


EURORCHIS is de jaarlijkse publikatie van de Werkgroep Europese Orchideeën van
de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en bevat bijdragen over de
sh¡die en bescherming van Europese en mediterrane orchideeën.

Redactie van Eurorchis:
H.V/.E. van Bruggen
D.til. Kapteyn den Boumeester
R.A.C. Knol

Eindredactie:
D.W. Kapteyn den Boumeester, Ligusterlaan 3, 2015 LH Haarlem

Bestuur van de Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV
voorzitter : P. Brederoo
secretaris : D.V/. Kapteyn den Boumeester
bestuursleden : C.A.J. Kreutz en B.J. Seckel

Bestelwijze en kopij: zie achterzijde omslag
Bezug und Beitráge: siehe letzte Umschlagseite
Orders and contributions: see back cover

EURORCHIS is een uitgave van de Stichting Uitgeverij der KNNV te Utrecht en komt
tot stand in sarnenwerking met de Werkgroep Europese Orchideeën van de KNNV te
Haarlem.

Nadruk of overname in enigerlei vorm van bijdragen, gedeelten van bijdragen ofi-Ilustra-
ties uitsluitend na schriftelijke toestemming van de redactie.

De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikelen.

Druk: Paswerk Bedrijven, Heemstede.
Met hartelijke dank aan:
* Drukkerij Hooiberg, Epe, voor het kosteloos drukken van het omslag;
* Grafisch Adviescentrum Bosmann, Zevenzzr, voor het kosteloos beschikbaar

stellen van de litho op de voorzijde;
* Cemeentewaterleidingen Amsterdam voor de bekostiging van pagina's 24 en 25.

ISSN 0922-8322
ISBN 90-5011-080-0

EURORCHIS 7 t-124 februari 1995



EURORCHIS 7 februari 1995

Inhoud

BREMER, P.: Listera ovata in jonge polderbossen

SCHOON, C.F.: Orchideeën in de Amsterdamse Waterleidingduinen

CLAESSENS, J. & KLEYNEN, J.'W.M.: Het zuiltje der Europese

orchideeën nader bekeken

KREUTZ, C.A.J.: Orchideeën in Turkije
KREUTZ, C,A.J., JONGEPIEROVA, I. & JONGEPIER, J.W.:

Ophrys holubyana ANDRASOVSZKY in de Witte Karpaten in

Tsjechië
JONGEPIER, J.V/. & JONGEPIEROVA, I.: The orchid flora of the

White Carpathians

KREUTZ, C.A.J.: Enkele groeiplaatsen van Serapias in Portugal en

Spanje

DEKKER, H.: Orchideeënvondsten in Zuid-Frankrijk
DEKKER, H.: Merkwaardige orchideeënvondsten in 1994
BLINOWA, l.'. Zv Morphologie und Populationsbildung von

Platanthera bifolia an der Nordgrenze ihres Areals
Recensie: Guide des orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du

Proche Orient

3- l3
14-34

35-45
46-66

67-72

73-89

90-96
97-106

107-1 I I

1t2-l t9

t20

Foto omslag:
Traunsteinera sphaerica, Bayburt-Of (Soganlipas, Turkije), 29-6-1994, C.A.J. Kreutz





LISTERA OVATA IN JONGE POLDERBOSSEN

Piet BREMER

Zusammenfassung

Listera ovata hat die jungen Waldanpflanzungen im lJsselmeerpolder Flevoland koloni-
siert. Seit 1974 w'rrde die Art an 39 verschiedenen Standorten entdeckt. Populationen
wurden auf Ton gefunden (Fraxino-Ulmetum), auf Geschiebelehm (Alno-Padion) und auf
kalkhaltigem Sand. Die einzelnen Populationen umfassen zwei bis mehr als 1700 Exem-
plare; in jeder Population gelangen O bis 67Va der Pflanzen zur Blüte. Die Pflanzen
festigen sich zwischen l6 und 41 Jahren nach dem Aufforsten (durchschnittlich nach 34
Jahren). Bei einer kontrollierten Population konnte der Effekt von Ausholzen und dem
Schliessen des Blätterdachs festgestellt werden.

Summary

Listera ovata has colonized the young planted woods of Flevoland. Since 197 4 39 popula-
tions were found in various stands. Populations are found on clay (Fraxino-Ulmetum),
boulder clay (Alno-Padion) and calcareous sand. Populations consist of between 2 and
more than 1700 plants, between O and 67Vo of the plants per population flowering. The
populations established between 16 - 41 years after planting (at average 34 years). At one

monitored population the effect of thinning and canopy closure could be indicated.

Inleiding

Na het droogvallen van de Flevopolders zijn in dit gebied verschillende soorten

orchideeën gevonden. Het meest bijzonder bleken open gebieden, met een kalkhoudende
tot zwakzure bodem waar grondwater capillair opstijgt tot aan het maaiveld. Belangrijke
orchideeënterreinen bleken het Oecologisch reservaat en de voorlanden van Zuidelijk
Flevoland. In totaal zijn in Flevoland de afgelopen 15 jaar acht soorten orchideeën
gevonden (Bremer 1978, Smit 1986).

Aanvankelijk bleek dat Epípaclis helleborine als pionier van jong bos plaatselijk
algemeen voorkomt. Ook Listera ovata is in staat zich in jonge bossen te vestigen. Juist
in de ontwikkeling van de bosllora van de polderbossen is een duidelijke ontwikkeling
te onderkennen van soorten die als pionier aanwezig zijn, soorten die vroeg in de

ontwikkeling verschijnen (vroege immigranten) en soorten die pas later verschijnen (late
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immigranten), afhankelijk van hun dispersievermogen en oecologische omstandigheden
(Bremer 1994). De vraag is welke positie Listera ovaÍa inneemt in deze reeks en in
hoevere de soort oecologisch aansluit bij haar standplaatsen op het'oude land'.
Om deze vragen te beantwoorden zijn alle gegevens over standplaatsen nader bij elkaar
gebracht en in 1994 met recente gegevens aangevuld.

In dit artikel wordt ingegaan op de oecologie vaî Lisrera ovata in Flevoland waarbij voor
één populatie de ontwikkeling in de tijd is uitgewerkt.

Methode

Groeiplaatsen van Listera ovata zijn sinds 1973 gedocumenteerd voor de Noordoostpolder
(Bremer 1978) en sinds 1979 voor Oostelijk Flevoland (Smit 1986). In Zuidelijk Flevo-
land is de soort tot nu toe niet rvaargenomen. Veel van de bekende vindplaatsen zijn in
het voorjaar van 1994 bezocht Per vindplaats zijn gegevens verzameld over:
populatieomvang (n: aantal vegetatieve en fertiele planten), grootte van de groeiplaats

berekend als het oppervlak van een ellips (4. : ll4 ø x lengte x breedte), dichtheid
planten (n/A), maximale dichtheid per I m2, bedekking kruidlaag, samenstelling kruid-,
struik- en boomlaag, samenstelling bodem, kalkrijkdom, grondwatertrap en leeftijd van
het bosgedeelte (opstand) met groeiplaats. Voor de samenstelling van de bodem is voor
sommige locaties met de grondboor het profiel onderzocht, voor andere populaties kon
worden uitgegaan van ee¡der uitgevoerd bodemkundig onderzoek. Het kalkgehalte werd
geschat d.m.v het toevoegen yan lOVo HCI aan een bodemmonster. Van oudere, recent
niet teruggevonden, vindplaatsen zijn voomoemde gegevens niet altijd zo ruimschoots
voorhanden, wat verklaart dat de tabellen betrekking hebben op verschillende aantallen
populaties.

Resultaten

O e c ologíe e n pop ulatie o mv ang

Tabel 1 geeft een overzicht van populaties van Listera ovata in Flevoland. 'l4.3Vo van de

vindplaatsen betreft de Noordoostpolder waar de oudste bossen binnen de provìncie aan-

wezigzijn, Alleen van Kuinder-, Voorsterbos en Spijkbos is een groter aantal populaties

bekend; in de overige bossen is steeds sprake van één of twee populaties (figuur l).
39.57o van de populaties komt voor op een lutumrijke grond, van lichte zavel (Overijsseìs

Hout) tot klei (Kuinderbos) (tabel 2). Ook keileem en zandgronden zijn belangrijke
substraten. De standplaatsen worden meestal gekenmerkt door de goede ontwikkeling van

een humuslaag. Dit hangt samen met de kalkrijkdom van de groeiplaatsen en een pH die
op de meeste recente standplaatsen hoger is dan 7.0.

Op de groeiplaatsen is steeds sprake van een vochthoudende bodem. De gemiddelde
voorjaarsgrondwaterstand is bij 33Vo van de populaties hoger dan 0.5 m beneden het
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maaivcld (trbel 3). Groeiplaatsen in Brernerbergbos en Spijkbos tiggen in een zone nlet
matige ìokalc kwcl, waartioor c1e bodem altijd verzadigd is met water. Op keileem kan
in droge zomers sprake zijn van uitdroging, wat goed tc zien is aan dc moslaag en opper-
vìakkig worlclende zaadplanten. Deze droogte is waarschijnlijk van weinig betekcnis voor
cle dan al bovcngronds algestorven Listera ovata. Op cnkele groeiplaatsen op voor
droogte gevoelige poclzolgrond is de soort na 1979 niet teruggcvonden. Op ruim 507a van
cle groeiplaatsen komt Fraxinus excelsior in de boomlaag voor, alleen ol gemengd uret
andcre loofhoutsoorten (in tabel 4 als gemengd loof.llout aangeduid). Opmerkelijk zijn
kleinc grociplaatscn in opstanden van Picea abies, Picea sitchensis en Larix l.eptolepis.
In één opstan<l overheerst Acer pseudopLatanus, in een andere Fagus sylvalica.
Populaties op lutumrijke gronden zijn te rekencn tot het Essen-lepenbos (Fraxino-
Ulmetum), waar Listcra ovale o.a wordt begeleid door Urrica dioica, Epilobium monta-
num., Poa triviaLis en Geum urbanum. Hier geldt dat naarmate de opstand ouder is, de

kruidlaag beter ontwikkeld kan zijn wat betreft de begeleidende bostlora (Bremer 1994).
De kruidlaag bedekt tussen de 5 en 4Ùo/o, gemiddeld l87a (n : 7), wat samenhangt met
een sterke beschaduwing. Bij Marknesse, waar een grote populatie voorkomt in een sterk
beschaduwde kruidlaag onder Fagus sylvatica, Carpinus betulinus en Fraxinus excelsior
wordt deze kruidlaag voor meer dan 9Oo/o door de soort zelf gevormd.
Op keilcern is sprake van soortenrijke vegetaties met een goed ontwikkelde moslaag (o.a

Eurhynchium striatum, Pseudosclero¡todium purunr) en in de kruidlaag o.a Ceunt urba-
num, Moehringia trinerva en Ophioglossum vulgatunr. De kruidlaag bedekt hier gernid-

cleld 54Vo (n : 8). I)eze vegetaties zijn sterk verwant met het Alno-Padion. Gezien hun
kalkhoudende, lemige bodem is in deze opstanden op de lange termijn een ontwikkeling
naar het Gicrstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum) te verwachten. Deze kalkrijke keileem-
bosjes met Frailnus exce Isior in dc boomlaag komen voor op de keileemvelden bij Urk,
Schokland en de Voorst. Listera ovara is onder deze omstandigheden echter alleen in het
Voorsterbos gevonden. Bij Kuinre komt de soort voor op kalkhoudend, fijn zand in een

kruidfaag mct enerzijds vochtindicatoren (o.a. EupaÍorium cannabinum, Calamagrostis
cane.tcens) en anderzijds soorten van het Alno-Padion (o.a Eurhynchium slriatum, Gennt
urbanum). In het Kuinderbos werd Listera.ovata tijdens een grondige kartering in 1979
in totaal op 7 plaatsen gevonden, o.a in opstanden van Picea abies, Populus x canadensis
en Larix leptolepis op moerige gronden en zelfs podzolgrond. Nadien zijn al deze
populaties verdwenen. In Oostelijk Flevoland was de soort bekend van een groeiplaats
langs een bosweg binnen een opstand van Picea abies. Deze groeiplaats verdween in
1992 als gevoìg van werkzaamheden (mond. med. M.Roepers).
Buiten het bos ts Listera ovata zowel in het Spijkbos als bij Urk gevonden in schrale,
vochtige tot natte, graslanden op een kalkhoudende bodem, waar zij begeleid wordt door
o.a Calamagrosûs epigejos, PyroLa rotundiþlia, Ophioglossum vulgatum, Linum catharti-
cunt en Prunella vulgaris. Deze vegetaties veftonen een sterke verwantschap met die van
natte duinvalleien.
De populatiegrootte verschilt van 2 tot ca. 1700 exemplaren per populatie (tabel 6). De
meeste populaties zijn klein. 78Vo van de populaties zijn kleiner dan 50 exemplaren.
Kleine populaties kunnen een korte levensduur hebben, zoals gebleken is in het Kuinder-
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bos. Opmerkelijk is de zeer grote populatie in Marknesse, waar de exemplaren mannetje
aan mannetje staan en vegetatievormend zijn. Het percentage bloeiende exemplaren per
populatie varieert van 0 tot 677o. Bij 4OVa van de kleine populaties (< l0 exemplaren, n
: 20) komen bloeiende planten voor. Het extreemste voorbeeld hiervan betreft een groei-
plaats bij Urk op een locatie die jarenlang jaarlijks werd bezocht vanwege het voorkomen
van Dactylorhiza praetermissa eî waaÍ alleen in 1988 één bloeiend exemplaar voorkwam.
De dichtheid per locatie varieert van minder dan 0.1 tot 10.9 planten per m2, de maximale
dichtheid varieert van 2 tot 52 exemplaren per m2 op de eerder genoemde groeiplaats in
Marknesse. Tussen beide parameters bestaat een significant verband (r: 0.59, p < 0.005,
n - 21); bij hogere dichtheden is de maximale dichtheid ook hoger, hoewel 657o van de

variatie in maximale dichtheid niet samenhangt met de dichtheid, maar met andere

factoren.

