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ORCHIDEEiIN IN DE VERCORS

Verslag vân een voettocht en een actueel overzicht van de orchideeënkartering

Jan van der STRAATEN, Marijke VERHAGEN en Hans DEKKER

Zusammenfassung

Die beiden ersten Autoren haben 1993 etne 24O Kilometer lange Fußwanderung durch
den Vercors gemacht und dabei alle vom Pfad aus sichtbaren Orchideen inventarisiert.
Auffällig war, daß viele Arten in verhältnismZßig wenigen Exemplaren beobachtet

wurden. Während einer gleichartigen Fußtour 1991 durch die Ligurischen Apenninen
wurden hingegen wenige Arten gesehen, diese aber in sehr großen Mengen. Der dritte
Autor hat 1992 den Vercors wieder besucht. Pràsentiert werden Verbreitungskarten, die

auf Bestandsaufnahmen vieler Liebhaber basieren, unter denen auch französische

Floristen. Die Gesamtzahl der im Vercors beobachteten Arten beträgt jetzt 60, die
Höchstzahl der Arten per Grundfeld von 5 x 5 Kilometem 38. 16 Grundfelder von 25

Quadratkilometem sind jetzt bekannt, in denen mehr als 25 Arten vorkommen.

Summary

The flrrst two authors made a 240 kilometers long hiking-tour through the Vercors in
1993, during which they counted the numbers of all orchids seen from the path. It
appeared that relatively many species were present in small numbers. During a similar
tour in 1991 through the Ligurian Apennines only few species were observed, but in large

numbers. The third author visited the Vercors again in 1992. Distribution maps are

presented, based on inventories of quite a number of florists, among them also french
florists. The total number of species observed in the Vercors is at the moment 60. The

highest number of species in a field of 25 square kilometers (5 x 5 km) is 38, whereas

16 of these fields are known with each more than 25 species of orchids.

Résumé

[æs deux premiers aùteurs ont fait en 1993 une randonnée à pied de 240 kilomètres à
travers le Vercors, durant laquelle ils ont compté toutes les orchidées visibles du sentier.

Ils ont observé und grand nombre d'espèces avec un petit nombre de plarltes. Par contre,

durant une randonnée similaire en 1991 à travers les Apennins liguriens ils ont observé

peu d'espèces avec un grand nombre de plantes. [æ troisième auteur a de nouveau visité
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le Vercors en L992. Des cartes de distribution sont présentées, basées sur des inventaires
de plusieurs floristes, parmi eux aussi des floristes français. Actuellement le nombre total
d'espèces est de 60; le plus grand nombre d'espèces dans un car¡é de 5 x 5 km est de 38;
il y a 16 carrés de 5 x 5 km comptant plus de 25 espèces.

Inhoud

Voorwoord
l. Inleiding
2. Het inventariseren
3. Het gebied
4. De bedreigingen
5. Resultaten van de kartering tijdens de voettocht
6. Bespreking van de tijdens de voettocht gevonden soorten
7. Stand van zaken van de kartering
8. Bronnen
9. Dankwoord
10. Overige opmerkingen pet soort
ll. Verspreidingskaartjes
L2. Literatuur

Yoorwoord

Dit artikel bestaat uit twee gedeelten. In de eerste plaats is het een \ileetgave van de
resultaten van orchideeëntellingen tijdens een voettocht door de eerste twee auteurs.
Hierbij zþ soorten varaf het pad geteld om inzicht te krijgen in de grootte van de
populaties van orchideeën in de Vercors. In paragraaf 2 tot 6 wordt hiervan verslag
gedaan.

Daamaast wordt in paragraaf 6-10 de laatste stand van zaken gemeld van een kartering
van het gebied door de derde auteur. Hierbij worden nieuwe verspreidingskaarten
gepresenteerd van de orchideeðn van de Vercors. Het betreft hier voornamelijk vondsten
die gedaan zþ door leden van de Werkgroep Europese Orchideeen van de Koninklijke
Nederla¡rdse Natuurhistorische Vereniging, door Franse orchideeënken¡ers en door enkele
andere flo¡isten. In deze verspreidingskaafen ziþ eveneens de kwantitatieve gegevens
verwerkt, die zijn verzameld tijdens de voettocht.
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l. Inleiding

Van 8 tot 29 meí 1992 hebben de eerste twee auteurs een voottocht gemaakt door de

Vercors, een kalkplateau ten zuiden van Grenoble in Frankrijk, gelegen tussen de dalen

van de Isère, de Drôme en de D¡ac. Het gebied ligt in de departementen Drôme en Isère.

Wij volgden hierbij steeds zogeheten Grandes Raldonnées (GR), gemarkeerde en

beschreven routes, waarbij voomamelijk van paden en bergpaden gebruik wordt gemaakt.

Wij volgden de GR 9 van Saillans in het dal van de Drôme tot de Signal de Naves ten

noorden van Autrans. Via de GR 91 die van St-Nizier-du-Moucherotte vlakbij Grenoble

loopt, bereikten wij Jasse du Play, waama wij afdaalden naa¡ la Chapelle-en-Vercors.

Hier volgden wij twee Petites Randonnées ten noordwesten en ten noordoosten van het

dorp. Vervolgens liepen wij de GR 95 van Vassieux naal Die in het dal va¡ de f)rôme.

Vanuit Die namen wij tenslotte een Petite Randonnée via de Abbaye de Valcroissant. De

lengtes van de Petites Ra¡rdonnées bij la Chapelle-en-Vercors wa¡en ieder twee kilometer

en die bij Die vier kilometer. De totaal door ons afgelegde afstand bedroeg ongeveer 240

kilometer. De route is ingetekend op de kaarten. De afsta¡rd van Autrans naar St-Nizier-

du-Moucherotte en van la-Chapelle-en-Vercors naar Vassieux werd per openbaar vervoer

afgelegd.

Onderweg hebben wij alle orchideeën die va¡raf het pad zichtbaar waren, geteld. Wij
gebruikten daarbij kaart 12 van Didier Richard, schaal 1 : 50.000. Op deze kaart was een

UTM-raster van vijf bij vijf kilometer aangebracht. De door ons getelde orchideeën

werden in dit raster in het terrein ingetekend en thuis op de verspreidingskaartjes

verwerkt, die bij dit artikel zþ gevoegd. Aangezien wij aìle bagage, inclusief tent en

slaapzakken op onze eigen rug moesten vervoeren, hebben wij zo weinig mogelijk

materiaal meegenomen. Voor de twee kloeke delen van La¡rdwehr was dan ook geen

plaats ingeruimd. Wij hebben het probleem van het meenemen va¡ determinatiewerken

echter opgelost door de relevante afbeeldingen en teksten var La¡rdwehr (1977) en Buttler

(1986) thuis op dia's te fotograferen. Wanneer deze diastroken in het terrein tegen het

licht werden gehouden, konden ze mel behulp van een flinke loupe perfect worden

afgelezen. Op deze manier bespaarden wij ons aardig wat gewicht!

Reeds eerder hebben wij op een dergelijke manier een tocht door de Ligurische

Aperurþen gemaakt (Van der Straaten en Verhagen, 1992). Tijdens de tocht door de

Vercors hebben wij andere methoden van onderzoek toegepast dan in de Apennijnen. In

de eerste plaats hebben wij in de Vercors alle orchideeen stuk voor stuk geteld. Hoewel

dit veel moeite kostte, bleek het toch uitvoerbaar doordat het aantal planten per soort

langs het pad aanzienlijk lager was dan in de Apennþen. Daar was veelal sprake van een

gering aantal soolten, die echter plaatselijk in zeer grote aantallen voorkwamen. We

hebben de aantallen daar dan ook geschat. In de Vercors was biþa steeds sprake val een

groot aantal soorten, die in veel geringere aantallen voorkwamen. Tellen behoort dan tot

de mogelijkheden. Evenals in de Apennijnen hebben wij alleen bloeiende planten geteld,

die va¡raf het pad zichtbaa¡ waren.
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2. Het inventariseren

In een vorig afikel hebben wij al uiteengezet, \ryaarom tellingen va¡r orchideeën in een
groot gebied belangrijk zijn (van der Straaten en verhagen, 1992). Het is van belang dat
de tellingen via een gestandaardiseerde methode wo¡den uitgevoerd, zodat herhaling van
hetzelfde onderzoek in principe mogelijk is. Daarom hebben wij ook hier een in het
terrein met behulp van markeringen vastgelegde route gevolgd; bovendien ligt de route
ook vast op de topograhsche kaaf, zoals die is ingetekend door de Fédération Française
de la Ra¡rdonnée Pédestre in het gidsje van de Vercors (Anonymus, 1990).
veel onderzoek naar orchideeen wordt met behulp vân een auto uitgevoerd. De daarmee
verkregen resultaten geven waarschþlijk voor een belangrijk deel tevens de verspreiding
van asfalt weer. Overigens geldt voor ons dat het zelf te voet verkennen van een gebied
als de Vercors, waarbij ieder stuk een nieuwe verrassende vondst kan bevatten, op geen
enkele manier kan worden geevenaard. Bewust zljn wrj de tocht in Saillans begonnen. Op
deze ma¡rier liepen wij steeds verder naar het noorden; bovendien nam de hoogte va¡r het
terrein naar het noorden toe. Dat betekent dat wij als het wa¡e met het seizoen meeliepen.
voor het tellen va¡r planten die in een bepaalde periode in bloei komen, is deze methode
de beste. Desondanks is de invloed va¡r het seizoen duidelijk op sommige kaarten af te
Iezen. Zo s\ond Orchis purpurea begin mei in volle bloei. Toen wij echter eind mei
vanuit vassieux weer n¿vìr het zuiden trokken, was deze orchidee bþa uitgebloeid. Het
gevolg is dat va¡r deze soort de a¿ntallen in het laatste deel van de tocht te laag zþ. Bij
de bespreking per soort wordt aa¡r dit punt aandacht besteed, als dat noodzakelijk is.
Wij hebben de aantallen geteld vanaf het pad zover het oog rijkt. Daarbij dient opgemerkt
te worden datdezp afstand voor verschillende soorten niet dezelfde is.Zo zal men een
bloeiende Orchis purpurea veel gemakkelijker opmerken dan een bloeiende Ophrys
inseclifera. Het aantal exemplaren op de verspreidingskaartjes is dan ook het aantal
w¿nrgenomen exemplaren. Dit verschil in waameemba¿rheid zal voor andere
inventariseerders op dezelfde marier spelen, zod¿t dit verschijnsel de gestandaardiseerde
methode niet noemenswaardig berrvloedt.
Het weer was in de voorafgaande periode warm geweest. Aan de ontwikkeling van de
vegetatie was dit heel duidelijk le zien. Zo was de sneeuw overal verdwenen, terwijl
omstreeks half mei in andere jaren boven 1500 meter vaak nog veel sneeuw te vinden is.
Tijdens de tocht was het weer over het algemeen goed. Wij hebben alleen gelopen bij
goed zicht en bij droog weer. Het laagste deel van de tocht was in Saillans (280 meter)
en het hoogste punt was de top van de Moucherotte (1901 meter). Het eerste deel van de
tocht lag meestal beneden 1000 meter; het tweede deel lag er meestal boven. Op kaaf
2 is de hoogteverdeling van het gebied aangegeven. Per blok is weergegeven tot welke
hoogteklasse het gootste deel va¡r het blok behoort. Bij de bespreking per soort is deze
kaa¡t van belang.
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3. Het gebied

De Vercors is een kalkplateau dat op de scheiding ligt van het mediterrane, continentale
en het alpiene klimaat. Door Dekker (1989) is een goede beschrijving van het gebied
gegeven, waamâar wij hier verwijzen. wij vestigen er de aandacht op, dat de verdeling
tussen de verschillende klimaatgebieden zeer gecompliceerd is. In de eerste plaats valt het
niet mee om van alle planten precies te zeggen tn welk klimaatgebied zij hun optimum
hebben. In veel gevallen is er eerder sprake van overgangszones met allerlei gradiënten.
Het dal van de Drôme in het zuiden en het zuidwestelijke deel van het dal van de Isère
zþ duidelijk mediterraan. De berggebieden in het oosten en noorden zijn alpien. Alle
andere gebieden vormen een lappendeken vân allerlei overgangen.
Er wordt wel eens verondersteld, dat de mediterra¡e invloeden via de dalen va¡r de
uitgesleten kloven hun invloed tot op het plateau doen gelden. De mediterrane invloed
is echter op de plateaus veel meer gebonden aan de hellingshoek op het zuiden en de
hoogte boven zeeniveau. Ook op het plateau komen mediterrane vegetaties voor die niet
worden bepaald door de invloed van de dalen maar door de ligging op het zuiden. Dat
betekent dat er op allerlei onverwachte plaatsen mediterrane vegetaties voorkomen. Een
complicerende factor is het gebruik van de bodem. Grote delen van het hoger gelegen
plateau zþ begroeid met sparen- en beukenbossen. De bodems in deze bossen ziþplaat-
selijk uitgeloogd en daardoor verzuurd. Dat betekent dat bepaalde soorten hier niet voor
kunnen komen. Men zou geneigd zþ dit aan de alpiene invloed of aan kalkarmoede toe
te schrijven; dat is echter te simpel. Zo vertonen sommige hoog gelegen geisoleerde
graslandjes tussen het bos, die op het zuiden gelegen zijn, ondanks hun hoge ligging
duidelijk mediter¡ane trekken. Bij de bespreking per soort wordt nader op deze
problematiek ingegaan.

4. De bedreigingen

Een groot deel van het gebied heeft sinds 1970 de status van Parc Naturel Régional
gekregen. Dat betekent dat a¿¡ de natuur een belangrijke waarde wordt toegekend.
Daâmâast zljn deze parken ook bedoeld om investeringen in het gebied te krijgen,
waardoor werkgelegenheid kan worden gecreëerd voor de plaatselijke bevolking. Grote
delen van het Franse plattelard hebben namelijk van ontvolking te lijden. Dit kan alleen
door een gerichte politiek worden tegengegaan.
Deze doelstelling kan op gespannen voet staan met het belang van de natuur. zo ziþ er
in de omgeving van Lans-en-Vercors en van Villard-de-Lans een aantal skiliften tegen
de oostelijke berghellingen gebouwd, die een zeer emstige aantasting van het landschap
vormen. Bovendien zþ bossen gekapt om skiers de gelegenheid te geven naar beneden
te glijden. zodoende kijgen wind en regen vrij spel, waardoor de bodem erodeert en de
natuurlijke vegetatie wordt aangetast. weliswaar poogt men de pistes groen te krijgen
door ze met gras in te zaaien; het resultaat is echter heel pover, terwijl het aantal orchi-
deeën en andere voor alpiene grashellingen kenmerkende planten op dezerrgraslandenrl
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minima¿l is. In de ômgeving van deze skigebieden ziþ enkele appartementenkolossen

gebouwd, die in lelijkheid en omvang nauwelijks kunnen worden geëvenaard. Gelukkig
is de rest van de Vercors voor een belangrijk deel van dit sool aantastingen verschoond
gebleven.

Een andere bedreiging is de agrarische sector. De winning van hout is belangrijk in het
gebied. Sparren en beuken groeien hier onder optimale omstandigheden van veel zon en
voldoende neerslag. De opbrengsten van het bos in hoeveelheid hout per hectare in de

Vercors behoren tot de hoogste van Frarkrijk. De meeste bossen worden dan ook nog
steeds commercieel geëxploiteerd. Hoewel de invloed van dezp exploitatie op sommige
plaatsen nogal negatief is, liggen de bossen er over het algemeen goed bij. Zure regen
speelt geen grote rol, doordat de neerslag van verzurende stoffen relatief laag is en

doordat het hier bovendien om een kalkbodem gaat, die het zuur gemakkelijk kan
neutraliseren.

Naast bosbouw speelt veeteelt een grote rol. Op het noordelijke deel van het plateau gaat

het vooral om koeien, die worden geweid in de graslanden die in de valleien liggen langs

de beekjes die daar doorheen lopen. Deze graslanden ontvangen op veel plaatsen

kwelwater, waardoor bronnetjes en kleine moerasjes voorkomen. Op deze plaatsen komen
Geum rivale, Ajuga reptans, Caltha palustris, Trollius europaeus en Dactybrhiza majalis
voor. Deze vegetatie verdraagt slechts een bepaalde intensiteit van het grondgebruik; op
sommige plaatsen is de intensiteit te hoog voor de instandhouding ervan. Het is ons

onduidelijk in hoeverre hier bewust een voor de vegetatie goed beheer wordt gevoerd.

Tijdens een bezoek begin maart bleek, dat de hoeveelheid smelt- en kwelwater in de

flanken van dezp dalen zner hoog is, zod¿t intensivering van het grondgebruik slechts

plaatselijk mogelijk is.

Een zeker zo gÍoot probleem is de extensivering van het grondgebruik. Deze doet zich
vooral voor op de gronden die te ver verwijderd liggen van de hoofdverkeersassen in de

valleien. Het gevolg is dat een zeer groot deel van de boerderijen buiten deze centrale
dalen verlaten is en in puin ligt. De weilanden in de omgeving van deze boerderijen slaan

dicht met struiken als Sleedoom, waarna later gesloten bos optreedt. Deze gronden liggen
meeslal op de wat steilere hellingen. Door het aanleggen van teÍassen en het bouwen van
muurtjes werd de grond hier van oudsher op zþ plaats gehouden. Bovendien werd in het
winterhalfjaar de afgespoelde humus met behulp van korven weer naa¡ boven gebracht.

Als deze gronden agrarisch niet meer worden gebruikt, treedt pas in een latere fase

verbossing op. Eerst vervallen de terrassen en de muurtjes en neemt de erosie

kwaadaardige vormen aan. Dezp ontwikkeling is ongunstig voor vegetaties met
orchideeen die afhankelijk ztpvan graslandjes en zomen die op een extensieve manier
worden bewerkt.
Op het zuidelijke deel van het plateau overheerst extensieve schapenteelt. Men t¡ekt daa¡

nog steeds in het begin va¡r de zomer met grote kudden schapen naar toe (transhumance).

Het gaat hier om een praktisch onbewoond gebied; het is een kalkplateau met weinig
humus. Het opgeven van dezp beweiding zou het verlies van een waardevolle beheers-
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vorm betekenen. Opslag van kreupelhout en plaatselijke bosopslag is dan het gevolg. Een

belangrijk deel van dit kalkgebied is een beschermd natuurgebied: [æs Hauts Plateaux du

Vetcors.

5. De resultaten van de kartering tüdens de ioettocht

In de eerste plaats verwijzen wij naar de publikatie van Dekker (1989), die
verspreidingskaafjes geeft, waiìrop alle hem bekende gegevens zþ vermeld. Deze

kaartjes wijken af van de onze doordat ze alIæn aangeven of een soort in een blok
voorkomt of niet. Bovendien gaat het bij hem om het hele gebied, terwijl wij tijdens onze

voettocht "slechts" 32 hokken van vijf bij vijf kilometer langs een bepaalde route door-
kruisten. Als een door ons bezocht hok niet met een auto kon worden bereikt, wa¡en de

verspreidingskaarten bij Dekker nogal eens blanco, terwijl wij een groot aantal soorten

noteerden. Dit heeft zeker te maken met de geheel a¡rdere manier lvaarop onze gegevens

zþ verzameld. Bovendien kunnen van jaar tot jaar grote verschillen optreden in het
a¿¡rtal bloeiende exemplaren in een populatie. Op de verspreidingskaardes die verderop
in deze tekst zijn afgebeeld, worden de "oude" gegevens van Dekker v/eergegeven,

aangevuld met recente vindplaatsen (ne parcgaaf 7). Op de verspreidingskaatten ziþ
bovendien de resultaten van de voettocht vermeld; de daar genoemde aantallen per hok
zþ berekend per 1.000 meter pad in dat hok. Op deze manier speelt de werkelijke lengte
van het pad, dat in een bepaald hok ligt geen rol op het patroon van de versprei-
dingskaart.

Dekker (1989) vermeldt 55 taxa voor het gebied. Wij hebben er 29 gevonden. Dit lagere

aantal wordt veroorzaakt, doordat wij slechts een zeer beperkt deel varì de gehele

oppervlakte inventariseerden. Wij misten bijvoorbeeld de soorten die slechts op een

enkele plaats voorkomen en daar door velen worden bezocht. Bovendien waren wij er
slechts in de maand mei. Soorten die vroeger of later bloeien, hebben wij gemist. Dit doet
zich vooral voor met de meer alpiene soorten. Het is ons onduidelijk of deze soorten in
grote aantallen in het oostelijke gebied voorkomen. Toen wij daar doorheen trokken, was

de sneeuw net weg, zodatTraunsteinera gbbosct, Pseudorchis albida, Nigritella nigra en

Corallorrhiza trifida door ons niet konden worden gevonden.

Als wij de Vercors vergelijken met de Ligurische Apenniþen zien we zeer duidelijke
verschillen. Daar telden wij niet meer dan negen soorten, \\,aarvan de meeste echter in
ze,er grote aântallen voorkwamen. Het betreft daar vooral subalpiene soorten. In de

Vercors gaat het om een veel breder spectrum, wat het overgangsklimaat van dit gebied

karakterisee¡t. De Ligurische Apenniþen hebben veeleer een Atlantisch klimaat, waardoor
de mediterrane invloed er geringer is.
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6. Bespreking per soort van tijdens de voettocht gevonden soorten

Aceras anlhropophorum
In de boven de 1000 meter gelegen blokken komt de soort nauwelijks voor; het
hoofdverspreidingsgebied ligt zelfs beneden de 700 meter. Alle groeiplaatsen bevinden
zich in zonnige kalkgraslanden, waar de vegetatie niet al te hoog wordt. Als de

graslanden door extensivering dichtgroeien, verdwijnt de soort snel. Op enkele plaatsen

komt ze ook in bermen van paden en wegen voor. In het bos of tussen het kreupelhout
hebben wij nooit pla:rten aangetroffen. Dekker (1989) vermeldt "dat de soort in kleine
groepjes voorkomt, maar lokaal zoals bij Saillans kan zij grote populaties vormen". Onze

ervaringen waren anders. Uit de verspreidingskaarten blijkt dat als de Poppenorchis

voorkomt, het in meer dan de helft van de gevallen om hoge dichtheden gaat. Kennelijk
zijn er lokale verschillen. De grootste aantallen vonden wij niet bij Saillans, maar bij Die,
la Chapelle-en-Ve¡cors en Pont-en-Royans.

Anacamptís pyram idalís
Door de relatief late bloeitijd van deze orchidee misten wij vooral in het zuidwestelijke
deel va¡r de route waarschþlijk grote aantallen Anacantptis. De planten bij Choranche

en Pont-en-Royans stonden net in bloei. Ze stonden daa¡ in een kalkgrasland met een

spaarzame begroeiing. Volgens de verspreidingskaart van Dekker (1989) komt de soort
niet voor in het tweede hoger gelegen deel van onze route. Dit is in overeenstemming met
onze gegevens; wij vonden ze daar nergens. Dat wijst erop dat Anacarnpris waarschijnlijk
laaggelegen groeiplaatsen prefereert of op de hoger gelegen plaatsen nog niet in bloei
stond.

Ceph alanlhera damasoníum
Behoudens een enkele uitzondering vonden wij de soort alleen rondom Die. Daar ging
het steeds om enkele exemplaren, die verspreid in de grove-dennenbossen stonden. In
beukenbossen hebben wij ze nooit gevonden. We vonden de planten, die net in bloei
stonden, op een hoogte va¡ 500-600 meter. Het lijkt ons toe dat, in de periode dat wij het
gebied bezochten, eventueel aanwezige exemplaren tot een hoogte va¡r 1000 meter zeker

in bloei zouden hebben gestaân. Wij hebben ze ook in de hogere delen van de route
echter nergens gevonden. Wij trekken daaruit de voorzichtige conclusie daL deze soort in
grote delen van de Vercors als zeldzaam is te beschouwen. Wij hebben in vijf blokken
in totaal niet meer dan 35 exemplaren gevonden. Dit hangt samen met het zeer verspreide
voorkomen. Een 'hormale" verspreidingskaart waarbij een blok zwa¡t wordt gekleurd, als

de soort in een blok is gevonden, geeft in dit geval waarschijnlijk een veel te optimistisch
beeld van het voorkomen.

C e p h al an lh e ra lo ng ìþ lia
Dekker (1989) vermeldt de soort voor een aantal blokken ten noorden va¡r Saillans die
wij eveneens bezochten; wij vonden ze er echter niet. Dit kan op toeval berusten; wij
kregen echter de indruk dat wij ze daar niet hebben gemist. Op de groeiplaatsen in de
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omgeving van Pont-en-Royans, waâr wij enkele dagen later wæen, stonden de planten

namelijk - ook op wat grotere hoogte - in volle bloei. Wij vonden de soort vooral rondom

Pont-en-Royans en in de omgeving va¡r Die. Ze stonden daar voomamelijk in grove-
dennenbossen en op plaatsen waar het bos open en laag was. 7n werden bþa steeds op

hellingen aangetroffen en niet op vlakke stukken. Hoewel Dekker (1989) vermeldt dât de

soort op grote hoogte kan voorkomen, hebben wij ze daar nergens aangetroffen; alle
groeiplaatsen lagen beneden 1000 meter.

Cephalanthera rubra
Voor deze soort waren wij veel te woeg. Eind mei vonden wij één bloeiend exemplaar

in de omgeving van Die.

Dactylorhiza tuchsíi
Hetzelfde geldt voor deze soort. Eind mei vonden wij grote aa¡rtallen op en langs het pad

in een grove-dennenbos in de omgeving van Die. Ze begonnen toen net te bloeien. De

andere vondsten hebben betrekking op een enkel exemplaar dat op een gunstige
groeiplaats net in bloei was gekomen.

Daclylorhìza maculata
Ook voor deze soort waren wij te vroeg. Op gunstige gro€iplaatsen stond hier en daar een

exemplaar in bloei.

Daclylorhiza majalis
Wij vonden deze orchidee uitsluitend in weilanden op ongeveer 1000 meter hoogte,
gelegen op de hellingen van de centrale valleien, waar kwelwater naar buiten treedt. Ze
staan daar in gezelschap van Trollius eutopaeus, Cabha palustis en Geum rivale. W\j
vonden de soort in de omgeving van Autrans, la Chapelle-en-Vercors en St-Nizier-du-
Moucherotte. Op de geschiktste plaatsen wlter.ze daar in fli¡ke aa¡rtallen aan te treffen.
De hier bedoelde weilanden werden door ons alleen in het noordelijke deel van de

centrale valleien bezocht. Aangezien in het gehele centrale gebied vergelijkbare weilanden
voorkomen, Iijkt het ons toe, dat ze ook daar in redelijke aa¡rtallen voorkomt. Inten-
sivering van het grondgebruik zoals ten noorden varl Rencurel leidt zeker tot verdwþing
van de soort.

Daetylo rhiza samb ucina
Dit is de enige soort waarvan het niet steeds mogelijk was, het exacte aantal te tellen.
Vooral in de omgeving van læoncel is het aantal exemplaren zeer hoog. Per blok werden
daar tot 15.000 exemplaren geteld. Men dient zich daarbij te realiseren, dat het hier alleen

ma r Eaat om het aantal exemplaren langs een pad, dat door een blok van vijf bij vijf
kilometer loopt. Dat betekent, dat het totaal aantal exemplaren per blok waarschþlijk
tussen 500.000 en 1.000.000 ligt. Uit de verspreidingskaart blijkt niet alleen dat de soort

de lager gelegen delen mijdt, maar ook dat men de planten tevergeefs zal zaeker op hoog
gelegen lokaties, die zonnig ziþ en op het zuiden liggen, zoals aan de zuidelijke kant van
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de col de cassieux (1322 m). Op deze delen overheerst een droge, kalkminnende

vegetatie, die de Vlierorchis niet prefereert. De planten zijn vooral te vinden boven 1000

meter; we vonden ze tot een hoogte van 1600 meter. Optimale groeiplaatsen zþ extensief

begraasde weiden, waar de bodem licht ontkalkt is. Daamaast vinden we de Vlierorchis

tussen jeneverbesstruwelen en a¿n de ra¡rden van bossen. Op kalkgraslanden, ook wanneer

deze hoger gelegen zijn, zal men de soort niet aantreffen. Het belangrijkste verspreidings-

gebied is rondom Leoncel in het zuidwesten; daamaast komt ze vooral voor in het

noordwestelijke en het oostelijke gedeelte van de Vercors. Dit laatste verspreidingsgebied

komt op de verspreidingskaart van Dekker (1989) niet goed uit de verf.

