schijnrozet
sch¡jnrozet vormend
dichtbloemig
dichtbloemig
hard
roze
hard roze
half
half augustus
augustus -- half
half september
september

Aar
Bloemkleur
Bloemkleur
Bloeitijd
Bloe¡tijd

Volgens
(1958) is de var. friesica
Vermeulen (1958)
Volgens Vermeulen
duinen, dat
friesica een oecotype
oecotype van onze duinen,
vooral voorkomt
in matig
voorkomt in
matigvochtige,
watoudere
vochtige,wat
kalkhoudend
opkalkhoudend
oudereduinvalleien
duinvalleienop
humeus
overstoven.
zand zijn overstoven.
humeus zand, die met vers, kalkhoudend
kalkhoudend zand
De
De meningen
variëteit lopen
lopenuiteen.
de variëteit
meningen over de status van
uiteen, Volgens
Volgens sommigen
van de
sommigen

planten uit
wijken
duinvalleienniet
niet sterk
sterk genoeg
genoegaf
af om
om tot
de Nederlandse
wijken de
uit de
de planten
Nederlandse duinvalleien
gerekend. Bij
een aparte
Bij het in cultuur
variëteit te kunnen
nemen van
van
aparte variëteit
kunnen worden gerekend.
cultuur nemen
(bladeren,
plantuit
een
uitde
behouden(bladeren,
duinenbleven
blevensommige
deduinen
sommigeeigenschappen
eigenschappen behouden
een plant
(lengte).Gedetailleerd
bloeitijd),
maar verdween
verdween een
kan
onderzoek kan
andere(lengte).
bloeitijd), maar
Gedetailleerd onderzoek
eenandere
wellicht
klaarheid in
in deze
zaak brengen.
brengen.
deze zaak
wellicht klaarheid
voor in een vorm van het
G.
komt op
het
var. friesica
conopsea var.
G, conopsea
friesica komt
Schiermonnikoog voor
op Schiermonnikoog
Pyrola-Salicetum
Pyrola minor en P.
rotundifotia en
spec.
P. rotundifolia
Dactylorh¡za spec.
Pyrola-Salicetum met o.m. Pyrola
en Dactylorhiza
Kenmerkend
is de
de vrij vochtige standplaats
half vergaan
vergaan
Kenmerkend is
een laag
laag zuur en half
standplaats waar een
zeewatet
strooisel,
metzeewater
ofoverspoeld
ruwe humus,
overspoeld met
humus, wordt
wordtoverstoven
strooisel, ofwel ruwe
overstoven of
(Westhof et al.
(Westhof
Schiermonduinvallei op
opSchiermonkleineduinvallei
komtininde
1969). Overstuiving
dekleine
Overstuivingkomt
al. 1969).
geheel vastliggen.
gebied de
nikoog
vastl¡ggen,
niet geheel
aangezien in dit
nikoog frequent voor, aangezien
duinen niet
de duinen
dit gebied
Er
Mogelijk
duinvalleien. Mogelijk
ontstaan hier
hiernog
enduinvalleien.
nieuweduinvormen
duinvormen en
Er ontstaan
nogsteeds
steedsnieuwe
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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 waarschijnlijk de zeldzaamste Nederlandse orchidee die op Schiermonnikoog voorkomt. Deze soort kwam vroeger op
vrij veel plaatsen in de duinen voor.

'l

Daarnaast was de soort ook bekend
van een aantal plaatsen in Zuid-Lim-

burg. Helaas is Herminium daar reeds

tijd verdwenen. ln de
duinen van Noord- en Zuid-Holland
komt Herminium nog slechts sporadisch voor. Van de Waddeneilanden
is de soort alleen bekend van Texel
sinds lange

en Schiermonnikoog.

Vermeulen

(1958) vermelt Hermínium als algemeen op Schiermonnikoog. D¡t is ten
dele nog steeds het geval. H. monorcñrs 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 volgende iaar slechts enkele tientallen.

ìterminiummonorchis
Herminiurn slechts met
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

ln 1991 kon
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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 donkere 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, Dactylorhiza 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 naaldenstrooisel. 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 theoretisch 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 determinatieproblemen, aangezien de hybride zeer vofmenrijk is. Dit staat mogeli.¡k in
verband met terugkruisingen naar één van de oorspronkelijke oudersoorten.
Dankwoord

Op deze plaats wil ik iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt deze
publikatie te vervaardigen. Mijn dank gaat met name uit naar Jan Bosch, Paul
Verbij en Kees Soepboer van Natuurmonumenten voor hun stimulerende medewerking, en verder naar Kees van de Wal en de heer Koning voor hun coöperatieve ¡nstelling bij het verzamelen van vindplaatsgegevens. Daarnaast wil ik
Robert Groenveld van de tekenkamer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in de provincie Drenthe bedanken voor het vervaarigen van de
basiskaart van Schiermonnikoog.
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Verspreidingskaarten
De legenda van de kaarten is als volgt:

!
O
O

waarnemingen tussen 1960 en 1979
waarnemingen tussen 1980 en 1984
waarnemingen tussen 1985 en 1991

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 voortgezet. Met name voor het beheer is het belangrijk te volgen hoe de bestandsontwikkelingen ziin.
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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. September 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).
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Dit nummer is vanuit Nederland te bestellen door overmaking van f 20,- lverzending 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 32O0800.827-65 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 (Subskriptionspreis 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
- N.B. nr.3 : st¡ll deliverable: f 2O,accepted.
Subscriptions (regular forwarding at pre-publication prices) will be received at:
Uitgeverij KNNV, Oudegtacht23T, NL-3511 NK Utrecht.