Groeiplaatsen van Listera ovata hebben steeds een herkenbare, meestal ovale vorm. Dit
hangt samen met de leeftijd van de groeiplaatsen. Voor rhizoomgeofyten geldt dat zij zich
na vestiging uitbreiden vanuit de eerste plaats van vestiging. Opvallend is dat Lislera
ovata nooit de dichte vegetaties vormt zoals die bekend zijn van vele andere sooften en

wat juist in de jonge Flevolandse bossen zelfs herkenbaar is bij niet-rhizoomgeofyten,
zoals bij Violo odorata en Chelidonium majus (Bremer 1994).

In tabel 7 is de leeftijd aangegeven van de opstanden uitgaande van hetjaar van de eerste

vondst. De eerste vestiging betreft een groeiplaats in het Hollandse Hout bij Lelystad,
waar de sooft werd aangetroffen in een l6 jaar oude opstand van Acer pseudoplalanus
op klei (mond. med. F.Stokman). Het bos op de eerste groeiplaats in de Noordoostpolder
bij Emmeloord was in 1974 ca.24 jaar oud. De leeftijd van eerste vestiging varieert van
16 tot 4l jaar en is gemiddeìd 34 jaar.

Veranderingen ín een populatíe

De eerste vindplaats van Listera ovata in Flevoland betrof in 1974 een bosstrook bij
Emmeloord. Hier is de populatie sindsdien jaarlijks gevolgd om te weten te komen hoe

snel de soort zich kan uitbreiden. In figuur 2 is het aantalsverloop weergegeven. Opval-
lend is dat van een echte uitbreiding geen sprake is geweest. Gedurende l9 jaar zijn er

schommelingen geweest, maar van een sterke toename was geen sprake. Op de plek was,

zoals op andere locaties op lutumrijke grond, de kruidlaag slecht ontwikkeld.
Aanvankelijk kwam Urlica dioica met een bedekking van20Vo voor, maar in 1982 was

dit lEo. Deze achte¡uitgang wijst op een toegenomen beschaduwing, maar desondanks

nam de populatie van Listera ovata in deze jaren toe. Een brandplek op de groeiplaats
zorgde in 1984 voor een achteruitgang, een dunning in 1985 leidde tot een relatief sterke

toename van het aantal bloeiende exemplaren. Nadien bleef de groeiplaats sterk bescha-

duwd, o.a door toename van de Sambucus nigra in de struiklaag en schommelde het aan-

tal bloeiende exemplaren sterk en was bijv. in 1989 laag als gevolg van een droog
voorjaar.
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Discussie

De Flevolandse populatie wijkt af van die in andere deìen van Nederland door het relatief
groot aantal groeiplaatsen op lutumrijke grond. Toch is 15 groeiplaatsen op deze grond-
soort weinig als bedacht wordt, dat in Flevoland meer dan 10.000 ha bos is aangeplant
op zavelige gronden. In deze bossen zullen momenteel meer populaties voorkomen dan
bekend. Bij een recente uitgebreide studie van jonge polderkleibossen werden echter maar
weinig nieuwe ontdekt. In de jongste kleibossen van Zuidelijk Flevoland is de soort te

verwachten, maar de trefkans blijft lager dan voor bijv. Epipactis helleborine, die in
sommige jonge bossen al veel voorkomt.
Lístera ovatakomt in Nederland in een groot aantal habitats voor; Dotterbloemhooilanden
(Calthion), kalkgrasland (Mesobromion), duingrasland tot Duin-Berkenbos (Crataego-

Betuletum,), Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum, o.a Twente, Zuid-Limburg),
Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum, o.a Twente) en in Drenthe ook in Elzenbroekbos
(Alnion) (Dekker 1993). Ook is zij van diverse bossen bekend die behoren tot het Essen-
Iepenbos, zoals Windesheim (Zwolle) en Amelisweerd (Utrecht) en anderzijds Alno-
Padion-bossen zoals Zandhove (Zwolle) en het Amsterdamse bos. De vestiging in jonge
polderbossen is wat dat betreft niet afwijkend. Het lijkt er op dat landelijk gezien de

belangrijkste groeiplaatsen binnen het Essen-Iepenbos al in Flevoland voorkomen of zich
zullen ontwikkelen.
De groeiplaatsen op het keileem sluiten aan bij die van groeiplaatsen in Drenthe en

Twente, op respectievelijk potklei en keileem. De vegetatie is op het 'oude land' rijker
aan typische bosplanten. Afwijkend zijn vindplaatsen in opstanden van exoten.
Weeda et al. (1994) vermelden dat Ophioglossum vulgatum frequent samen voorkomt met
LisÍera ovata.ln Flevoland bleek dit te gelden voor 75Vo van alle populaties (n:6), op
kalkhoudend zand onder kwelomstandigheden en op keileem.
Over populatiegrootte en dichtheden zijn weinig gegevens gepubliceerd. Dekker (1993)
geeft aan dat de Drentse populaties in grootte variëren van minimaal zes tot enkele
honderden exemplaren. Voor Zweden meldt Tamm (1971) een hoge dichtheid van 88 tot
200 exemplaren per m2.

Opvallend is dat diverse kleine populaties na verloop van tijd verdwijnen. In het voor-
beeld van de Emmeloorder populatie varieerde het percentage fertiele exemplaren van 2.1

- 5l.2Vo. Bij het monitoren van deze populaties bleek duidelijk dat een toename van licht
de bloei gunstig beïnvloedt, maar bij toename van de beschaduwing kan zij nadien ook
hoog zijn. Wells (1981) heeft duidelijk aangegeven dat bij diverse soorten orchideeën de

bloei per jaar sterk kan verschillen en dat dit voor sommige soorten te maken kan hebben
met de neerslag.
Hoewel Listera ovata soms in jonge opstanden kan verschijnen, wordt zij gemiddeld voor
het eerst gevonden in opstanden die 34 jaar oud zijn. Wells (1981) heeft er op gewezen

dat tussen kieming en voÍning van de eerste bladeren 4 jaar verstrijken, en tussen

kieming en bloei 13 - 15 jaar. Veel populaties waren bij hun ontdekking klein van
omvang. De gemiddelde waarde zal in werkelijkheid tussen de 25 en 30 jaar liggen, wat
betekent dat Listera ovata, ondanks het hoge dispersievermogen (fijne zaden), een late
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Figuur 2. Populatieverloop van Listera ovata i¡ bosstrook bij Emmeloord gedurende 19

jaar. a = totaal aantal planten, b = aantal bloeiende planten, 1 : ontstaan van brandplek
op groeiplaats, 2 = dunning, 3 = voorjaarsdroogte.
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Tabel I
Het aantal voor de periode 19'74 - 1994 bekende populaties van Listera ovata in de polderbossen.

Per bos is ook de periode aangegeven waarin onderzoek gedaan is in deze bossen door de auteur.
Waar dit niet is aangegeven, betreft dit opgaven van Smit (1986).

n : aantal bossen, n7o : procentueel aandeel.

Gebieden nVo

Noordoos¡tolder
Kuinderbos (1979 - 1994)
Voorsterbos (1975 - 1994)
Creilerbos (1989 - 1994)

Enserbos (1990 - 1994)

Begraafplaats Emmeloord (1975 - 1994)
Emmelerbos (1970 - 1994)
Marknesserbos (1990 - 1994)
Ziekenhuisbos (1973 - 1994)
Staartreservaat (1973 - 1994)

Oosrelijk Flevoland
Abbertbos (1982 - 1994)
Revebos (1983 - 1993)

Spijkbos (1983 - 1993)

Hollandse Hout
Overijssels Hout (1982 - 1994)

Dronten
Bremerbergbos (1982 - 1994)

Zuidelijk Flevoland

15

6

I

I

I

2

I

I

I

38.2

15.3

2.6
2.6
2.6
5)

2.6
2.6
2.6

I

I

4
I

1

1

1

2.6
2.6

10.1

2.6
2.6

2.6
2.6

totaal

Tabel 2
Verdeling van gevonden populaties over grondsoorten

n no/o

39 r 00.0

zavellklei
keileem
nratig frjn zand

hjn zand

matig grof zand

veen

15

9

7

3

-t

I

39.5

23.7
18.4
't.9

7.9
2.6
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Tabel 3

Verdeling van populaties over aantal klassen,

gebaseerd op de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand (GVG)

GVG n n%o

<0.5m
0.5 - 1.0 m
> 1.0

l0
14

6

JJ

4'7

20

Tabel 4

Verdeling van populaties over opstandstypen

Boomsoort(en)

Fraxiruts excelsior
F raxinus, Quercus robur
Picea abies

Populus x canadensís

Larix leptolepis
Picea sitchensis

Quercus robur
Fagus sylvatica
gemengd loofhout
grasland

37 100.0

Tabel 5

Toekenning locaties aan bosgemeenschappen

Plantengemeenschap no/o

30 100

no/o

l3
2

3

2

2

I

3

I

5

4

35. l
5.4
9.0
5.4
5.4
'>1

9.0
2.7

13.5

10.8

Fraxino-Ulmetum
Alno-Padion
'Filipendula-Alnetum'
niet toegekend

t1

7

J

5

46.7
t??
10.0

16.6

l2

30 100.0
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Tabel 6
Grootte van populaties van Listera avata in Flevoland. Bij meerjarige
waamemingen is uitgegaan van de hoogste aantallen.

grootteklasse nVon

I -10
ll - 50
5r - 100

l0l - 500
501 - 1000

1001 - 2000

20
8

2
5

55.5
22.2
5,6

13.9

2.8

36

Tabel 7
Relatie tussen leeftijd van de opstanden

en het voorkomen van Lisîera ovata.

leeftijd

100.0

nVo

t5-20
21 -25
26-30
31 -35
36-Æ
41-45

2.9
14.7

29.4
29.4
14;7

14.7

I

5

l0
l0
5

J

34 100.0

P. Bremer
Roelingsbeek 1

8033 BM Zwolle

EI-IRORCHIS 7,1995 l3



ORCHIDEEËN IN DE AMSTERDAMSE WATERLEIDINGDUINEN

RiK SCHOON

Zusammenfassung

Die Stadt Amsterdam besitzt ein ausgedehntes Dünengebiet an der Nordseeküste zwischen
den Orten Zandyoort und Noordwijkerhout. Dieses Gebiet wird schon seit dem vorigen
Jahrhundert zur Trinkwassergewinnung für einen beträchtlichen Teil der Stadt benutzt.
Dies hat dazu beigetragen, daß die Dünen während dieses Jahrhunderts stark vertrocknet
sind, was eine sehr nachteilige Wirkung auf die Vegetation hatte. Um die frühere
Situation einigermaßen wiederherzustellen, wird viel weniger Grundwasser entzogen und
wird vorgereinigtes Wasser aus dem Rhein zur weiteren Filtrierung in die Dünen geleitet.
Vom Jahre 1825 an bis jetzt wurden mit Sicherheit elf Orchideenarten im Gebiet
geflunden, von denen fünl wieder verschwunden sind. Insoweit sie noch nachgeforscht
werden kann, wird die Geschichte jeder Art seit dem Jahre 1825 behandelt. Ausführlich
werden auch die Pflegemaßnahmen behandelt, die darauf gerichtet sind, den
ursprünglichen Naturwert des Gebietes so viel wie möglich wiederherzustellen. Dies
könnte dazu führen, daß sich neue oder verschwundene Arten in die Dünen ansiedeln.

Summary

The city of Amsterdam owns a vast dune area along the coast of the North Sea between
the villages of Zandvoort and Noordwijkerhout. Since the last century the area has been

used for the production of drinking-water for a big part of Amsterdam. This has partly
led to the fact, that the dunes has strongly dried up during this century, which had very
ill effects to the vegetation. In order to restore the former situation as far as possible, the
extraction of ground water has strongly been reduced, and pre-clarified water from the

river Rhine is injected into the dunes.

From 1825 until now eìeven species oforchids were found with certainty in this area, five
of which have disappeared in the meantime. So far as it was possible to investigate, the

history of each species since 1825 is mentioned. In detail the management of the area is

treated. The aim of the management is to restore the original situation as far as possible.

This could lead to the establishment of disappeared or new species.
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Inleiding

De Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) vornen één van de grootste aaneengesloten
duingebieden in de vastelandsduinen van Nederland zonder enige bebouwing van
betekenis, waar in principe alleen de wandelaar kan en mag recreëren. De drie hoofd-
elementen voor de AWD zijn dan ook rust, natuur en ruimte.
Het gebied is sinds de l9e eeuw in eigendom bij de gemeente Amsterdam en is sindsdien
in gebruik gegeven aan Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GW). Deze instantie draagt
in de vorm van de afdeling Natuur- en Terreinbeheer zorg voor het beheer van dit gebied.
Samen met de sector Oecologie geeft zij praktisch invulling aan het natuur- en
terreinbeheer.

Naast tal van andere organismen is het gebied rijk aan orchideeën; zowel in aantal
individuen als in aantal soorten. Zonder in te gaan op allerlei taxonomische steekspel-
letjes, die ik hierbij graag aan de taxonomen overlaat, biedt het gebied een onderkomen
aan acht soorten. Hierbij worden dan de ondersoorten en hybriden niet meegeteld. In dit
artikel wordt geprobeerd een overzicht te geven van de orchideeën in de AWD, in
verleden, heden en mogelijk in de toekomst.
Het probleem bij het aangeven van wat er ooit in het verleden op een groeiplaats
aanwezig is geweest, is het bepalen van de referentiesituatie; hoever gaan we terug in de
tijd en in hoeverre is de situatie van toen voor het heden nog relevant?
In dit anikel is die relerentiesituatie gebaseerd op de aanwezigheid van betrouwbare
inventarisatiegegevens. De vroegst te traceren betrouwbare meldingen stammen voor cle

AWD uit het begin van de vorige eeuw, om precies te zijn uit 1825.
Er is voor dit deel van dit artikel met name gebruik gemaakt van een bronnenonderzoek
met betrekking tot de flora van de duinstreek tussen Noordwijkerhout en Zandvoort, zoals
dat in opdracht van Gemeentewaterleidingen is verricht door een stagiaire van de
landbouwuniversiteit Wageningen (4. Zuidhoff, 1992) en een rweetal botanische
inventarisaties over de periode 1965 - 1975 (Boerman et al.) en de periode 1975 - 1985
(Mourik et al.).
Voor het heden is gebruik gemaakt van alle kennis die omtrent deze plantengroep
aanwezig is bij de sector Beheer en de sector Oecologie van GW. Geprobeerd is de
huidige stand van zaken omtrent kennis en beheer van de desbetreffende soorten in de
AWD weer te geven.