Epìpactís helleboríne
Voor deze soort wafen wij veel te vro€g, Ats de Breedbladige wespenorchis nog niet

bloeit, is zij vegetatief evenwel redelijk waameembaar. f)e op de kaart ingetekende

exemplaren hebben hierop betrekking. De kaart kan geen beeld geven van de verspreiding

van deze plant, aangezien veel meer exemplaren zouden zijn geteld als de planten in bloei

hadden gestaån.

Epipaclß lremolsiì
Eén exemplaar werd gevonden ten oosten van Die. De groeiplaats lag op een hoogte van

300 meter. Het stond hier aan de rand van een bosje in de zon op een zuidhelliag.

Gymnadenia conopsea

Ook voor deze soort waren wij veel te vroeg. De kaart geeft dan ook geen goedbeeld van

de verspreiding van de Grote muggenorchis

H im a ntoglo s s um h¡rc ¡nu m

De soort begon pas te bloeien aan het einde van onze tocht. Toen vonden wij de

Bokkenorchis regelmatig. De kaart geeft geen betrouwbaar beeld va¡r het voorkomen van

deze soori.

Limodorum abortivum
f)e kaart laat zíen dat wij de Aspergeorchis slechts op drie plaatsen hebben aangetroffen.

Het is bekend dztdeze plant in het ene jaar veel algemener voorkomt dan in het andere.

wij hebben de stellige indruk, dat we een slecht jaar hadden getroffen. Dekker (1989)

geeft namelijk de indruk, dat de soort lokaal veel algemener is, dan op grond van onze

waamemingen zou blijken. Overigens blijkt uit de verspreidingskaart, dat de soort zeker

niet algemeen is in de Vercors. Zij komt slechts in een gering aantal blokken voor. De

indruk bestaat, dat het aantal exemplaren per blok laag is.

Lislera ovaln
De Keverorchis vonden wij tussen het struikgewas, langs het pad en in bermen, vaak in

gezelschap van Arum maculatum. Het gaat meestal om humusrijke, voedselrijke en min
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of meer vochtige standplaatsen. Op droge plaatsen hebben wij ze nooit gevonden. De

soort is niet algemeen; ze komt slechts op een beperkt aantal plaatsen voor, terwijl de

aantallen relatief laag njn.

Neottia nidus-avis
Wij hebben deze soort nergens in grote aantallen aangetroffen. Ze stonden op humusrijke
plaatsen in het bos, waar een flinke strooisellaag aanwezig is. In het noordelijke deel van
de Vercors hebben wij ze, ondanks ijverig speuren, nergens gevonden. De reden hiervan
is ons niet duidelijk. In de noordelijke Alpen komt deze plant namelijk op plaatsen voor
die veel overeenkomst vertonen met die in de noordelijke Vercors.

Ophrys araneola
In het deel van de Vercors dat wij bezochten, komt deze Ophrys-soorl alleen beneden

1000 meter voor. De soort is alleen te vinden op warme groeiplaatsen, vaak op het zuiden

gelegen, tn gtazige vegetaties. Men ka¡r evenwel niet stellen, dat het een typische soort

van de kalkgraslanden is; daar vonden we ze þist nauwelijks, Z.e komert vooral voor in
zoomvegetaties zoals kleine, door bosjes ingesloten grasveldjes, waa¡ het gras niet laag

is. Het is opvallend daL deze soort vooral voorkomt in het zuidwestelijke deel va¡r het
gebied. In de omgeving van Pont-en-Royans bevindt zich ook een belangrijke groeiplaats.

ln deze omgeving konden we ze echter op allerlei ogenschþlijk geschikte plaatsen niet
vaststellen. Uit de kaart krijgt men ook de indruk dat de soof zeker niet algemeen is in
de Vercors.

Ophrys d¡umana
De door ons vastgestelde vindplaatsen komen overeen met de door Dekker (1989)

vermelde. Hoewel wij vrij hoge aantallen per blok telden, is het aantal groeiplaatsen

beperkt. Alle planten stonden op voedselarme, droge en zonnige plaatsen. Voor een

nadere bespreking van deze soort verwijzen wij naar Dekker (1989) en Delforge (1988).

Ophrys holoserica
De door ons gevönden planten bloeiden volop. Het lijkt ons toe, dat wij niet veel planten

hebben gemist in het door ons bezochte gebied. Wij kunnen deze soort, in tegenstelling
tot Dekker (1989), niet algemeen noemen. Integendeel, afgenen van de enkele

exemplaren bij Choranche gaat het om slechts twee vindplaatsen, l¡r'ruÌr de soort evenwel
in flinke aantallen voorkomt. De planten stonden hier op droge, schaarsbegroeide kalk-
hellingen beneden 700 meter die volop in de zon lagen. Dergelijke terreinen bezochten

wij tijdens onze tocht regelmatig, maat Ophrys holoserica was steeds afwezig. Wij sluiten

niet uit dat het andere jaren anders is, omdat het aantal bij deze soort vãt jaar tot jaar

sterk kan varieren.
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Ophrys ínsectìfera
Dekker (1989) vermeldt de soort vooral voor de omgeving van Saillans. Wij hebben haar
daar echter nauwelijks gevonden, terwijl het algemene voorkomen ¡ondom Die niet uit
zþ gegevens blijkt. Wellicht wordt dit veroorzaakt, doordat men de bloeiende planten
zelfs langs het pad niet gemakkelijk opmerkt. Toevallige waamemingen gaan dan een rol
spelen. Wij vonden deze Ophrys-soort vooral tussen niet al te dicht struikgewas. De
voorkeur werd gegeven aan zuidhellingen. Meestal ging het om enkele exemplaren, maar
in de omgeving van Die was de soort beslist algemener.

Orchís mascula
Uit de verspreidingskaart blijkt dat het hier om een noordelijke soort gaat, die in het
zuiden van de Vercors opvallend weinig voorkomt. Hoewel Orchis mascula en
Dactybrhiza sambucina verschillende eisen aan hun groeiplaatsen stellen, is er een
opvallende overeenstemming in het verspreidingspatroon van beide soorten. Niet alleen
komen ze heel vaak in dezelfde blokken voor, maâr ook de dichtheid per blok ve¡toont
veel overeenkomsten. Beide soorten komen vooral in de subalpiene delen van het gebied
boven 1000 meter voor. Dactylorhiza sambucina prefereert daa¡ in de eerste plaats de
bergweiden; de Mannetjesorchis komt echte¡ in diverse terreintypen voor.Zo vonden wij,
in tegenstelling tot wat Dekker (1989) vermeldt, de planten vaak in het bos, tussen het
struikgewas of op de half dichtgegroeide weides tussen het struikgewas. Er waren weinig
orchideeðsoofen in de Vercors, die zo sterk geclusterd voorkwamen. Op sommige
plaatsen staan ze met vele honderden op enkele vierkante mete¡s.

Orchìs milìlarís
Terecht noemt Dekker het Soldaatje éên van de algemenere soorten van de Vercors. Wij
beschouwen deze soort - mel Orchis simia, Dactylorhiza sambucina et Orchis purputea -
als ka¡akteristiek voor de Vercors. Kalkgraslanden en bergweiden waa¡ honderden en nog
eens honderden vart deze orchideeën staan te bloeien, zijn buiten de Vercors dun gezaaid.
De door Dekker (1989) opgegeven verspreiding wijkt niet veel af vær de onze. Opvallend
zþ de hoge dichtheden ten noorden va¡r Saillans en in de omgeving van Pont-en-Royans.
Door ons is deze soof slechts een enkele keer boven 1000 meter gevonden. Het overgrote
deel van de planten groeit zelfs beneden 750 mete¡. Dit hangt vooral samen met de
optimale biotoop voor deze orchis, namelijk op het zuiden gelegen droge kalkgraslanden
met een enigszins sch¡ale vegetatie. Daamaast vonden we ze ook regelmatig langs bermen
en in grasveldjes tussen het kreupelhout, wanneer het tenminste om open en warme sta¡rd-
plaatsen gaat. Dit type groeiplaatsen troffen we boven 1000 meter niet veel a¿n. Dekker
(1989) vermeldt onder meer open bossen, maar daæ vonden we ze nooit. Opvallend is
het lage aantal exemplaren in de omgeving van Die. Het lijkt ons toe, dal Orchis militaris
over het algemeen lagere groeiplaatsen prefereert dan Orchß simia en Orchis purpurea,
die vaak op vergelijkbare plaatsen te vinden ziþ. 7n vonden we in de lange afdaling
va¡raf de Col de Vassieux (1322 m) in de richting va¡r Die (400 m) Orchis militaris pas
laag op de helling vlak voor Die. Orchis simia en Orchis purparea komen veel hoger op
de helling al voor. Het dichtgroeien van de kalkgraslanden als gevolg van een sterke
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extensivering van het agrarische grondgebruik, dat juist op dezn afgelegen en moeilijk
bereikbare grashellingen plaatsvindt, kan tot een sterke afname van de soort leiden.
Vernriging wordt door Orchis militaris slecht verdragen.

Orchis morìo
De verspreiding van deze soort wijkt volledig af van de groeiplaatsen in de Ligurische
Apennþen. Daar kwam de Harlekþ in zeer grote aantallen voor in bergweiden in
gezelschap van Dactybrhiza sambucina. HeI is daar een uitgesproken plant van
subalpiene bergweiden. Min of meer vochtige en licht grazige standplaatsen wo¡den daar
niet gemeden. In de Verco¡s vonden wij de Harlekiþ nooit in dit type teneinen. Wij
vonden ze niet in het zuidwestelijke deel, waar Dekke¡ (1989) de soort vooral lokaliseert,
maar in het noordoostelijke deel van het gebied. Wellicht wa¡en in het wa¡me zuidwesten
de planten al uitgebloeid. 7.e komen daar slechts op een klein aântal plaatsen
geconcentreerd voor op droge en schrale kalkgraslanden, waar slechts een dunne
humuslaag aanweztgis. Geen enkele keer was Dactylorhiza sambucina hier aan te treffen.
Het dichtgroeien van kalkgraslanden door extensivering van het grondgebruik zal deze
soof sterk doen afnemen, aangezten hij buiten deze biotoop niet voorkomt.

Orchís pallcns
Hierbij doet zich het eigenaardige verschþsel voor dat van de zes blokken, waarin wij
de soort aantroffen, slechts één blok ook door Dekker (1989) wordt opgegeven. Wij
vonden de planten nogal eens ver van de verharde weg op bergweiden, die tussen de
bossen liggen ingesloten, waar men alleen lopend kan komen. Het ligt voor de hand d¿t
veel van deze vindplaatsen niet worden vastgesteld, waflleer men met behulp van een
auto eens gaat rondkijken in de Vercors. Alle door ons gevonden planten groeiden boven
de 1000 meter. Hij groeit daar op plaatsen waar in de Ligurische Aperniþen Orchis
morio te vinden is: humusrijke, enigszins vochtige en gnzige bergweiden, waar Orchis
masculn vaak in de omgeving slaat. Een enkele keer vonden wij deze orchis in lichte
bossen; de gevonden aantallen waren daar echter niet hoog. Hoewel deze soof in het
algemeen als zpldzaam kan worden beschouwd, geldt dit niet voor de Vercors. Het gaat
hier om flinke aantallen.

Orchís purpurea
Uit de verspreidingskaart blijkt duidelijk dat het hier om een zuidelijke soort gaar. Het
is een fantastisch gezicht om deze grote en prachtige orchissoort met vele tientallen
tegelijk ten noorden van Saillans a¿n te treffen. Zij bloeien daar in kalkgraslandjes en
tussen de jeneverbessen op zuidhellingen. De soort komt in de wat lagere delen door de
gehele Vercors voor. Ze is veel minder veeleisend in haar standplaatsen dan Orchis simia
en Orchis militaris, die vaak op dezelfde plaatsen staat Orchis purpurea kan men echter
ook in de bermen vinden. Ze staan daar soms tussen het hoge gras en de kruiden. Een
enkele keer komt deze orchis ook voor in lichte grove-dennenbossen. De aantallen zþ
daa¡ echter niet hoog. Kenmerkend voor deze soort is dat ze nergens in grote aaniallen
voorkomt. 7n wordt vooral aangetroffen in veel lager gelegen blokken. Door de
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opvallende bloeiwijze kijgt men vaak de indruk dat er veel exemplaren in een blok staan.

Als men ze nauwkeurig telt, blijkt dit echter in het geheel niet het geval te zþ, zoals uit
de verspreidingskaart blijkt.

Orchìs simìa
De standplaatsen van deze soort komen sterk overeen met die van Orchis militaris: droge
kalkgraslanden op het zuiden gelegen met een schrale vegetatie. Zoals reeds is opgemerkt
komt deze soort hoger voor dan orchis militaris. Dat neemt niet weg dat wij ze slechts

vonden in de warmere gebieden rondom Pont-en-Royans, Saillans en Die. In de hogere
delen van de Vercors ontbreken de kenmerkende kalkgraslandjes. Ook deze soort heeft
sterk te lijden van vemriging en vooral van het dichtgroeien van de graslandjes als gevolg
van extensivering van het grondgebruik. Toch vinden wij op veel plaatsen nog grote
aantallen van deze prachtige orchissoort.

Orchis aslulala
Het lijkt ons toe dat wij in het zuidwestelijke deel van de Vercors te vroeg waren om
deze soort te vinden. Dekker (1989) vermeldt immers dzt ze overal te vinden is in de

buurt van Beaufort-sur-Geryanne, waar wij ze niet aantroffen. Deze orchis werd door ons

alleen beneden de 1000 meter gevonden. Ze kwamen vooral voor in niet al te schrale

kalkgraslanden, soms langs bermen en hier en daar in bergweiden. In open bos vonden
we ze niet.

Plalanlhera biþlia
Dekker (1989) noemt deze orchidee één van de algemeenste orchideeen in de Vercors.
Veel van deze opgaven betreffen in de bermen bloeiende exemplaren, die door hun
opvallende bloei varìuit een rijdende auto gemakkelijk kunnen worden waargenomen. Dit
algemene voorkomen blijkt niet uit de aantallen die wij tijdens de voettocht waamamen.

Alleen in de omgeving van Saillans en Die komen flinke populaties voor. Het lijkt ons

toe dat wij de soort tijdens onze tocht niet hebben gemist. In de eerste plaats troffen wij
van het begin tot aan het einde van de tocht goed bloeiende planten aan; bovendien is het
een opvallende soort. Zij komr echter bijna nergens in grote populaties op een klein
oppervlak voor. Het is net zo'n soort als Orchis purpurea, die ook verspreid voorkomt
en eveneÆns erg opvallend is. Men kijgt daardoor al snel de indruk d¿t er veel
exemplaren voorkomen. Als men nauwkeurig gaat tellen, ontstaat echter een ander beeld.

Deze soort komt vooral voor op enigszins vochtige plaatsen. In droge kalkgraslanden
hebben wij ze nooit gevonden. Hellingen in open bossen langs het pad, tussen het
kreupelhout en op bergweiden zþ de meest voorkomende plaatsen. Alle groeiplaatsen

lagen beneden de 1000 meter. Mogelijk zþ hoger gelegen populaties door ons gemist
aangenen die daar eerst later in bloei kunnen komen.

P lalan lh era c hl o ran tha
Het gaat hier slechts om twee exemplaren, die aan de rand van een vocbtige bergweide
stonden. Deze soof is dan ook uitgesproken zeldzaam in de Vercors.
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7. Stând van zaken Yan de kartering

Na de publikatie va¡r het artikel van Dekker (1989) over de orchideeen van de Vercors,

zþ vele floristen naar dit gebied gereisd om naar o¡chideeën te zoeken. Velen

bewandelden de platgetreden paden van hun voorgange¡s en leverden zodoende weinig
nieuwe vindplaatsen en soorten op. Uiteraard is deze consumptieve mãlier van

natuurbeleving volstrekt "legaal", indien dit niet tot overmatige verstoring van

waardevolle vindplaatsen leidt. Anderen hebben gehacht nieuwe vindplaatsen en soorten

te ontdekken. Na het a¡tikel uit 1989 is Hans Dekker doorgegaan met het verzamelen van

waamemingen voor een volgende publikatie. Hieraan wordt met dit artikel (voorlopig)
voldaan. Daamaast hebben wij voor dit artikel gebruik kunnen maken va¡r verspreidings-
gegevens die de laatste jaren zijn verzameld door een enthousiaste groep orchideeën-

liefhebbers onder leiding van de heren Henniker en Servier. Het doel van deze groep is

het uitgeven van een verspreidingsatlas van de orchideeèn van het departement Isère,

wâartoe het noordoostelijke deel van de Vercors behoort. Na het schrijven van het artikel
in 1989 kwam e¡ een contact tot stand tussen de mede-auteur van dit artikel Dekker en

de heer Henniker. Dit heeft geresulteerd in het over en we€r sturen van geautomatiseerde

vindplaatsgegevens, die voor beider onderzoeken gebruikt konden worden. Hierdoor is

de verspreiding van de orchideeén in het Isère-deel van de Vercors aanmerkelijk
inzichtelijker geworden.

De resullaten van alle insparuringen zþ te vinden in de vemieuwde verspreidingskaarten.
Van een groot aantal soorten ziþ de kaarten veel vollediger geworden. HeLzal echter nog
veel inspanningen vergen de kaarten in de komende jaren verder in te vullen door

aa¡vullend veldwerk. Een ieder die zich geroepen voelt hieraan mee te werken, is
welkom. Nieuwe gegevens kunnen worden toegezonden aan Hans Dekker, wiens adres

aan het einde van dit artikel staat vermeld.

8. Bronnen

Van de volgende personen zijn aanvullende gegevens verwerkt:

J. Alferink e.a., Nijverdal
C.J. van de Berg, Huissen
J.W. Bielen, Oldenzaal
H. en E. Braitsch, Weinheim (D)
J. Claessens, Geulle
H. Dekker, Hoogeveen
J.A. Dekker, Heerhugowaard
R. Engel, Saveme (F)
H. Heinrich, Offenburg (D)
H. Hendriks en D. Maatman, Geldrop

r989
1990
t99r, t992
t99r
1990

1992
1990

1989

1990,1991
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J. Henniker, Venières-le-Buisson (Fr.)
G. Jansen, Haarlem
G. Lennips, Hardenberg
E. Lip, Hardenberg
R. van Schie, Berg en Terblijt
J. van der Straaten en M. Verhagen, Tilburg
L. Vermeer e.a., Harderwijk

diverse jaren
r986
t990
1990

1988

1992
1989

Naast bovenstaande schriftelijke of bij uitzondering mondelinge meldingen van
vindplaatsen, ziþ enkele gegevens verwerkt uit de literatuur (chas en Tyreca, 1992;
Jacquet, 1990 en t99l; Scappaticci, 1992; Servier, 1989).

9. Dankwoord

Een ieder die op enigerlei wijze aan de kalering heeft meegewerkt wordt hierbij hartelijk
bedankt. Zondq de hulp van velen was het niet mogelijk de nieuwe verspreidingskaarten
te vervaardigen. Jan C. van der Straaten bedanken wij voor het vervaardigen van de kaart
van de Vercors. Speciale dank gaat uit naar de heer Henniker voor het beschikbaar stellen
van de vondsten van Franse floristen. De voettocht werd mogelijk gemaakt dankzij de
finarìciële ondersteuning van de stichting Saxifraga.

10. Overige opmerkingen per soort

Ba¡lía robe¡tíana
Het mediterrane karakter van het zuidelijke en westelijke deel varì het gebied bleek in het
artikel uit 1989 al naar voren te komen door het voorkomen van soorten als Ophrys fusca,
Ophrys scolopax, Ophrys drumana en Orchis lactea. lnmíddels is tevens Barlia
robertiana gevonden. De soof is buiten de Ve¡cors zelfs vlak bij Lyon gevonden
(Scappaticci, 1992). Fm verklaring voor deze opmerkelijke vondsten is mogelijk de
recente reeks van warme jaren. Ook uit Nederland is bekend, dat warmtemi¡nende
soolen als Himantogbssum hircinum plotseling kunnen opduiken na een aantal warme
jaren. Het blijft afwachten of Barlia in staat is, zich blijvend in de Vercors te vestigen.

Dactylorhíza majalis
Deze soort blijft vrij zeldzaam in de over het algemeen vrij droge Vercors. Een
opmerkelijke vondst betreft een groot aantal planten die mogelijk tol Dactylorhiza mnjalis
behoren, maar gekenmerkt worden door een roze lip zonder tekenin g. Deze vorm, die ter
onderscheiding voorlopig "rosea" is genoemd, werd gevonden op de Col de la Chaudière
ten zuiden van de eigenlijke Vercors. De planten groeiden in een moerassige vegetatie,
samen met onder mee¡ Dactylorhiza majalis, D. traunsteineri en D. maculata (Dekker,
1993).

18 EURORCHIS 6,1994



D acty lo rhiza trøun steine rí
In de afgelopen jaren zijn twee meldingen gedaan van deze soo¡t, die kenmerkend is voor
moerassige vegetaties die beÍnvloed worden door calciumrijk kwelwater of door
oppervlakkig afstromend, calciumrijk wa\er. Zo is de soort te vinden in soortenrijke
hellingveendes met onder andere Carex davelliana en Parnassia palustris. Dactylorhiza
traunsteineri komt talrijker voor in het oostelijke deel van de Alpen en is in de Drôme
en Isère zr-ldzaam. Bij nauwkeurig afzoeken van geschikte vegetaties en het zorgvuldig
determineren, is te verwachten, dat er meer vondsten kunnen worden gedaan.

Epipactís helleborìne . distans
In de afgelopen jaren is het verspreidingsbeeld var' Epipactis helleborine verder
gecompleteerd. Het is in het gebied een moeilijke soort, aangezien hier ook de op E.
helleborine gelijkende E. tremolsii voorkomt. Chas en "fyÞca (1992) hebben onlangs
aangetoond, dat er nog een verwante soort in het oostelijke deel van Frankrijk voorkomt,
namelijk E. distans. Deze reeds n 1872 door Arvet-Touvet beschreven soof is
kenmerkend voor droge dennenbossen. De plant wijkt van E. helleborine af door onder
andere de bleke kleur van de bloemen, de lichtgroene kleur van de plant en het kleine
aântal, korte en opgerichte bladeren. De ecologie van de soort gelijkt op die van E.
atrorubens. E. distans komt voor tussen de 900 en 2200 meter. Tussen de meldingen van
E. helleborine kan gemakkelijk een vondst van E. distans verscholen zitten, Het is dan
ook aan te bevelen bij komende invenlarisaties E. helleborine goed te bekijken om te zien
of er geen sprake is vart E. distans.

Epípactìs mícrophylla
Epipactis microphylla is voor de kalering een nieuwe soort. Uit twee hokken zþ
vondsten bekend geworden. Deze soort die gemakkelijk over het hoofd kan worden
gezien, is kenmerkend voor donkere loofbossen met weinig ondergroei op kalkrijke
bodems. Eén van de vondsten is echter gedaan in de volle zon in een grasachtige
vegetatie. Foto's bevestigden de corecte determinatie. ook even ten zuiden van de
Vercors, bij Bourdeaux zijn nieuwe vondsten van E. microphylla gedaan.

Ophrys drumana
In het artikel van Dekker (1989) werd Ophrys drumana nog Ophrys "gervannensis"
genoemd. De bedoeling was om onder deze naam de bertolonii-vertegenwoordiger uit de
Vercors te gaan beschrijven na het verzamelen van een type-exemplaar. Ko¡t voor het
verschþen heeft Delforge de soort echter beschreven als O. drumana. Na verschþen van
het afikel van Dekker in 1989 zijn veel mensen gaan zoeken naar meer vindplaatsen van
deze 'hieuwe" soof. Het gevolg is dan ook, dat er veel meer hokken zijn ingetekend.
Daamaast \s O. drumnna gevonden buiten de Vercors, zoals in de zuidelijke Drôme, bij
Digne en in het departement Bouches-du-Rhône. Hier werden op één plaats in de vallei
vær de Durance en op negen plaatsen in het massief van de St. victoire exemplaren vær
O. drumana gevonden (Jaslin en Perrin, 1992). De soort is dus niet langer beperkt tot de
Vercors. Dit gebied blijft echter wel het noordelijkste voorkomen van een kleine soort uit
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hel b e r t o lo ni i-complex.

Orchis pallcns
Yan Orchis pallerc zþ opmerkelijk veel nieuwe vondsten gedaan. De soort is blijkbaar
niet erg zeldzaam. Bij een relatief vroeg bezoek aan het gebied vanaf midden april kan
O. pallens vrij gemakkelijk gevonden worden. De soort komt voor in hooilanden en in
loofbossen.

Orchis spílzeliì
Een artikel van Servier (1989) geeft een actueel overzicht van de verspneidtngvan Orchis
spitzelii in de Vercors. Deze in Europees verband zelðzame soort is de laatste jaren uit
meer gebieden gemeld, zoals Mdden-Italië, Corsica, voormalig Joegoslavië en

Zwitserland. De vindplaatsen in de zuidoostelijke Vercors zijn opvallend rijk aan

individuen, zodat gesteld kan worden, dat de soort hier allerminst zeldzaam is.

Serapias vomeracea

Door J. Kleynen is in 1990 bij Beaufort-sur-Gervanne één exemplaar gevonden van
Serapias vomeracea. Het is een vondst van een soort die past in het rijtje mediterrane
vertegenwoordigers in de Vercors. Helaas was de plant een jaar later verdwenen. Toch
blijft opmerkzaamheid geboden. De laatste jaren zþ opmerkelijk warm geweest, zodat
een nieuwe vondst niet uitgesloten kan worden geacht.

Spiranlhes spíralìs
De laatst bloeiende orchidee uit het gebied is Spiranthes spiralis. Ook in voorjaar en

zomer kan deze soort worden gevonden. Men dient goed op de rozetten te letten, die dan

reeds aanwezig zijn. Tegen de bloeitijd zijn de meeste floristen allang weer huiswaarts
gekeerd, zodat het voorkomen van deze soort waarschþlijk wordt onderschat. Onlangs
is Spiranthes spiralis uit één hok bekend geworden.

Traunsleínerí globosa
De Kogelorchis blijkt in het gebied geen zeldzame verschþing te zijn. Opvallend is dat

de soort in het regenrijke westen van de Vercors "afdaalt" tot onder de 700 meter. Het
is bekend, dat Traunsteineri globosa, voordat de dalen van de Alpen intensief agrarisch

werden gebruikt, al vanaf 400 meter kon worden aangetroffen. Rond de Col de Tourniol
groeit zij mogelijk op het laagste niveau in de Vercors. De soort staat hier samen met
onder meer Ophrys drumana, O. sphegodes, O. holoserica, Orchis pallens en O. militaris.
Hoger op de Col heeft deze soort gezelschap vân de meer alpiene soorten zoals

Dactybrhiza sambucina en verdwþen de wa¡mteminnende Opfrrys-soorten
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ll. Verspreidingskaartjes

Aan het eind van het artikel volgen van alle gevonden soorten de aangevulde versprei-
dingskaardes. Deze kaartjes zijn gemaakt door Jan van der Straaten en Marijke Verhagen
op basis van een combinatie va¡ de bestaa¡rde verspreidingskaaljes uit 1989 en alle
binnengekomen nieuwe waamemingen.
Uit het kaarde met totalen per hok blijkt, dat er maximaal 38 soorten per hok van 5 x 5
km zrþ waargenomen. Er zþ nu 16 hokken van 5 x 5 km waar meer dan 25 soorten

voorkomen. Opvallend hierbij is dat in bepaalde hokken lage aantallen voorkomen,
vergeleken met rijkere hokken in de directe omgeving. Men ontkomt niet aan de indruk,
dal deze verschillen in veel gevallen worden veroorzaakt door een verschil in intensiteit
van waarnemen. Zoligr, de helft van de hokken met meer d¿¡r 25 soorten op de door de

eerste twee auteurs gelopen route. Het gemiddelde aantal soorten in de blokken die op
deze route liggen, is 25,7 en daa¡buiten 9,4. Als we de kaart van Dekker (1989)

vergelijken met onze nieuwe kaart, blijkt dat het a¿ntal soorten per blok buiten de route
gelegen, is gestegen van 5,1 tot 9,4 (dat ismel I847o). Het aantal soorten van de op de

route gelegen blokken is gestegen van 9,0 tot25,7 (dat is met 2857o). Hieruit kan niet
alleen worden geconcludeerd, dat de route door de orchideeenrijkere delen van de Vercors
loopt, maar ook dat het lopen van zo'n route het aantal gevonden soorten per blok meer
omhoog brengt dan de activiteiten va¡r alle andere waamemers in de overige blokken. Het
op gerichte en systematische wijze onderzoeken van dit soort gebieden zal dan ook de

beste resultaten opleveren. Uit de kaart blijkt welke gebieden voor dergelijk onderzoek
het meest in aanmerking komen.
In totaal zþ er nu 60 soorten en ondersoorten in de Vercors waârgenomen. De Vercors
onderstreept hiermee zþ naam als belangrijk orchideeengebied.
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I-egenda va:r de verspreidingskaartjes:

@ gegevens van de kaa¡t van Dekker (1989)

O kwalitatieve gegevens die na 1989 beschikbaar kwamen

Kwantitatieve gegevens verzameld tijdens de voettocht:
' 0-1,0 exemplaren per 1000 meter pad
. I,l-5,0 exemplaren per 1000 meter pad
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O > 75 exemplaren per l00O meter pad
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oPHRyS APTFERA HUDS. VAR. TROLLII (HEGETSCHW.) NELSON
IN NEDERLAND

C.A.J. KREUTZ

Zusammenfassung

ophrys apifera \ar. trollii wurde in den Niederlanden an drei Stellen gefunden. Die
Fundorte werden beschrieben.

Surnmary

Ophrys apifera var. trollii was found on three localities in the Netherlands. The sites are
described.

ophrys apifera is een vrij constante soort, die hoogstwaarschijnlijk het grootste
verspreidingsgebied van alle ophrys-taxa in Europa bezit. Hybriden van o. apifera meT
andere ophrys-soorten zijn zeer zeldzaam, hetgeen door de zelfbestuiving van de soort
veroorzaakt wordt. Toch zijn van de Bijenorchis verscheidene variëteiten en vonnen
bekend. Daarvan komen er in Nederland drie voor, nl, o. apifera Huds. f. flavescens
Rosb. (Kreutz, 1992), O. apifera Huds. var. aurita Moggr. (Kreutz, l9g7; Van
Wijngaarden, 1989) en O. apiftravar. trollii (Blom, 1980; Kreurz, 1987; Sipkes, l9g8).
ophrys apifera var. trollii, die ongeveer twee tot drie weken later bloeit dan de
nominaatvorm, is een van de zeldzaamste variëteiten van de Bijenorchis. Vindplaatsen
bevinden zich ondermeer in Frankrijk, Noord-Italië, Zwitserland en Duitsland.

De eerste vondst in Nederland dateert vermoedelijk van l9Z9 (Blom, l9g0). Ten
zuidwesten van Rotterdam op een dijk bij Voome werd toen één exemplaar tussen 32
verspreid groeiende planten van de typische vorrn gevonden. Na verscheidene jaren van
afwezigheid werd op deze groeiplaats in 1990 opnieuw ophrys apiþra var.trollii ontdekt
(schrift. meded. vermeer, 1990). ook toen betrof de vondst slechts één exemplaar en
werd dit door enkele tientallen exemplaren van de nominaatvorm vergezeld. De vindplaats
bevindt zich tussen een geasfalteerde dijk en het Hartelkanaal op relatief droge zand-
grond. Het terrein is schraal begroeid. In sommige jaren kan het voorkomen dat de
vegetatie al voor de bloeitijd van o. apifera wordt gemaaid. ook is hier het gevaar
aanwezig, dat planten worden uitgegraven, aangezien de groeiplaats direct langs een
fietspad gelegen is, waardoor de planten vanaf de weg goed zichtbaar zijn. In overleg met
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de gemeente Rotterdam zal getracht worden voor deze vindplaats doeltreffende
beschermende maatregelen te nemen.

Nadien zijn in Nederland nog twee groeiplaatsen ontdekt. Een daarvan bevindt zich langs
de rijksweg in de omgeving van IJzendijke in Zeeuwsch-vlaanderen. De eerste vondst
werd hier in 1983 gedaan, toen temidden van enkele tientallen exemplaren van de
nominaatvorm één exemplaar van Ophrys apiþra var. trollii werd gevonden. In de
periode van 1984 tot 1988 werd de variëteit niet meer waargenomen, hoewel de
groeiplaats iederjaar bestudeerd werd. In 1989 werd opnieuw één bloeiende plant aange-
troffen, in 1990 zelfs zes. Latere vondsten op deze groeiplaats zijn mij niet bekend,
alhoewel het taxon er vermoedelijk nog wel voorkomt.
De groeiplaats bevindt zich op een talud van de sloot langs de rijksweg en is onderhevig
aan inspoeling van meststoffen van de erboven liggende akker. Bovendien is de
overmatige groei van de overige vegetatie bedreigend voor de Ophrys-populatie.
Beheersmaatregelen vinden hier niet plaats. De vegetatie wordt één, soms twee keer per
jaar gemaaid en afgevoerd. De populatie is nog steeds aanwezig, alhoewel het aantal
planten de laatste jaren afneemt.

Sipkes (1988) vermeldt het voorkomen van Ophrys apiþra var. trollii langs de
Grevelingendam bij Bruinisse. Hij schrijft dat "sommige planten een smalle onderlip
hadden'r. Het aanwezig zijn van een smalle onderlip is weliswaar geen garantie, dat het
dan inderdaad de variëteit tollii beúeft, maar aangezien bij Sipkes de morfologische
kenmerken van deze variëteit bekend waren, kan toch aangenomen worden, dat deze
vondst inderdaad O. apífera var. trollii betrof.
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EEN BEZOEK AAN EEN GROEIPLAATS VAN EPIPACTIS ALBENSIS
NOVAKOVA & RYDLO IN TS.IECHIË

C.AJ. KREUTZ

Zusammenfassung

Ein Standort von Epipactis albensis in der Tschechischen Republik wurde im August
1993 besucht. Dieser Standort wird hier beschrieben.

Summary

Asite of Epipactis albensis in the republic of czechia was visited in August 1993 . This
site is described.

op uitnodiging van Jan-willem en lvana Jongepier heeft de auteur, samen met D. & E.
laats van Epipactis albensis bij Veseli nad
Rydlo de groeiplaats bezocht en de planten
l0O km ten noordoosten van Bratislava, ten

laats zelf bevindt zich ten westen van de
Morava in een licht gemengd bos, dat uit een groot aantal verschillende inheemse

omdat Epipactis albensis in een zeer typisch milieu groeit, is besloten tot het maken van
een vegetatieopname, die op de volgende pagina is opgenomen,
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Lokatie:
Ekotoop:
Datum:
Oppervlakte:
Totale bedekking (E):

Boomlaag (83):

Struiklaag (82):
Kruidlaag (El):
Moslaag (E0):

Expositie:
Hellingshoek:

Populus nigra

Quercus robur
Fraxinus excelsior
Ulmus glabra
Fragula alnus

Sorbus aucuparia

Juglans regia

Comus sanquinea

Rubus caesius

Acer negundo

Rosa canina

Solidago gigantea 2

Stellaria media I
Epipactis albensis +

Brachipodiumsylvaticum +

Colchicum autumnale +

Aristolochia clematitis +

Chaerophyllum temulum +

Carex spec. +
Glechoma hederacea +

Galeopsis bifida +

Galium aparine +

Polygonum dumetorum +

Geum urbanum +

Platanthera bifolia r

Bazantnice bij Vnorovy (Moravië, Tsjechië)

rivierbos aan de Morava

19.9.t993
20* l0m
65Vo

6O7o

57o

2OVo

2Vo

0
0"

2
2

1

I

I
I

I

1

I
+
+
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Epipactis albensis kan ongeveer l0 tot 30 cm hoog worden. De soort bezit kleine aah de

stengel verspreid staande bladeren. Het aantal bloemen varieerl nogal, de meeste planten

bezitten ongeveer zes bloemen, maar exemplaren met veel meer bloemen (meer dan

dertig) worden ook aangetroffen. Een rostellum is niet aanwezig.

Epipactis albensís groeit op matig vochtige plekken in rivierbossen (ooibossen), die soms

in het voorjaar onder water staan. De planten zijn moeilijk te vinden, omdat zij door hun
geringe afmetingen en kleine groenkleurige bloemetjes onopvallend in de vegetatie

aanwezig zijn. Bovendien zijn de bloemetjes over het algemeen slechts gedeeltelijk
geopend. De bloeiperiode van deze soort is kort en naar onze waamemingen duurt deze

(per vindplaats) slechts twee weken. Gerekend overhet gehele verspreidingsgebied begint

de bloeitijd midden augustus (nazomer) en kan tot in oktober (herfst) duren. De soort

behoort tot de groep van E. phyllanthes G. E. Sm., E. confusa Young en E. pontica
Taubenheim.
Wat betreft habitus is E. albensis soms identiek met E. pontica (Breiner & Batousek,

1993), hetgeen op de vindplaatsen bij Stift Rein en bij Plankenwarth (Steiermark),

noordelijk bij Graz door ons bevestigd kon worden. Aysché en Hamel komen tot de

voorf opige conclusie dat E. albensis vermoedelijk identiek is met E. confusa uit Branden-

burg, Sachsen en Südmähren. De exemplaren, voorkomend in Denemarken in de omge-

ving van Mariager en bij Rosenvold, die ik in l99l bestudeerde en die ook tot E. confusa

gerekend worden, behoren in ieder geval niet tot E. albensis. Door een aantal kenmerken

onderscheiden deze planten zich duidelijk van E. albensís. Verder onderzoek is wel nodig

voor de populatie die bij Brussel groeit; deze planten worden thans tot E. phyllanthes

gerekend.

In 1978 is Epipactis albensis door Novakova & Rydlo beschreven. De soort was door hen

al in 1967 in de rivierbossen van de Elbe in Bohemen gevonden (Tsjechië). Tot dan toe

werden dergelijke planten soms tot E. confusa of tot E. leptochila (Godfery) Godfery
gerekend en later werden zij met E. pontica verwisseld.

Epípactis albensis is in Tsjechië vermoedelijk niet zeldzaam en zal in de meeste

rivierbossen aan te treffen zijn. Door haar geringe afmetingen en haar onopvallende

verdchijning zijn de planten moeilijk te vinden.

Het areaal van Epípactis albensís omvat hoofdzakelijk het westelijke en zuidelijke deel

van de Tsjechische Republiek, verder het oostelijke deel van de voormalige DDR (Bran-

denburg, Sachsen), waar de soort in 1987 in de deelstaat Sachsen in de omgeving van

Dresden aan een zijrivier van de Elbe gevonden werd, het westelijke deel van Slowakije,

het noordoostelijke deel van Oostenrijk (bij Kapfenberg) en Polen.

Dankwoord:
Mijn haftelijke dank gaat uit naar J.W. & I. Jongepier voor het maken van de

vegetatieopname.
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OPHRYS LACAITAE LOJAC.IN ITALIË

C.A.J. KREUTZ

Zusammenfassung

Während einer kurzen Exkursion in Italien wurden zwei wichtige Standorte von Ophrys
lacaitae besucht. Diese werden hier beschrieben.

Summary

During a short visit to Italy in June 1993 two important sites of Ophrys lacaitae were
visited. They are described in this article.

Ophrys lacaitae behoort ongetwijfeld tot de mooiste Ophrys-soorTen van Europa. De soort
heeft slechts een relatief klein verspreidingsgebied. Zij komt alleen in het midden en

zuiden van Italië en op Sicilië voor. O. lacaitae heeft veel kenmerken gemeen met O.
oryrrhynchos TOD., een soort die hetzelfde areaal bezit als O. lacaitae. Voor de meeste
orchideeënzoekers blijft O. lacaitae een ongeziene soort, aangezien zij pas laat bloeit.
Over het algemeen ligt de bloeitijd nog zelfs na die van O. apifera, die normaliter in de

meeste gebieden tot de laatst bloeiende Ophrys-soorten behoort. Het vroegst bloeit O.
lacaitae op Sicilië, soms al vanaf eind april. In het overige deel van Italië bloeit zij pas

in juni.

Tijdens onze reis naar Griekenland in juni 1993 deed zich de gelegenheid voor om enkele
groeiplaatsen van Ophrys lacailae te bestuderen. Er werden respectievelijk een vindplaats
in Midden- en een in Zuid-Italië bezocht.

De groeiplaats in Midden-Italië bevindt zich aan de weg van Castel del Sangro naar
Isemia in de omgeving van Forli de Sannio in de provincie Isernia. Het is één der noor-
delijkste groeiplaatsen van Ophrys lacaítae. Het betreft een uitgestrekt droog grasland met
onder meer opslag van eiken en bremstruweel. In totaal werden 2l exemplaren gevonden.

Op 8 juni 1993 waren de meeste planten in volle bloei, maar er werden ook exemplaren
aangetroffen, die bijna uitgebloeid waren of die nog in knoptoestand waren. De meeste
andere orchideeësoorten waren reeds uitgebloeid. Van O. apíftra was nog één exemplaar
deels in bloei. Exemplaren van Himantoglossum adriaticum stonden in volle bloei.
De laatstgenoemde soort werd ook nog op andere plaatsen in hetzelfde gebied gevonden,
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meestal in wegbermen. Op beschaduwde
plaatsen stonden enige verlegenwoordigers
van het geslacht Epipactis in knop. Wat
betreft habitus leken deze planten veel op

E, muelleri, maar bij het openen van enkele
bloemen bleek, dat ze wel van een rostel-
lum waren voorzien. Nader onderzoek wees

uit, dat het E. helleborine ssp. /a¡inc Rossi

& E. Klein betrof. Deze soort werd door
ons een maand later op de klassieke groei-
plaats bij Percile, ten noordoosten van

Rome, bestudeerd en gefotografeerd. Verder
werden nog Anacamptís pyramidalis, O.

fusca, O, holoserica ssp. holoserica (een

laat bloeiende vorrn, maar beslist niet O.

holoserica ssp. elatior), Orchis coriophora
ssp. fragrans, Serapias língua en S. vom.er-

acea ssp, vomeracea gevonden.

Eeri dag later, op 9 juni 1993, werd een

groeiplaats in het zuiden van Italië bezocht,
nl. bij Brienza, ten zuidwesten van Potenza.

Op deze groeiplaats was duidelijk zichtbaar,
dat Ophrys lacailae laat bloeit. De vegetatie

op de vindplaats was onder invloed van het

warme klimaat voor het grootste deel ver-
schroeid en er hing een gele waas over het

tenein. Het was nogal merkwaardig om te

zien hoe op deze vindplaats O. Iacaitae
mooi in bloei stond.

Ophrys lacaitae, habitus van enkele
planten, Brienza, 9-6-1993

foto's op pag. 49'.

l. Ophrys holoserica x lacaitae, Forli (Isernia, It.), mei 1993 (H. Dekker)
2. Ophrys lacaitae, Forli del Sannio (It.), 8-6-1993 (C.A.J. Kreutz)
3. Epipactís albensis, bloemen, Veseli nad Moravou, l9-8-1993 (C.A.J. Kreutz)
4. Epipactis albensis, habitus, Veseli nad Moravou, 19-8-1993 (C.A.J. Kreutz)

t2
34
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In dezeffde terrein werden nog een bloeiende plant van o. tenthrediniþra, een van o.
fusca en enkele exemplaren van Anacamptis pyramidalis alsmede A. pyramidalis var,
albiflora gevonden. Dat hier nog o. tenthredinifera en o. fusca in bloei aangetroffen
werden, is op z'n minst opmerkelijk te noemen. In deze streek bezit o. lacaitae vele
groeiplaatsen. De meeste daarvan liggen wellicht in de omgeving van de Mt. Albumi, ten
zuidoosten van Salemo.
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ORCHIDEEËN IN ITALIiI

Resultaten van een trektocht in het voorjaar van 1993

Hans DEKKER

Zusammenfassung

Der Autor beschreibt die Ergebnisse einer Reise durch Italien vom 19. Mai bis zum 6.

Juni 1993. Es wurden 50 Orchideenarten und l0 Hybriden gefunden. Besucht wurden der
Gardasee, die Marken, die Abruzzen und der Ledrosee. Angegeben wird, welche Arten
in jedem der besuchten Gebiete beobachtet wurden.

Summary

From 19 May until 6 June 1993 the author made a joumey through Italy during which
he visited Lake Garda, the Marche, the Abruzzen and Lake lædro. He observed 50

species of orchids and 10 hybrids. He states which species occurs in each area visited.

Inleiding

In de periode van 19 mei tot en met 6 juni 1993 heb ik met mijn gezin een trektocht
gemaakt door Italië. De tocht was bedoeld als vakantie, maar zou tevens voldoende
gelegenheid bieden tot het zoeken naar orchideeën, In Italië werden de omgeving van het

Garda-, Idro- en lædromeer, de kust bij Ancona en de Abruzzen tussen Rome de Monte
Gargano bezocht. De reisroute was als volgt:
Hoogeveen - Würzburg (D) - Malcesine (Gardameer) - Sirolo (bij Ancona aan de

Adriatische kust) - Roccaraso (bij Isemia in de Abruzzen) - wederom Sirolo - Pieve di
Ledro (Iædromeer) - Dillenburg (D) - Hoogeveen.

Er werd gekampeerd met een kleine caravan die licht genoeg was om over kleine
bergweggetjes te rijden. Hierdoor was het mogelijk om ook onderweg op geisoleerde

plaatsen naar orchideeën te zoeken, zoals b.v. in de Monte Sibbelini (Marche). Van alle
bezochte gebieden hadden wij alleen de Abruzzen al eerder bezocht en wel in 1991.

Tijdens die vakantie was het weer in de bergen zo slecht, dat er (met de tent) niet te
kamperen viel. Overdag was het 8 graden, terwijl het 's nachts sneeuwde bij temperaturen

onder nul. Na één dag zijn we toen vertrokken. In 1993 hebben we de toen bezochte
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vindplaatsen opnieuw bezocht en tevens nieuwe gevonden. Het zoeken naar orchideeën
stond niet iedere dag op het programma. Meestal werd echter een beperkt deel van de dag
hieraan gewijd.
Niet alle vindplaatsen werden door ons spontaan gevonden. van enkele anderen had ik
gegevens gekregen, zoals van Karel Kreutz, Manfred Kalteisen en Hans Reinhard.
Meestal wordt een aantal vindplaatsen van anderen bezocht, omdat daar moeilijk te
vinden of zeldzame soorten voorkomen, zoals op deze reis Ophrys lacaitae.

Weersomstandigheden

Tijdens de periode van 19 dagen was het weer overwegend goed. De temperatuur lag
ongeveer op 25 tot 30 graden. Slechts af en toe was het licht bewolkt. Alleen op de
tweede dag brak boven het Gardameer een groot onweer los. Daamaast bracht het slot
van de vakantie een koude regendag. Overigens was het weer vrij normaal voor de tijd
van het jaar. De bloeitijden van de orchideeen waren ook redelijk normaal, Sommige
soorten waren wat aan de late kant, terwijl een soort als ophrys benacensis al eind maaft
begon te bloeien (schrift. med.Perazza).

De bezochte gebieden

Allereerst werd de omgeving van het Gardameer bezocht. Het Gardameer is het grootse
meer van Italië. Het ligt ingesloten tussen hoge bergen, die voornamelijk uit kalkhouden-
de gesteenten bestaan. Alleen aan de zuidzijde is de toegang naar de Po-vlakte open en
zo kan warmere lucht uit het zuiden doordringen tot rond het meer. Evenals bij de andere
meren in het zuiden van de Alpen komen hier de flora van de Alpen en van de Middel-
landse Zee bij elkaar. Dit levert naast een boeiend landschap, een bijzonder rijke
plantengroei op. Het is zeer opvallend, dat men vanaf de Monte Baldo aan de oostkant
van het meer, in mei een reis door de seizoenen kan maken. Op ruim 2000 meter ligt nog
veel sneeuw en bloeit nog niets. In de zone van 1500 tot 2000 meter begint hier en daar
een vroege voorjaarsbode, zoals sommige Crocus-soorten, te bloeien, Daaronder, tussen
de 800 en 1500 meter, bloeit van alles: narcissen, orchideeën, primula's en anemonen.
De meeste hier vookomende planten hebben een meer continentale verspreiding, Vanaf
meerniveau tot aan 800 meter vinden we olijf- en wijngaarden en op sommige plaatsen
een puur meditenane plantengroei met ook daarin veel orchideeën.

Vanuit een camping aan de oostzijde van het meer werd als eerste een bekende vindplaats
van Ophrys benacensis bezocht. Deze soort staat bekend als een vroege bloeier. Doordat
ik wist, dat deze soort al in maart begon te bloeien, vreesde ik, dat ik haar niet meer in
bloei zou vinden. Dit viel gelukkig mee. Op een kalkgraslandje bij Albisano stonden nog
vele tientallen exemplaren te bloeien. Yan O. benacensis is bekend, dat deze soort
mogelijk twee rassen heeft, nl. een vroegbloeiende en een wat later bloeiende. Zo strekt
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de bloeitijd van de soort zich dus uit van eind maart tot - lokaal - begin juni. O.

benacensis is één van de noordelijkste vertegenwoordigers van de O. bertolonií-groep.
Tegenwoordig wordt er een aantal kleine soorten afgescheiden van O. bertoloníi, zoals
O. catalaunica, drumarø, aureLia, saratoi, dalmalica en bertoloniþrrn is. In hoeverre deze
taxa allemaal als aparte soort moeten worden gezien, is mij nog niet duidelijk.
Bestuivingsonderzoek heeft echter wel aangetoond, dat sommige taxa goed te isoleren zijn
vanwege een specifieke bestuiver. Zo wordt een vertegenwoordiger van O. bertoloniþr-
nis in Sicilië, die nog niet als zelfstandige soort is beschreven, door een andere bijesoort
bestoven dan O. bertoloniiþrmis uit Zuid-Italië (Paulus en Gack, 1991). Opvallend is, dat
O. benacensis waarschijnlijk door dezelfde soort bestoven wordt als O. bertoloniiþrmis
uit Sicilië. Er zijn bij Albisano een aantal hybrides te vinden met O. benacensis. Wij
vonden ter plaatse O, benacensis x sphegodes, O. benacensis x insecriþra en O.

benacensis x hoLoserica. Tevens werd O. insectíftra x O. sphegodes in een behoorlijk
aantal gevonden.

Op een tocht ten noorden van het meer werden nog niet bloeiende exemplaren van
Himanloglossum adriaticum gevonden. De hoofdbloeitijd van deze soort ligt rond 20 juni.
In late jaren zijn zelfs half juli nog fraai bloeiende planten te vinden. Bij Seo waren de
grote aantallen Orchís simia opvallend. De omgeving van dit dorp is opvallend rijk aan

exemplaren van diverse orchideeë-soorten, zoals b,v. Limodorum abortívum. Een aantal
keren werden mijn gezin en ik tijdens het zoeken opgeschrikt door zeer levendige
Geelgroene toomslangen, die pas op het laatste moment met veel misbaar het hazepad
kozen.

Uiteraard zijn er meer orchideeësoorten te vinden rond het Gardameer. De publikatie van
Peruzzo (1992) geeft hiervan een schitterend overzicht. Volgens dit boek zijn in dit
gebied 6 1 soorten gevonden. Een aantal is echter de laatste jaren verdwenen. Tijdens onze
excursies rond het meer hebben we 25 soorten gevonden.

Het gewest Marken

Na het Gardameer trokken we naar de kust van de Adriatische Zee, ter hoogte van de
Monte Conero. Dit gebied is een Parco Naturale en ligt direct ten zuiden van de grote
havenstad Ancona. In deze vakantie zijn we twee keer in het gebied geweest, n.l. op de
heen- en op de terugweg. Tijdens het eerste bezoek was het al direct duidelijk, dat het

seizoen hier al veel verder was voortgeschreden dan rond het Gardameer. Orchideeën
werden wel gevonden, maar in kleine aantallen en grotendeels uitgebloeid. In vergelijking
met de rijkdom rond het Gardameer, viel het resultaat enigszins tegen. Echter, het zoeken
naar orchideeën was niet de hoofdreden van ons bezoek, dat was de zee. Tijdens het eers-

te en het tweede bezoek werden negen soorten gevonden, waaronder Ophrys bombyliJTora,

O. apiþra var. auríta en Orchis coriophora. Landschappelijk is de Monte Conero schitte-
rend. De sfeer van de zee met vissersplaatsjes, witte kalkrotsen en de altijd groene maquis
is groots. Vanaf de top van de Monte Conero zijn de besneeuwde toppen van de Monti
Sibellini in het zuidwesten van de Marken te zien. Onze tocht naar het zuiden voerde
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door dit gebied. De Monte Sibellini is een schitterend berggebied, waar we veel te snel
doorheen zijn getrokken. op sommige plaatsen waren de bergweiden waar we met de
auto doorheen reden op weg naar de zuidelijke Abruzzen, paars van de orchideeën. voor-
al Orchis mascula bepaalde het aspect. Daarnaast werden ook soorten als Dactylorhiza
sambucirn, orchis morio, o. purpurea en o. tridentalc veel gezien. Hier en daar kwam
o. italica voor, wat bewees dat deze soort tot vrij grote hoogte voorkomt. Aan de kust
was deze soort eind mei al lang uitgebloeid, terwijl hier de planten in volle bloei stonden.
Het is beslist de moeite waard dit gebied nog eens, en dan wat langer, te bezoeken.

De Abruzzen

Na een dag lang rijden over kleine weggetjes dwars door de bergen, kwamen we
uiteindelijk aan in de omgeving van het Nationale park van de Abruzzen. Het laatste deel
van de reis voerde door een desolaat berglandschap, waar maar weinig begroeiing
voorkwam (karstgebied), Het park en de omgeving vorrnen hiermee een groot contrast.
Groene bergweiden en schaduwrijke bossen bepalen het aspect. De hoogte loopt uiteen
van ongeveer 7oo tot 2250 meter. Naar het noordoosten loopt de hoogte op tot bijna 3000
meter (Gran sasso). De streek in het zuiden van de provincie L'Aquila en het noorden
van de provincie Isemia is beslist één van de fraaiste landschappen van Europa. Toch is
niet het landschap de belangrijkste reden voor het aanwijzen van een deel van het gebied
tot nationaal park. Met name het voorkomen van de bruine beer, de Apennijnenwolf en
de Apennijnengems zijn hiervoor doorslaggevend geweest. Het gebied wordt druk bezocht
door met name Italiaanse toeristen. Bij Nederlanders is het vrijwel onbekend.

Het gehele gebied van de Abruzzen is zeer rijk aan orchideeen. Hermann Daiss
(schriftelijke med.) heeft hier tussen half mei en eind juli meer dan 80 soorten gevonden,
waaronder een aantal zeer bijzondere. Zo meldde hij het voorkomen van een zeer laat
bloeiende Ophrys sphegodes. Deze bloeit in juli, zelfs nog na O. teÍralonía. Ook komt
hier een zeer laat bloeiende Himantoglossum vooÍ. Nader onderzoek moet duidelijk
maken om wat voor soorten het precies gaat. In de periode dat wij hier verbleven, hebben
we een aantal fraaie natuurterreinen bezocht. ver hoefden we er niet voor te gaan. Al
tegenover de camping bij Roccaraso bevond zich een orchideeënrijk schraal grasland met
o.m. Himanîoglossum adriaricum, Orchis paucíflora, Ophrys promontorii en O. apulica.
Tevens werden enige exemplaren gevonden van Orchís pauciflora x mascula, Tot mijn
verbazing stonden al enige exemplaren van Dactylorhiza saccifera te bloeien. De planten
waren echter door de vorst sterk aangetast. De bergweiden staan her en der vol met
orchideeën. ook hier weer veel D. sambucina. rood en geel, samen met coeloglossum
viride, Orchis mascula, morio, tridentata en pallens.