Voor de toekomst is gebruik gemaakt van het Oeco-hydrologisch onderzoek (OHO) dat
GW de laatste vijf jaar heeft uitgevoerd, en de daaruit voortvloeiende optimalisa-
tiescenario's ten aanzien van de drinkwaterwinning en de ecologische randvoorwaarden
van het duin.
Naast de resultaten van dit baanbrekende onderzoek is ook gebruik gemaakt van
voorspellingen voor de hieruit voortvloeiende herstel- en optimalisatieprojecten in het
zuidelijk deel van de AWD. Eén en ander op basis van 'expert-judgement' oftewel de
gewaardeerde visie en ervaring van andere mensen die hun sporen op dir vlak al hebben
verdiend.
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Achtereenvolgens zullen in dit artikel de verdwenen soorten, de (nog of weer) aanwezige
soorten en mogelijk soorten in de toekomst de revue passeren.

Verdwenen of onjuist gedetermineerde soorten
(Dactylorhiza traunsteineri, Epipactis palustis, Gymnadenia conopsea, Hermínium
monorchis, Liparis loeselii, Orchis morío)

Dactylorhíza traunsteineri (Saut.)Soó

Smalbladige orchis

Historisch overzicht
Over het mogelijk voorkomen van D. traunsteineri is al veel geschreven. Over het
algemeen kan worden gesteld dat een ieder het er wel over eens is dat, zo zij al in
Nederland zou zijn voorgekomen, de soort nu definitief niet (meer) voorkomt in
Nederland.
Volledigheidshalve wordt in dit artikel de soort toch even aangehaald, daar D. traun-
steineri in 1902 werd gemeld voor een duinweide bij de buurtschap Ruigenhoek
(Prodromus; I 902) waar zij in gezelschap van Gymnadenia conopsea (Prodromus; I 903)
en Epipactis palustris (Prodromus; l9O2) zou hebben gestaan.

E pípac tís palus tris (L.)Crantz
Moeraswespenorchis

Historisch overzicht
Voor de periode 1825 tot 1950 wordt Epipactis palustris maar éénmaal (1902) gemeld
en wel bij de buurtschap Ruigenhoek (Prodromus; 1902). Daamaast is er nog een

ongedateerde melding van E. palusÍris voor het Houtgat tussen 1900 en 1950 (MN).
Kennelijk is deze soort altijd al een zeldzame verschijning geweest in en rond de AWD.
Waarom dit zo is, lijkt niet helemaal duidelijk, daar er in ieder geval voor de eerste helft
van de l9e eeuw voldoende groeiplaatsen voorhanden moeten zijn geweest in de vorm
van vochtige tot natte duinvalleien. Vanaf de vijftiger jaren van deze eeuw tot op heden
kon geen enkele meldingvanE. palustris voorde AWD worden bevestigd. Wel lijkt de

biotoop voor E. palustrís in ruime mate voorhanden (zonnige tot licht beschaduwde,
vochtige plaatsen met humushoudend tot venig, basisch tot zwak zuur, maar in elk geval
basenrijk en niet te voedselrijk, weinig of niet bemest substraat; E.J.Weeda et al., 1994).
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Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Grote muggenorchis

Historisch overzicht
Reeds in 1825 wordt Gymnadenia conopsea voor Groot Bentveld gemeld (Van Hall, Flora
belg.). Ook in 1837 en 1874 wordt de soort voor deze standplaats gemeld (resp.
Prodromus en Van Eeden). In 1839 wordt zij tevens gemeld voor de duinvalleien bij
Zandvoort (Prodromus). In de 20e eeuw wordt zij gemeld voor de buurtschap Ruigenhoek
(Prodromus; 1902) en de AWD (Quené; 1926). Nadien zijn er geen meldingen van G.
conopsea meer geweest in de AWD of de directe omgeving daarvan.

Herminium monorchis (L.)R.Br.
Honingorchis

Historisch overzicht
Ooit moet Herminium monorchis een gewone plant zijn geweest in en om de AWD. Na
DactyLorhiza incarnata en Orchis morio wordt zij voor de periode 1825-1926 het meest
gemeld.

De eerste melding stamt uit 1833 voor het tolhek bij Zandvoort (Anonymus). Deze plek
wordt in 1879 en 1894 (Buse) nogmaals genoemd als groeiplaats voor Herminíum
monorchis, Verder wordt zij in 1879 ook nog genoemd voor de duinvalleien bij Zand-
voort (Anonymus). Van Eeden vermeldt de soort in 1874 voo¡ Groot Bentveld,
Vogelenzang en Noordwijkerhout. Een drietal jaren voor de melding door Van Eeden
wordt reeds gerept over Vogelenzang als groeiplaats. Voor Groot Bentveld stamt de
laatste melding uit 1883 (Anonymus).

Liparís loe selü (L.)Rich
Groenknolorchis

Historisch overzicht
Liparis loeselii kent in de AWD een lange en bewogen geschiedenis. Al in 1825 wordt
zij door Van Hall gemeld voor Groot Bentveld, het Naaldenveld en Rozenwater; in wezen
een aaneengesloten gebied met een zelfde oorsprong, dat nu ten dele (het Rozenwater)
in het noorden van de AVy'D ligt. Afgezien van het voormalige Rozenwater is bovenom-
schreven gebied anno 1994 bebost met Pinus nigra als hoofdboomsoort. De Prodromus
geeft voor 1836 nogmaals een melding voor het gebied Bentveld. Daama lijkt L. loeselii
verdwenen en duikt ze niet eerder op dan in 1897 op wederom het Rozenwater en de
duinwaterwinkanalen die inmiddels zijn gegraven om te voorzien in de groeiende
drinkwaterbehoefte van Amsterdam. Wellicht heeft de melding voor het Rozenwater ook
betrekking op een winwaterkanaal dat daar in de directe nabijheid is gegraven (het Van
der Vlietkanaal). In iedere geval lijkt het dat L. loeselii in 1897 een tijdelijk refugium
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heeft gevonden op de oevers van deze kanalen, waar werd voldaan aan haar eisen ten
aanzien van kalkrijk, basenrijk water en het niet al te dicht begroeid zijn van haar
standplaats. Niet al te kort daama (Prodromus; 1900) wordt ze gerneld voor de duinen bij
Hillegom. Voor de tweede maal in haar historie duikt de soort onder en komt dan pas

weer in de periode 1966 - 1975 op langs het Zwarteveldkanaal en op het IJzerenmanne-
vlak (GWA, 1966 - 1975).In de periode daama is de soort alleen nog maar bekend van
een verlaten akker in het middenduin. Na 1991 heeft de auteur geen vondsten meer
gedaan in de AWD. Naar men algemeen aanneemt is L. Ioeselii anno 1994 uit de

vastelandsduinen verdwenen.

Orchis morío L,
Harlekijn

Historisch overzicht
Na Dactylorhiza incarnala is Orchis morio de meest gemelde soort voor de periode I 825-
1926. De vroegste meldingen werden gedaan voor Overveen en Haarlem (1825; Flora
Belg.). In 1834 (Anonymus) en lSzlO (Anonymus) wordt de soort ook gevonden op het
Langeveld. Op het Rozenwater wordt de soort in 1842 (Buse, Anonymus), 1870 (Groll)
en 1874 (Anonymus) gezien. In 1874 meldt Van Eeden de soort ook voor Vogelenzang
en Groot Bentveld. Op deze lokatie wordt de soort ook in 1897 (Van der Lijn) nog
gezien. Vermeldenswaard is ook het feit dat de Prodromus rept over een zeer algemeen
voorkomen op de geestgronden in die tijd. Na de laatste melding in 1897 wordtO. morio
niet meer gemeld voor de AWD en omstreken.

De teloorgang van een aantal soorten; een analyse

Gepoogd is om met het beschikbare materiaal uit te vinden wat nu eigenlijk de oorzaak
is geweest van het verdwijnen van een aantal soorten. Hie¡toe is voor de meest genoemde
lokatie ([Groot] Bentveld) een matrix opgesteld, waarin voor de desbetreffende lokatie
de soorten tegen de jaartallen zijn uitgezet. Hierdoor wordt het mogelijk om de

verschuiving in soortensamenstelling in de tijd te bekijken. Uiteraard moet men
voorzichtig zijn om op basis van een beperkt aantal gegevens van een beperkte groep
planten uitspraken te doen, die eigenlijk alleen met enige zekerheid kunnen worden
gedaan door de hele levensgemeenschap te beschouwen. Toch lijkt het de auteur dat,
gezien het feit dat orchideeën indicerend zijn voor bepaalde milieu-omstandigheden, er
in ieder geval een vingerwijzing in een bepaalde richting uit moet zijn te halen (tab.l).
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Lokatie Bentveld

De lokatie Bentveld of Groot Bentveld is met een twintigtal meldingen het meest

genoemde gebied in de periode 1825-1926. Grofweg is er in de matrix voor de be-

schouwde periode een tweetal clusters Te zlen, een cluster vóór 1843 en een bluster na

I 843. De cluster vóór I 843 wordt gekenmerkt door een viertal soorten:

Epipactis helleborine, behorend tot de socio-ecologische groep 92 (bossen op matig

gerijpte, matig voedselrijke tot voedselrijke, matig vochtige tot droge grond; planten van

droge voedselrijke bossen) is een kensoort van de syntaxonomische groep 38 (Querco-

Fagetea of Eiken-Beukenklasse). De belangrijkste elementen uit de synecologie met

betrekking tot deze standplaats zijn: zomergroene lootbossen met een rijke gelaagdheid,

er is een duidelijke periodiciteit, op voedselrijke minerale gronden.

Gymnadenia conopsea, behorend tot de socio-ecologische groep 73 (matig voedselarme,

kalkrijke, basische moerassen; planten van kalkmoerassen) en een differentiërende soort

voor de syntaxonomische groep 278a5 (Junco baltici-Schoenetum nigricantis of
Knopbies-associatie). De synecologie luidt als volgt: gemeenschap in ontzilte, natte,

kalkrijke en stikstofarme jonge duinvalleien, waar zij (d.i. de syntaxonomische groep

278a5) als humusvormster optreedt.

Liparís Ioeselii, behorend tot de socio-ecologische groep 7 (heiden, vennen, schraallanden

en kalkmoerassen; heide- en veenplanten) en een kensoort voor de syntaxonomische groep

27Ba (Caricion davallianae of Knopbies-verbond).
De synecologie luidt als volgt: soortenrijke verlandingsgemeenschap of vochtige tot natte

natuurlijke of halfnatuurlijke Cyperaceeën-gemeenschappen, waarin vaak pleurocarpe

mossen een belangrijke rol spelen. In relatief eutrofe, basen- of kalkrijke laagveenmoeras-

sen, helling- en bronveentjes, natte duinvalleien e.d.

AnacampÍis pyramidalis, behorend tot de socio-ecologische groep 63 (graslanden op

droge, matig voedselrijke, kalkrijke of zinkhoudende, neutrale tot basische grond; planten

van kalkgraslanden) en een kensoort voor de syntaxonomische groep 208c6 (Antyllido-
Silenetum nutantis of de associatie van Wondklaver en Nachtsilene; landschapecologisch

het zeedorpenlandschap). De synecologie voor 208c6 luidt als volgt: gesloten grasmat

(instandgehouden door konijnenvraat) op noordhellingen en in droge valleien in de

kalkrijke duinen.

Kortom, soorten uit kalkrijke duinvalleien, bos(randen) en het zogenaamde zeedorpen-

landschap. Na I 843 lijkt zich echter een verandering te voltrekken. De volgende soorten

zijn dan kenmerkend:

Dactylorhiza incarnata, behorend tot de socio-ecologische groep 72 (natte, humeuze

duinvalleien) en een kensoort voor de syntaxonomische groep 27Ba (Caricion davallianae
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of Knopbies-verbond). De synecologie hiervan luidt: gemeenschap in ontzilte, natte,
kalkrijke en stikstofarme jonge duinvalleien, waar zij (d.i. de syntaxonomische groep
25Ba) als humusvormster optreedt.
Daarnaast behoort Dactylorhiza incarnata ook tot de zogenaamde blauwgraslandplanten
behorend tot de syntaxonomische groep 25Acl (cirsio-Molinietum of Associatie van
Spaanse ruiteren Pijpestrootje). Synecologisch: vochtige, onbemeste, 'schrale'hooilanden
op zwak zure, tamelijk voedselarm veen of venige zandgrond, soms op klei. Eenmaal per
jaar, meestal begin augustus, gemaaid.

Dactylorhiza maculata, behorend tot de socio-ecologische groep 73 (matig voedselarme,
kalkrijke, basische moerassen; planten van kalkmoerassen).
De nominaatvorrn van Dactylorhiza maculata heeft (in tegenstelling tot ssp. elodes var.
ericetorum en de ssp. elodes var. elodes) (nog) geen syntaxonomische status, zodat een
indeling in enige syntaxonomische groep (nog) niet mogelijk is.

Dactylorhiza latiþlius-groep (orchis latiþlius). De soorten die vroeger tot orchis
latiþlius werden gerekend, zijn Dactylorhiza majalis en Dactylorhiza praetermissa.
Beide soorten behoren tot de socio-ecologische groep 52 (matig bemeste graslanden op
natte grond; planten van natte, bemeste graslanden) en zijn kensoort voor de syntaxo-
nomische groepen 25A (Molinietalia of Pijpestrootjes-orde: Dactylorhiza praetermissa)
en 25Aa (Calthion palustris of Dotter-verbond: D. majatis).
voor het Molinietalia geldt de volgende synecologie: natte hooilanden, schraal- of
blauwgraslanden met wisselende waterstand, en ruigtkruidengemeenschappen. voor het
calthion palustris is de synecologie: meestal bemeste, drassige, één- of tweemaal per jaar
gemaaide hooilanden.

Hermínium monorchis behoort tot de socio-ecologische groep 63 (graslanden op droge,
matig voedselrijke, kalkrijke of zinkhoudende, neutrale tot basische grond; planten van
kalkgraslanden) en is kensoort voor de syntaxonomische groep 2lAa (Mesobromion of
verbond der droge kalkgraslanden). De belangrijkste elementen uit de synecologie
hiervoor luiden: gesloten grazige gemeenschappen, op matig droge, kalkhoudende tot
kalkrijke leembodems, ook wel op kalkrijke humeuze zandbodems. In het noorden
gebonden aan warrne plaatsen (zuidhellingen, rivierdalen, duinvalleien).

orchis morio behoort tot de socio-ecologische groep 73 (matig voedselarme, kalkrijke,
basische moerassen; planten van kalkmoerassen) en is kensoort voor de syntaxonomische
groep 25Acl (cirsio-Molinietum of Associatie van Spaanse ruiter en pijpestrootje). Syne-
cologisch: vochtige, onbemeste, 'schrale' hooilanden op zwak zure, tamelijk voedselarme
veen of venige zandgrond, soms op klei. Eenmaal per jaar, meestal in het begin van
augustus, gemaaid.