Bij Alfedena werden fraaie exemplaren van ophrys promontorií gevonden. Deze soort
komt verder vooral voor in de Mte. Gargano, maar blijkt over een groot deel van zuid-
Italië voor te komen. In de bergen bloeit de soort tot begin juni. Iets zuidelijker, enige
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kilometers voor Isemia, voert een weg dwars door schrale weiden met struweel, die bij
nader onderzoek bijzonder soortenrijk bleken te zijn. In totaal vonden wijer24 soorten.

De meest bijzondere soort die hier voorkomt,is Ophrys lacaíîae. In de zeventiger jaren

werd gedacht, dat deze laatbloeiende soort was uitgestorven. Gelukkig bleek later, vooral

na onderzoek van o.m. Reinhard (schrift. med.) en Rossi et al. (1990), dat O. lacaitae in
Zuid-Italië meer voorkwam dan werd aangenomen. O, Iacailae werd in de schrale stroken

langs de weg met enkele tientallen planten in beginnende bloei aangetroffen. Tevens werd

de hybride met O, holoserica gevonden (zie foto pag. 49). Andere soorten, die hier gezien

werden, wuen Hímantoglossum adriatíc.um, Ophrys apifera, apulica, bertolonii, fusca
(grootbloemig; massaal), sphegodes, Orchis coriophora, morio, italíca, pauciflora,
purpurea, Serapias lingua, vomerac¿d ssp. vomeracea en vomeracea ssp. /axilora. Ruim
een maand later bloeit hier Epipactis latírn. Door Kreutz (mond. med.) werd deze soort

hier eind juni in knop aangetroffen. E, latinn werd door ons in een ander deel van de

Abruzzen gevonden, nl. aan de voet van de Maiella, de één na hoogste top van deze

bergketen. Hier bij Palena ligt een zeer orchideeënrijk gebied, waar Daiss (schrift. med.)

meer dan 4O soorten in een beperkt gebied aantrof. Wij vonden hier o.a. Ophrys

bertolonii, promonlori, apulica, Neotinea maculata en Neottía nidus-avís.

Een landschappelijk bijzonder gebied werd door ons op de terugtocht naar het noorden

bezocht. Aan de voet van de G¡an Sasso, de hoogste top van de Abruzzen, strekt zich de

hoogvlakte van de Campo Imperatore uit. De zuidelijke toevoerweg voert door een

onherbergzaam maanlandschap, dat meer aan Spitsbergen dan aan Italië doet denken. De

vlakte zelf heeft veel weg van een boomloze toendra. Op de vlakte werden enkele

orchideeën gevonden, zoals Orchis uslulata ssp. ustulata, Aan de oostkant komen enkele

hellingen voor met een verrassend groot aantal individuen van Dactylorhiza sambucína,

Orchís mascula, pallens en paucíflora. Volgens Reinhard (schrift. med.) moet hier ook
O. spitzelii voorkomen. Deze werd door ons niet gevonden.

Rond het fædromeer

Na nog enkele dagen strandvertier trokken we weer noordwaarts om halt te houden ten

westen van het Gardameer, aan de oevers van het lædromeer. Hier konden we ondanks

het slechtere weer een vroege glimp van de gebergteflora opvangen. Direct langs het meer

werden in weitjes en bos Traunsleinera globosa, Platanthera biþlia, Gymnadenia
conopsea ssp. conopsea en Dactylorhiza fuchsii gevonden. Op de Tremalzopas moet

Orchis spitzelii voorkomen, maar deze werd door ons niet gevonden, waarschijnlijk waren

we te vroeg. Wel werden hier fraaie exemplaren aangetroffen van O. mascula ssp.

signifera alsmede een aantal andere soorten van bergweiden. Bij Bezecca bevindt zich een

prachtige heischrale bergweide met o.a. Botrychium lunaria, Platanthera biþlia,
Dactylorhiza sambucina en Trauns teinera g lobosa.
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Terugblik? Vooruitblik!

Na al deze fraaie gebieden bekeken te hebben was het weer tijd om huiswaarts te trekken.
In twee en een halve week hebben we trekkend door een schitterend land met bijzonder
vriendelijke mensen heel veel fraaie natuurgebieden gezien. Het aantal gevonden soorten
was hoog: 50 soorten en l0 hybriden. Het aantal individuen was soms verbazingwekkend.
Dat we niet alles gevonden hebben, wat we verwacht hadden (b.v, orchis spitzelii) is iets
wat er bij hoort. Ontevreden zijn we beslist niet. Wel is een aantal gebieden interessant
genoeg om nog eens terug te gaan. zozijn de zuidelijke Abruzzen tot begin augustus de
moeite waard om naar orchideeën te zoeken. Er is in de zomer nog een aanìal Epipactis-
soorten te vinden, alsmede Epipogium, Nigritella widderi, de al genoemde laat bloeiende
Himantoglossum, ophrys sphegodes en o. retralonia. wij gaan graag nog een keer terug
om ook deze soorten op te zoeken!
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RESULTATEN VAN 8 JAAR BEHEER VAN ORCHIDEEËNRUKE
SPOORBERMEN IN DRENTHE

Hans DEKKER

Zusammenfassung

Die Böschungen der Schienenwege in den Niederlanden sind von alters her eine
Zufluchtsstätte für seltene Pflanzen und Tiere. Mit den Nederlandse Spoorwegen (der
niederländischen Bahngesellschaft) wurden 1986 Vereinbarungen getroffen über
Pflegemaßnahmen zum Erhalt der in der Böschung einer Bahnstrecke bei Hoogeveen
(Provinz Drenthe) vorkommenden wertvollen Vegetation. Inzwischen haben Platanthera
biþlia und einige andere seltene Pflanzen stark in Anzahl zugenommen. Man hofft, daß
diese Arten sich von hier über die in der Nähe gelegenen Naturschutzgebiete verbreiten
werden.

Summary

The slopes of the railroads in the Netherlands are of old a refuge for rare plants and

animals. In one of such slopes near Hoogeveen in the province of Drenthe some
specimens of Platanthera biþlia and other rare plants were present. In 1986 appointments
have been made with the management of the Dutch Railroads, in order to maintain the

slopes in a way favourable for this vegetation. Since then the orchid and some other
species have increased substantially. It is hoped, that these species will spread itself over
nature reserves in the neighbourhood.

Inleiding

In 1986 werden bij een inventarisatie van een spoorbermgedeelte bij Pesse nabij
Hoogeveen nog slechts drie rozetten aangetroffen van PlaÍanthera biþlia. Fr'rtijds kwam
deze orchidee talrijk voor op allerlei plaatsen rond Hoogeveen. Met name in heischraal
grasland, bermen en taluds van sloten was deze sooft te vinden. Van al die vindplaatsen
resteerde in 1986 alleen nog die in de spoorberm. Ook andere zeldzame soofien legden

hier uiteindelijk het loodje. Zo waren in 1986 Dactylorhiza maculata s.1., Pedicularis
sylvatica en Polygala serpylliþlia reeds verdwenen. Van Arníca montarut warcn nog
enkele rozetten over. De oorzaken van de achteruitgang waren met name een niet op het
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behoud van zeldzame levensgemeenschappen gericht beheer, enkele calamiteiten
waaronder brand en de algehele verslechtering van het milieu door b.v. verzuring. Het
was te vrezen, dat ook P. bfolia binnen afzienbare tijd zou verdwijnen.

Initiatief

In 1986 werd door het toenmalige Consulentschap Natuur-, Milieu- en Faunabeheer
(NMF) contact opgenomen met de Nederlandse Spoorwegen om te bezien of er een

oplossing te vinden zou zijn. De NS bleek, ondanks de rapportage van Koster (1987) niet
goed op de hoogte van de natuurwaarden van de spoorbermen. De eerste winst van het
gesprek was de bewustwording bij de NS van andere facetten van het spoor dan het
reizigersvewoer. De tweede winst was de bereidheid van de NS om iets aan het beheer

te gaan doen. Daarom werd door NMF contact opgenomen met de Stichting Landschaps-
beheer Drenthe (SLD). Deze verklaarde zich bereid om tegen vergoeding van de
machinekosten en lOTo van het arbeidsloon eventuele maatregelen uit te voeren. Er werd
een eenvoudige beheersvisie voor de spoorberm opgesteld, die vooral voorzag in het
verwijderen van de bosopslag, het maaien en afvoeren van het gewas en het kleinschalig
plaggen van vemrigde delen. Behalve bij Hoogeveen zijn er langs het spoor in Drenthe
nog meer vindplaatsen van interessante planten, zoals van Dactylorhiza maculata ssp.

ericetorum bij Vries, Ook voor deze bermgedeelten werd een beheersvisie opgesteld.
Gedurende de afgelopen periode van acht jaar is het Consulentschap NMF, later NBLF
(Natuur, Bos, Landschap en Fauna) genoemd, het beheer blijven coördineren.

Resultaten

In totaal werd bij Hoogeveen 700 meter in beheer genomen. Na acht jaar zijn de

resultaten in dit gedeelte spectaculair. Het aantal exemplaren van Platanthera biþlia is

explosief toegenomen. In 1993 werden in totaal 24O bloeiende exemplaren geteld.

Daarnaast werden nog vele niet-bloeiende planten waargenomen. De populatie werd
gedurende de periode l0 juni - 15 juli drie keer geteld, waarbij het hoogste aantal pas bij
de derde keer werd vastgesteld. Ook andere sooften reageerden uitstekend. Arnic¿
montana breidt zich weer uit over de spoorberm en komt weer goed in bloei. Andere
verdwenen soorten hebben zich weer gevestigd. Voorbeelden hiervan zijn Pedicularis
sylvafica, Polygala serpyllíþlia en vuLgarís, Drosera rotundiþlía en inrermedia, Scirpus
caespitosus en Carex panícea. Het resultaat na acht jaar van maaien en afvoeren is dus

beslist goed te noemen.

In de berm bij Vries is het resultaat minder spectaculair. Het aantal exemplaren van

Dactylorhiza maculata ssp. ericetorum heeft zich niet explosief vermeerderd, maar is
relatief constant gebleven. Jaarlijks komen ongeveer 6 tot l0 exemplaren in bloei.
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Spoorberm bij Pesse, juni 1992, vegetatie met Plarailhera biþlia

Voor de geringe expansie is echter wel een aantal oorzaken aan te voeren. Ten eerste

staan de planten aan het einde van een verbrede berm, daar waar een waterschapsleiding
de spoorbaan kruist. Dit is het laagste en vochtigste deel van de berm. De zware
machines van het waterschap komen hier vrij vaak en moeten hier keren. De insporing
is dus groot. Daamaast is het bermgedeelte een keer afgebrand en is er op een deel van

de berm oud spoorbedmateriaal gedumpt (zand met grind). Tevens zijn er versnipperde

takken een tijd lang blijven liggen en wordt er regelmatig door de NS met een

bedrijfsauto over de berm gereden. Enige jaren voordat met het beheer werd begonnen,

zijn alle toen aanwezige planten uitgestoken. Al deze calamiteiten in aanmerking
genomen, is het nog een wonder, dat er jaarlijks een aantal planten in bloei komt.

Op de hogere delen van de berm, waar deze calamiteiten niet of nauwelijks plaatsvonden,

reageert de vegetatie befer. Arnica montana komt goed in bloei en Pedicularis sylvatica
breidt zich langzaam uit. Opmerkelijk is het voorkomen van Gentiana pneumonanthe itl
een kleine depressie. Het is namelijk de enige plaats in Drenthe waar deze soort langs het

spoor voorkomt en tevens wordt vergezeld door Maculinea alcon (Gentiaanblauwde). Dit
blauwe vlindertje is afhankelijk van zowel de Klokjesgentiaan als van een soort mier,
Myrmica ruginodes. Op de plant zet het vlindertje de eitjes af. De rups doet zich te goed

aan de bloemknop, bloem en vruchtbeginsel. Na een korte tijd laat de rups zich op de

grond vallen en wordt door de mieren naar het mierennest gebracht. Hier scheidt de rups
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en later de pop een zoetige stof af die door de mieren wordt gegeten. De rups eet jong
mierebroed. Na de verpopping moet de jonge vlinder, die niet meer door de mieren wordt
herkend en als vijand wordt gezien, rennen voor zijn leven om uit het mierennest te
komen. Eenmaal buiten begint de cyclus opnleuw.

Overigens komen langs de waterschapsleiding sinds een aantal jaren ook exemplaren van
Dactylorhiza maculata ssp. ericelorum voor. Door het beheer van het waterschap kwamen
veel planten niet tot bloei. Het talud werd namelijk drie keer per jaar gemaaid, t.w. in
maart-april, juni-juli en september-oktober. Drie keer maaien van de taluds van een sloot
die alleen in de winter en bij enorme stortbuien waterhoudend is, vond het Consulent-
schap NBLF Drenthe wat overdreven. Daarom werd het waterschap benaderd en werd
voorlichting gegeven over een extensiever maaibeheer. Sinds die tijd worden de taluds
,niet meer in juni-juli gemaaid; de tweede maaibeurt wordt overgeslagen. De orchideeen
kunnen tegenwoordig na de bloei voldoende zaad zetten voor reproductie.

Beheer

Het beheer van de spoorbermgedeelten bestaat uit het jaarlijks in september maaien van
het gewas met een éénassige trekker met maaibalk. Moeilijke delen worden met een
bosmaaier gemaaid. Het materiaal wordt met de hand bij elkaar geharkt en met een lichte
wagen, die aan de éénassige wagen gekoppeld kan worden, afgevoerd. Door gebruik te
maken van deze lichte apparatuur wordt insporing en hiermee verdichting van de bodem
voorkomen. Het bovenste deel van de bodem blijft hierdoor relatief luchtig, wat goed is
voor de doorworteling van de planten en voor het kunnen kiemen van de zaden. Plaggen
wordt op zeer kleine schaal uitgevoerd. De oppervlaktes zijn veelal niet groter dan l0 m2.
De plaggen worden met een speciale schop, een z.g. plagschoffel, gestoken.

Onderzoek, evaluatie en voorlichting

Goed beheer is echter niet voldoende om de vegetatie met de orchideeën tot in lengte van
jaren in stand te houden. Indien zich calamiteiten blijven voordoen, is het voortbestaan
van de bijzondere vegetaties niet zeker. Om calamiteiten in de toekomst te voorkomen
is voorlichting aan het uitvoerend personeel van de NS van groot belang. Om hiervoor
het juiste instrumentarium in handen te krijgen is een evaluatierapport van belang.
Daarom is door het Consulentschap NBLF Drenthe in 1993 een rapport over de natuur-
waarden langs het spoor opgesteld. Hiervoor is onderzoek venicht naar de actuele en
potentiële natuurwaarden van de spoorbermen in Drenthe en aangrenzend Groningen en
Overijssel. In het rapport worden alle waardevolle en potentieel waardevolle bermen
besproken met de bijzondere soorten en hun populatieverloop besproken en wordt het
gevoerde beheer geëvalueerd. Daamaast worden aanbevelingen gedaan om het beheer te
optimaliseren en uit te breiden en hoe calamiteiten voorkomen kunnen worden. Een
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dergelijk goed toegankelijk rapport is van groot belang bij gerichte voorlichting. Naast

schriftelüke en mondelinge voorlichting is voorlichting in het terrein zelf aan het

uitvoerend personeel zeer belangrijk. Het zelf zien van orchideeën in HUN berm vergroot

de motivatie om alles te doen om deze planten hier te houden.

De meerwaarde van natuurrijke spoorbermen

Door diverse oorzaken, zoals het zeer geïntensiveerde agrarische gebruik van het

omringende landschap, zijn veel natuurte[einen sterk in waarde verminderd. Veel

bijzondere plante- en diersoorten zijn verdwenen. Het is dan ook opmerkelijk, dat

sommige soorten zich in spoorbermen wel hebben kunnen handhaven. De opbouw van

de spoordijk met b.v. lemig bodemmateriaal is hieraan debet. Hierdoor is de bodem iets

minder gevoelig voor verzuring. Het behoud van bedreigde soorten in een berm is op zich

al voldoende reden iets aan het beheer te doen - een beheer dat dient te leiden tot het

behoud van de populatie. Het vóórkomen van bijzondere soorten kan nu en in de nabije

toekomst van nog groter belang zijn, vanwege de zaadbronfunctie voor natuurterreinen

waar de bijzondere soorten zijn verdwenen. Door het aanleggen van natuurontwikkelings-
gebieden wordt het potentieel voor sommige soorten groter. Vanuit de bermen kunnen

bijzondere soorten waaronder orchideeën zich in deze gebieden vestigen. De bermen

vervullen op deze wijze de functie van ecologische verbindingszone. Het is aan te bevelen

om langs het spoor stroken grond aan te kopen en zodanig in te richten en te beheren, dat

de soorten uit de bermen zich ook hier kunnen vestigen, waardoor de populaties van b.v.

orchideeësoorten ter plaatse zich kunnen vergroten en daardoor nog beter de functie van

zaadbron voor in de nabijheid gelegen reservaten kunnen vervullen.

Slot

Door het nemen van initiatief, goede voorlichting en een betrekkelijk eenvoudig beheer

is het mogelijk organisaties en personen positief te beïnvloeden om bijzondere

natuurwaarden van terreinen zonder primaire natuurbehoudsdoelstelling toch te behouden,

Sterker, door gericht ingrijpen kunnen waarden zelfs toenemen. Het enthousiasme van de

plaatselijke beheerders, zo is in Drenthe gebleken, is bij het behalen van de eerste

resultaten vaak groot genoeg om het succesvolle beheer voort te zetten. Het doel, het

behoud van bijzondere levensgemeenschappen met b.v, Rode Lijstsoorten als Platanthera

biþlia en Dactylorhiza maculata ssp, ericetorum, is alle inspanningen meer dan waard.
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Naschrift

Het rapport "Natuurwaarden langs het spoor in Drenthe" is te verkrijgen bij het

Consulentschap NBLF Drenthe. Tevens is hier een handleiding voor het beheer van

zeldzame plantesoorten (waaronder orchideeësoorten) langs sloottaluds te verkrijgen. Over

de bestelvoorwaarden kunt u inlichtingen inwinnen bij mevrouw J. Froma. Het adres van

het consulentschap is Postbus 146,9400 AC Assen.

H. Dekker
Mofionhof 42

7908 AP Hoogeveen

62 EI.]RORCHIS 6,1994



EEN BEZOEK AAN GROEIPLAATSEN VAN ORCHIS USTULATA L. SSP.

AESTIVALIS (KÜMPEL) KÜNPEL & MRKVICKA IN DE KAISERSTUHL
(DUITSLAND) EN IN DE \ryITTE KARPATEN (TSJECHIË)

C.A.J. KREUTZ

Zusamrnenfassung

Am Kaiserstuhl wurde Orchis ustulala ssp. aestivalis studiert und fotografiert. In den

Weipen Karpaten in der Tschechei wurde ein neuer Standort gefunden.

Summary

Orchis ustulata ssp. aestivalis was studied in Germany (Kaiserstuhl). In Czechia (White

Carpathians) a new site was discovered.

Orchis uslulata ssp, aestivalis,een laatbloeiende vorm van O, ustulafa var. ustulala,weÍd
door Kümpel in 1988 als O. ustulatayat. aestivalis beschreven. In 1990 werd aan deze

variëteit door Kümpel en Mrkvicka de status van ondersoort toegekend.

Ongeveer een eeuw geleden werd deze laatbloeiende vofrn door floristen al opgemerkt,

maar toen werd er nauwelijks aandacht aan besteed, Door gericht onderzoek gedurende

verscheidene jaren kwamen Kümpel en Mrkvicka tot de conclusie, dat het hier twee

verschillende, duidelijk morfologisch gescheiden taxa betrof. Bovendien werd er op

verscheidene groeiplaatsen in Oostenrijk biometrisch en statistisch onderzoek verricht

(Kümpel & Mrkvicka, 1990).

Beide ondersoorten onderscheiden zich door een aantal belangrijke kenmerken, waarvan

de meest opvallende hier genoemd worden.

Orchis ustulata ssp. aestivalis heeft in tegenstelling tot de nominaatvorm een krachtigere

en gestrektere habitus en kan tot 80 centimeter hoog worden. De bladeren zijn schuin

omhoog gericht en vorfnen niet zoals bijO, uslulatavar. ustulala een rozet. De bloeiaar

is rijkbloemig en meestal spits eindigend. De helm van de bloemen is iets meer geopend.

Deze vorm bloeit pas in de zomer, hoofdzakelijk in juli en augustus, de nominaatvorm

in het vroege voorjaar, meestal vanaf eind april tot eind mei. De ssp. aestivalis heeft een

voorkeur voor relatief vochtige en op het noorden geëxponeerde standplaatsen.
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In 1993 kon ik de soort op twee vindplaatsen bestuderen. Op 7 juli 1993 werden in het

Lilienthal in de directe omgeving van de Kaiserstuhl meer dan honderd bloeiende

exemplaren aangetroffen. De vindplaats is een op het oosten geëxponeerd schraal

begroeid kalkgrasland, waarin fruitbomen zijn aangeplant. Ook werd de soorl in enkele

exemplaren in een aangrenzend weiland, in een hoge kruidenrijke vegetatie aangetroffen.

Aangezien Orchis ustulaîa ssp. aestivalis midden in de zomer bloeit, is de bloeitijd door

de hoge temperatuur meestal betrekkelijk kort. Vooral de laatste jaren was dit het geval.

Niet ver van de vindplaats verwijderd komt ook de nominaatvorm in grote aantallen voor.

Vogens Kümpel en Mrkvicka (1990) komt ssp. aestivalis hoofdzakelijk in het randgebied

van de Alpen voor, bovendien in middelgebergten. Het areaal van Orchis ustulata ssp.

aestivalis omvat ondermeer Thüringen in Oost-Duitsland, Zuid-Duitsland, Zwitserland,

het centrale en oostelijke deel van Oostenrijk, Noord-Slovenië, Tsjechië, Noord-Italië en

enkele geïsoleerde groeiplaatsen in Zuidoost-Europa (Kümpel en Mrkvicka, 1990).

Tijdens een floristisch bezoek aan de Witte Karpaten op 19 augustus 1993 werden onder

begeleiding van Dr. Jongepierova verscheidene kalkgraslanden bezocht. Wat meteen

opviel, was de grootschaligheid van de terreinen. Sommige natuurreservaten strekten zich

over enkele kilometers uit. In een schraal begroeid kalkgrasland met opslag van inheems

looflrout werden op een noordwestelijk geëxponeerde helling enkele uitgebloeide

exemplaren van Orchis ustulata gevonden. Hoewel de planten al zaad gezet hadden,

verkeerden ze nog in goede staat en kon aan de hand van de morfologische kenmerken

duidelijk bevestigd worden, dat het hier de ssp. aestivalis betrof. De vindplaats sluit
precies aan het reeds bekende verspreidingsgebied aan. De V/itte Karpaten zijn ook een

middelgebergte. In hetzelfde gebied komt ook Gymnadenia conopsea var. densiflora voor,
een eveneens laat bloeiende en forse vorfn van G. conopsea var. conopsea.

foto's op pag. 64'. (alle foto's: C.A.J. Kreutz)12
34

1. Orchis ustulata ssp. uslulata, bloeiaar, Gilsdorf (D), 17-5-1992

2. Orchis ustulata ssp. aestívalis, habitus, Kaiserstuhl, 7-7-1993

3. Orchis ustulala ssp. aestivalis, bloeiaar, Kaiserstuhl, 7-7-1993

4. Orchis uslulata ssp. ustulata, habitus, Gilsdorl (D), l'l-5-1992
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GOODYERA REPENS IN HET DRENTS DISTRICT

Hans DEKKER

Zusammenfassung

Verbreitung und Ökologie von Goodyera repens im "Drents District", einem Florengebiet

mit atlantisch-borealem Charakter, etwa das Gebiet der niederländischen Provinz Drenthe

umfassend. G, repens scheint an ein bestimmtes Stadium in der Entwicklung von

Nadelwald zu Laubwald gebunden zu sein. Ob die Vorkommen in fast reinem Quercus

robur-Waldsich behaupten können, bleibt abzuwarten. Außerdem bedrohen saurer Regen,

Entwässerung und Abholzung viele Populationen.

Summary

Distribution and ecology of Goodyera repens inthe "Drents Districtrr, a floral district with

atlantic-boreal characteristics, roughly covering the Dutch province ofDrenthe. G. repens

seems to be bound to a certain stage in the succession from pine-forest to deciduous

forest. It remains to be seen, if the populations in almost mere Quercus roåtr-forest will
survive. Moreover acidification, draining and clearing of trees are a threat to many

populations.

Inleiding

Over Goodyera repens in Nederland is niet veel geschreven. Mogelijk hangt dit samen

met het pas laat in Nederland verschijnen van de soort na het aanplanten van de voor haar

geschikte naaldbossen. Pas in 1880 werd G. repens in Nederland ontdekt en wel bij
Iæuvenum op de Veluwe. Sinds die tijd is G, repens op meer plaatsen waargenomen,

echter meestal gedurende een bepaalde periode, waarna de sooÍ weer verdween. Slechts

bij Schoorl, op sommige Waddeneilanden en in het Drents district is G. repens tot op de

dag van vandaag nog te vinden. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan het

voorkomen van de soort in het Drents district.
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Verspreiding van Goodyera repens in de wereld

Het geslacht Goodyera komt over de hele wereld voor. Er worden zo'n 100 soorten
onderscheiden. In Europa komen slechts twee vertegenwoordigers van het geslacht voor,
n,l. G, repens en G. macrophylla, Deze laatste komt alleen op Madeira voor. G. repens
heeft een circumpolaire verspreiding, die het grootste deel van Europa, Noord- en
Midden-Azië en Noord-Amerika omvat. In Europa komt de soort voor van scandinavië
in het noorden tot Noord-Italië, voormalig Joegoslavië en Griekenland in het zuiden. De
westgrens van het verspreidingsgebied ligt in Groot-Brittanië en Frankrijk, terwijl de
verspreiding in het oosten doorloopt tot in Azië.
De verticale verspreiding loopt van zeeniveau in gematigde en arctische streken tot de
hogere gebergtezones in het zuidelijk deel van het verspreidingsgebied. De maximum-
hoogte die in Europa bekend is, ligt op 2000 meter (Butrler 1986).
Buiten Europa zou de soort zelfs tot een hoogte van 4o00 meter voorkomen (Baumann
& Künkele 1990).

Verspreiding van Goodyera repens in Nederland en aangrenzende gebieden

InNederlandisGoodyerarepenseen relatief laatontdektesoort. In lS80werddesoort
voor het eerst gevonden en wel op de Veluwe. Daama is G. repens uit 45 uurhokken
bekend geworden. Doordat de soort zich klaarblijkelijk pas in Nederland vestigde, nadat
naafdbossen waren aangeplant, wordt G. reperu wel als neofyt beschouwd. Het
verpreidingsgebied in Nederland was en is geen aaneengesloten geheel. De soort kwam
tussen 1880 en 1950 zeer verspreid voor in de duinen en op pleistocene zandgronden in
Noord-Brabant, Zlid- en Noord-Holland. Utrecht, Gelderland, Overijsel, Drenthe en
Friesland (Mennema 1985). Na 1950 was G. repens al snel uit de meeste bossen
verdwenen. Momenteel komt G. repens alleen nog voor in het Renodunaal district
(Schoorl), het Waddendistrict en het Drents district, In hoeverre de soort nu nog voorkomt
in het Kempens district, is onduidelijk. Cools (1989) meldt een vondsr uir l98l bij
Wouw, waar enige exemplaren zouden groeien. Of hier in latere jaren vondsten zijn
gedaan, is mij niet bekend.
In het Drents district was G. repens van minimaal 13 gebieden bekend. Sommige
herbergden verscheidene populaties, zoals de boswachterij Dwingeloo. Tegenwoordig
komt G, repens alleen nog voor in de omgeving van Appelscha, Ravenswoud en Norg.
Bij Appelscha en Norg komen zeer kleine tot redelijk grote (> 100 rozetten) populaties
voor. Het is mogelijk, dat bij Dwingeloo nog een kleine populatie voorkomt in een
jeneverbesstruweel. Deze populatie werd in de tachtiger jaren ontdekt door een poolse

botanicus, die een bloeiend exemplaar plukte en aan Prof. Barkman toonde. Deze was
uiterst verbaasd en vroeg de Poolse hem de vindplaats te tonen. Helaas kon zij door de
onoverzichtelijkheid van het dichte struweel en haar onbekendheid met de situatie ter
plaatse de juiste plek niet terug vinden.
In Drenthe doet het gerucht de ronde, dat dr. Beijerinck het niet kon verkroppen, dat het
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zeer rijke naaldbos Kremboong bij Stuifzand zou worden gekapt en ontgonnen. Hierbij
zouden de bijzonder grote populatie van G. repens alsmede enkele andere naaldbossoorten

gedoemd zijn te verdwijnen. Daarom heeft hij, volgens het gerucht, planten uitgezet in
verscheidene volgens hem geschikte gebieden. Opvallend is, dat de meeste populaties uit
deze gebieden vrijwel tegelijkertijd zijn ontdekt, ten dele door .... dr. Beijerinck!
Daamaast hebben deze populaties niet lang stand gehouden en zijn de meeste binnen 15

jaar verdwenen. In hoeverre het gerucht op waarheid berust, is niet meer te achterhalen.

Buiten Nederland is G. repens in de omringende landen eveneens zeldzaam. In de

Noordduitse laagvlakte komt G. repens vrijwel niet voor. Pas in de middelgebergten van

Midden- en Oost-Duitsland komen wat meer vindplaatsen voor, hoewel de soort ook hier
tot de zeldzame en bedreigde soorten behoon. In België is de Dennenorchis in

Vlaanderen zeer zeldzaam. In Wallonië zijn enige omvangrijke populaties, alsmede enige

kleinere (Devillers et al. 1990; mond. med. Kreutz).

Het Drents district

Het Drents flora-district is te vinden in Noord-Nederland en wordt begrensd door de

overgang tussen zand en klei in het noorden en westen, het rivierdal van de Vecht in het

zuiden en het dal van de Ems in Duitsland in het oosten. De laatste twee grenzen zijn
klimatologisch bepaald. In dit gebied ligt de gehele provincie Drenthe, het oostelijke deel

van de provincie Friesland, het noordelijke deel van de provincie Overijsel en het

zuidelijke deel van de provincie Groningen.
De bodem van het district wordt gekarakteriseerd door het voorkomen van keileem uit
de voorlaatste ijstijd, meestal bedekt met een laag fijn, leemarm tot lemig zand. Door de

ondoorlatendheid van de keileem is het gebied over grote delen relatief vochtig tot nat.

Vy'el hebben recente ingrepen in de waterhuishouding verdroging tot gevolg gehad.

Het klimaat van het district kent de koudste nachten en de koudste winters van

Nederland, terwijl ook de neerslag met 725 tot 815 mm per jaar voor Nederlandse

begrippen hoog is. Alleen in het uiterste zuidoosten van de provincie Limburg valt meer

neerslag. Door deze factoren heeft het Drents district zowel een atlantische als een

boreale (noordelijke) inslag. Het is een uitstekende situatie voor de ontwikkeling van

relatief vochtige vegetaties van zure tot vrij zure bodems met soorten van atlantische en

boreale oorsprong. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van de vroeger uitgestrekte

vegetaties met Erica tetralix, die nergens ter wereld beter ontwikkeld voorkwamen dan

in het Drents district.
Het atlantische element in de flora van het Drents district wordt bepaald door het

voorkomen van o.a. Agrimonia odorata, Ceratocapnos claviculata, Erica tetralix, Ilex
aquiþlium, Narcissus pseudonarcissus en Primula vulgaris. Het boreale karakter uit zich

in het optreden van o,a. Arníca montana, Carex aquatilís, Cornus suecica, Droserø

longiþlia, Goodyera repens, Linnaea borealis, Listera cordafa, Lycopodium annolinum

en Trientalis europaea. E€n groot deel van bovenstaande soorten komt alleen in het

Drents district voor of vindt hier zijn optimum.
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Ecologie, vegetatie en bedreigingen van Goodyera repens in het Drents district

De bossen waar nu nog G. repens voorkomt, behoren tot de eerste naaldbossen die in de
vorige en deze eeuw zijn aangeplant op omgeploegde heide en stuifzand. Tot lang na de
aanplant was de oorspronkelijke heidevegetatie nog terug te vinden. In de loop der tijd
konden zich allerlei meer typische bosplanten vestigen, met name door de opbouw van
een dikkere humuslaag. G. repens treedt op in een bepaalde fase van de successie van
naaldbos naar loofbos, zoals in ons land gebruikelijk is. Een grote populatie kan bij
verder ongewijzigde abiotische omstandigheden nog lang aanwezig bijven, maar zal
zonder het nemen van maatregelen waarschijnlijk verdwijnen.

De Dennenorchis wortelt in de humuslaag, waar de lucht gemakkelijk kan toetreden. Een
hoge luchtvochtigheid is vereist. Deze hoge luchtvochtigheid wordt o.m. aangetroffen
onder en tussen struiken vanvaccinium myrtillus. Meestal wordt de soort dan ook hier-
tussen aangetroffen. Daamaast is het goeddeels gesloten zijn van de kroon van de bomen
een vereiste. Het plotseling openkappen van het bos wijzigt de luchtvochtigheid drastisch,
waama G. repens een rdroging
van het gebied door o . repens.
Door de verdroging soorten
kunnen zelfs geheel verdwijnen, Tevens kunnen sommige soorten in de kruidlaag de
overhand gaan nemen zoals b.v. Deschampsia flexuosa. verzuring door atmosferische
depositie is eveneens funest en kan ook leiden tot sterfte van de bomen en wijziging van
de vegetatie.

De vegetatie van de goed ontwikkelde naaldbossen in het Drents district behoort tot de
klasse der naaldbossen, de Vaccinio-Piceetea (westhoff & Den Held 1969). Kenmerkend
voor deze klasse zijn Pyrola minor, Linnaea borealis, Lycopodium annotinum en Listera
cordata. Als differentiërende soorten t.o.v. andere klassen kunnen Vaccinium vitis-idea
env, myrtíllus, Trientalís europaea, sorbus aucuparia en Deschampsiaflexuosa genoemd
worden. In de praktijk komen veel van de genoemde soorten niet (meer) voor in de
vegetatie. Alleen Deschampsia flexuosø is een trouwe begeleider van G. repens. Bij
voortschrijdende successie verdwijnen veel van de bovengenoemde naaldbosplanten en
vestigen zich langzamerhand meer soorten die typerend zijn voor b.v. het euerco roboris-
Betuletum (Eiken-Berkenbos). Een kenmerkende vertegenwoordiger van een rijkere
variant van dit type is Polypodium vulgare. Een aantal soorten kan in beide vegetaties
optreden, zoals vaccinium myrtillus en v. vitis-idea. op de wat rijkere bodems met b.v.
keileem in de ondergrond kan de bosontwikkeling gaan in de richting van het Fago-
Quercetum (Beuken-Eikenbos). Kenmerkende soorten zijn dan p olygonatum multiflorum,
Hedera helix en Maianthemum biþlium. volgens van de werf (1992) behoren de twee
bovenstaande types tot respectievelijk het Betulo-Quercetum roboris (Berken-Zomereiken-
bos) en het Fago-Quercetum petraeae (Droog Wintereiken-Beukenbos).
Van de door Van de werf onderscheiden types komt G. repens vooral voor in een variant
van het Betulo-Quercetum roboris met Deschampsía flexuosa, waar tevens Galium
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sØcatile enLonicera periclymenuminvoorkomen. Overigens komtG. repens volgens hem

in Nederland optimaal voor in Kraaiheide-Berkenbos (Empetro-Betuletum pubescentie-

carpaticae). Dit type komt echter alleen in de duinen voor, zoals bij Schoorl.

Beschrijving van de actuele vindplaatsen in het Drents district

Viqdplaats Norg

In de vijftiger jaren is deze vindplaats ontdekt. Toendertijd kwam G. repens hiet talnjk
voor. Het betreft een relatief -ongeveer 90 jaar- oud naaldbos met in hoofdzaak veel

Pínus sylvestris. De bodem bestaat uit een veldpodzol van lemig fijn zand. Op 4O tot 120

cm diepte bevindt zich een keileemlaag van tenminste 20 cm dik. Dit verklaart de

aanwezigheid van enkele zeer vochtige bosgedeelten. De grondwatertrappen van het

bosgebied lopen dan ook uiteen van II tot V (hoogste grondwaterstand van 2O tot meer

dan 120 cm onder het maaiveld). Overigens is door ontwatering voor de landbouw in de

directe omgeving enige verdroging opgetreden.

In 1959 werd in dit bos tevens Listera cordata ontdekt. Uit de vegetatietabel (tab.l)

blijkt, dat G. repens hier vooral voorkomt in de nabijheid van Vaccinií,tr-soorten. De

vegetatie wordt tegenwoordig tevens gekenmerkt door het talrijk voorkomen van

Deschampsia flexuosa. Dit kan samenhangen met verdroging en verzuring. Uit opnamen

van Stapelveld uit 1959 blijkt, dat D.flexuosa toen ook voorkwam, maar in veel mindere

mate. Ook het optreden van Ceratocapnas clavículata is een teken van verstoring door

verzuring, mogelijk gecombineerd met verdroging. Momenteel is de vegetatie een

afgetakelde vorrn van de Vaccinio-Piceetea, die overgaan in het Querco roboris-

Betuletum. Het voorkomen van G. repens in het bos is sterk verminderd. In de zeventiger

en het begin van de tachtiger jaren waren nog vele honderden bloeiende planten te

vinden. Het aantal rozetten was nog talrijker. Tegenwoordig komen nog slechts enkele

planten tot bloei. Wel zijn op meef plaatsen nog rozetten te vinden, die echter niet of
nauwelijks tot bloei komen. De vitaliteit van de planten lijkt niet groot. Uit persoonlijke

waamemingen in het buitenland (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Italië) is mij
gebleken, dat het aantal bloeiende planten ten opzichte van het aantal rozetten in die

landen veel groter is. In Norg komt slechts een fractie van de planten tot bloei. Het lÜkt

of de deel-populaties hier op de rand van hun voortbestaan wankelen.

Om te trachten de emstige achteruitgang van de populatie te compenseren is in één

bosgedeelte een proef gedaan. In l99l zijn twee kleine bosgedeelten tot op de minerale
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Groeipfaats van G. repens bij Plagstrook in naaldbos naast groeiplaats
Ravenswoud, maaft. 1992 van G. repens, Norg, april 1991

bodem geplagd, waardoor er veel voedingstoffen zijn verwijderd. Dit wordt verschraling
genoemd. De ontwikkeling van de bodemvegetatie en humuslaag wordt hierdoor opnieuw
in gang gezet. uit de plagproeven moet blijken of een maatregel als plaggen in bos tot
hernieuwde vestiging van G. repens leidt. Eén gedeelte is geplagd naast een kleine,
bestaande populatie van G. repens, terwijl de andere is gesitueerd waar kort geleden een
populatie is verdwenen. op de eerste locatie is het in theorie mogelijk, dat G. repens zich
door middel van zijn uitlopers in de plagstrook vestigt, terwijl G. repens zich in de
tweede strook via zaadverspreiding moet vestigen. Momenteel - eind 1993 - is van het
welslagen van de proeven nog niet veel te zeggen. Slechts enkele kiemplanten van b.v.
vaccínium vitis-idea env, myrtíllus en andere soorten hebben zich gevestigd . Goodyera
komt er nog niet voor. De tijd zal leren of dergelijke maatregelen succes opleveren....

Yindplaats Ravenswoud

G. repens heeft zich (waarschijnlijk) recent in een bosgebied aan de rand van het
Fochteloërveen bij Ravenswoud gevestigd. Pas in de tachtiger jaren werd deze kleine
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G. repens bij Norg, juli 1980 Groeiplaats van G. repens bij
Appelscha, juli l99l

populatie door een medewerker van Natuurrnonumenten gevonden. De populatie bevindt

zich in een voormalig, ongeveer 60 jaar oud produktiebos met als voomaamste boomsoort

Pinus sylvestris. Tevens komen Larix kaempferi en Picea abies in de directe nabijheid

voor. In 1993 werden ongeveer 30 rozetten geteld, waarvan er geen enkele bloeide. In

1992 heeft er volgens informatie van Harm Piek (mond. med.) een behoorlijk aantal

gebloeid. Hij vermoedde, dat de populatie groeide. Waarschijnlijk is het tegendeel waar.

In 1991 heb ik de populatie voor het eerst gezien en deze was toen iets groter dan in

1993. De rozetten zagen er in 1993 ook minder vitaal uit dan in 1991. Het is mogelijk

dat het uitvoeren van bosbouwwerkzaamheden negatiefheeft uitgepakt. Ter plaatse is het

bos gedund, terwijl een aangrenzend, noord-oostelijk van de groeiplaats gelegen perceel

is geveld en herplant. Bij de uitvoering zijn vele stammen en takken rond de groeiplaats

vanG. repens gedeponeerd. Tevens is er vlak naast de groeiplaats met zware machines

gereden, waardoor bodemverdichting heeft plaatsgevonden. Door het dunnen en vellen

is het microklimaat ter plaatse drastisch gewijzigd, doordat er veel meer licht op de

bodem valt. De vochtigheidsgraad van de atmosfeer en van de bodem is hierdoor vermin-

derd. De droge, warme zomers hebben dit proces wellicht versterkt. Door de toegenomen

lichtinval is het mogelijk, dat de vorming van een dichte struiklaag wordt bevorderd. Of
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dit uiteindelijk positief zal uitwerken voor G. repens is de vraag, aangezien de soort onder
een te dichte struiklaag niet kan voortbestaan.
De bodem van het boscomplex bestaat uit moerige podzolgrond met een humushoudend
zanddek en een moerige tussenlaag. ook hier zit de keileem ondiep (4o - 120 cm onder
het maaiveld, >20 cm dik): Het grondwater kan hier wegzakken tot meer dan 120 cm
onder het maaiveld.
De kruidlaag heeft slechts een bedekking van 3ovo en is slecht ontwikkeld. De overige
opppervlakte wordt ingenomen door mossen (Sovo) en dennenaalden. De kruidlaag wordt
voomamelijk gevormd door Deschampsía flexuosa. De vegetatie maakt een zeer schrale
indruk met soorten Galium saxatile, Rumex acetosella, Molinia coerulea en Hieracium
vuLgatum. De vegetatie is een variant van het euerco roboris-Betuletum. De vervangings-
gemeenschap van dit bostype is een heisschrale vegetatie of ee¡ calluna-vegetatie,
waaryan enkele soorten zoals Galium saxatile in de huidige vegetatie voorkomen.
opvallend is het voorkomen van calamagrost¡s canescens in de opname. Deze soort is
een vochtindicator van plekken met een vrij hoge dynamiek. Mogelijk hangt het voorko-
men samen met het vochthoudende vernogen van de humeuze zandgrond ter plaatse.
De toekomst van de populatie lijkt niet erg hoopvol. De populatie is klein en er vindt
weinig reproduktie plaats. De omstandigheden lijken verder ook niet ideaal. Het is niet
ondenkbaar, dat G. repens hier op den duur verdwijnt.

Vindplaats Appelscha

Tussen Appelscha en Di gesloten bos- en natuurgebied
buiten de Veluwe voor. V heide-ontginningen aangelegd,
met uitsparing van grote ele Duinen. In de aangeplante
naaldbossen worden momenteel nog steeds enkele typische vertegenwoordigers van
naaldbosvegetaties gevonden, zoals Linnaea borealis en enkele Lycopodium-soorten. In
dit gebied vindt momenteel één van de grootste natuuronwikkelingsprojecten van Noord-
Nederland plaats: het restaureren van de oorspronkelijke beekdalen met hun brongebieden.
Hiervoor worden tientallen hectaren monotoon produktiebos gekapt. Het bosgebied waarin
G. repens voorkomt, valt buiten dit project. Dit gebied ligt aan de noordkant van de
boswachterij Appelscha en is eigendom van Staatsbosbeheer. Een deel van het gebied
wordt gebruikt door de psychiatrische inrichting Beatrixoord.
Het bosgebied is zoals zoveel bossen ten zuiden van Appelscha een bebost voormalig stuifzand-
en heidecomplex. Het voormalige stuifzand is nog goed te herkennen aan de hoge

vastgelegde stuifheuvels, die het bos een zeer afwisselend karakter geven. Aan de bodem
is goed te zien, dat we hier met een voormalig stuifzandgebied te doen hebben. De bodem
van het G. repens-gebied bestaat grotendeels uit duinvaaggrond met leemarm tot zwak
lemig fïjn zand. Tevens komt een veldpodzol-bodem voor met eveneens leemarm tot
zwak lemig fìjn zand. De humuslaag is zeer dun. Het grondwater zit over het algemeen
diep en komt niet hoger dan ongeveer 80 cm onder het maaiveld. Lokaal, in destijds
uitgestoven laagtes, kan het grondwater wat hoger komen.
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Goodyera repens bij Norg, juli 1980

Vegetatie met Goodyera repens bij Appelscha, juli l99l
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De G. repens-populatie bestaat uit enkele deelpopulaties, waarvan er de afgelopen jaren

vier zijn bezocht. Drie populaties liggen op het terrein van Beatrixoord en één er buiten.
Of er momenteel nog meer deelpopulaties voorkomen, is mij niet bekend. De populaties
lopen uiteen van één exemplaar tot vele honderden. Opvallend is, dat niet alle populaties
zich in uitgestoven laagtes bevinden. Sommige planten worden ook op hellingen van
stuifheuvels en zelfs er bovenop gevonden. Het ter plaatse aanwezige microklimaat zorgt
blijkbaar voor de juiste luchtvochtigheid, waardoor de planten niet uitdrogen. In 1993 viel
het op, dat er van de bezochte populaties slechts enkele planten bloeiden. Wel werden
vele krachtige rozetten gevonden. De deelpopulaties zijn op één uitzondering na zo groot,
dat uitsterven op korte termijn niet waarschijnlijk lijkt. Calamiteiten moeten echter wel
uitblijven. In de zomer van 1991 is een deel van een populatie emstig aangetast door het
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een hek. Vele tientallen planten lagen los
op de grond. Een aantal is weer teruggeplant, een aantal is meegenomen en in een bak
verzorgd, de rest is helaas verdroogd.
In 1993 is van een gemiddelde populatie een opname gemaakt. In deze populatie viel het
grote aandeel aan varens op, zoals Polypodium vulgare. Ook hier was de kruidlaag verder
slecht ontwikkeld, terwijl de moslaag zeer goed ontwikkeld leek. Met name haarmossen
vonnen een belangrijk deel van de mosvegetatie. Opvallend is het voorkomen van
Maianthemum biþlium, hetgeen wijst op een ontwikkeling naar een ouder en rijker
bostype dan het gebruikelijke Querco roboris-Betuletum. Vaccinium-soorten kwamen in
de opname niet voor, wel daarbuiten. Voor G. repens zijn deze soorten hier echter van
weinig belang. Opvallend is tevens, dat de boomlaag hier voomamelijk uit Pseudotsuga
menziesii en Quercus robur bestaat, met een geringe bijmenging van Pinus sylvestris. Op
een andere plaats bestaat de boomlaag bijna geheel uit Quercus robur.Het is bekend, dat
G. repens gebruik maakt van dezelfde mycorrhiza als Pinus sylvestris.In hoeverre het
langzaam verdwijnen van Pinus sylvestris het voortbestaan van G. repens-populaties
bedreigt, moet nog blijken. Uit het verleden ken ik in ieder geval één G. repens-populatie,
die in zuiver loofbos groeide. Deze populatie is helaas verloren gegaan.

Slot

De populaties bij Appelscha hebben momenteel vanwege hun grootte en onderlinge
uitwisselingsmogelijkheden nog de beste overlevingkansen van alle populaties van het
Drents district. De geomorfologische situatie ter plaatse is uniek. De vegetatie ontwikkelt
zich naar rijkere bostypen. Er bestaat hier een kans om de ongestoorde ontwikkeling van
een eerste generatie bos naar een gerijpter bos te volgen. In hoeverre G. repens hiervan
deel blijft uitmaken, is nu nog niet te zeggen. Ondanks de ontwikkelingen die lijken te

gaan naar loofbos, doet G. repens het hier nog steeds goed. Het is dan ook aan te bevelen
het bos ter plaatse met de nodige voorzichtigheid te behandelen. Een "niets doen"-beheer
lijkt hier nog het meest toegesneden op de situatie. De zeldzaamheidswaarde van zich
ontwikkelende bossen met G. repens-populaties is dermate groot, dat intensieve
bescherming beslist de moeite waard is.
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Behalve de populaties bij Appelscha zijn die bij Ravenswoud en Norg van groot belang.

Deze gebieden dienen gevrijwaard te worden van te intensieve ingrepen, zoals velling van

de houtopstand en dunningen met de daarmee gepaard gaande beschadiging van de

vegetatie. In Norg dienen de proeven met plaggen in het bos gevolgd te worden om te

bezien of deze maatregel tot (her)vestiging van G. repens leidt.
Het Drents district onderscheidt zich door het voorkomen van een aantal boreale en/of

naaldbossoorten. Door allerlei negatieve ontwikkelingen zijn veel van deze soorten binnen

hun karakteristieke levensgemeenschappen verdwenen of sterk in aantal verminderd. Door

een adequaat beheer kan het verdwijnen van G. repens uit het Drents district hopelijk
worden voorkomen.
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VEGETAIIE-OPNAHEN MET GOODYM.A

REPENS IN HET DRENTS DISTRICT
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SIERLIJKE BLOEIWUZEN BU MEDITERRANE EXEMPLAREN VAN
SPIRANTHES SPIRALIS CHEVALL

C.A.J. KREUTZ

Zusammenfassung

Im Mittelmeenaum hat Spiranthes spiralís zierlichere Blüten als in den übrigen Teilen
Europas.

Summary

In the mediterranean area the flowers of Spiranthes spíralis are much more delicate than

those of plants in the rest of Europe.

Spiranthes spiralis is één der laatst bloeiende orchideeësoorten van Europa. De soort bezit
een omvangrijk aaneengesloten areaal, noordelijk tot Midden-Ierland, Engeland, Neder-
land, Duitsland en Polen tot in Rusland en oostelijk tot Roemenië, de Kaukasus en IsraëI,

inclusief het hele mediterrane gebied. De soort wordt in verscheidene vegetatietypen
aangetroffen. In de gematigde zones van Midden-Europa groeit zij overwegend in
heischrale graslanden op open plaatsen. In het mediterrane gebied daarentegen wordt de

Herfstschroeforchis hoofdzakelijk op beschaduwde plekken gevonden, vaak zelfs in naald-
bossen. Toch bloeÎt de soort in het Middellandse-Zeegebied niet eerder dan in de rest van

Europa, maar meestal ook pas in september. In veel gebieden is zij niet eens zeldzaam
en komt zij plaatselijk in relatief grote groepen voor.

Opvallend is, dat de planten in de zuidelijke landen veel forser zijn; hoogten van 4O

centimeter zijn hier geen uitzondering. Bovendien zijn de bloemen veel sierlijker en glin-
steren ze sterk in het zonlicht. De zijdelinge sepalen zijn in tegenstelling tot de

Middeneuropese vorrn naar buiten geslagen, waardoor de bloemen breder lijken.
De meeste orchideeënliefhebbers bezoeken de mediterrane gebieden vrijwel altijd in het

voorjaar, wanneer de meeste soorten orchideeën bloeien. Op sommige plaatsen worden

dan soms rozetten van Spiranthes spíralis aangetroffen. In het najaar, als de planten in
bloei komen, worden de desbetreffende gebieden door orchideeënliefhebbers slechts

sporadisch bezocht, vandaar dat velen nog nooit bloeiende exemplaren van de

Herlstschroeforchis in het Middellandse-Zeegebied hebben gezien.
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Bloeiwijze Midden-Europa
(Goedereede, Nederland), 28-8-1991

C.A.J. Kreutz
Oude t andgraaf 35a

6373 BE Landgraaf

Bloeiwijze mediterrane gebied
(Son Servera, Mallorca), 8-9-1988
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YERSLAG VÄN EEN ORCHTDEEËNREIS NAAR
NOORD-GRIEKENLAND

C.A.J. KREUTZ

Zusammenfassung

Während einer Exkursion in Nordgriechenland im Frühsommer 1993 wurden einige
wichtige Standorte besucht. Dabei waren die Dactylorhiza-Standorte am wichtigsten,
wobei D. knlopíssii sehr viel Ahnlichkeit mit D. praetermissa aus Süd-Limburg in den
Niederlanden und der Eifel in Deutschland aufweist. Insgesamt wurden 45 Orchideenarten
und 9 Hybriden gefunden. Der Artikel beschließt mit einer Ubersicht der Taxa und einer
Angabe des UTM 10-I(m-Gitters für jeden Fundort.

Summary

During a visit in June 1993 to the northem part of Greece 45 species and t hybrids were
found. Most attention was given fo lhe Dactylorhiza-species, from which detailed
information is given. This article ends with a table of the observed species per locality.

Inleiding

De laatste jaren kan Noord-Griekenland zich in een toenemende belangstelling verheugen,
tenminste wat de orchideeënliefhebbers betreft. Vanaf 1980 is het noordelijke deel van
Griekenland veelvuldig door J. & L. Essink (Heerhugowaard) en B. & E. Willing
(Berlün) bezocht. Vooral door verscheidene publikaties van B. & E. Willing, waarin
diverse nieuwe soorten en hybriden beschreven werden, is de belangstelling voor Noord-
Griekenland fors toegenomen. Wij hebben Noord-Griekenland bezocht van 9 tot 24 juni
1993. Voor dat jaar bleek de genoemde periode uitermate gunstig. In de winterperiode
was zeer veel sneeuw gevallen, waardoor vrijwel alle vindplaatsen rijk met orchideeën
bezet waren. Na een vrij koud voorjaar was de lente uitermate kort en begon de zomer
vroeg. Daardoor bloeiden vooral de Handekenskruiden op de meeste vindplaatsen vrijwel
gelijktijdig, terwijl deze normaliter over een periode van vier weken bloeien. Dactylorhiza
iberica, die gewoonlijk pas vanaf de tweede week van juli bloeit, werd nu al in de derde
week van juni in beginnende bloei aangetroffen. De meeste Dactylorhiza-soorten groeien

in Noord-Griekenland op een hoogte van 1200 tot 1500 m.
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Toelichting bij enkele Noordgriekse orchideeësoorten

Dactylorhiza baumanniana Hölzinger en Künkele
Dactylorhíza baumanniana is op de meeste groeiplaatsen gemakkelijk van de andere
Dactylorhiza-soorten te onderscheiden. Ondermeer bloeit deze soort ongeveer twee weken
vroeger dan bijvoorbeeld D. pindica en D. smolilcnna. De planten zijn relatief klein en
groeien op sommmige vindplaatsen in groepjes bijeen. Willing (1987) heeft de soort
opnieuw en zeer uitvoerig beschreven. In de Grammos bevinden zich verscheidene
groeiplaatsen. Ten noorden van Pefkofito en nadat men de brug over de rivier de
Sarandaporos gepasseerd is, buigt, in het Grammos-gebergte niet ver van de grens met
Albanië verwÜderd, een veldweg naar het westen af. Langs deze weg bevinden zich
enkele zeer vochtige weilanden met struikgewas, omsloten door dennen- en beukenbossen.
In deze gebieden komen naast D. baumanniana ook D. pindica, D. sacciþra en D. iberi-
ca yoor, daamaast talloze hybriden tussen al deze soorten. Hierdoor is het niet gemak-
kelijk om zuivere planten van D. baumanniana aan te treffen.
Andere groeiplaatsen vonden wij ten oosten van Agia Paraskevi aan de weg in de richting
Fourka. In de omgeving van de Fourkapas bevinden zich aan weerszijden van de weg
relatief uitgestrekte vochtige weilanden. Plaatselijk zijn deze zeer vochtig, hetgeen door
de aanwezigheid van bronnen in het gebied veroorzaakt wordt. Dactylorhiza baumanniana
werd hier vooral noordelijk van de weg in kleine groepjes aangetroffen. In dit gebied
groeien onder andere talrijke hybriden met D. pindica (D. xsouflikensis B. & E. Willing).