Gelet op de synecologie van bovenstaande soorten, lijkt het er op, dat het Bentveld na
1843, althans delen daarvan, steeds meer in agrarisch gebruik is genomen als hooiland.
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Hierdoor zijn soorten als Liparis loeseLii en Gymnadenia conopsea van lieverlee
verdwenen en kregen de hooilandsoorten kans om zich blijvend te vestigen, Wellicht zijn
er ook drogere delen als weidegrond er/of hooiland in gebruik genomen, waardoor ook
een soort als Herminium monorchís kans kreeg om zich blijvend te vestigen.

Soort / Jaartal IA¿5 I ðJJ I ðJt) lðJ/ I ð4J ta t2, lð/4 lððJ lðy /

L. hellebortne

u, conoPsea

L. LOESCIU

A. pyramKlalß

u. rncarnatq

D. maculala

D. Id'WUUS-
groep

H, monorch¡s xx xx

U. morn xx xx

Tabel l, soortljaartal-matrix voor het (Groot) Bentveld

Uiteraard is er voor en na 1900 nog een aantal oorzaken aan te wijzen waardoor veel

soorten (tijdelijk) zijn verdwenen; de drooglegging van de Haarlemmermeer halverwege
de vorige eeuw, de toename van drinkwaterwinning uit het freatische pakket gedurende

de eerste helft van deze eeuw, de honger naar land voor bollenteelt en woningbouw, het

starre zeereepbeheer, waardoor geen nieuwe duinvalleien ontstaan en, last but not least,

de veranderde agrarische bedrijfsvoering zijn wellicht niet alle, maar wel de belangrijkste
oorzaken voor het verdwijnen van veel soorten orchideeen in en rondom de AWD.

Nog (of weer) aanwezige soorten:
Anacamplis pyramídalis, Dactylorhiza íncarnata, Dactylorhíza maculala (-complex),
Dacty lorhíza prae termissa, Ep ipactis hellebor ine, Listera ovata

Gelukkig is niet alles kommer en kwel in dit artikel. Veel soorten zijn weer teruggekeerd

nadat de bedrijfsvoering van Gemeentewaterleidingen meer is aangepast aan de

hydrologische en ecologische randvoorwaarden van het duin. Er wordt bijvoorbeeld alleen

nog maar verregaand voorgezuiverd infiltraatwater ingelaten; ten tijde van verontreinigin-
gen van het water in de Rijn (de bron voor het in Nieuwegein te produceren infiltraatwa-
ter) wordt de inname gestaakt. Er wordt dan ten behoeve van de ecologie water afkomstig
uit het watervoerende pakket onder de eerste kleilaag (hçt zogenaamde tweede water-
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voerende pakket) rondgepompt om zo te voorkomen dat veel gebieden droogvallen
(conserverend beheer). Het dan toe te passen natuur- en terreinbeheer is verwoord in een

door de gemeente Amsterdam geaccordeerd beheersplan.

Anacamptís pyramídalís (L.) Rich.
Hondskruid

Historisch overzicht
Ook voorAnacamptis pyramidalis is Groot Bentveld vroeger van belang geweest, gezien

de meldingen in 1833 (Anonymus) en 1897 (Van der Lijn) voor dit gebied. In l88l wordt
A. pyramidalir ook nog gemeld voor Overveen (Anonymus). Quené vermeldt in 1926
alleen nog een vroeger voorkomen. Een kleine 70 jaar late¡ wordt weer een bloeiend
exemplaar gevonden en door de heer Mourik jr. gemeld bij de afdeling Natuur- en

Terreinbeheer (1994). Een week later vond de auteur ook een zestal exemplaren in volle
bloei op een vijftal kilometers van het andere exemplaar verwijderd. Voor de laatste
vindplaats bestaat het verrnoeden dat de soort is aangeplant.

Biotoop in de AWD
Voor beide vindplaatsen geldt dat de planten staan op een voedselarm, kalkrijk, droog tot
vochtig zandsubstraat, gevoed door kalkrijk kwelwater uit achterliggende duinen.

Gevoerd beheer
In verband met het voorkomen van andere bijzondere flora-elementen worden beide
lokaties al sinds enige tijd in het najaar gemaaid en indien mogelijk gehooid.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Vleeskleurige orchis

Historisch overzicht
Dactylorhiza incarnata is in de periode 1825 - 1926 de meest gemelde soort met een

hoogtepunt rond de 70er jaren van de vorige eeuw. De eerste melding van deze soort
werdin lS43gedaanvoorGrootBentveldenRozenwater(Anonymus). In 1869, 1871 en

1888 wordt de soort gemeld voorhet gebied rondom Vogelenzang (Anonymus). In 1897

meldt Van der Lijn de soort voor de laatste maal voor Vogelenzang. Van Eeden meldt
in 1874 deze soort voor het Paardenkerkhof en het Rozenwater; Groot Bentveld wordt
dan niet meer genoemd als vindplaats, alhoewel Van Eeden dit gebied wel bezocht moet

hebben, getuige de melding die hij doet van D. maculata vooÍ Groot Bentveld.
Van Breemen meldt in 1900 dat hij de soort nog heeft gevonden op het Paardenkerkhof.
In de 70er jaren van deze eeuw schijnt Dactylorhiza incarnata, zij hef onbestendig, ook
voor te zijn gekomen langs een voorraadkanaal (mond. med. J. Mourik jr.). Pas in 1994
vindt de auteur de soort weer terug aan de rand van een voorraadkanaal in de AWD.
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Biotoop in de AWD
Dactylorhiza incarnaÍa staat hoog (en min of meer droog) in de kant van een voor-
raadkanaal op kalkrijk zand, en bevindt zich in goed gezelschap van Anacamptis pyramí-
dalis, Dactylorhiza xwintonii (D.incarnata x D.praetermissa), Rondbladig wintergroen
(Pyrola rorundfolia), Addertong (Ophioglossumvulgatum) en Kruipwilg (Salix repens).
Op de groeiplaats is een redelijk ontwikkeld bodemprofiel onder een clun humeus dek
aanwezlg.

Naar alle waarschijnlijkheid staat de groeiplaats onder invloed van kalkrijk kwelwarer uit
het achterliggend duincomplex. De groeiplaats kan echter geclassificeerd worden als
droog tot tnatig vochtig en wordt in ieder geval ook bij extreem hoge waterstanden niet
geinundeerd.

Gevoerd beheer
Sinds een tweetal jaren wordt de groeiplaats gemaaid om de ontwikkeling naar dicht
duindoornstruweel en de daaraan inherente latere veruiging en/of bosvorming tegen te
gaan. Het maaien en afvoe¡en van het maaísel gebeurt in handkracht zo omstreeks e¡nd
augustus/begin september.

Dactylorhíza mac ulata(-complex) (L.) Soó
Gevlekte orchis

Historisch overzicht
In 1843 (Anonymus) wordt voor het eerst gewag gemaakt van het voorkomen van Dacty-
lorhiza maculcttct op hef Groot Bentveld. In die periode is het Groot Bentveld al
grotendeels ontgonnen ten behoeve van de landbouw.
In 1874 meldt Van Eeden de soort wederom voorGroot Bentveld en de weilanden rond
Vogelenzang. van der Lijn meldt in t897 de soort nogmaals voor deze ìokaties. Niet
eerder dan een kleine honderd jaar later (GW; 1966 - 1975) wordt de soort opnieuw
gemeld, nu echter voor het Groot Zwarteveld in de AWD waar de opmerking bij wordt
gemaakt, dat de soort op deze plek zeer zeldzaam is. In de daaropvolgende l0 jaar lijkt
de soort weer te zijn verdwenen (GW; 1976 - 1986). Pas in 1993 wordt zij door de auteur
weer ontdekt, ditmaal een vijftal exemplaren in de directe nabijheid van de groeiplaats
van Dactylorhiza fuchsii. ln 1994 zijn op deze plek echter nog maar drie kleine
exempìaren teruggevonden. Wellicht heelt dit te maken met het lange natte voorjaar van
l994,wantookdesoorten D.praetermissaenD.fuchsii zijninminderemateenkleiner
teruggekomen dan in voorgaande.jaren.

[Voor een verklaring van afb. I en 2 op pag.24 en 25 zie de tekst op pag. 3l en 32]
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Biotoop in de AWD
DacÍylorhiza maculata staat in de AWD op een vochtig, voedselarm, in ieder geval
oppervlakkig ontkalkt substraat datjaanond geheel onder invloed staat van voorgezuiverd
infiltratiewater. D. maculata staat echter wat hoger op de oever dan D. fuchsii en wel net

op die plek die alleen bij zeer hoog water wordt geinundeerd. Dit in tegenstelling tot D.

fuchsii, die in de rietzoom staat.

Gevoerd beheer
Voor het gevoerde beheer wordt verwezen naar wat hierover bij Dactylorhiza fuchsii
geschreven wordt (zie ook Nieuwe soorten).

Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, en D. majalis (Rchb.) Hunt & Summerh.
Rietorchis en Brede orchis

Daar DactylorhiTa praererm.lssa en D.majalis vroeger tot één enkele autonome soort

werden gerekend (Orchis latifolíus; D. praetermissa werd pas in l9l3 als zelfìtandige
soort erkend), wordt in de paragraaf Historisch overzicht gerept over de Latifolius-groep
als het onderscheid D. praetermissa vs. D. nrajalis niet meer te achterhalen was.

Historisch overzicht
De vroegste melding m.b.t. de Latifolius-groep stamt uit 1843 voor het Langeveld
(Anonymus: Langeveld en de Hillegommerbeek). Latere meldingen stammen uit 1870

(Anonymus: duinvlaktes Zandvoort) en 1872 (Anonymus: Bentveld). Daarna duuft het tot
1966 voordat Dactylorhiza praetermissa weer wordt genoemd (GW; 1966-1975: in zeer
kleine aantallen langs een drietal drinkwaterkanalen).
Sindsdien is Dactylorhiza praetennissa als één van de twee soorten uit de Latifblius-
groep zoveel toegenomen, dat zij nu de meest voorkomende orchidee in de AWD is. In
de maanden juni en juli kleurt menig veld weer ouderwets paars door de overweldigende
hoeveelheid bloeiende rietorchissen ....

Biotoop in de AWD
Dactylorhiza praeterntissa, hieronder ook de var. junialis begrepen, groeit op vochtige
tot natte bodems. Groeiplaatsen met zowel stagnerend als stromend water, voorgezuiverd
rivierwater, kalkrijk duinwater als regenwater vormen haar biotoop. Wel lijkt het erop dat

langdurige inundatie (> I maand) schade doet aan de plant; de plant komt later tot bloei
en blijft over het aìgemeen kleiner dan de pìanten op niet geïnundeerde groeiplaatsen. D.
praetermissa lijkt een lichte voorkeur te hebben voor zwakzure standplaatsen. Met name

op groeiplaatsen waaronder zich regenwaterlenzen hebben gevormd, kunnen zich
massavegetaties van D. praelermissa ontwikkelen.
Ondanks de bijna traditionele meldingen van Dactylorhiza majalis voor de AWD is deze

soort nooit met zekerheid als zodanig op naam gebracht. Wel ìijkt de geschikte biotoop
aanwezig voor vestiging van deze soort (zonnige, grazige, vochtige plaatsen op zwak zure
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tot zwak basische, humus- en basenrijke, vrij voedselrijke, maar niet of slechts licht
bemeste grond, die 's zomers hoogstens oppervlakkig iets uitdroogt; E.J.Weeda et al.,
t9e4).

Gevoerd beheer
Omdat Dactylorhiza praetermissa in tal van biotopen pleegt te groeien, varieert het
beheer evenzo. Daar waar D. praelermissc in grasland groeit, wordt in natte/vochtige
omstandigheden jaarlijks gemaaid en gehooid (eind juli), en in drogere graslanden wordt
tweejaarlijks gemaaid en gehooid (eind juli).
Uitzondering op het maaitijdstip in grasland zijn er voor de vochtige graslanden waar
Dactylorhiza praelermissa tezamen met Pamassia (Parnassia paluslris; een aandachtssoorl
in de Nederlandse duinen) groeit; hier wordt pas gemaaid als P. palustri,r in knop staat.
Reden voor d¡t afwijkende maairegime is dat P. palustris na in de knop te zijn gemaaid
weer in staat is om opnieuw in bloei te komen. wordt daarentegen gemaaid als zij reeds
bloeit, dan komt zij niet meer tot bloei en derhalve ook niet meer tot zaadzetting.
Wordt echter gewacht met maaien tot na de zaadzetting, dan zijn de velden te nat om
machinaal te maaien en is tevens het verschralend effect minder.
In rietvelden wordt ofwel niet gemaaid, ofwel vroeg in het voorjaar als de rietscheuten
ruim boven de orchideeëscheuten staan. Indien in dit laatste geval het maaien niet lukt,
dan wordt dat seizoen òf in het geheel niet gemaaid, òf zo mogelijk in de winter over het
ijs gemaaid.

Daar waar Dactylorhiza praelermissa in Sphagnumbulten groeit, wordt alleen incidenteel
gemaaid om bosvorming tegen te gaan.

Op de schouwpaden komt de soort door het stringent gevoerde maaibeleid niet tot bloei.
In de aangrenzende bermen, waar het maaibeheer wat minder strak wordt gehandhaafd,
komt de soort wel tot bloei en lijkt het erop cJat zij zich uitbreidt. Verspreiding van het
zaad door het maaigamituur zal zeker bijdragen tot een grotere en snellere verspreiding
op de schouwpaden en bermen dan sec door natuurlijke dispersie.