Dactylorhíza cordígera (Fr.) Soó
Deze soort, die nogal variabel met betrekking tot habitus, bloemvorm en honingmerk is,
is in Noord-Griekenland relatief zeldzaam. Bekende groeiplaatsen bevinden zich onder-
meer op de berg Vitsi, gelegen ten noorden van Kastoria en zuidelijk van Florina, en in
het skigebied van de Kato Vermion. In het Skigebied Kato Vermion groeien typische
exemplaren op diverse plekken langs hooggelegen beken en bronnen. Andere vertegen-
woordigers van het geslacht Dactylorhiza zijn hier niet aanwezig, waardoor D, cordígera
op deze plaatsen in zuivere vorm voorkomt. De planten zijn zeer krachtig en groeien

overwegend in vochtige ruigte-vegetaties.
Op de berg Vitsi zijn de aantallen van Dactylorhíza cordigera enorm. In een tamelijk
uitgestrekt hellingveen bloeit de soort in grote aantallen. Ook hier bevinden zich de
meeste op de vochtigste plaatsen van het terrein, namelijk direct aan de randen van de
beekjes en bronnetjes. Het verdient wellicht aanbeveling de Griekse autoriteiten te

verzoeken dit gebied voor de toekomst veilig te stellen, zodat een agrarische bestemming
uitgesloten is.

Yan Dactylorhíla cordigera zijn diverse vornen bekend. Deze zijn door sommige auteurs
als soorten beschreven, zoals D. /agotis @chb. fil.) H. Baumann en D. graeca H.
Baumann. Duidelijke kenme¡ken zijn van deze beide soorten niet altijd aanwezig. Nader
onderzoek zal moeten aantonen of ze terecht onderscheiden zijn.
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Dactylorhiza cordigera komt ook noordelijker op de Balkan voor. In 1987 heb ik deze

soort talrijk bij Murino en bij Brezovica aangetroffen; op laatstgenoemde vindplaats in

gezelschap van Pseudorchis frivatdii. Op de groeiplaats bij Murino werd hoofdzakelijk

D. lagotís (Rchb. fil.) H. Baumann (D. cordigera ssp. bosn¡aca (Beck) Soó) aangetroffen.

Dit zijn grote forse planten die sterke overeenkomst vertonen met D. pindíca.

Dactylorhíza íberíca (M.-Bieb. ex Willd.) Soó

Dactylorhiza iberica behoort tot de algemeenste soorten van Noord-Griekenland.

Aangezien deze soort bijna een maand later bloeit dan de andere vertegenwoordigers van

het geslacht D actylorhiza, dus in een periode waarin slechts enkele orchideeënliefhebbers

Griekenland bezoeken, en zij in niet-bloeiende toestand slecht te onderscheiden is, zijn

naar verhouding slechts weinig vindplaatsen bekend. Doordat in 1993 alle orchideeën

vroeger bloeiden, werd deze soort in een groot aantal terreinen gevonden. Veel groeiplaat-

sen bevinden zich in de omgeving van Kallithea, waar zij plaatselijk in hellingvenen in

groten getale voorkomt. Deze hellingvenen zijn vanaf de weg al goed te herkennen aan

de donkergroene kleur van de vegetatie. D. iberica groeit hier op de vochtigste plaatsen,

meestal direct aan de rand van de stroompjes, die het gebied doorsnijden. Net als bij

Spiranthes aestivalis zijn de planten van D. iberica in de beginnende bloei het fraaist.

Vordert de bloei dan zijn tegelijkertijd slechts enkele bloemen geopend, de bovenste zijn

dan nog in knop en de onderste reeds uitgebloeid. De soort vorrnt gemakkelijk hybriden

met andere Dactylorhiza-soorten,
Vindplaatsen waar Dactylorhiza iberica al vroeg bloeit, bevinden zich onder meer bij

Exarchos en in de omgeving van Anilio bij Metsovo (Katarapas)' Bij Exarchos groeit de

soort op een restant van een vochtig weiland in de directe omgeving van een ingemetsel-

de bron. Binnen afzienbare tijd zal deze groeiplaats door ontginning en bemesting

verloren gaan.

Op de groeiplaats bij Anilio zijn bovendien nog rijke populaties van Dactylorhíza

saccifera, Epípactis palustis en Gymnadenia conopsea aanwezig'

Daclylorhiza íncarnata (L.) Soó

De Vfeeskleurige orchis is in Noord-Griekenland zeer zeldzaam. Typische exemplaren

werden ten noorden van Chrissi in een klein, vochtig weiland aangetroffen. De groeiplaats

Iaxiflora en O. coriophora aan5ealoffeî.
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Dactylorhìza kalopissíí E. Nelson
Evenals ondermeer Da ctylorhiza iberica, D. saccifura en D. incarnata is D. kalopíssíi een
vrij constante soort, die men op de meeste groeiplaatsen zonder problemen kan her-
kennen. Typische planten groeien in het bronnengebied 'Kria Vrisi', enkele kilometers
noordoostelijk van Metsovo, aan de weg Ioannina in de richting Kalambaka. De
exemplaren die hier groeien, zijn typisch en constant. Bezoekt men deze vindplaats twee
weken later, dan bloeien er bovendien nog verscheidene hybriden van D. kalopissii met
D. saccifera. Op drogere plaatsen komen talrijke exemplaren van Gymnadenia conopsea

en Orchis coriophora voor.
Een andere groeiplaats bevindt zich aan de verbindingsweg van Metsovo/Katarapas in de
richting van Milea. Na ongeveer twaalf kilometer ligt links van de weg een vochtig wei-
land, ingesloten door beuken- en naaldbossen. Op deze groeiplaats zijn de planten nogal
variabel met betrekking tot de vlekken op de bladeren, de vorm van de bloemen en het
honingmerk op de lip. De mogelijkheid bestaat, dat hier invloed van Dactylorhiza
sacciþra aanwezig is. Toen deze vindplaats een week later bezocht werd, waren alle
planten verdwenen, waarschijnlijk door een kudde schapen afgevreten.
Een typische en homogene populatie bevindt zich in een zeer vochtig hellingveen,
ongeveer een kilometer ten zuidwesten van Milea. In dit hellingveen groeien enkele
honderden planten op een kleine oppervlakte. De begeleidende vegetatie wordt hier zeer
hoog, hetgeen veroorzaakt wordt door de vruchtbare en vochtige grond. Exemplaren van
D. knlopissíi met een lengte van bijna een meter zijn hier geen uitzondering, De meeste
planten bezitten ongevlekte bladeren en hebben een losbloemige en rijke bloeiaar. De
vonn en kleur van de lip komen hier het meest overeen met D. macedonica. Op deze
vindplaats komt ook D. saccifera voor, hetgeen verschillende hybriden met D. knlopissii
oplevert (D. xl<ntarana H. Baumann). Deze planten kunnen forse afmetingen bereiken.
Bovendien zijn deze intermediaire exemplaren van een prachtig donkerrood honingmerk
voorzien.

foto's op pag. 84:

l. Dactylorhizt pindica, Fourka, I l-6-1993
2. Dactylorhiza smolilcana, Fourka 12-6-1993
3. D ac ty lor hi za b auma nnia na, Pefkos, I I -6- 1993

4. Dactylorhiza macedonica, Livadia, 15 -6-1993

l2
34
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In Zuid-Limburg en in de Eifel in Duitsland groeien enigszins "afwijkende" exemplaren
van Dactylorhiza praeîermíssa. De bladeren va¡ deze exemplaren zijn ongevlekt,
eivormig lancetvormig en donkergroen van kleur. De bloeiaar is dichtbloemig. De kleur
van de bloemen is donkerrood en meestal is het honingmerk afwezig of beperkt tot de
spooringang op de lip. De vorm van de lip is relatief smaller en langer dan bij de

typische vorm. De spoor is enigszins naar beneden gericht en bijna net zo lang als het
vruchtbeginsel, kegelvormig. Deze planten vertonen morfologisch grote overeenkomsten
met D. kalopíssii. Verder biostatistisch onderzoek zal moeten uitwijzen of de exemplaren
in de populaties van Zuid-Limburg en van de Eifel inderdaad overeenkomsten vefionen
met die van D. kalopissi in Noord-Griekenland.

Dactylorhiza macedonica Hölzinger & Künkele
Dactylorhíza macedonica werd in 1988 door Hölzinger & Künkele uit Noord-Griekenland
en Zuid-Joegoslavië beschreven. In Noord-Griekenland bevinden zich van deze soort
ondermeer groeiplaatsen op de Olympos en in het Titaros- en Paikongebergte. Ten zuiden
en soms ook ten noorden langs de ongeasfalteerde weg van Archangelos naar Livadia in
het Paikongebergte bevinden zich nog enkele restanten van vochtige gebieden, die geheel

omgeven zijn door uitgestrekte landbouwgronden. In deze terreinen groeien zeer
homogene populaties van D. macedonica, die ten opzichte van D. kalopissii slechts gering
afwijken. De kleur van de bloemen is misschien nog iets donkerder rood, de lip wellicht
iets smaller. Bovendien is op de lip vrijwel geen honingmerk aanwezig en bij sommige
exemplaren is het centrum van de lip en aan de spooringang wit.
Binnen afzienbare tijd zullen de groeiplaatsen in het Paikongebergte verdwenen zijn,
hetzij door ontwatering, hetzij door ontginning.

Dactylorhíza píndíca B. & E. Wilting
Deze soort, die in 1986 door B. & E. Willing beschreven werd, behoort samen met
Dactylorhiza smolikana tot de moeilijk te determineren Dactylorhiza-taxa. Te herkennen
is de soort ondermeer aan de zeer forse habitus, de langgerekte bloeiaar en aan de grote
bloemen, die dicht opeen staan. De brede en relatief korte bladeren zijn stengelomvattend,
terwijl het bovenste blad zelden de bloeiaar bereikt. Bovendien zijn de bladeren sterk
gevlekt en is het onderste blad eivormig en kort.
Aan weerszijden van de weg, oostelijk van Agia Paraskevi ter hoogte van de Fourkapas,
bevinden zich op noordoostelijk geëxponeerde hellingen uitgestrekte hellingvenen en
brongebieden. Hier groeien duizenden Handekenskruiden, waardoor de vegetatie
plaatselijk paars gekleurd is. Na intensief zoeken en controle van een groot aantal planten
voldeed slechts een tiental exemplaren aan de typische beschrijving van Dactylorhiza
pindica. Het overgrote deel van de populatie bestaat uit duizenden hybriden tussen D.
pindica en D. smolil<ana (D. xsalictina B. & E. Willing), D. pindica en D. baumanniarø
(D. xsouflikensis B. & E. Willing) en D. baumanníana en D. smolíkana (D. xkoutsourana
B. & E. Willing). In dit gebied komen wellicht ook kruisingen tussen drie soorten voor.
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Kallithea, biotoop van Dactylorhiza iberíca, 19-6-1993

Vitsi, biotoop van o.a Dactylorhíza cordigera en Pseudorchis frivaldií, ll-6-1993
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Kastanea, biotoop van o.a Dactylorhiza
sacciþra en Orchis laxiJlora, l8-6-1993

Milea, biotoop vaÍ o.a.Dactylorhiza kalo-
pissii, 19-6-1993

Blijft natuurlijk de vraag, hoe men uit deze populaties twee nieuwe soorten kan filteren
en waarom men alle andere planten tot genoemde hybriden kan rekenen. Bovendien
vertoont D. pindica veel overeenkomsten met D. cordigera ssp. bosniaca.
Ook schijnt Dactylorhiza pindíca in verscheidene uitgestrekte brongebieden op de
hellingen van de Smolikas ten zuiden van Agia Paraskevi voor te komen. Na intensief
speurwerk werden deze groeiplaatsen helaas niet gevonden. Wel werden op verscheidene
plekken populaties met enkele tientallen exemplaren aangetroffen, waarvan de planten

vermoedelijk tot één of verscheidene van bovengenoemde hybriden behoren. Op
beschaduwde groeiplaatsen werden naast D. sacciþra hoogstwaarschijnlijk enkele
hybriden tussen D. saccifera en D. pindica (D. xkerasovínensís B. & E. Willing) gevon-
den. Bovendien vindt men in dit gebied in vochtige weilanden honderden exemplaren van
Orchis laxiflora en O. coriophora, Epipactis palustrís en op drogere kalkrijke gronden
Gymnadenia conopsea, O. morio ssp. pícla e¡ O. mascula.
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Livadia, biotoop van Dactylorhiza mace-

donica, l5-6-1993

Fourkapas, biotoop van o.a. Dactylorhiza
pindica en D. smolil<ana, 12-6-1993

Dactylorhìzø smolikana B. & E. \ililling
Dactylorhiza smolil<nna is evenals D. pindica door B. & E. Willing beschreven, namelijk

in 1989. Tijdens ons bezoek hebben wijD. smolítran¿ slechts op één vindplaats aangetrof-

fen. Deze groeiplaats werd al eerder genoemd bij de beschrijving van D' pindica enbe-

vindt zich ongeveer I km zuidwestelijk van het dorpje Fourka, oostelijk van Agia Para-

skevi in het Smolikas-gebergte. Het terrein waar de meeste exemPlaren van D. smoliknna

groeien, is betrekkelijk klein. Hier staan de orchideeën zo dicht opeen dat men onhet-

roepelijk planten beschadigt als men door het gebied loopt. Daarom hebben wij alleen de

planten op een klein deel van de groeiplaats bestudeerd. Na enige uren inventariseren

konden we slechts een twintigtal exemplaren als D. smolíkand determineren' Belangrijke

kenmerken zijn de ongevlekte bladeren die smal en lancetvormig zijn. De habitus is slank

en de bloeiaar losbloemig. De bloemen zijn groot en wat betreft de vorm lijken ze enigs-

zins op die varr D, praetermiss¿. Er zal meer onderzoek noodzakelijk zijn om D. smolika-

n¿ in de toekomst als soort te rechtvaardigen, aangezien zij tot nu toe op slechts enkele

groeiplaatsen, alle gelegen in een straal van ongeveer vijf kilometer, aangetroffen werd.

Bovendien zijn de Dactylorhíza-populaties bij Fourka en Agia Paraskevi zo variabel, dat

bij afsplitsing van nieuwe soorten hieruit toch vraagtekens geplaatst moeten worden.
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Himanloglossum caprinum M.-Bieb.) Spreng.
Het complex Himantoglossum caprinumlcalcaratumladriaticumlsamarj¿ns¡s is uiterst
moeilijk te determineren. op de Balkan komen H, caprinumenH. calcaratumyoor,maar
plaatselijk worden ook overgangspopulaties tussen deze beide soorten aangetroffen. ¡1.
caprinum komt in zijn typische vorm waarschijnlijk alleen in Noord-Griekenland voor.
van het noordelijke deel van Turkije wordt ook H. caprinum vermeld, maar deze planten
zijn fors, bezitten veel bloemen en wat betreft kleur en habitus lijken ze op H. calcara-
tum. wellich¡ zijn deze exemplaren overgangsvoffnen naar H, affine, maar het is ook
goed mogelijk dat ze tot een nieuwe soort behoren. Statistische methoden kunnen hier
hoogstwaarschijnlijk uitsluitsel geven. De planten in de omgeving van Abant Golu ten
zuiden van Bolu komen wel overeen met de typische exemplaren van H. caprinumyan
Noord-Griekenland.
Himanloglossum samaríensis komt alleen op Kreta voor.
Himantoglossum adriaticum groeit hoofdzakelijk in Zuid-oostenrijk, Noord- en Midden-
Joegoslavië, Tsjechië, Slowakije en Noord- en Midden-ltalië.
Himantoglossum calcaratum groeit alleen in Zuid-Joegoslavië.

Een grootbloemige variant van Ophrys oestrifera ssp. oestrifera M.-Bieb.
Evenals van onder meer ophrys sphegodes komt in Noord-Griekenland ook een laat-
bloeiende vertegenwoordiger van ophrys oestrifera ssp, oestrifera voor (zie foto pag. 93).
Deze variant onderscheidt zich van de gewone o. oestrifera ssp. oestriftra M.-Bieb. en
van o. oestriftra ssp. bremifera (steven) K. Richt. (die ook beide in Griekenland
voorkomen) door o.a. de grotere bloemen. Bovendien kunnen sommige exemplaren meer
dan een halve meter hoog worden. Deze variant bloeit nog later dan o. apífera, die op
de meeste plaatsen in het mediterrane gebied de laatst bloeiende ophrys-soorl is. Nader
onderzoek zal nodig zijn om vast te stellen, welke status aan deze variant moet worden
toegekend.

Ophrys sphegodes i0.lrill.
Op diverse plaatsen in het noordelijke deel van Griekenland wordt vanaf midden juni een
laatbloeiende vorm van Ophrys sphegodes aangetroffen (zie foto pag. 93).
ophrys sphegodes behoort tot de vroegst bloeiende ophrys-soorten. Het is daarom
opmerkelijk, dat er in Noord-Griekenland (en wellicht ook nog in andere delen van Grie-
kenland) een zeer laat bloeiende varjant van o. sphegodes voorkomt, die minstens twee
maanden later bloeit. Plaatselijk zijn deze planten niet zeldzaam, maar op alle
vindplaatsen, waar ze werden aangetroffen, waren nooit meer dan 4o planten aanwezig.
Bij voorkeur groeit deze variant in wegbermen op droge plaatsen, beschaduwd door licht
eikenbos.
Deze variant is niet identiek metophrys sphegodes ssp. grammica B. & E. willing of
O. sphegodes ssp. epirolica (Renz) Gölz & Reinhard.
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verschijning.
aderen en het
zeer slank en

(schriftelijke meded., 1993) komen tot deze conclusie'

P s eudorchis fr iv ald ii, bloeiaar, Vitsi'
1 l-6-1993

Pseudorchís frívaldíí (Hampe ex Griseb.)

P.F. Hunt
Op het reeds beschreven hellingveen op de

berg Vitsi bevindt zich vermoedelijk een van

de rijkste vindplaatsen va¡ Pseudorchis

frivaldií. Deze soort groeit hier in enorme

aantallen. Schattingen geven aan dat hier

meer dan 10.000 planten voorkomen. Ten

tijde van ons bezoek op I I juni waren de

meeste exemplaren net in bloei. Zoals bekend

bestaat in dergelijke gebieden, waar zowel

Dactylorhiza cordigera als P' frivaldii voor'
komen, de kans om de hybride tussen beide

soorten aan te treffen. Deze hybride is echter

uiterst zeldzaam en in dergelijke teneinen

worden altijd slechts enkele exemplaren

aangetroffen. Na een drie uur durende zoek-

actie werd één plantje gevonden in het hoogst

gelegen deel van het hellingveen. De hybride

bleek achteraf moeilijk te herkennen' Het

desbetreffende exemplaar was klein met

slechts enkele bloemen, die wat betreft vorm

typerend waren voor P. ftivaldii en kleur en

tekening van de bloemen overeenkomsten

met D. cordigerahadden, De habitus van de

hybride was slank met ongevlekte, lancetvor-

mige bladeren.
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Lijst van in Noord-Griekenland aangetroffen orchideeësoorten

Anacamptis pyramidalis var. pyramidalis (L.) L.C. RICH.
Cephalanthera damasonium (MILL. ) DRUCE

tongifolia (L.) FRITSCH
rubra (t. ) L.C. RICH.

Coeloglossurn viride (L. ) HARTM.
Corallorrhiza trif ida CHATELAIN
Dactylorhiza baumanniana HöLzINGER & KüNKELE

cordj-gera (FRTES) SOó
iberica (M.-BrEB. Ex WILLD.) soó
incarnata (L. ) SOó
kalopissii E. NELSON
macedonica HöLzTNGER 6, KüNKELE
pindica B. e E. V,IILLING
saccifera (BRoNGN.) soó
sanbucina (L. ) SOó
smolikana B. & E. WILLING

Epipactis greuteri H.BAUMANN & KûNKELE
helteborine (L. ) cRANTz
microphylla (EHRH. ) sWARTz
patustris (L. ) cRANTz
thessala B .& H, BAUMANN

Gymnadenia conopsea (L. ) R. BR.
Himantoglossum caprinum (M. -BIEB. ) SPRENGAL
Limodorum abortivum (L.) SWARTZ
Listera ovata (L. ) R. BR.
Neottia nidus-avis (I-) L.C. RICH.
Ophrys apifera HUDSoN

helenae RENZ
oestrifera ssp. oestrifera M. -BIEB.
sphegodes ssp. epirotica (RENZ) cöLz & RETNHARD
sphegodes MII,LER

Orchis coriophora ssp. coriophora L.
coriophora ssp. fragrans (potLINI) K. RICHTER
laxiflora LAMARCK
mascula var. acutiflora KOCH
norio ssp. morio L.
morio ssp. picta (LOISS.) RICHTER
papilionacea ssp, papilionacea L.
pinetorum BOISS. & KOTSCHY
provincialis BALBTS EX. DC.
spitzelii SAUTER Ex KOCH.
ustulata L.

Platanthera bifolia (L.) L.C. RrCH.
chlorantha (CUSTER) RCHB.

Pseudorchis f¡ivaldii (cRrSEB.) p.F. HUNT

5
4
1
6
l-
1
3
2
5
1
3
2
3

15
4
1
L
2
1
5
3
4
3
3
7
3
2
t-
3
1
5
6
1
6
1
1
2
I
2
2
1
1
2
6
1

Dactylorhiza iberica x saccifera
xkatatana (D. katopissi x saccif.) H
xkerasovinensis (D. pind. x sacc.) B
xkoutsoutana (D. baum. x smolik.) B.
xsalictina (D. pind. x smolikana) B.
xsouflikensis (D. baun. x pindica) B

BAUMANN
2
2
2
2
1
3
1

û
&E
&E

&

E. WIILTNG
. WILITNG
. WILLING
E. v.TLLING
CHAUBARDxparvifolia (O. cotiophora x laxiflora)

x Dactylodenia iJ.lyrica (p. friv. x D. cord. ) (,fAHN & KüMPEL) DELFORGE 1

94 EURORCHIS 6,1994



Bezochte viudplaatsen met plaatsaanaluitling, ploviDcie, ulM-coöralinaten,
hoogte, biotooptype, tara, bloeitoestand, aantal exemplaren en datum

Afkortingen: HB = vol1e bloei
VE : uitgebloeid

AF : Beginnende bloei
AB : Einde bloei

KN = knop

PIts: AGIA PARÀ,SKEVI Prov: IOANNINA
Biotoop: Bronnengebied

1 Dactylorhiza baumanniana
2 pindica
3 saccifera var. saccifera
4 xkerasovinensis (D. pind
5 Epipactis palustris
6 Listera ovata
7 orchis coriophora ssp. coriophora
I laxiflora

Plts: AGIA PARASKEVI Prov: IOANNINA
Biotoop: Natte ruigte

1 cephalanthera rubra
2 Dactylorhiza saccifera
3 Epipactis palustris

Plts: AGIA PARÃSKEVI
Biotoopr Naaldbos

Prov: IOÀNNTNA

1 cephalanthera damasonium
2 rubra
3 Dactylorhiza sanbucina

Plts: ANIIIO Prov: IOANNINA
Biotoop: Hellingveen

1 Dactylorhiza iberica
2 lberica x saccifera
3 saccifera
4 Epipactis palustris
5 Gymnadenia conopsea var
6 conopsea var
7 Listera ovata
8 orchis laxiflora

Plts: ARCHANGELOS Prov: PELLA
Biotoop: Mediterraan loofbos

1 Cephalanthera danasonium
2 longifolia
3 rubra
4 Epipactis thessala
5 Neottia nidus-avis
6 Orchis morio ssp. picta
7 Platanthera bifoLia
8 chlorantha

Plts: EXARCHOS Prov: GREVENA
Biotoop: Brongebied

I Dactylorhiza iberica

UTM: DK94 Hoogte: 1200 m

x sacc

UTM: DK94 Hoogte: 1080 n

AB
HB
AF
AF
KN
HB
HB
HB

AF
AF
AF
AF
HB
HB
HB
VE

HB
AB
AF
KN
HB
HB
HB
AB

HB
AF
KN

10 1l--06-93
30 11-06-93

130 11- 06 - 93

HB
HB
VE

l- 11-06-93
20 11-06-93
30 11-06-93

20
300

70
10

100
40

3
200

11-06-93
11-06-93
11-06-93
11-06-93
11-06-93
11-06-93
11-06-93
11-06-93

200
1

50
40

4
120

1
2

20-06-93
20-06-93
20 - 06 -93
20 - 06 -93
20-06-93
20-06-93
20-06-93
20-06-93

90 15-06-93
20 15-06-93
50 15-06-93
1 15-06-93

25 15-06-93
4 t-5-06-93
2 15-06-93
I 15-06-93

UTM: DK94 Hoogte: 1380 m

UTM: EKI-O Hoogte: 1200 m

albi flora
conopsea

UTM: FL04 Hoogte: 1100 m

2

UTM: EK54 Hoogte: 850 n

AF 1000 17 - 06 - 93
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PItS: FOURKÀ PTov: IOANNINA
Biotoop: Brongebied

1 Corall-orhiza trifida
2 Dactylo¡hiza baunanniana

pindica
saccifera
sanìbuc ina
smol ikana
xkoutsourana (D. baum. x smolik.)
xsalictina (D. pind. x snolikana)
xsouflikensis (D. baum. x pindica)

Epipactis palustris
Listera ovata

12 Orchis coriophora ssp. coriophora
13
14 Plata

pinetorum
nthera chlorantha

UTM: DK94 Hoogte: 1480 m

3
4
5
6
7
I
9

10
11

HB
AB
HB
KN
VE
HB
HB
HB
HB
RO
HB
HB
AB
HB

HB
HB
HB

-- 16-06-93
30 16-06-93

HB
HB

HB
AF

AB
AF
HB
HB
HB
HB

HB
HB

2
1

10
3
1

30
200

30
10

1 13-06-93
0 11-06-93
0 11-06-93
0 12-06-93
0 12-06-93
5 12-06-93
0 13-06-93
0 13-06-93
0 13-06-93
0 13-06-93
0 ].2-06-93
1 12-06-93
0 12-06-93
0 13-06-93

3

10
3

PItS: FOURKA
Biotoop: Brongebied

PTOv: IOANNINA

um

UTM: DK94 Hoogte: 1550 m

1
2

3 xsouflikensis (D. baum

Plts: GEORGIANT Prov: I¡4ATHIA
Biotoop: Mediterraan licht eikenbos

ophrys
orchis

mamosa ssp. serotina
coriophora ssp. flagrans

PIts: GER,APLATANOS PToV: IOANNINA
Biotoop : Mediterraan loofbos

1 Anacanptis pyranidalis
2 Himantoglossum caprinun

Plts: CHRISSI Prov
Biotoop: Vochtig qrasland

KÀSTORIA

1 Dactylorhiza xkerasovinensis (D
2 xkoutsourana (D. ba

1 Dactylorhiza incarnata
2 saccifera
3 Listera ovata
4 Orchis coriophora ssp.
5 laxiflora
6 xparvifolia (O.

UTM: EK97 Hoogte: 550-580 m

UTM: DK62 Hoogte: 700 n

pind. x sacc.) 300 11-06-93
200 11-06-93
40 11-06-93

30 24-06-93
6 24-06-93

x smolik, )
x pindica)

UTM: EK21

UTM: DK95 Hoogte: 980 m

coriophora

coriophora x laxiflora)

KASTORIA I]TM:

30
5
3
1

800
2

11-06-93
11-06-93
11-06 -93
11-06-93
11-06-93
11-06-93

DK95 Hoogte: 1000 nPlts: CHRISSI Prov:
Biotoop: Mediterraan naatdbos

1 Anacanptis pyramj-dalis
2 Ophrys sphegodes

Plts : KALLITHEA PTov:
Biotoop: Hellingveen

1 Dactylorhiza iberica

Plts : KALLITHEA Prov:
Biotoop: HeJ-lingveen

1 Dactylorhiza iberica

GREVENA

GREVENA

4 11-06-93
6 11-06-93

Hoogte: 1000 m

AF 1200 19-06-93

Hoogte: 1050 m

AF 500 19-06-93

96

UTM: EK21
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Plts: KAI,LITHEA
Biotoop: wegbern

PTov: GREVENA

I Hinantoqlossum caprinum

Plts: KAI,LITHEA
Biotoop: Moeras

PIOV: GREVENA

I Dactylorhiza iberica
2 iberica x saccifera
3 saccifera
4 orchis laxiflora

PIts: KALIITHEA Prov: GREVENA
Biotoop: Hellingveen

1 Dactylorhiza saccifera
2 Epipactis palustris

PIts: KALLITHEA Provr GREVENA
Biotoop: Droog grasland

l- Dactylorhiza saccifera
2 Limodorum abortivum
3 ophrys helenae
4 sphegodes ssP. ePirotica
5 orchis coriophora ssp. coriophora
6 laxiflora
7 morio ssp. picta

Plts: KALLITHEA
Biotoop: BrongebÍed

PIoV: GREVENA

I orchis coriophora ssp. coriophora
2 laxiflora

Plts: KASTANEA
Biotoop: Bergweide

Prov: IMÀTHIA

I Gymnadenia conopsea
2 orchis papilionacea ssp papi Iionacea

UTM: EK21 Hoogte: 1100 m

UTM: EK21

AF 2 19-06-93

Hoogte: 1100 n

UTM: EK21 Hoogte: 980 n

KN
KN

20 10-06-93
30 t0-06-93

400 19-06-93
3 l9-06-93

20 19-06-93
L2 t-9-06-93

10
2
1
3

200
2000
3000

10-06-93
10-06-93
10-06-93
10-06-93
10-06-93
l_0-06-93
10-06-93

KN
AF
AF
HB

KN
HB
AB
HB
HB
AB
AB

KN
HB
AB
HB

UTM: EK21 Hoogte: 970 m

UTM: EK21 Hoogte: 960 m

UTM : E,I9 7 Hoogte: 1200 n

80 10-06-93
00 10-06-93

HB
AB

AF
AB

HB
AF
KN
HB
HB
HB
HB
VE
AB

7

3 14-06-93
200 14-06-93

Plts: KASTANEA Prov:
Biotoop: Bergweide

1 Anacamptis pyramidalis
2 Dactylorhiza saccifera

TRlKALA

TOANNINA

70
600

1
3
9

900
I
3
7

18-06-93
18-06-93
18-06-93
L8-06-93
18-06-93
18-06-93
19-06-93
18-06-93
18-06-93

UTM: EJ39 Hoogte: 1300 n

Gynnadenia conopsea
Listera ovata
ophrys oestrifera ssp. oestrifera
orchis laxiflora

laxiflora var. rosea
mascula var. acutiflora
ustulata

3
4
5
6
7
I
9

Plts: KASTANEA Prov
Biotoop: Strûwee1

1 Epipactis helleborine
2 microphylla
3 Limodorum abortivum
4 ophrys sphegodes

UTM: DK84 Hoogte: L280 m

30 11-06-93
4 11-06-93
6 11-06-93
2 11-06-93
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Plts: KATO VERMION prov:
Biotoop: Brongebied

1 DactyloÌhiza cordigera

Plts : KIPOURIO prov:
Biotoop: caligue

Plts : LMDIA prov:
Biotoop: Natte ruigte

1 Dacty_torhiza macedonica

Plts : LIVADIA Prov:
Biotoop: Natte ruiqte

1 Dactylorhiza macedonica

Plts: METSOVO
Biotoop: Brongebied

IMATHIA

IOANINNA

PELI,A

PELI-A

UTM: EK88 Hoogte: 1480 n

1 Cephalanthera rubra
2 Ophtys oestrifera ssp. oestrifera

Plts: KONITSA prov: TOANNINA
Biotoop: Mediterraan licht eikenbos

1 Anacanptis pyranidalis
2 Dactylorhiza saccifera
3 Ophrys apifera
4 oestrifera ssp. oestrifera

Plts: LITOCHORIO prov: PIERIA
Biotoop : Mediterraan naaldbos

1 Cephalanthera damasonium
2 rubra
3 Epipactis thessala
4 Limodorum abortivum
5 Neottia nidus-avis
6 Platanthera chlorantha

UTM: EK11

UTM: DK84

UTM: FLo3

UTM: FLo3

UTM: EK10

HB 200 15-06-93

Hoogte: 820 m

AF
AF
AB
ÀR

HB
HB

Hoogte:

2 09-06-93
3 09-06-93

600 n

80 19-06-93
140 09-06-93

Hoogte: 1180 m

HB 2 1s-06-93

Hoogte: 1180 m

HB 90 15-06-93

Hoogte: 1300 m

20 11-06-93
1s 11-06-93
1 11-06-93

13 12-06-93

1 16-06-93
70 16-06-93
1 16-06-93
2 76-06-93

30 16-06-93
32 16-06-93

250 10-06-93
1 10-06-93
4 10-06-93
2 10-06-93

UTM: FK13 Hoogte: 1400 m

AB
AF
KN
HB
VE
HB

1 Dactylorhiza kalopissii
2 cymnadenia conopsea var
3 gonopsea var
4 orchis coriophora ssp,

Prov: IOANNINA

. albiflora
. conopsea
coriophora

PIoV :

Plts: MILEA prov:
Biotoop: Brongebied

1 Dactylothiza xkatarana (D
2 kalopissii

IOANNINA UTM: EK11

. kalopissi x saccif.)

IOANNINA UTM: EK11

Hooqte: 1200 n

HB
HB
HB
HB

HB
HB

HB
AF
HB

HB
HB

Plts: MILEA
Biotoop: Hellingveen Hoogte: L270 n

1 Dactylorhiza kalopissii
2 saccifera
3 xkatarana (D

PIts: MfLEA prov:
Biotoop: Mediterraan loofbos

kalopissi x saccif. )

IOANNTNA UTM: EK11 Hoogte: 1290 rn

230 19-06-93
30 19-06-93
20 19-06-93

1 Linodorum abortivun
2 Platanthera chlorantha 3 19-06-93

s0 19-06-93
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PItS: MII,EA PTOV:
Biotoop: Bergweide

1 Dactylorhiza sambucina
2 Listera ovata
3 Orchis morio ssp. morio
4 spitzeJ-ii
5 Platanthera bifolia

IOANNINA

PIts: NECHÀIDOCHORI Prov: TRIKALA
Biotoop: Mediterraan loofbos

Cephalanthera damasonium
coeloglossum viride
Dactylorhiza saccifera
Epipactis greuteri
Neottia nidus-avis

IITM: EKl0 Hoogte: 1430 m

pinetorum
thera chLorantha

2
1
1

13
100

09-06-93
09-06-93
09-06-93
09-06-93
09-06-93

1
1

100

90
000

40

17-06-93
r7 -06-93
l7-06-93
17-06-93
17-06-93
17-06-93
17-06-93

30 11-06-93
20 11-06-93

400 11-06-93
1 11-06-93

11-06-93
11-06-93
11-06-93
11"-06-93

10
7

32
200

10
20

14-06-93
14-06-93
14-06-93
14-06-93
14-06-93
14-06-93
14-06-93

3 18-06-93
90 18-06-93
6 l8-06-93

16 18-06-93

1-06-93
1-06-93
1-06-93
1-06-93

UTM: EJ47 Hoogte: 1200 m

VE
HB
HB
AB
KN

AB
IIB
AF
KN.
HB
HB
AF

AB
HB
HB
AB

AF
HB
HB
HB
VE
VE
HB

AF
AF
KN
KN

orchis
Platan

2

1
2
3
4
5
6
7

AB
HB
HB
HB

Plts: PEFKoS
Biotoop: Brongebied

Prov: KASTORIA

1 Dactylorhiza baumanniana
2 pindica
3 xsouflikensis (D. baum
4 Listera ovata

PIts: PIRGOS Prov: IOANNINA
Biotoop: Wegbern

1 Anacamptis pyramidalis
2 Himantoglossum caPrLnum
3 ophrys sphegodes
4 Serapias laxiflora

PIIS: SKAMNELI PIOV: IOANNINA
Biotoop: Mediterraan licht eikenbos

1 Dactylorhiza saccifera
2 Limodorum abortivun
3 ophrys hebes
4 sphegodes
5 orchis morio ssp. picta
6 prôvi-ncialis
7 Platanthera chlorantha

PIts: STEFANI
Biotoop: Wegberm

PToV: TRIKALA

1 cephalanthera rubra
2 Dactylorhiza saccifera
3 Epipactis helleborine
4 thessala

UTM: DK96 Hoogte: 1320 n

x pindica)

UTM: DK84 Hoogte: 500 m

UTM: DKBl Hoogte: 1100 m

01
4t
01
11,

200
20

2
40

UTM: EJ29 Hoogte: 1200 m

Plts: VITSI
Biotoop: Hellinqveen

Prov: KASTORIA

1 Dactylorhiza cordigera
2 sambucina
3 Pseudorchis frivaldii
4 x Dactylodenia illyrica (P. friv. x D. cordigera)

C.A.J. Kreutz, Oude Landgraaf 35a,6373 BE Landgraaf
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HB 1000
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AF 1000
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DE TOENAME VAN ANACAMPTIS PYRAMIDALIS (L.) L.C. Rich.
EN OPHRYS APIFERA Hudson IN NEDERLAND

C.A.J. KREUTZ

Summary

Anacamptis pyramidalis and ophrys apifera were two very rare species in the Nether-
lands. In the last ten years both species were found on many new localities. In this paper
these are listed and new distribution maps are presented.

Zusammenfassung

Anacampîis pyramidalis und ophrys apiftra, bisher seltene Arten in den Niederlanden,
werden seit 1985 an vielen neuen Wuchsorten gefunden. Diese werden aufgelistet und es
werden neue Verbreitungskarten vorgelegt.

Inleiding

over Anacamptis pyramidalis en ophrys apiftra is in de loop der tijd al heel wat
geschreven. Bekend zijn de artikelen van sterk (1976ab), over Anacamptis pyramidalis,
waarin hij ondermeer de populatiedynamica van de vindplaatsen bij wijk aan zee
beschrijft. Verder zijn over beide soorten verscheidene publikaties geschreven, waarin met
name op de verspreiding in Nederland werd ingegaan (onderandere De Beurs, 1983; Van
Bruggen, 1974, 1977 Deinum, 1944; Dekker, 1991; Van Dijk, 1982; Hatrink, 1985;
Hoffmann, 1983; Joziasse, 1986; Kapteyn den Boumeester, l99l; Kreutz, 1980, 19g7,
1992; Quené-Boterenbrood, 1980; Sipkes, 1977, 1985,1988; P.Vermeulen, 1958; van
Wijngaarden, 1989; De Wilde, 1976).

Anacamptis pyramidalis en ophrys apifera Ìvaren zeer zeldzame orchideeësoorten in
Nederland. De belangrijkste vindplaatsen van Anacamptís pyramídalis bevonden zich
vroeger hoofdzakelijk in de Noord- en Zuidhollandse duinstreek. Bovendien werd de soort
nog in geringe aantallen op Texel, Voome, in het kustgebied van de provincie zæeland
en in Zuid-Limburg aangetroffen. Vrijwel al deze vindplaatsen zijn echter reeds lange tijd
verdwenen. Alleen in de duinstreek bij wijk aan zee en bij Noordwijk heeft de soort zich
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kunnen handhaven. Ophrys apifura vertoont een duidelijke voorkeur voor dezelfde

biotoop als Anacamp!ís pyramidalis en heeft hetzelfde areaal, hoewel de meeste vind-
plaatsen van deze soort in het Zuidlimburgse district en in het Deltagebied liggen.

Van beide soorten is bekend, dat het aantal exemplaren per jaar op de meeste groeiplaat-

sen kan fluctueren van enkele tientallen tot vele honderden exemplaren. In sommige jaren

worden op één bepaalde vindplaats meer dan duizend planten geteld, terwijl in het

daaropvolgende jaar slechts enkele exemplaren worden gezien (Sterk, I976ab; Kreutz,

t992).
Beide soorten kunnen zich binnen een aantal jaren relatief snel op nieuwe groeiplaatsen

vestigen. De meeste vindplaatsen bevinden zich overwegend in pioniervegetaties aan

slootkanten, in wegbermen en op dijken, maar ook op braakliggende industrieterreinen.
Na verloop van tijd kunnen beide soorten ook weer snel verdwijnen. Behalve in de

bovengenoemde vegetatietypen komt Ophrys apifera in het Koelerio-Gentianetum, het

Krijthellinggrasland, voor en Anacamptís pyramidalis in het Anthyllideto-Silenetum, de

gemeenschap van Wondklaver en Nachtsilene.
Yan Ophrys apiþra kan op nieuwe vindplaatsen binnen korte tijd een groot aantal

bloeiende planten tot ontwikkeling komen. Yan Anacamptis pyramidalis daarentegen

worden op nieuwe plaatsen slechts enkele exemplaren gevonden, meestal zelfs slechts één

of twee bloeiende planten,

Vanaf 1985 vertonen beide soorten een sterke toename in het aantal vindplaatsen. De

oorzaak moet waarschijnlijk gezocht worden in het feit, dat de laatste jaren de zomers in

Nederland aanmerkelijk warmer zijn geweest en de winters zachter. Met name Ophrys

apífera is een warmteminnende soort. Ze is gevoelig voor nachtvorst en groeit daarom

bij voorkeur in streken met zachte winters. Vandaar ook dat de meeste nieuwe vondsten

in de kuststreek en in het Deltagebied gedaan worden. Vooral van Anacamptis
pyramídalis zijn vanaf 1990 opvallend veel nieuwe vondsten gemeld. Ophrys apifera is

in dezelfde periode eveneens op een groot aantal nieuwe vindplaatsen ontdekt en op reeds

bekende groeiplaatsen heeft de soort zich aanzienlijk in aantal uitgebreid.

De tegenwoordige groeiplaatsen

Anacamptis pyramidalis
Op de twee reeds langs bekende groeiplaatsen in de duinen bij Wijk aan Zee en bij
Noordwijk worden ieder jaar nog enkele honderden exemplaren geteld. Op beide groei-
plaatsen is in 1990 met een populatieonderzoek begonnen en in Wijk aan Zee worden

beheersmaatregelen uitgevoerd (Kapteyn den Boumeester, l99l).
Vanaf 1990 is het aantal vindplaatsen enoñn toegenomen: vooral in de wijde omgeving
van Amsterdam, Rotterdam en in het Deltagebied zijn vele nieuwe vondsten gedaan,

hoewel op veel plaatsen maar één of twee bloeiende exemplaren voorkomen. Bovendien
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verdwijnen deze meestal na enkele jaren weer. Slechts op een gering aantal groeiplaatsen
vond uitbreiding plaats, zoals in het Westelijk Havengebied van Amsterdam, op
Schouwen en op de vindplaats bij Terneuzen.
In het Westelijk Havengebied van Amsterdam werden in 1990 vier bloeiende exemplaren
aangetroffen. In 1992 was het aantal reeds gestegen tot 21. Helaas werd in datzelfde jaar
een groot deel van de populatie uitgegraven. Het gebied bestaat grotendeels uit opgespo-
ten zand en is floristisch van grote waarde. Naast Opårys apifera, Dactylorhiza incarnata
en Epipactis palustris groeien hier ook nog enige tienduizenden exemplaren van Dactylor-
hila praetermissa. Diverse zeldzame plantesoorten komen hier voor en het zou
verheugend zijn, als de gemeente Amsterdam een deel van het terrein tot beschermd ge-

bied zou verklaren om zo de vegetatie te behouden.

In Zuid-Limburg heeft het Hondskruid zich nooit blijvend gevestigd. Op de meeste
vindplaatsen verdween de soort weer na enkele jaren. Recentelijk is dit gebeurd bij Wijlre
en op een plaats bij Voerendaal. De overige groeiplaatsen zijn zo nieuw, dat nu nog niet
bekend is of de soort er zich zal weten te handhaven. In de Orchideeëntuin, waar
Anacamptis pyramidalis is aangeplant, komen ieder jaar enkele honderden exemplaren tot
bloei.
Op diverse plaatsen zijn exemplaren uitgestoken: bij Alkemade, Geestmerambacht, bij
Oostzaan, bij Petten en in het Westelijk Havengebied bij Amsterdam. Bovendien worden
regelmatig bloeistengels geplukt.
De verspreiding van Anacamptis pyramidalis op de nieuwe groeiplaatsen in de omgeving
van Amsterdam en op de Zuidhollandse eilanden, het Deltagebied en Zuid-Limburg kwam
vermoedelijk met zaad vanuit de groeiplaatsen bij Wijk aan Zee, Noordwijk, België en
de Orchideeëntuin in het Gerendal tot stand.

Ophrys apifera
De Bijenorchis bereikt in Nederland de noordgrens van haar areaal op het Europese
vasteland. De laatste decennia b¡eidt de soort haar verspreidingsgebied uit. Vooral in het
Deltagebied, Zuid-Limburg, de duinstreek en in de omgeving van Amsterdam en
Rotterdam werden de laatste jaren vele nieuwe vondsten gedaan. In het Deltagebied, waar
de eerste vondsten dateren van 1916 en 1924 (Sipkes, 1985), werd de soort in 1976
(Hattink, 1985) teruggevonden. Nadien is zij in de omgeving op een groot aantal nieuwe
plaatsen ontdekt en elk jaar komen er meer bij. Ophrys apifera groeit hier vooral in
pioniervegetaties op vochtige plaatsen, in wegbermen en vooral in sloottaluds op kalkrijke
kleibodem (soms voomamelijk bestaand uit schelpgruis). Vermoedelijk tengevolge van
de voedselrijke en vochtige bodem komen in deze streek forse exemplaren tot ontwikke-
ling.
Op sommige plaatsen neemt het aantal exemplaren ieder jaar toe, zoals bijvoorbeeld langs
de Grevelingendam bij Bruinisse. Op deze plaats groeien tegenwoordig enkele honderden
exemplaren, verscholen achter een brede rietkaag op vochtig, kalkrijk, opgespoten zand.
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Langs de Westerschenge, waar de populatie zich de laatste jaren zeer sterk heeft

uitgebreid, bevindt zich thans de rijkste groeiplaats van Nederland.

Een tweede concentratie groeiplaatsen vorrnen braakliggende (industrie)teneinen in de

omgeving van Amsterdam. Ook op een begraafplaats komt de soort voor. Met name in

het Westelijk Havengebied en omgeving is de Bijenorchis zeer t¡tìik. Andere nieuwe

groeiplaatsen vinden we in de omgeving van Haarlem in de duinen, in wegbermen en ta-

luds. Ook werden planten bij Beverwijk en Zaandam aangetroffen.

Bij Rotterdam bestaan enige vindplaatsen van enkele honderden exemplaren van Ophrys

øpifera in relatief schrale vegetaties in wegkanten op kalkrijke, voedselarme zandbodem.

Helaas worden deze wegbermen door de gemeente te vfoeg gemaaid, waardoor de planten

geen gelegenheid krijgen zaad te zetten.

In Zuid-Limburg bleef het aantal vindplaatsen gedurende een lange periode vrijwel
constant. Zoals ook bij Anacamptis pyramidalís het geval is, is na I 990 een aantal nieuwe

groeiplaatsen ontdekt. Hier werd Ophrys apiþra hoofdzakelijk in pioniervegetaties op

braakliggende industrieterreinen en in kalkgraslanden gevonden. Op de reeds lang

bekende vindplaatsen in Zuid-Limburg, vooral in kalkgraslanden, neemt de soort de

laatste jaren in aantal af. Dit wordt veroorzaakt doordat de vegetatie, als gevolg van

jaarlijks maaien en afvoeren, steeds schraler wordt. Na enige tijd kan Ophrys apiþra
hierdoor zelfs geheel verdwijnen.
In Zuid-Limburg bevindt zich thans niet meer de rijkste vindplaats van Nederland; grotere

populaties komen tegenwoordig bij Amsterdam, bij Westerschenge en bij Rotterdam voor.

Ophrys apifera wordt helaas plaatselijk op grote schaal uitgestoken. Vooral op de

groeiplaatsen in het Westelijk Havengebied bij Amsterdam en in het Deltagebied komt

dit veelvuldig voor (mond. meded. Dekker, 1989, Paridaen, 1990, Slob, 1993; schrift'
meded. Van Wijngaarden, 1993).

Bij Bruinisse, Bergen op Zoom, bij Valkenburg en in het 'Westelijk Havengebied bij
Amsterdam, werd ook Ophrys apifera var. auríta gevonden' De eerste vondst van deze

variëteit dateert van 1980 (Kreutz, 1980). Na enkele jaren van afwezigheid werd zij in
relatief grote aantallen langs de Grevelingendam bij Bruinisse gevonden. Ook in het
ìWestelijk Havengebied komt vrijwel uitsluitend deze variëteit voor. In Zuid-Limburg

werd zij in 1992 weer op de oude groeiplaats teruggevonden.

De uiterst zeldzame Ophrys apiþra var. trollii is thans op drie vindplaatsen in Nederland

gevonden (Kreutz, 1994). Op twee plaatsen werd één bloeiende plant aangetroffen. Op

de groeiplaats bij IJzendijke waren in 1990 zes exemplaren aanwezig. Bovendien

vermeldt Sipkes (1988) het voorkomen van enkele exemplaren van Ophrys apifura var.

trollii langs de Grevelingendam bij Bruinisse.
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Tabellen met de actuele status van de groeiplaatsen yan Ophrys apiferø
Anacamptís pyramìdalis in Nederland tussen 1980 en 1994

en

Met het jaartal wordt het jaar van de eerste vondst aangegeven, Het aantal is het
gemiddelde aantal exemplaren gedurende de periode 1980 vm 1993, maar soms alleen
het aantal in het jaar van de eerste vondst. 1980* geeft aan, dat de soolt er al voor l9g0
stond. Was er in korte tijd een aanzienlijke toename van het aantal planten, dan wordt dit
in de tabel vermeld. Ter bescherming van beide soorten worden de naam van de
vindplaats en het kilometerblok niet vermeld!

OPERYS APITERÀ

PLAATS

Aardenburg
Alkmaar
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Ansterdam
Amsterdam
Amsterdam
Bemelen
Bergen op Zoom
Beverwij k
Bruinisse
Bruinisse
/ s - cravenpolder
croede
Haarlem
Haarlem
Heerhugowaard
IJzendij ke
IJzendij ke
Kortgene
Kortgene
Kortgene
Kortgene
Landgraaf
Landgraaf
Nieuwerkerk
Oostburg
oostburg
Oostvoorne
Petten
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
RotteÌdam
Schouwen
schouwen
slenaken
Sluis
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen
Terneuzen

ATLÀSBLOK JAAR AANTAL

53-28
19-13
25-33
25-23
25-23
25-23
25-23
25- 46
62-2r
49-24
25-12
43-32
43-32
48-37
48-51
24-38
24-L8
19-t 4
54-13
54-12
48-16
48-16
48-16
48-15
62-15
62-\4
42- 48
54-2I
54-11
37-31
t4-42
37 -32
37-32
37-44
37 -44
43-3L
42- 38
62- 42
53-18
54-L6
54 -26
54-26
54-16

1980r
19 91
19 81
1989
1989
1989
1989
t992
19 91
19 91
1990
1984
1984
1980*
1980*
1992
t992
1993
1984
19 81
1990
1980*
1986
198s
1990
1989
1985
1985
r983
1980*
1993
19 81
19 81
t992
L992
1987
1992
19 91
19 81
1985
1984
1982
1982

9ex
1ex

200ex
300ex

3 Oex
2 0ex

17 Oex
4ex
1ex
3ex

15 ex
4 0ex
6 0ex

3ex

ca
ca
ca
ca
CA

ca
ca

ca

ca
ca
ca

15 ex
1ex

11ex
3 oex

5ex
20ex

1 5ex

ca

22ex
63ex
2ex

10 ex
12 ex

22ex
11ex
2Lex

ca. 35oex
ca. 250ex
ca. 10oex

1 8ex
1ex
7ex
7ex

ca
ca
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4 0ex
6ex
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PLAATS AANTAL

5ex

ATIASBLOK .]AAR

Va Ikenburg
Valkenburg
Valkenbutg
Valkenburg
Vl iss ingen
VI iss ingen
vl iss ingen
VI iss ingen
Voerendaal
Voerendaal
Voerendaal
Voerendaal
vlahlwiller
Waterlandkerkj e
Westerschenge
Westzaan
Wi j lre
Wij Ire
Wolphaartsdij k
Wolphaartsdij k
zierikzee
z ierikzee
zonnemaire
Zonnema ire

62-22
62-22
62-22
62-22
48-32
48-32
48-33
48-32
62-23
62-23
62- 23
62-23
62- 33
54 -72
48-25
25 - 1,3
62-22
Ã) -))
48 -26
48-16
42-47
42 - 4'7
42- 28
42-28

1990
1980r
1980*
1980*
1985
t982
L982
1980*
1980*
1980r
1980r
1980r
19 91
1984

3r-21
19-13
25- 43
25-33
25-23
25-24
19-11
25-12
47 -51
24-L8
61-28
62-21
30-16
30-l-6

(op beide
24-51
25-25

5ex
lex
6ex
6ex
3ex

6ex
4ex

ca. 300ex
ca. 20oex

2 0ex
1ex

1984
1982
1989
1986

50ex
10ex
2ex

2 0ex

1991 1ex
1992 lex
1984 1ex
1990 1ex
1990 4ex, t992
1991 1ex
1991 ca. 30ex
1990 8ex
1992 1ex
1992 1ex
1992 2ex
l-993 2ex
1980* ca.10oex
1980* ca. 10ex

groeiplaatsen in 1991
1992 lex
L992 1ex

1980* 6ex, 1993 ca. 120Oex
1990 9ex
1992 2ex
19801 5ex
1989 l-ex

Ophrys apifela vat. aurita
Ams terdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Bergen op Zoom
Bruin is s e
Bru in is se
Heerhugowaard
Valkenburg

Ophrys apifela vat. troUii
Bruinisse 43-32
Bruinisse 43-32
lJzendijke 54-13
Rotterdam 37 -32

ÀNÀCÀI!{PTIS PYRÀMIDATI S

25 -23
25-23
25-23
25-23
49 -24
43-32
43-32
1,9 - L4
62-22

1989
1989
1989
1989
19 91
1984
1984
1993
1980,

2 0ex
1 0ex
3 0ex
10ex

1ex
20ex
10ex
11ex
1ex

ca
ca

ca

ca
ca
ca
ca

ca
ca

7992

1984 ca. 3ex
1984 ca. 5ex
1983/ 1ex;1989 lex;1990 6ex
1980,1990 lex

Alkenade
Alkmaar
Ams telveen
Amsterdam
Amsterdam
Ansterdam
Bergen aan Zee
Beverwij k
Cadzand
Haarlem
Maastricht
Margraten
Noordwijk aan Zee
Noordwijk aan zee

Noordwij kerhout
Oostzaan

2 1ex

232ex],
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PLAATS

Petten
Petten
Rotterdan
Rotterdam
Rotterdam
Schoorl
schouwên
Terneuzen
valkenburg
vaÌkenburg
vij Ien
Voerendaal
Voerendaal
vrouwenpolder
Westdorpe

ATIÀSBLOK .-]AAR ÀÀNTAL

1ex

wij
wij
wij

k aan zee
k aan zee
Ire

74-42
L4-42
37 -22
37-44
37-44
14 -52
43-31
54-16
62-22
62-22
62-34
62-23
62- 23
42-53
54-36
19-51
19-51
62-22
25-t3

l9 91
19 91
t992
19 91
1993
1 992
19 81
t982
].992
199L
L992
19 91
1980
1986
1990
1 980*
l-980*
1980*
19 91zaandam

1ex
1ex
1ex
1ex
1ex
1ex
3ex
1ex
1ex
2ex
1ex
1ex
1ex
1ex

ca.35oex
ca. 5oex

2ex
1ex
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lægende bij de verspreidingskaartjes op pag. 108 en 109:

l. Anacamptis pyramidalis, atlasblokken: O voor 1980; I sinds 1980

2. Ophrys apiftra, atlasblokken: O voor 1980; I sinds 1980

C.A.J. Kreutz
Oude tandgraaf 35a

6373 BE Landgraaf
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ORCHIDEEËN IN HET NATIONALE PARK DWINGELDERVELD (DR.)