Epipaclis helleboríne (L.) Crantz
Brede wespenorchis

Historisch overzicht
Do eerste melding van EpipacÍis helleborine werd gedaan in 1825 door Van Hall voor
het gebied Groot Bentveld, een in die dagen redelijk groot, open gebied dat zijn
oorsprong vond als duinvallei en in de loop van de l8e eeuw meeren meer als land-
bouwgrond is ontgonnen. De eerste geschiedschrijving met betrekking tot landbouwkundig
gebruik van dit gebied stamt uit het jaar 960 na Christus. In de l6e eeuw wordt het
Bentveld in de annalen nog als zijnde een groot duinmeer omschreven.
Het lijkt aannemelijk dat Van Hall in 1825 Epipactís helleborine heeft gevonden in de
beschutting van de vele eikehakhoutbosjes die rijkelijk vertegenwoordigd waren in die
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dagen. Pas in 1934 wordt door Quené weer melding gemaakt van E. heLleborine in en

rond de AWD.
In het lO-jaren overzicht van de plantenwerkgroep AWD uit 1975 (GW; 1966 - 1975)

wordt gemeld dat Epípactis helleboríne algemeen voorkomt in de (aangeplante) den-

nenbosjes en dat daarbuiten het voorkomen veelal wordt belet door de aanwezigheid van

konijnen.
Dat de soort tussen 1825 en 1934 niet wordt gemeld, is opmerkelijk, daar het een soort

is met een brede ecologische amplitude (wellicht de breedste ecologische amplitude van

alle in Nederland voorkomende orchideeën) en het derhalve zeer onwaarschijnlijk is, dat

de soort ooit uit het duin verdwenen is. Aan de floristen kan het niet gelegen hebben,

daar onopvallende 'groene dwergen' als Líparis loeselií en Hermínium monorchis wel in

die periode werden gemeld. Mogelijkerwijs is Epipaciis helleborine over het hoofd gezien

doordat de plant ook toen vroegtijdig werd afgegraasd.

Biotoop in de A\{D
Anno 1994 lijkt Epípactis helleborine haar exclusieve bestaan in de dennenbosjes te

hebben opgegeven, en komt zij overal voor op de voor haar geschikte plekken. Vooral

in lage kruipwilgvegetaties en op oPen plekken komt de ssp. neerlandica inhaar typische

vorrn voor. In de bosjes is het verschil met de nominaatvorm niet altijd even duidelijk.

Kortom, gezien haar brede ecologische amplitude kan Epipactis helleborine overal in het

duin worden aangetroffen, echter wel met een zwaartepunt in de bosranden van het

binnenduin.

Gevoerd beheer
Vanwege bovengenoemde brede amplitude is het niet nodig (en ook haast niet mogelijk)

om binnen het huidige ter¡einbeheer van de AWD expliciet rekening te houden met

Epípactis helleborine als aandachtssoort. Wel wordt bij het bosbeheer rekening gehouden

met de uitsleeproutes en stapelplaatsen van het gevelde hout.

Listera ovata (L.) R. Br
Grote keverorchis

Historisch overzicht

Quené maakt in 1926 voor het eerst gewag van het voorkomen va¡ Listera ovata in en

rond de AWD. Sindsdien is de soort altijd in de A\ilD gesignaleerd (GW; 1966-

197511976-1986). Tot het begin van de jaren 80 kwam L. ovata vooral voor op noord-

hellingen en in open berkenbos (mond. med. J.Mourik jr.). Deze groeiplaatsen zijn alleen

nog in De Blink (een stuivend, voor publiek afgesloten gedeelte van de AWD) te vinden.

Biotoop in de AWD
De grootste populatie Lístera ovata staat in een grasland dat in vroeger tijden in gebruik

is geweest als weidegebied. E¡ is hier sprake van een sterke, seizoensaftrankelijke,
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verticale grondwaterbeweging. De wortelzone is uitgeloogd en er is sprake van een vrij
goed ontwikkelde humeuze bovenlaag. L. ovata groeit hier tezamen met enkele exem-
plaren Dactylorhila praetermissa in het volle zonlicht, en gedraagt zich als een
graslandplant. Ze wordt hier gemiddeld 25 cm hoog. In de randen van het aangrenzende
struweel groeit ze, in tegenstelling tot wat men zou verwachten, niet. De door sommige
auteurs onderscheiden forma trfolia en quadriþlia zijn hier nimmer gevonden.
Naast bovenomschreven lokatie komt de soort ook op enkele plekken voor achter de

zeereep. Hier staat de soort veelal tussen Kruipwilg (Salix repens) op droog tot vochtig,
kalkrijk zand.

Gevoerd beheer
De groeiplaatsen van Lisîera ovala net achter de zeereep worden niet beheerd door de

mens. De grootste beheerders hier zijn konijnen en de wind.
De groeiplaats in het middenduin (i.c. de eerst omschreven groeiplaats van LisÍera ovata)
wordt op de natte delen jaarlijks en op de droge delen tweejaarlijks gemaaid. Het maaisel
wordt na droging te velde geoogst als hooi, of, indien het tenein te nat blijft, met de

opraapwagen geraapt en afgevoerd. De soort lijkt zich onder dit beheersregime langzaam
maar zeker uit te breiden.

Nieuwe soorten
D acty lor hip fuchs ii, O p hrys apifu ra

Dactylorhiza fuc&sdi (Druce) Soó
Bosorchis

Biotoop in de AWD
Vof gens Kreutz (1987) is DactyLorhizafuchsii, naast haar habitus, met name op basis van
haar biotoop van D. maculald te onderscheiden: D. fuchsíi droge, kalkrijke en lemige
bodem, D. maculata vochtige, voedselarme en lichtzure gronden.

In de A'WD staat Dactylorhiza fuchsii echter in een voor de soort atypische biotoop;
gezien onderstaande groeiplaatsomschrijving behoort de groeiplaats tot de typische D.
maculata biotoop.
De groeiplaats staat jaanond geheel onder invloed van voorgezuiverd infiltratiewater op
een oppervlakkig ontkalkt en voedselarm zandsubstraat. Wel is er sprake van een dun

humeus dek. 's Winters is de groeiplaats geheel geïnundeerd met het al eerder genoemde

infiltratiewater.
Dactylorhiza fuchsii staat hier in de landzijde van de aanwezige rietkraag tussen enige
honderden D. praetermissa en enkele D. maculala.
Andere kruidachtige planten, die in meer of mindere mate op al dan niet droge delen van

de groeiplaats staan, zijn Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundíþlia), Watefmunt
(Mentha aquatíca), Maanvaren (Botrychium lunaría) en Addertong (Ophioglossum vul-
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gatum). Kapteyn den Boumeester (1990) meldt ten NW van deze standplaats nog een

groeiplaats van Dactylorhiza fuchsii. Deze is door de auteur echter niet meer gevonden.

Gevoerd beheer
In 1990 sprak Kapteyn den Boumeester (1990) nog zijn zorgen uit over het voortbestaan

van deze standplaats; de standplaats zou uiteindelijk, ook bij een gericht beheer,

verdwijnen onder een rietdek. Anno 1994 lijkt men er echter toch in geslaagd om het riet
voor langere tijd een halt toe te roepen.

Het huidige beheer bestaat uit het zo mogelijk vroeg in het voorjaar handmatig maaien

en afvoeren van de jonge rietscheuten (de rietscheuten moeten dan, om schade aan de

orchideeën te voorkomen, al ruim boven de scheuten van de orchideeën staan), indien
mogelijk wordt tijdens vorstperiodes met begaanbaar ijs het riet zover mogelijk tot in de
geul over het ijs gemaaid. Indien de weersgesteldheid in het voorjaar het maaien en
afvoeren van rietscheuten belet, dan wordt het maaien en afvoeren uitgesteld tot het
najaar (oktober/november).
Al met al heeft deze jaarlijkse beheersingreep geresulteerd in een consolidatie van het
rietdek, zodat deze groeiplaats op langere termijn is veiliggesteld .

Ophrys apifera (Huds.)
Bijenorchis

Biotoop in de AWD
Ophrys apifera staat op een oever, die geheel onder invloed van het fieatisch water staat.

De openwaterpeilen fluctueren gering; ook in natte perioden wordt de oever niet
geinundeerd. De bodem bestaat uit kalkrijk zand waarop een dun humeus dek ligt.
Ophrys apifera staat in goed gezelschap van enige duizenden gevlekte- en ongevlekte
Rietorchissen (Dactylorhiza praetermissa), Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundiþlia)
en enkele exemplaren van de Brede wespenorchis (E¡tipactis helleborine ssp. helleborine).

Geschiedenis en ontwikkeling
Ophrys apfera is hier in 1986 voor het eerst gevonden; de populatie bestond toen in ieder
geval uit een tweetal bloeiende planten, die nogal wat uiterlijke verschillen toonden: één

van beide exemplaren vertoonde trekken van O. apifera ssp. aurita, terwijl de ander de

typische vorm toonde (Kapteyn den Boumeester, 1990).

ln 1992 bestond de populatie uit 13 bloeiende exemplaren en in 1993 reeds uit 22.

Tellingen in het najaar van de aanwezige bladrozetten gaven hoeveelheden in 1992 en

1993 te zien van respectievelijk 32 en 38 stuks. Inmiddels heeft op enige afstand van de

bronpopulatie ook vestiging van Ophrys apiftra plaats gevonden. Ook hier betreft het

vestiging op een oever van kalkrijk zand waarop een dun humeus dek.

Het lijkt mij gezien de lokatie van de groeiplaats niet erg waarschijnlijk dat de soort hier
door een overijverige botanist is gezaaid. Mijns inziens zou de plant hier per ongeluk
kunnen zijn gekomen door iemand die ook op andere plaatsen in of buiten Nederland
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orchideeënrijke plekken bezoekt (bijvoorbeeld het westelijk havengebied bij Amsterdam)
en het zaad van Ophrys apifera onbewust heeft verplaatst van de ene plek naar de andere,

of, en ook die optie is goed mogetijk, O. apifera heeft via het westelijk havengebied de

AWD op eigen kracht bereikt.

Gevoerd beheer
Jaarlijks omstreeks half september in handkracht maaien en afvoeren van het maaisel.

Ondanks het feit dat er geen maaisel blijft liggen om het bladrozet tegen vorst te

beschermen, lijkt het erop dat Ophrys apfera, ook al treedt er weliswaar schade aan de

bladeren van het overwinterende rozet op, hier verder geen schade van ondervindt.
Alhoewel er immer konijnen aanwezig zijn. is vraatschade aan het rozet en/of de knoppen
nog niet geconstateerd. Bij de aanwezi ge Epipactis helleborine is dit echter wèl het geval.

soorten?

Sinds 1989 doet GW gestructureerd onderzoek naar de samenhang tussen de hydrologie
en de ecologie van het door haar beheerde duingebied. Dit onderzoek staat bekend onder

de term OHO Qeco-Hydrologisch Onderzoek). Met behulp van hydrologische-en eco-
logische modellen en een geografisch informatiesysteem (GIS; in dit geval ARC/INFO),
wordt het mogelijk om scenario's te ontwikkelen waarin de functies waterwinning en

natuurbeheer kunnen worden geoptimaliseerd. Eén van de ontwikkelde scenario's waar
op korte termijn uitvoering aan zal worden gegeven is het scenario 14.

Scenario 14: dempen van het Van Limburg Stirumkanaal
Bij scenario l4 staan twee activiteiten centraal: het uit produktie nemen en dempen van

het Van Limburg Stirumkanaal, en het opvoeren van de waterhoogte in het Oosterkanaal.

Om technische en maatschappelijke redenen is voorlopig gekozen om allereerst ervaring
op te doen met het uit produktie nemen en dempen van het Van Limburg Stirumkanaal.
Het Van Limburg Stirumkanaal is het meest zuidoostelijk gelegen kanaal in de AWD en

heeft een lengte van ca. 3500 m.

Het zand dat destijds is vrijgekomen bij het graven van het kanaal is opgebracht in de

naastgelegen valleien. In het veld laten deze zanddepots zich herkennen door de

massavegetatie van duindoom (Hippophaè rhamnoides) in het oorspronkelijke dauw-
braamlandschap (overstoven, kalkrijk, zeer jong duin). Doordat dit zand destijds niet is
verkocht, is het mogelijk om het kanaal met het oorspronkelijke materiaal te dempen.

De werkwijze is in het kort als volgt.
Allereerst zullen de zanddepots van hun begroeiing en humeuze dek worden ontdaan.

Daarna zal het schone, kalkrijke, humusloze zand worden teruggebracht in het van bagger

ontdane kanaalprofiel, en zullen doorgraven paraboolduinen worden hersteld. Als dit
karwei is geklaard, zal de winning worden gestaakt en zal zich een nieuw hydrologisch
peil instellen; een peil dat lokaal ruim 2 meter boven het huidig kanaalpeil zal komen te

liggen.
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De hydrologische reikwijdte van deze herstelmaatregel is ca. 600 ha groot, waarvan ruim
20 ha nieuwe, vochtige tot natte duinvalleien ontstaan. De afbeeldingen I en 2 op pag.
24 en 25 geven een beeld van de huidige en de toekomstige situatie ten aanzien van de
nieuwe vochtige en natte duinvalleien.

Mogelijkheden voor vestiging van verdwenen soorten
Liparis loeselii, Gymnadenia conopsea, Epipactis palustis

Gezien de ligging (zeeduinen), aard van het substraat (kalkrijk, humusloos zand) en de

hydrologische omstandigheden (vochtig tot open water) ontstaat er binnen de grenzen van
de AWD een voor Nederland uniek stuk duin. Gezien de abiotische omstandigheden kan
in ieder geval vestiging van orchideeën uit de pionierstadia van duinvalleien worden
verwacht, die zo goed als zijn verdwenen uit de vastelandsduinen doordat er ten gevolge
van het starre zeereepbeheer geen nieuwe duinvalleien meer ontstaan. De sooften waar
het daarbij in de AWD om gaat zijn Líparis loeselii, Gymnadenia conopsea en in mindere
mate Epipactis palustris.

Epipactis palusfrls komt nog in voldoende mate in de Kennemerduinen voor om zich via
natuurlijke weg te vestigen. Het probleem, dat zich echter bij Liparis loeselii en

Gymnadenia conopsea voordoet, is dat L. loeselii recentelijk uit de vastelandsduinen is

verdwenen, en G. conopsea enkel nog maar met één exemplaar voorkomt in het duin-
gebied ten noorden van de AWD (mond. med. M. Jansen). Gezien het feit dat zaad van
orchideeën door het ontbreken van reservevoedsel niet lang kiemkrachtig blijft in de

zaadbank, is hoop op spontane vestiging vanuit de zaadbank niet reëel.

[Met 'zaadbank' wordt hier bedoeld het in de bodem rustende zaad - RED.]

Herintroductie?

Binnen de kringen van natuurbeherend Nederland is herintroductie immer in discussie;
een discussie die helaas meer en meer vanuit gepolariseerde velden wordt gevoerd. Ook
binnen de natuurbeherende geledingen van Gemeentewaterleidingen Amsterdam is (en

wordt nog steeds deze discussie gevoerd. Resultaat ervan is, dat herintroductie mogelijk
is, mits wordt voldaan aan een aantal eisen ten aanzien van de te herintroduceren soort.
Aangezien de geformuleerde eisen grotendeels overeenkomen met de eisen zoals gesteld

in 'Orchideeën in Zuid-Limburg' (C.A.J. Kreutz, 1992), volsta ik met een verwijzing naar
genoemd boekwerk.
Alleen ten aanzien van de overlevingsmogelijkheden van het zaad in de zaadbank, en
de¡halve de tijdsspanne dat een soort verdwenen moet zijn alvorens aan herintroductie te
denken, verschilt de auteur van mening met de heer Kreutz.
De discussie die nu gevoerd kan (zal) gaan worden, is of bovengenoemde, in het verleden
zeer kenmerkende, soorten voor de AWD herintroductie behoeven en zo ja, hoe deze uit
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te voeren. Daamaast zal bij een eventuele instemming met herintroductie antwoord
moeten worden gegeven op de vraag welk fenotype moet worden geherintroduceerd. Moet
bijvoorbeeld de nominaatvorm van Gymnadenia conopsea worden geherintroduceerd, of
moet dit devar.friesica zijn? Uit de oudere inventarisatiegegevens is immers niet meer
te achterhalen welk fenotype in de AWD aanwezig is geweest. Op deze en nog vele
andere vragen zal binnenkort een antwoord moeten worden geformuleerd.

Samenvatting

Tussen 1825 en 1925 zijn er uit de AWD, al dan niet met tijdelijke onderbrekingen in
voorkomen, een twaalftal soorten orchideeën gemeld (Anacamptis pyramtdalis, Dacty-
lorhiza incarnaÍa, D. maculaÍa, D. praelermissa, D. lraunsteineri, Epípaclis helleborine,
E. paluslris, Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis, Liparis loeselii, Listera ovata,
Orchis morio). Van deze twaalf soorten zijn er vijf verdwenen (E. palustis, G. conopsea,
H. monorchis, L. loeselii en O. morio), terwijl de opgave van D. traunsteineri
waarschijnlijk op een foute determinatie berustte. Naast oorzaken als verdroging door
drinkwaterwinning en drooglegging van de Haarlemmermeerpolder, veranderende

landbouwbedrijfsvoering en star zeereepbeheer, is ontginning van duinvalleien ten

behoeve van extensieve landbouw in het verleden ook een oorzaak.van verdwijnen van

soorten geweest.

Tegenover het verdwijnen van bovengenoemde soorten staat een vestiging tussen 1925

en 1994 van twee voor het duin nieuwe soorten (Dactylorhizafuchsii, Ophrys apifera).
Gezien de projecten in het kader van een verregaande optimalisering tussen drinkwa-
terwinning en het natuurbeheer ontstaan er binnen afzienbare tijd weer mogelijkheden
voor vestiging van oorspronkelijke soorten als Epipactis palustris, Gymnadenia conopsea

en Liparis loeselii. Over de mogelijkheden van natuurlijke vestiging van beide laatste
soorten bestaat twijfel, waardoor de weg open lijkt voor discussie over herintroductie.
Alvorens eventueel over te gaan tot herintroductie, dient een aantal belangrijke vragen
beantwoord te worden.
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HET ZUILTJE DER EUROPESE ORCHIDEEËN NADER BEKEKEN

Jean CLAESSENS en Jaques KLEYNEN
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clne.

Zusammenfassung

In diesem Artikel beschreiben die Autoren die verschiedenen Teile des Säulchens. Es

wird sowohl auf die Funktion dieser Teile als auf die phylogenetischen Aspekte
elngegangen.

Summary

The article treats the different parts of the gynostemium. The function of these parts is

dicussed as well as the phylogenetic aspects.

Résumé

L'afticle traite les différentes parts du gynostème. On décrit la fonction de ces parts ainsi
que I'aspect évolutionaire.

l. Inleiding

Eén van de opvallendste kenmerken waarin de orchideeën zich onderscheiden van de

andere plantenfamilies is, naast de typische bouw van de bloem, de opbouw van de
geslachtsorganen. Meeldraad en stamper zijn verenigd tot één orgaan, het gynostemium
oftewel zuiltje. In het navolgend artikel willen wij de verschillende onderdelen van het
zuilde bespreken, waarbij ook phylogenetische aspecten belicht zullen worden.
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2. Ontwikkelingsgeschiedenis van de orchideeëbloem

Om opbouw en functie van de onderdelen van het zuiltje beter te begrijpen, is het goed

om te kijken naar de -vermoedelijke- ontwikkeling, die de orchideeëbloem heeft door-
gemaakt. Doordat er nauwelijks tbssiele vondsten van orchideeën bekend zijn, is de

navolgende ontwikkelingslijn van de orchideeën een hypothetische, afgeleid uit de meer

of minder primitieve kenmerken van de tegenwoordige orchideeën. De beschrijving is

gebaseerd op de publikaties van Dressler (1987, l99l).
Algemeen wordt aangenomen, dat de oervorm van de modeme orchidee een lelieachtige
was, waarvan het bloemsteeltje of vruchtbeginsel al 180o gedraaid was, net als bij de

meeste van de tegenwoordige orchideeën. Het perianth was min of meer buisvormig.
Dressler (1.c.) gaat bij deze 'oerorchideeën' uit van bestuiving door wespen en vooral
door bijen (ofeen gemeenschappelijke vooroude¡ van beide). Bijen zijn goede bestuivers,

omdat ze niet alleen in de eigen behoefte moeten voorzien, maar ook stuifmeel en nektar
voor hun nageslacht verzamelen. Sociale bijen zorgen daarenboven ook voor een winter-
voorraad. Het is bekend, dat bijen vooral bepaalde typen bloemen bezoeken, waaronder

ook buisbloemen. Ze hebben een voorkeur voor zygomorphe (tweezijdig symmetrische)
bloemen met een landingsmogelijkheid, vaak met een onderlip (Hess 1990). De bezoeken-

de insekten landden steeds op het onderste kroonblad en kropen dan in de bloem op zoek

naar stuifmeel en nektar.

Bij een dergelijk vast bezoekpatroon van de bloem konden alleen de dorsale meeldraden

hun stuifmeel op een zinvolle plaats afgeven. Het stuifmeel dat op de buik of aan de

zijkant van het insekt terchtkwam, kon immers niet in contact komen met de in het

midden van de bloem vooruitstekende stempel. Door de min of meer horizontale positie

van de bloem tengevolge van de draaiing van bloemas ol -steeltje bleven de insekten

immers onder in de bloem naar voedsel zoeken.

Doordat ze hun functie verloren, werden de zijdelingse meeldraden onderdrukt en verdwe-
nen ze zelfs geheel tijdens de evolutie. Daardoor zijn er van de oorspronkelijke zes

meeldraden slechts drie over, die echter niet alle drie volledig ontwikkeld zijn. De

onvruchtbare meeldraden noemt men staminodiën. Ze kunnen in een orchideeëbloem
zichtbaar zijn als vleugelachtige uitsteeksels (denk bijv. aan het schildvormig stami-
nodium bij Cypripedium calceolus, zie foto 4) of als staminodiaalpunten die links en

rechts van de stempel bij sommige Ophrys-soor|en zichtbaar zijn.

Tegeìijkertijd met het verdwijnen van de zijdelingse meeldraden heefi het onderste kroon-

blad zich ontwikkeld tot een lip, die een geschiktere landingsplaats voor de insekten

vorrnde. Het is duidelijk dat de ene ontwikkeling de andere versterkte.

Een cruciaal punt in de ontwikkeling van een lelieachtige tot orchidee vormde de plaat-

sing van stempel en meeldraad. Deze ontwikkeling was alleen maar mogelijk, indien de

meeldraad verder naar voren stak dan de stempel. Want alleen dan werd het mogelijk, dat

een insekt bij het verlaten van de bloem eerst tegen de stempel en vervolgens tegen de

meeldraad stootte. Doordat de rug van het insekt kleverig was van het stempelslijm, bleef

er extra stuifmeel op zijn rug plakken. Hoe groter de hoeveelheid stuifmeel was, die in
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één keer vervoerd kon worden, des te groter was de kans op een succesvolle bestuiving
van de orchideeëbloem. Zodoende werd een ontwikkeling in de richting van compacter
stuifmeel in gang gezet.

Door functionele aanpassingen aan de bestuiver en de bestuivingswijze zijn de vrijstaande
stempel en meeldraad geëvolueerd in de richting van het tegenwoordige orchideeëzuiltje.

3. Rostellum en stempel

Het is duidelijk dat bij een steeds compacter worden van het stuifmeel de wijze van be-
vestiging en transpott steeds belangrijker werd. De orchideeën ontwikkelden een alles of
niets-strategie; er werden steeds grotere hoeveelheden stuifmeel in één keer meegenomen.
Zoals gesteld, gebeurde dat in het begin heel primitief, doordat de rug van het insekt met
stempelvloeistofbedekt werd en zodoende transport van de in verhouding zware polliniën
mogelijk werd.
Deze bestuivingswijze zien we nog bij één van de primitiefste geslachten van onze
tegenwoordige orchideeën, namelijk cephalanthera (zie foto 2). Hier wordt kleefstof
afgescheiden door een smalle strook aan de bovenste stempelrand. Naar men aanneemt,
heetÌ zich vanuit deze kleefstofzone een specifiek kleefstol producerend orgaan
ontwikkeld, namelijk het rostellum. Bij het geslacht Epipactis is dit orgaan cluidelijk te
zien als een rond, melkwit knobbeltje aan de bovenste stempelrand (zie foto 3).
Zoals reeds eerder betoogd (claessens & Kleynen l99l) heeft het rostellum bij Epipactís
een belangrijke, dubbele functie. Naast verbindingsmiddel tussen insekt en polliniën, dient
het ook om zelfbestuiving te voorkomen. Stempel en pollinien zijn in de loop van de
evolutie zo dicht bij elkaar komen te liggen dat de kans, dat stuifmeel op de sternpeì viel
erg groot werd. Door de plaatsing van het rostellum en door de veranderde consistentie
van het stuifmeel (waarover verderop meer) rvordt zelfbestuiving meestal eftèctiel
voorkomen.
De orchideeëstempel bestaat gewoonlijk uit drie lobbcn (bij cypripedium calceoLus is
deze driedeling hee I goed zichtbaar). Darwin nam aan, dat de gehele middeìste stempellob
omgevormd was tot rostellurn, maar studies (o.a. Vermeulen 1966) hebben aangetoond,
dat de mediane stempellob wel degelijk een vruchtbare oppervlakte bezit, die vaak zeìfs
veel groter is dan de laterale stempellobben.
Veel mensen menen, dat de term rostellum alleen betrekking heelt op de rostellumklier
bij Epipactis. Vanuit het basisidee van een specifieke plaats waar kleefitof wordt
afgescheiden, hebben echter verdere ontwikkelingen plaatsgevonden.
Een volgende stap in de evolutie is de ontwikkeling van een víscidium. een kleefschijtje.
Een viscidium is kìeverig aan de ene zijde en heeft de polliniën reeds bevestigd aan cle

andere zijde. Een mooi voorbeeìd van een afneembaar viscidium toon|. Goodyera repens:
hier steekt de stempel spits vooruit en vormt het rostellum een vork met twee tanden,
waartussen het viscidium gevormd wordt. Is de bloem bestoven, dan zijn de beide
'tanden' van die vork goed te zien (zie foto l).
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Bij de tribus der Orchideae (bestaande uit de groep Habenaria, Platanthera, Gymnadenia
enOrchis, zie ook Claessens & Kleynen 1995, in voorbereiding), is een tweedelig visci-
dium ontwikkeld. Dat zijn dus de twee kleefschijt¡-es, zoals we ze bijv. bij Ophrys vinden
(zie foto 5 en l3). Bij Ophrys ciliata (foto 13) is duidelijk te zien, hoe bij het linkse
pollinarium het beursje al naar achter geklapt is. Het viscidium is bij het vrijgekomen
pollinarium duidelijk zichtbaar.

Zoals gesteld, worden de twee kleefschijfjes door het rostellum gevormd. Als de kleef-
schijfjes ver uit elkaar staan, moet er toch een verbinding tussen beide bestaan. Dat is de

zgn. rostellumplooi, een 'band' die bijv. bij Platanthera chlorantha duidelijk zichtbaar
is boven de stempelholte. Staan de kleefschijfjes dicht bij elkaar, dan kunnen we zien dat

de verbinding tussen beide geplooid is. Op de foto van Orchís spitzelü (foto 7 en 8) is
die rostellumplooi duidelijk zichtbaar.

Bij onder meer het geslacht Dactylorhiza zijn de beide kleefschijfles nog extra beschermd
door een speciale voorziening, het beursje (bursicula). Het beursje is een zakvormig
vliesje, waarin de kleelschijfjes zich ontwikkelen. Bij een bezoek duwt het insekt met zijn
kop tegen het beursje, dat aan zijn achterzijde schamierend bevestigd is. Het beursje klapt
naar achteren, waardoor de beide kleefschijf.¡-es vrij komen en aan de kop van het bezoe-
kende insekt bevestigd kunnen worden (zie foto 9 en l0).
Bij het geslacht Ophrys zijn beide kleefschijfjes apart in een beursje opgeborgen. Dit
functioneert op dezelfde wijze als het beursje bij Dactylorhiza (zte ook ibto 5 en l3).
Een afwijkend rostellum vinden we bij het geslacht Listera. Hier hebben we te maken
met een zeer gevoelig rostellum, op de foto zichtbaar als een vooruit stekend wit
'schuitje'. Bij de geringste aanraking'spuit'een druppeltje kleefstof naar voren.
Tegelijkertijd klapt het rostellum naar beneden, waardoor de polliniën in contact komen
met de kleefstof (zie foto I I en l2). Het duurt enige tijd voordat het rostellum weer naar
zijn uitgangspositie teruggaat, daarbij de stempel die door het omlaaggeklapte rostellum
bedekt werd, weer vrijmakend. Zelfbestuiving wordt zo voorkomen omdat het rostellurn
enige tijd vóór de stempel blijft hangen.