Dramatische achteruitgang in historisch perspectief

Hans DEKKER

Zusammenfassung

Der Autor vermittelt einen Einblick in den dramatischen Rückgang der Orchideen im
Nationalpark Dwingelderveld in der Provinz Drenthe, der 1991 gegründet wurde. Die
normalen Probleme, wie saurer Regen und Entwässerung durch die Landwirtschaft, haben
zu diesem Rückgang geführt. Man hofft, daß durch das Ergreifen geeigneter Maßnahmen
das Gebiet teilweise wieder seinen früheren Glanz bekommen wird.

Summary

The Author gives an impression of the dramatic decrease of the orchids in the National
Park Dwingelderveld in the province of Drenthe, which was created in l99l. The normal
problems, such as acidification and desiccation on behalf of the agriculture have lead to
this decline. It is hoped, that by taken appropriate measures the area partly can regain its
original glory.

Inleiding

Historische gegevens over het voorkomen, de verspreiding en ecologie van plantesoorten
in een gebied zijn vaak van klang voor het nemen van herstelmaatregelen, Het geeft in
feite de potentie weer die een gebied in zich heeft voor herstel van levensgemeen-
schappen, die om een of andere reden zijn verdwenen. Bij de voorbereiding van maat-
regelen die herstel van de levensgemeenschap van schrale graslanden in het læekstermeer-
gebied beoogden, werden floristische gegevens van rond de eeuwwisseling gebruikt. Deze
gegevens waren verzameld door een aantal apothekers uit Groningen. Hieruit bleek, dat
in die tijd omvangrijke kwelafhankelijke schraallanden in dit gebied voorkwamen. Indien
men deze gegevens paafi. aaî verspreidingsgegevens van kwelafhankelijke soorten in onze
tijd, krijgt men een indruk van wat men bij herstel van de waterhuishouding,
gecombineerd met een op de ontwikkeling van dit type levensgemeenschap gericht
beheer, terug kan krijgen.
Voor het Nationale Park Dwingelderveld en de directe omgeving heb ik getracht zo veel
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Droseraveen, Nationaal Park Dwingelderveld, juni 1993

mogelijk gegevens over de verspreiding van de orchideeën in dit gebied te weten te
komen. Dit heeft geleid tot een indrukwekkende en tevens somber makende lijst, Het
nagaan van winst en verlies is in deze tijd meestal geen vrolijke ondememing, aangezien

er bijzonder veel is verdwenen. In dit artikel zal de historische verspreiding van soorten

in het Dwingelderveld worden vergeleken met de huidige. Tevens zal een voorzichtige
blik in de toekomst geworpen worden om te bezien of herstel mogelijk is.

Het Nationale Park Dwingelderveld

Het Dwingelderveld is een in l99l ingesteld Nationaal Park. Het is gelegen in de

gemeenten Beilen, Dwingeloo en Ruinen, in de provincie Drenthe. Het gebied is ongeveer

3500 ha groot. Het valt grofweg uiteen in 507o bos en SOVo heide en veen. Het bos is
voomamelijk eerste generatie bos op arme zandgronden. Naaldhout overheerst, maar er
komt ook veel loofhout voor, met name Zomereik. De heide is gelegen aan de zuidkant
van het gebied en geeft een goede indruk van een voormalig uitgestrekt heidelandschap,

zoals dat rond 1850 overal in Drenthe voorkwam. Het gebied is vrij vochtig, waardoor

veel vochtige heidevegetaties voorkomen, afgewisseld met droge heide en zelfs stuifzand.
Opvallend is de grote hoeveelheid vennetjes en veentjes die zowel in de hei als in het bos

voorkomen.
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De bodem bestaat voomamelijk uit zandgronden, met op wisselende diepte een in dikte
variërend pakket keileem , Deze laag is vrijwel ondoorlatend, wat bet voorkomen van de
vochtige heidevegetaties verklaart. In depressies kon zich ongestoord veen ontwikkelen,
dat door de oorspronkelijke bevolking werd afgegraven als turf.
Het gebied wordt aan de zuidkant begrensd door een beoogd reservaatsgebied, waarvan
de aankopen echter zijn gestagneerd. Het betreft hier een beekdal en ontginningsgronden
met grote potenties voor het ontwikkelen van natuurwaarden.
Het nationale park wordt door twee grote instanties beheerd, nl. Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Daamaast komen nog enkele particuliere eigenaars voor. per jaar
wordt ongeveer / 500.000,- uitgetrokken voor het beheer, de inrichting, voorlichting en
educatie. ln 1992 is een groot bezoekerscentrum geopend.

Problemen

Heide heeft beheer nodig, anders verandert zij in bos. Van nature komt heide in

grootscheepse ontginningen. Tevens werden bestaande heidevelden niet ofnauwelijk meer
geplagd en begraasd, de twee basisbeheersmethoden voor het instandhouden van heide.
Hierdoor vergraste en verboste de heide en verdween een groot deel van de zo
gewaardeerde heidelandschappen. In de laatste decennia werd dit negatieve beeld
gecompleteerd door de e ring en verzuring, waardoor de nog
overgebleven heide aan kw Uiteraard heeft dit zijn weerslag gehaã
op de compleetheid van de en heide en veen.

veel soorten zijn verdwenen of enorm in aantal achteruitgegaan. zo zijn van veel
heidevegetatietypen alleen rompgemeenschappen over. Dit houdt in, dat alleen een aantal
basissoorten is overgebleven, zoals Molinia coerulea en Deschampsiaflexuosa. De indruk

van orchideeën langs veendes te lijden hebben gehad van
Iange Veen zijn alle orchideeën verdwenen. Op de plaats
20 exemplaren aanwezig waren, was de vegetatie enkele
n.

De ontginningsbossen hebben eveneens geleden onder de verdroging en verzuring. ook
hier is de vegetatie ten nadele veranderd en vervangen door o.m. veel Deschampsia
flexuosa.
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Orchideeën in het Dwingelderveld

De oudere waamemingen zijn ontleend aan het archief van het Consulentschap Natuur,

Bos, Landschap en Fauna in Drenthe, de provincie Drenthe en uit mijn persoonlijke

archief, Recente waarnemingen zijn meldingen van diverse particulieren, Staatsbosbeheer,

Natuurmonumenten, van mijzelf en anderen. In totaal zijn in het gebied tussen 1945 en

1993 tien soorten en ondersoorten met zekerheid vastgesteld.

Het betreft de volgende taxa:

(Dactylorhiza maculata s.l.)
Dactylorhiza maculaîa ssp. eLodes

D ac ty lor hiza m¿c u lata ssp. er icetor um

Dacty lorhiza maculata ssp. mac uLata

Dactylorhiza majalís
D acty lor hiza p rae termis sa s.l.

Dactylorhiza sphagnico la
Epipaclis helleborine
Goodyera repens

Hammarbya paludosa
Platanthera biþlía

Dactylorhiza maculata s.l. is hierboven opgenomen, aangezien de meeste historische

meldingen niet zijn opgesplitst, maar alle voor D. maculata zijn aangezien. Het is best

mogelijk, dat onder deze wat oudere waamemingen ook nog andere soorten verborgen

zitten, zoals D, praetermissd ssp. junialis of D. sphagnícola. Andersom zijn ook

waamemingen gemeld van D, praetenníssa ssp. iunialis die later exemplaren van D.

maculata ssp, elodes bleken te zijn.
In totaal zijn er 45 vindplaatsen bekend geworden. Hiervan zijn er in 1993 waarschijnlijk
nog slechts zeven over....! Sooften die in ieder geval zijn verdwenen, zijnDactylorhiza
majalis, praetermissa s,1,, sphagnicola, Goodyera repens, Hammarbya paludosa en

Platanthera bþlía.Dit betekent, dat momenteel nog slechts vier soorten voorkomen.

Hieronder worden alle soorten besproken:

Daclylorhiza mac ulala s.l.

Onder deze noemer zijn 25 waamemingen genoteerd, waarvan sommige gedurende een

lange reeks van jaren. In de veertiger tot zeventiger jaren waren er slechts enkelen die

Dactylorhiza maculata s.l. opsplitsten in de drie hier voorkomende ondersoorten. Een

voorbeeld is Landwehr (1977), die in het Lheebroekerzand D. maculata ssp. elodes vond
en heeft geschilderd. Deze planten staan afgebeeld in zijn standaardwerk over de

orchideeën van Europa. Uit analyse van de terreintypen waarvan D. maculata s.l. is
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gemeld, valt op te maken, dat een aantal waarnemingen mogelijk de ssp. e/odes betrof.
Het betreft hier veendes in de boswachterij en daarbuiten, die gezien de vegetatie
eigenlijk alleen geschikt zijn voor deze ondersoort. Tevens zijn er enkele meldingen uit
het beekdal ten zuiden van de heide. Hier is nu nog een populatie van de zuivere ssp.
maculata aanwezig. De waamemingen hebben waarschijnlijk betrekking op deze onder-
soort. De overige waamemingen zijn gedaan in vochtige heidevegetaties en heischraal
grasland, zodat hier mogelijk sprake is geweest van de ssp. ericetorum. uiteraard blijven
bovenstaande opmerkingen speculaties, aangezien we voor een definitieve determinatie
niet terug in de tijd kunnen gaan.

Dactylorhiza maculala ssp. elodes

Voorheen kwamen populaties van de ondersoort elodes langs en in minimaal l3 veentjes
voor, D. maculata ssp. elodes was een trouwe begeleider van in bos gelegen veentjes met
in de kern oligo- en mesotrofe veenvegetaties. l,angs de randen komen nog steeds gordels
met Narthecium ossifragum voor, die zich hier handhaaft dankzij zeer locale kwelstromen,
b.v. vanuit direct naast de veentjes gelegen zandruggen. In deze gordels kwamen over het
algemeen de meeste exemplaren van D, maculata ssp. elodes voor. Daamaast werden ook
exemplaren gevonden in de veentjes zelf, wortelend in veenmos of Molinia-pollen. Een
voorbeeld is het Holtveen, een omvangrijk hoogveencomplex in het oosten van het
Dwingelderveld, In dit door het graven van talloze veenputten uiterst onoverzichtelijke
en gevaarlijke veengebied, groeiden vrij veel exemplaren op de legakkers en op
onontgraven veen. Door ontwatering voor de landbouw is dit gebied verdroogd. Veel
veenputten stonden herhaaldelijk droog. In l99ll1992 is de waterhuishouding
aanmerkelijk verbeterd door het dempen van een diepe sloot, die vuil landbouwwater uit
een groot achterliggend gebied afvoerde. De waterstand is sterk verhoogd, waardoor de
hoogveenontwikkeling weer op gang kan komen. In dit gebied kwamen eertijds tientallen
exemplaren voor van D. maculata ssp. elodes. Tegenwoordig worden I tot 4 exemplaren
per jaar gevonden. Het is te hopen, dat door het verhogen van de waterstand ook de
geschiktheid voor het vestigen van de ssp. elodes wordt vergroot.

Dactylorhiza maculata ssp. e ricelorum

Waarschijnlijk behoren veel historische meldingen van Dactylorhiza maculata tot deze
ondersoort. Met name op lemige plaatsen in de heide, in wegbermen, langs paden en in
heischrale graslanden was deze ondersoort present. Momenteel komt de ssp. erícetorum
nog in kleine aantallen op slechts twee plaatsen voor. De ondersoort is echter wel in staat
om af en toe op onverwachte plaatsen op te duiken. Zo zijn er in de afgelopen jaren
exemplaren gevonden langs een fietspad, op een talud langs een waterloop en langs de
Ruiner A. Bij voortgaand goed heidebeheer, zoals plaggen, begrazen met runderen en
maaien, is de kans groot dat D. mnculata ssp. ericelorum ook in de heide weer eens
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opduikù. In verband met de lage zuurgraad door zure atmosferische depositie verdient het

aanbeveling te onderzoeken of plaggen op plaatsen waar de bodem beter gebufferd is

tegen verzuring, b.v. op plaatsen waar keileem dagzoomt of vlak onder de oppervlakte

voorkomt, niet kan worden bevorderd. Op deze plaatsen is het aannemelijker, dat D'
maculata ssp. erícetorum kiemt en opgroeit tot volwassen Plant, aangezien kieming onder

pH 4.4 niet meer kan plaatsvinden. Deze aanbeveling geldt in principe voor alle drie de

ondersoorten va¡ D. maculata.
Indien exemplaren worden gevonden langs wegen, b.v. in wegbermen, zou bij het beheer

van de berm rekening gehouden kunnen worden met het voorkomen van de soort. In het

Dwingelderveld is er in ieder geval al één berm, waar de laatste twee jaar rekening

gehouden wordt met het voorkomen van de Heide-orchis en waar pas wordt gemaaid, als

de planten zaad hebben gezet.

Dacty lorhiza mac ulata ssp. møc ulata

Ik beschouw Dactylorhiza maculata ssp.

maculata als een typerende soort van

beekdalgraslanden e.d. die onder invloed van
relatief calciumrijke kwel staan. Tevens kan

de soort voorkomen op een substraat dat van
origine al voldoende mineralen bvat, zoals

kalkrijke klei. In Drenthe wordt de ssp.

maculata slechts zelden aangetroffen,
aangezien kalkrijke (kwel)moerassen uiterst
ze\dzaam geworden zijn. In de bovenloop,
maar vooral in de middenloop van
beekdalsystemen zijn zulke vegetaties aan te

treffen. In de omgeving van het
Dwingelderveld waren deze graslanden

frequent aan te treffen in het dal van de

Beilerstroom en de Ruiner A. Helaas is het

eerstgenoemde dal ten offer gevallen aan de

moloch van agrarische vooruitgang, ook wel

ruilverkaveling genaamd. Een schitterend
kwelmoeras met goed ontwikkelde
schraallandvegetaties is hierbij in de late

Dactylorhiza maculata ssp. zeventiger jaren nog ontgonnen. In het dal
maculata, Ruinen,juni 1993 van de Ruiner A heeft in het bovenloopse

deel nog geen verkaveling plaats gevonden,

maa¡ is de vegetatie door een sterk geïntensiveerd agrarisch gebruik ongunstig beihvloed.

Delen hiervan zijnaangezwezen als toekomstig reservaat. Door grootgrondbezit loopt de

aankoop echter zeer stroef. Slechts enkele percelen zijn in eigendom van Natuur-
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monumenten. Aan een sloot komt echter nog wel een populatie voor van D. maculata ssp.
maculala. De soort wordt hier begeleid door o.m. caltha palustris en Rhinanthus
serotínus. Eertijds kwam hier ook D. praetermissa s.l. voor. Deze soort vertoont in
Drenthe ook een voorkeur voor onder invloed van kwel staande graslandvegetaties.
De populatie van D. maculata ssp, maculata telt jaarlijk ongeveer 100 exemplaren, maar
loopt terug. Door het intensieve agrarische gebruik van de aanliggende percelen en door
het stoften van maaisel boven het talud venuigt de slootvegetatie sterk. Het valt dan ook
te vrezen, dat bij ongewijzigd beheer de populatie zal verdwijnen. Hiermee is dan ook
de zaadbron verdwenen voor herkolonisatie van de in de len.
Het behoud van de populatie is daarom van extra groot De
Wold A zijn overigens afspraken gemaakt over het gen
watergang. Hier hebben zich reeds enige orchideeën gevestigd.

Dactylorhiza majalis

Deze soort kwam tot ongeveer 1984 voor in een graslandperceel in het dal van de Ruiner
A. Door verdroging is de waarde van het perceel sterk teruggelopen. ook Dactylorhiza
majalis is verdwenen. De laatste jaren konden per jaar nog maar twee à drie zeer kleine
exemplaren gevonden worden. Hiermee kan worden geillustreerd, dat met aankoop en
beheer alleen een terrein nog niet veilig is. ook aan de randvoorwaarden voor
instandhouding, zoals in dit geval een optimale waterhuishouding met water van een
goede kwaliteit, moet worden voldaan. overigens komt op enige afstand van het nationale
park nog een kleine populatie voor in een heischraal grasland langs een zijstroompje van
de Beilerstroom. Deze populatie valt op door het afwezig zijn van bladvlekken en de zeer
vroege bloei (eind april - begin mei). ook deze populatie is een schamel en sterk
bedreigd restant van eertijds verscheidene voorkomens in het dal van de Beilerstroom.

Dactylorhìza prae le rmis sa s.l.

Yan deze soort hstaat alleen een melding uit het dal van de Ruiner A. Hier werd de
soort in 1979 gevonden langs een waterloop. Vagere meldingen zijn gedaan uit een ander
deel van het beekdal, namelijk langs de Laak, een zijstroompje van de Ruiner A.
Tegenwoordig is de soort niet meer aanwezig.

D ac ty lo rhiza s phag nic ola

Dactylorhiza sphagnicola is een probleemgeval. ogenschijnlijk komen er voldoende
geschikte biotopen (bosveentjes) voor, maar recent zijn geen exemplaren gevonden. De
kans bestaat, dat een aantal meldingen van D. maculata s.l uit het verleden betrekking
heeft op D. sphagnicola. Hiervoor pleit een vondst door van der Meijden (pers. med.)
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uit 1970. Tijdens een excursie werd in een zeer fraai veentje een moeilijk te determineren

orchideeësoort gevonden. De standplaats maakt het heel goed mogelijk, dat dit D.

sphagnicola is geweest. De huidige kennis over D. sphagnicola heeft Van der Meijden

er later toe gebracht deze vondst de naam D. sphagnicola te geven. Overigens is het

veende de laatste jaren grondig geïnventariseerd, maar er werden geen orchideeën meer

gevonden. Potenties voor het voorkomen van de soort zijn echter in diverse veentjes

aanwezig, zodat het niet uitgesloten moet worden geacht, dat de soo¡t nog eens wordt
gevonden.

Epipactís helleborine

In de boswachterij Dwingeloo is de soort maar van enkele plaatsen bekend. Epipaclís

helleborine is gevonden op een voonnalige picknickplaats en langs een fietspad. Het is

onduidelijk of de soort momenteel nog langs het fietspad voorkomt. Op de voormalige

picknickplaats werden in 1993 zes exemplaren aangetroffen (mond' med. Henckel)' Met

het ouder worden van het bos bestaat de kans, dat de soort vaker wordt gevonden.

Goodyera repens

In 1958 werd Goodyera repens vooÍ het eerst in de boswachterij aangetroffen. Of het

natuurlijke vestiging of een introductie betrof, is niet geheel zeker (Dekker,1994; zie

elders in dit nummer). Daarna is de soort op meer plaatsen gevonden. Het betrof steeds

opstanden van Pinus sylvestris i¡ reliëfrijk voormalig stuifzand. De planten werden vooral

gevonden in uitgestoven laagtes op relatief rijkere bodems. Tevens werden planten oP

hellingen van stuifheuvels aangetroffen. Waarschijnlijk zijn alle vindplaatsen al in de

zeventiger jaren verdwenen, Opvallend is een melding van een vondst in de tachtiger
jaren in een jeneverbesstruweel (Dekker 1994). De planten stonden in een dicht struweel

in een vegetatie met veel Empetrum nigrum, Calluna vulgaris en diverse bladmossen.

Helaas is de exacte plaats niet meer terug te vinden. Overigens komt Goodyera in het

buitenland wel vaker in jeneverbesstruweel voor.

Hømmarbya paludosa

Hammarbya paludosa is uit drie veentjes in de boswachterij bekend. De laatste zekere

waameming is gedaan in 1958, In dat jaar is de soort gezien door diverse studenten

tijdens een excursie o.l.v. Prof. Barkman. Na de excursie werden geen planten meer

aangetroffen...... Vagere meldingen zijn gedaan in de zestigerjaren. Later, in de tachtiger

jaren, zou de soort tijdens een mycologische excursie toevallig zijn waargenomen. Helaas

is het excursieverslag niet te vinden, waardoot over deze waameming geen zekerheid

bestaat, Het veentje waar de soort zou voorkomen, is in l99l bezocht, maar H. paludosa

EURORCHIS 6,1994 tt7



werd niet gezien. overigens is het een soort die zeer moeilijk is te vinden, deels vanwege
de geringe grootte van de plant, maar tevens door het onoverzichtelijke terreintype. H.
paludosa kwam alleen voor in hoogveentjes die door b.v. instuiving of lichte kwel een
iets rijkere vegetatie kenden dan strikt oligotrofe hoogvenen. Een begeleider in de
veentjes is b.v. Menyanthes trifoliata. Andere soorten uit de Scheuchzeria-klasse als
carex limosa en scheuchzeria palustis zijn mij uit het nationaal park niet bekend.

Platanthera biþlia

De laatste decennia is Platanthera biþlia slechts enkele keren in het gebied aangetroffen.
Steeds betrof het één of enkele planten die in latere jaren niet meer aanwezig waren. De
laatste zekere melding dateert uit 1979.
In het gebied zijn wel ogenschijnlijk geschikte standplaatsen te vinden, b.v. in heischraal
grasland. Mogelijk is de zuurgraad van de bodem te laag voor perrnanente vestiging. Het
is bekend, dat soorten uit het Violion caninae als Arnica montana en Pedicularis sylvatíca
ook afhaken als de pH onder 4.0 resp.4.2 daalt. De overblijvende vegetatie bestaat dan
alleen nog uit een rompgemeenschap met soorten met een bredere amplitude, zoals
Galium saxarile.

Conclusie

Het blijkt overduidelijk, dat het nationale park Dwingelderveld en omgeving is veranderd
van een eertijds orchideeenrijk gebied in een uitgesproken arm orchideeëngebied. van de
10 soorten en ondersoorten zijn er slechts vier overgebleven. Van alle vindplaatsen zijn
er nog zeven over. Het is een trieste constatering, die illustratief is voor veel meer
gebieden in Nederland. Gebrek aan beheer, verzuring, vermesting en verdroging hebben
genadeloos toegeslagen.
opvallend is, dat de belangstelling voor bijzondere soorten toeneemt, als het slecht gaat
met deze soorten. Deze vorm van belangstelling is ook geconstateerd in het nationale
park. Het is te hopen, dat de orchideeën in dit nog steeds zeer fraaie gebied de warme
belangstelling van beheerders en vrijwilligers zullen krijgen. Dit is een basisvereiste om
tot herstel van orchideeënrijke levensgemeenschappen te komen.

Perspectieven voor de toekomst

Doordat het gebied in 1991 als nationaal park is aangemerkt, is een constante geldstroom
ten behoeve van beheer en inrichting redelijk gewaarborgd. Met dit geld kan een actiever
beheer wordt gegarandeerd. ikkeling voor
b.v. het creëren van nieuwe ontwikkeling
van hoogveen en natte heid dat zich hier
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in de toekomst ook orchideeën zullen vestigen. Tevens zijn er plannen om geëutrofieerde

vennen zoals het Moddergat en de Davidsplassen te ontdoen van de dikke laag slib in

combinatie met het plaggen van de randzones. Het reguliere heidebeheer is de laatste

jaren geintensiveerd, met name op het gebied van begrazing met runderen. Hierdoor zijn

sommige gedeelten bijzonder snel opgeknapt. Momenteel lopen in het gebied twee

schaapskudden.

Helaas is het plaggen van de heide bij Natuurmonumenten voorlopig gestaakt vanwege

de aanwezigheid van enkele zware metalen als cadmium en lood. Staatsbosbeheer tracht

aan de door de rijksoverheid gestelde norrnen voor gecomposteerd plagsel te voldoen door

niet verontreinigd plagsel met licht verontreinigd plagsel te mengen. Hierdoor zijn zij in
staat om het basisbeheer door middel van plaggen te continueren. Het verbeteren van de

waterhuishouding is een andere maatregel die volop in de belangstelling staat. Het

bosbeheer vertoont een tendens naar de omvorming van naaldboscultures naar meer

gemengde loofhoutopstanden. Daamaast worden de omlopen langer en de kapvlaktes

kleiner. Hierdoor ontstaan meer natuurlijke bosbeelden, waardoor ter plaatse thuishorende

bossoorten worden bevoordeeld.
Al deze maatregelen bij elkaar dienen er toe te leiden, dat het Dwingelderveld zijn

diversiteit behoudt en versterkt. Het voorkomen van orchideeën is direct gekoppeld aan

het voeren van een juist beheer en goede inrichting. Indien de voorwaarden worden

geschapen, kan in de toekomst hopelijk met goed gevolg naar orchideeën worden

uitgekeken. De invloed van de landbouw in het gebied wordt door aankoop van terreinen

kleiner. Helaas wil de aankoop van sommige voor orchideeën belangrijke gebieden, zoals

in het dal van de Ruiner A, niet vlotten. In hoeverre de luchtverontreiniging en de

hiermee samenhangende verzuring in de toekomst zullen verminderen, is nog de vraag.

Het beleid is er wel op gericht. Bij een vermindering van de atmosferische depositie van

verzurende stoffen zullen de kiemomstandigheden en de concufrentiepositie van

orchideeën verbteren.
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te zijn. Kopij wordt het liefst ontvangen op diskette (3Vzinch of 5'l¿ inch; WordPerfect
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Contributions for the issue of 1995 (in English, if you prefer), should be sent to the

editors before 1 September 1994. Manuscripts on floppy disks are preferred (3Vzinchor

5V¿ inch; WordPerfect or ASCII).

Dit nummer is vanuit Nederland alleen te bestellen door overmaking van f 24,50 (incl.

verzendkosten) op postgirorekening 13028 van Stichting Uitgeverij KNNV te Utrecht,

onder vermelding van "bestelling Eurorchis 6". - Vanuit België kan men alleen bestel-

len: door toezending 1) van een brief met ingesloten een Eurocheque van / 24,50 (niet

vergeten het kaartnummer in te vullen) of 2) een intemationale postwissel van I 24,50

onder vermelding van "bestelling Eurorchis 6". - Nr.7 verschijnt in maan 1995.

Abonnementen: levering zonder verzendkosten, tot opzegging volgt.
Adres voor losse bestellingen en abonnementen: Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, NL-

35ll NK Utrecht. Alle leveringen slechts na vooruitbetaling.

N.B. nrs. 4 en 5 zijn nog leverbaar à I 24,50 (incl. porto).

Dieses Heft kann man in Europa nur bestellen: durch Zusendung l) eines Briefes mit bei-

geschlossenem Euroscheck über f 24,50 (bitte nicht vergessen die Kartennummer

einzutragen) oder 2) einer Postanweisung auf f 24,50, unter Angabe von "Bestellung
Eurorchis 6". Keine anderen Schecks als Euroschecks! Heft 7 erscheint im März 1995.

Abonnements: Lieferung bis auf Widem¡f, ohne Versandkosten (1994: l2O,-).
Adresse für Einzelbestellungen und Abonnements: Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237,

NL-3511 NK Utrecht. Alle Lieferungen nur nach Vorauszahlung'

N.B. Heft 4 u. 5 sind noch lieferbar zu je f 24,50 (einschl. Versandkosten).

This issue can be ordered within Europe only by sending 1) a letter with enclosed an

Eurocheque of f 24,5O (don't forget to fill in your card number) or 2) a postal money

order of f 24,50, stating "Order Eurorchis 6". Other cheques than Eurocheques will not

be accepted. Nr. 7 will come out in March 1995,

Subscriptions: regular delivery until withdrawn, without forwarding charges (1994: I 20,-

). Orders and subscriptions will be received al Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, NL-
3511 NK Utrecht. All deliveries only after prepayment.

N.B. nrs. 4 and 5 are still available: I 24,50 each (incl. forwarding charges)'