4. Polliniën en caudiculae

In de loop der tijden is de structuur van het stuifmeel steeds vaster geworden, wat
resulteerde in polliniën, die als geheel verwijderd en vervoerd konden en kunnen worden,
zonder dat ze hun samenhang verliezen.
Het minst 'orchideeënachtige' uiterlijk onder de Europese orchideeën heeft het stuifmeel
van Cypripedium. caLceoLus. Hier wordt een kleverige massa gevormd waarin geen pollen-
korels te onderscheiden zijn. De pollenkorrels zijn hier los, niet met elkaar verbonden

en worden monaden genoemd.

Bij alle andere Europese geslachten zijn de pollenkor¡els tot een meer ol minder samen-

hangend pakkede verenigd. Bij een aantal soorten zijn de pollenkorrels steeds als een

pakje van vier verenigd; men spreekt hier van tetraden (bijvoorbeeld de pollenpakketjes

vaa NeoÍtia nidus-avis, tbto 6). Zijn meer pollenkorels in één pakketje verenigd, dan
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hebben we te maken metmassulae (zie foto l3 en foto l4). De pollenkorrels, al dan niet

verenigd in grotere eenheden, worden bijeen gehouden door een elastische, doorzichtige

stof, elastovíscíne.

De samenbundeling van pollenkorrels is een aanpassing aan het grote aantal eicellen dat

bevrucht moet worden. Voor een goede kruisbestuiving is dus een goede samenhang van

de pollenkorrels, en dus voldoende vorming van elastoviscine nodig. Een lossere structuur

van de pollenkorrels vinden we bij de zelfbestuivende soorten, zoals bijv. Neottia nidus-

avis (zie foto 6).

In de loop van de ontwikkeling is de afstand tussen polliniën en viscidia (kleefschijfjes)
groter geworden. Om beide toch met elkaar te verbinden werden uit elastoviscine ook

verlengingen van de polliniën gevormd, de caudículae oftewel de staartjes. De caudiculae

hebben een dubbele functie: enerzijds fungeren zij als verbindingsmiddel tussen polliniën
en viscidium, anderzijds vornen ze het zwakke punt, letterlijk het breekpunt tussen beide.

Er bestaat een nauw luisterend samenspel tussen viscidium, caudiculae en polliniën ener-

zijds en de stempel anderzijds. De verbinding tussen de eerste drie moet sterk genoeg zijn
om transport mogelijk te maken. Maar van de andere kant moet het stempelslijm ook zo'n
trekkracht bezitten, dat óf het hele pollenpakketje ineens wordt afgezet (met het staartje

als breekpunt) óf voldoende pollenkonels, verenigd in tetraden of massulae, worden ach-

tergelaten. Ook moeten kleefschijfje, staartje en pollenkorrel (samen ook wel pollínaríum
genoemd, zie foto l4), bestand zijn tegen veegbewegingen van een insekt, dat zich in zijn
bewegingsvrijheid beperkt voelt. Wie wel eens gezien heeft hoeveel moeite bijen of
vvespen doen om die last kwijt te raken, beseft hoe subtiel het evenwicht tussen

voomoemde factoren is (zie ook foto 13, pollinarium van Ophrys ciliata).
Polliniën kunnen in hun geheel (met caudiculae als breekpunt) óf in gedeelten op de

stempel afgezel worden. Gebeurt dit laatste, dan is het aantal bevruchte eicellen weliswaar
minder, maar er kunnen met één pollinarium meer bloemen bestoven worden. We zien

die 'verbrokkeling' van de polliniën dan ook vooral bij soorten waarbij de pollenkorrels

in massulae verenigd zijn. Hierbij heeft immers een samenballing van pollenkorrels

plaatsgevonden, waardoor toch zeer vele eicellen bevrucht kunnen worden.

Omdat polliniên en stempel bij de meeste orchideeën ruimtelijk gescheiden zijn (de

polliniën bevinden zich meestal boven de stempel, zie ook foto 8), moeten ze van positie

veranderen om bij de volgende bloem op de stempel te belanden. Daarom maken veel

polliniën tijdens het transport een voorwaartse of zijwaartse beweging.
Vorm en plaatsing van de kleefschijf¡-es zijn vaak afgestemd op de voor deze soort

specifieke bestuiver. Bij Anacamptis, die bestoven wordt door vlinders, zijn de viscidia
zó kort bij elkaar komen te staan, dat ze vergroeid zijn en een boogvormig viscidium
vonnen, dat op de tong van het insekt vastgemaakt wordt (foto 15).
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5. Anthere en klinandrium

Zoals we gezien hebben, is gedurende de evolutie bij de Orchidaceae slechts één vrucht-
bare meeldraad overgebleven, de mediane. De beide laterale meeldraden zijn steriel
(staminodiën) of ontbreken. Bij de meeste planten bestaat de helmknop uit 4 stuifmeel-
zakjes. Bij bijv. Epípactis is duidelijk te zien, hoe de anthere in twee kamers verdeeld is,
die verder ook beide een -zij het veel minder duidelijke- onderverdeling laten zien (zie
claessens & Kleynen l99l p.29, foto 4 en p.37, foto 19). Er zijn dus schijnbaar 2 stuif-
meelklompjes, maar deze zijn beide ook weer onderverdeeld. Dat is ook heel duidelijk
te zien bij Platanthera biþlia.rndien men met een potlood(punt) of iets dergelijks een
pollinarium verwijdert, ziet men, dat al heel vlug de beide helften uiteenwijken en alleen
aan de top en de basis verbonden blijven.

Bij het geslacht Epipactis worden de rijpe polliniën in een ondiepe uitholling aan de
bovenkant van het zuiltje gedeponeerd, klinandríum genaamd. Bij een aantal soorten,.E.
helleborine bijvoorbeeld, is ook het klinanclrium door een opstaande middellijst in twee
helften verdeeld. Daardoor worden de polliniën in de juiste positie t.o.v. het rostellum
geplaatst. Een goed ontwikkeld klinandrium voorkomt contact tussen polliniën en stempel
en is dus een belangrijk kenmerk van de allogame Epipactis-soorten (zie ook claessens
& Kleynen l99l).

Het is duidelijk dat de vorm van de polliniën door de vorrn van de anthere bepaald wordt.
Bij de primitieve orchideeën (Epipactis, cephalanthera) is nog een rest van de helmdraad,
het zgn. filament te zien (zie foto l6). Tilt men de anthere van c. rubra op dan blijkt,
dat deze met een vrij lang filament aan het zuiltje bevestigd is. Het bekende gat tussen
de anthere en het zuiltje bij E, leptochila wordt veroorzaakt doordat een vrij lang filament
de anthere naar voren plaatst. Bij de Orchideae is het filament niet meer te onderscheiden:
anthere en zuiltje zijn volledig met elkaar vergroeid.
Bij de meeste soorten blijft de anthere aan het zuiltje bevestigd, ook na verwijdering van
de polliniën. sommige soorten (bijv. de Vandoideae met als Europese veftegenwoordiger
Corallorrhiza trifida)hebben een anthere die slechts heel losjes aan het zuiltje bevestigd
is en bij het verwijderen van de polliniën afvalt.

Typerend voor de Orchideae zijn de auriculae oftewel de oortjes. Lange tijd was de
functie en oorsprong hiervan onduidelijk. Volgens Vermeulen ( t966) dienen de auriculae
als beschutting tegen slakkenvraat. Uit recente studies blijkt, dat de auriculae verlen-
gingen van het fìlament of de basis van de anthere zijn (Kurzweil 1987 b).
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2. Cephalanthe ra r ubra, v ooraanzicht zuilde

4. Cypripedium calceolus, zijaanzicht zuittje
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3. Epipactis helleborine, onderaanz. zuiltje

5. Ophrys insect iJera, zijaanzicht
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6. Neottia nidus-avis, zijaanzicht zuilde

7. Orchis spitaelii
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8. Orchis spitzelii, zijaanzicht
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Opmerkingen bij de belangrijkste taxa

Tijdens onze reis naar Turkije van 19 juni t/m 4 j,.tli 1994 werd een groot aantal

orchideeësoorten gevonden (zie de vindplaatslijst aan het einde van dit artikel). De

belangrijkste soorten worden hierna kort besproken'

Cephalanthera kotschyana Renz & Taubenheim

Cephalanthera kotschyana is een endemische soort van het Aziatische deel van Turkije

(Buttler, 1986). Doorgaans is het een vrij kleine plant met slechts enkele bloemen. De

bloeitijil is van mei tot juli. Zij groeit in schaduwrijke loofbossen (beuken- en eiken-

bossen) en in struikgewas, op vochtige, kalkhoudende bodems in hoger gelegen gebieden

(van 700 tot 1800 meter). Tijdens deze reis werd een aantal groeiplaatsen in het

Pontusgebergte bezocht. In de uitgestrekte loofbossen van Akkus, ten zuiden uan Ünye

is de soort niet zeldzaam en is hier relatief gemakkelijk te vinden. Helaas waren de

meeste exemplaren al volledig uitgebloeid. In deze bossen werden naast C. kolschyana

ook nog C. rubra en Neoltia nidus-at,is gevonden.

Dactylorhiza bithynica H. Baumann

Deze soort, die cloor Baumann in 1983 beschreven werd, vertoont veel kenmerken van

Dactylorhíza saccifera, die ook in Turkije (hoofzakelijk in het oostelijke deel) voorkornt

(Kajan et al., 1992). De planten in de omgeving van Bolu zijn hoogstwaarschijnlijk

afwijkencle exemplaren van D. saccifera, die dus door Baumann als D. bithyníca geclassi-

ficeerd werden. Typische exemplaren van D. saccifera (met heel grote, sierlijke bloemen)

werden in de directe nabijheid van D. bithynicd waargenomen.

Tijdens onze reis hebben wij Dactylorhiza bithynica op verscheidene plaatsen in de

omgeving van Abant Golü gevonden. Deze bevonden zich allemaal links en rechts aan

cle weg van Bolu in de richting Abant Golü. D. bithynica heefi een voorkeur voor

vochtige standplaatsen, hoewel de soort ook soms direct langs de weg op drogere

groeiplaatsen werd aangetroffen. Door de meeste auteurs (onder andere Davis, 1983;

Rückbrodt & Hansen, 1992) wordt D. bitlrynica niet als aparte soort beschouwd.

Dactylorhiza eø-rina (Nevski) Czerep.

Dactylorhiza euxinakomt in het noordoosten van Turkije voor, maar ook verde¡ oostelijk

in de Kaukasuslanclen. Het is een vrij kleine maar forse, gedrongen plant met bijzonder

mooie vlekken op de bladeren. De bloemen zijn sierlijk en meestal donkerrood gekleurd.

D. euxina groeit hoofdzakelijk in homogene, kortgrazige, vochtige tot natte hooilanden,

bij voorkeur langs beken en bronnen in montane regionen van 1 I 50 tot 2950 meter.
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De soort komt regelmatig in dezelfde omgeving als Dactylorhíza urvilleana voor. Op

sommige vindplaatsen worden dan ook veel overgangsvorrnen tussen beide soorten aange-

troffen. Op andere plaatsen, met name in het Pontusgebergte, is het soms moeilijk om

vast te stellen of het nu D. euxina of D. urvilleana betreft. Beide soorten groeien wel

meestal in verschillende biotopen. D. urvilleana groeit namelijk op ruiger begroeide

plaatsen, zoals in wegbermen en in matig verruigde vegetaties.

Dactylorhiza ibericø (Willd.) Soó

Dactylorhiza iberica heeft een groot verspreidingsgebied, namelijk vanaf het westelijke

deel van Griekenland door Turkije tot het oostelijke deel van Libanon, de Kaukasus en

Noord- en West-Iran. Zijkomt ook op de Krim voor.

Deze soort, die als laatste van alle Dactylorhiza-soorten in Turkije bloeit, werd tijdens

onze rondreis op verscheidene plaatsen aangetroffen. Zij groeitbij voorkeur in kortgrazige
vegetaties op vochtige tot natte kalkhoudende bodems (graag aan meer- en beekoevers),

meestal op die plaatsen waar kwelwater aan de oppervlakte treedt. De bloeitijd ligt hoofd-

zakelijk in de tweede helft van juli. De soort is nogal variabel met betrekking tot de

liptekening. De bloemen van de planten bij Abant Golü zijn donkerrood gekleurd, terwijl
die op de andere vindplaatsen meer roseachtig van kleur zijn. D. iberica is plaatselijk in
Turkije niet zeldzaam. Op de meeste groeiplaatsen komen naar schatting wel verscheidene

duizenden exemplaren voor. Ten tijde van ons bezoek waren de meeste planten nog in
knop, slechts een enkel exemplaar stond geheel in bloei.

Dactylorhiza níeschalkiorur¿ H, Baumann & Künkele

De verspreiding van deze soort is beperkt tot het noordwestelijke deel van Turkije. Zij
groeit vooral op vochtige plekken langs beken en meren, maar ook op vochtige stand-

plaatsen in lichte loofbossen. De mooiste groeiplaatsen van deze prachtige soort bevinden

zich in de nog uitgestrekte verlandingsmoerassen aan het Abant Golü. Dactylorhiza
nieschalkiorum behoort ongetwijfeld tot de mooiste soorten van het geslacht Dactylorhiza.
Ten tijde van ons bezoek bloeiden naar schatting enkele duizenden exemplaren. De soort

heeft bijzonder grote bloemen, die donkerpaars gekleurd zijn. De planten zijn veelal
krachtig. In hetzelfde terein groeit ook D. iberica in vele duizenden exemplaren. Er
worden dan ook vele hybriden tussen beide soorten (D. x abantiarza) gevonden.

Merkwaardig is dat op deze vindplaats ook D. incarnaÍa voorkomt, die meer een weste-

lijke verspreiding heeft. Helaas bestaat de mogelijkheid dat binnen afzienbare tijd alle

moerasgebieden verdwenen zullen zijn, enerzijds door drooglegging, anderzijds door de

intensieve begrazing door koeien en schapen. Bovendien wordt de vegetatie veelal te
vroeg in het jaar gemaaid, waardoor de soorten niet tot zaadzetting komen. Het verdient
aanbeveling om gerichte acties naar de Turkse regering te ondememen om deze gebieden

voor de toekomst veilig te stellen.

EURORCHIS 7, 1995 49





In het Pontusgebergte, ten zuiden van Inebolu, werden enige Dactylorlriza-populaties in
een licht Eiken-Beukenbos aangetroffen. De planten vertoonden kenmerken van zowel D.
urvilleana als van D. nieschalkiorum.

Dactylorhiza os maníca (Klinge) Soó

Het verspreidingsgebied van Dactylorhiza osmanica is beperkt tot Turkije, waar de soort
hoofdzakelijk in Midden-Anatolië voorkomt. Zij groeit in natte weilanden en langs
vochtige beken en meren, meestal in hogere, iets ruigere vegetaties dan de andere
vertegenwoordigers van het geslacht Dactylorhiza in Turkije. De soort is gemakkelijk aan
haar grote bloemen en opvallende liptekening te herkennen. D. osmanica is zeker niet zo
algemeen als D. íberica; in de meeste terreinen groeien gemiddeld enkele honderden
exemplaren. In gebieden waar ook D. umbrosa voorkomt, treden regelmatig hybriden
tussen beide soorten op (Dactylorhiza x nevskii).
Tijdens het bezoek aan Turkije in mei 1988 (Kajan et al., 1992) werd Dactylorhiza
osmanica in beginnende bloei langs een beek ten noorden van Pülümür gevonden. Nu,
bijna twee maanden later in het jaar, was de soort op de meeste vindplaatsen reeds geheel
uitgebloeid. Alleen aan de weg van Erzincan in de richting Sivas, oostelijk van de
Kizildagpas, waren nog enkele planten in volle bloei. Op dezelfde plaats stonden ook
talloze exemplaren van D. iberica in beginnende bloei.

Dactylorhiza umbrosa (Kar. & Kir.) Nevski

Dactylorhiza um.brosa groeit in Zuid- en Oost-Anatolië (westelijk vanaf de provincie
Erzincan), in het noordelijke deel van Irak, in Transkaukasië, in Iran, in Afganistan tot
in Midden-Azië (Kazachstan) (Buttler, 1986). In Turkije is zij plaarselijk nier zeldzaam
en bloeit soms met duizenden tegelijk op een groeiplaats,Zij groeit in vochtige tot natte
hooilanden, zelden op vochtige plaatsen langs beken en meren. D. umbrosa lijkt op D.
praeterm.issa, maar heeft bredere bladeren en een gedrongener habitus. Bovendien zijn
de bloemen smaller dan die van D. praetermissa. Ten tijde van ons bezoek waren de
meeste planten al uitgebloeid. Slechts op een hooggelegen plaats, namelijk ten noorden
van Erzurum in de omgeving van de Kopdagipas konden nog verscheidene bloeiende

foto's op pag. 50: t2

34

(foto's C.A.J. Kreutz)

I Dactylorhiza cuxina; habifus, Tamdere, 28-6-1994
2 Daclylorhiz.ct nieschalkiorum; bloeiaar, Abant (Abant Golü), 2l-6-1994
3 Epípactis persica; deel van bloeiaar, Uzunisa, 27-6-1994
4 Epipauis bithynica; deel van bloeiaar, Bursa (Uludag), 3-7-1994
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exemplaren in een hellingveen met een noordelijke expositie bestudeerd worden.
Van deze soort komen ook gevlekte exemplaren voor. De bladeren kunnen dan aan één

of aan beide zijden gevlekt zijn. Deze planten zijn door Renz & Taubenheim als

DacÍylorhiza chuhensis beschreven. Rückbrodt & Hansen ( I 992) erkennen deze soort niet

en hebben zich bij Buttler aangesloten, die deze planten bij D. umbrosa ingedeeld heeft.

Epipactis bithynica K. Robatsch

Epipactís bithynica is in 1991 beschreven. Zij lijkt, wat betreft habitus op E. purpurata
(vormt ook prachtige groepen) en wat betreft bloeiwijze en vorÌn van de bloemen op E.

helleborine.
De soort groeit in lichte naaldbossen op de Uludag bij Bursa en bloeit vanaf begin juli
tot in augustus.Zijheeft een voorkeur voor vochtige standplaatsen; veel planten groeien

dan ook aan oevers van beken. De eerste exemplaren kan men in de omgeving van het

tolhuisje, dat zich aan de weg naar de top van de Uludag bevindt, aantreffen.
Verscheidene groepen, soms met meer dan dertig exemplaren, groeien hier verspreid op

lichte plekken in de naaldbossen. Ten tijde van ons bezoek hadden slechts enkele planten

de onderste bloemen geopend. Helaas hadden ook veel Turken de omgeving van deze

groeiplaats uitgekozen voor hun wekelijkse picknick. Dat had als gevolg dat vrijwel alle
exemplaren afgeplukt waren.

Vervolgt men de weg naar de top, trefl men steeds weer exemplaren aan, die gezien het

hoogteverschil, duidelijk later bloeien. Ongeveer honderd meter lager aan de weg van

Bursa in de richting Sogukpinar/Keles werden bijna 200 bloeiende exemplaren langs de

weg gevonden. Ondanks het vroege tijdstip van ons bezoek waren deze planten reeds in
volle bloei. Ook deze planten bevinden zich in de directe omgeving van een picknick-
plaats, zodat ook hier voor hun voortbestaan gevreesd moet worden. Gelukkig is het

gebied behoorlijk uitgestrekt en zijn de meeste planten moeilijk te vinden, waardoor deze

soort, die een zeer beperkt areaal heeft, waarschijnlijk voor de toekomst behouden blijft.
In deze populaties komen ook planten voor, die mogelijk overgangsvormen tussen Epi-
pactis bíthynica en E. helleborine zijn. Ook Robatsch (schrift. meded., 1993) komt tot
deze conclusic.

In dezelfde omgeving, maar nu vooral op zonnige plaatsen in wegbermen, groeien ook
nog enkele exemplaren v^n Platanthera holmboei, een soort die alleen in het oostelijke

deel van het mediterrane gebied voorkomt (hoofdzakelijk Cyprus en het kustgebied van

het zuidelijke deel van Turkije tot en met Israël). Naast genoemde soorteh werden in de

naaldbossen van de Uludag onder andere ook nog schitterende exemplaren van Cephalan-

thera rubra en Limodorum aborlivum gevonden, bovendien zeer dicht- en rijkbloemige
exemplaren van Epipactis microphylla.
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Epípactis hellebortne (L.) Crantz?

In Turkije komt Epipactis helleborine hoofdzakelijk in bergachtige gebieden voor, hier
meestal op hoger gelegen groeiplaatsen. In het zuiden en westen komt zij echter ook in
lager gelegen gebieden voor. Zij groeit in Turkije in een skala van terreinen, in open,
grazige vegetaties in de nabijheid van struikgewas of in bosgebieden op beschaduwde
groeiplaatsen, altijd verspreid en in kleine aantallen.
Tijdens het bezoek aan Turkije in 1988 (Kajan et al., 1988) en in 1994 werden op
sommige plaatsen afwijkende exemplaren van Epipactis helleborine gevonden. Wat
betreft habitus lijken deze planten op E. tremolsil, de bloemen op E. helleborine, waar-
door de planten soms kenmerken van E. atrorubens vertonen. Ook Nieschalk & Nieschalk
(1976) komen tot deze conclusie. Zij vergelijken sommige populaties met die van de
Serra de Monchique van de Algarve in Portugal, die ook kenmerken van E. atrorubens
vertonen (deze zijn inmiddels door Tyteca als E. lusitanic¿ beschreven). Voorlopig zijn
de planten van Turkije onder E. helleborine opgenomen.

Epipactis persíca (Soó) Nannf.

Epipaclis persica komt in Turkije in Noord-Anatolië voor. Verder in de gebergten van
Iran, Afganistan en West-Pakistan. De soort is vrij tenger en bezit een korte bloeiaar met
weinig bloemen.Ze groeit vooral in hazelnootplantages en in beukenbossen op vochtige,
kalkhoudende bodem. Haar bloeitijd is hoofdzakelijk in de tweede helft van juli. Ten tijde
van ons bezoek was de soort op de meeste vindplaatsen nog volledig in knop. Slechts op
één plaats werden, na meer dan twee dagen zoeken, in een relatief laag gelegen deel van
het Pontusgebergte twee krachtige exemplaren in volle bloei aangetroffen. De desbetref-
fende vindplaats bevindt zich in een hazelnootplantage aan de weg van Ordu, zuidelijk
in de richting naar Ulubey en Gölköy. Regelmatig wordt de vegetatie in de hazelnoot-
plantages door koeien of schapen geheel kaal gevreten, soms wordt zij ook gemaaid. Deze
twee exemplaren stonden zo dicht in het struikgewas, dat zij daardoor wellicht onop-
gemerkt en gespaard bleven. Op hetzelfde terrein werden ook nog Anacamptis pyramída-
lìs, Cephalanthera damasonium, Epipactis microphylla en Ophrys oesÍriþra ssp, oestri-

fera aangetroffen.
Epipactis persica werd in knop op vele plaatsen op de Uludag bij Bursa in een vegetatie
van varens in naaldbossen gevonden.

Hímantoglosum caprinum (Bieb.) Sprengel

In Turkije komen twee soorten van het geslacht Himantoglossumvoor, namelijk H. affine
en H. caprinun. Erstgenoemde soort bloeit relatief vroeg, meestal gelijk met Comperia
comperiana, dus in een latere periode dan waarin de meeste Orchis- en Ophrys-soorten
in bloei staan. H. affine werd tijdens onze reis van 1988 (Kajan et al., 1992) op
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Groeiplaats v an D ac ty Ì or hi za n i e s cln I kior unt

en D. iberica bij Abant Golü,2l-6-1994
Groeiplaats van D aclylorhiza euxina bij Tamdere,
28-6-1994

verscheidene plaatsen in het zuidoosten van Turkije aangetrofflen. In Griekenland was het
mogef ijk om H. capr¡nur?, te bestuderen (Kreutz, 1993).

Ten noorden van Abant Golti werden na enig speurwerk enkele bijzonder mooie exempla-
ren van deze soort waargenomen. Ontsnapt aan de vraatzucht van honderden schapen en

geiten, waren zeven exemplaren in het stekelige struikgervas gespaard gebleven. In dit
gebied zal Himanloglossum caprinum nog wel op meer plaatsen voorkomen, gezien de

overeenkomstige vegetatie langs vrijwel de gehele route van Bolu naar Abant. Ook is een

groot aantal vondsten bekend in de omgeving van Mengen. In deze streek werden dan

ook twee potentiële groeiplaatsen afgezocht, echter zonder resultaat.
In het gebied ten zuiden van Sinop, in de directe omgeving van Kabali, werden op een

kerkhof diverse exemplaren van HimanlogLossum caprinum in een licht eikenbos op

kalkhoudende bodem gevonden. Op het kerkhof waren in de directe nabijheid van de

groeiplaats diverse nieuwe graven gedolven, dus hoelang deze vindplaats nog behouden

blijft, is niet met zekerheid te zeggen.

De planten op deze plaats zijn echter, evenals de exemplaren ten noorden van Abant
Golü, moeilijk als Himantoglossum caprínøm te classificeren. Vergelijkt men deze

populaties met die van Noord-Griekenland, dan zijn er nogal wat verschillen. De planten
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bij Kabali en Abant Golü zijn veel krachtiger en worden soms bijna één meter hoog; de

bloeiwijze is losbloemig en de bloemen zijn donkerrood gekleurd, bovendien zijn de

sepalen 14 tot 17 mm lang en zijn de bracteeën uitzonderlijk lang. Maar op grond van

de lengte en de vorm van de spoor, die bij H. caprinum slechts 3 tot 6 mm lang, breed-

konisch en zwak gebogen is en spits eindigt, terwijl hij bij H. calcaratum 8 tot 12 mm
lang en cilindrisch is en stomp eindigt, moeten de planten van Abant Golü en Kabali tot

H. caprinum gerekend worden.
Ook Rückbrodt & Hansen (1992) komen tot de conclusie, dat het geslacht Himan-

toglossum in Turkije nog veel onderzoek, aangevuld door statistische metingen, behoeft
en dat de planten in het gebied tussen Kastamonu en Samsum mogelijk overgangsvormen

tussen.F/. ffine en H. caprinum zijn. Wellicht verdienen deze planten een aparte status.

In dit artikel zijn zij als H. caprinum opgenomen.

Op beide groeiplaatsen werden ook enkele tientallen bloeiende exemplaren van Anacamp-

tis pyramidalis aangetrofflen. Opvallend is de donkerrode kleur van de bloemen van deze

planten, maar zij kunnen beslist niet tot A. pyramidalis var. tanayensis gerekend worden.

H imantogloss um affine (Boiss.) Schltr.

Himantoglossum ffine is de sierlijkste van alle Himantoglossum-taxa; hij komt hoofdza-
kelijk in Klein-Azië tot het zuidelijke deel van Iran voor. Sporadisch is hij ook op de

Peloponnesos gevonden. In Turkije groeit h¡j meestal in lichte eikenbossen, veelal op

verlaten kerkhoven en in open naaldbossen.

Van deze relatiel vroeg bloeiende soort werden op een verlaten kerkhof bij Vezirköpru,
aan de weg van Kastamonu in de richting van Samsun, in een licht eikenbos nog twee

bloeiende exemplaren gevonden. Ook werden hier twee uitgebloeide planten van Epipac-

tis persica en enkele tientallen exemplaren van Anacamptis pyramidalis aangetrolfen. Op

hetzelfde kerkhof zou ook Comperia comperíana voorkomen (Taubenheim, 1980), maar

deze soort werd niet gezien.

In deze omgeving bevinden zich verschillende verlaten begraafplaatsen. Op sommige

daarvan waren de eikebomen gekapt; door deze ingreep was de vegetatie in een ondoor-
dringbaar struweel veranderd, waar orchideeën niet standhouden.

Limodorum abortivum var. rubrum Sundermann

Limodorum aborrivum var. rubrum onderscheidt zich van de typische vorm door de

bloemkleur. Bij deze variëteit is de bloem opvallend rood gekleurd, in tegenstelling tot

de paarse kleur van de typische variëteit. Bovendien is een deel van de lip geel gekleurd,

hetgeen een prachtige kleurencombinatie oplevert. Op de meeste groeiplaatsen, die men

hoofdzakelijk in lichte naald- en loofbossen vindt, groeien beide variëteiten samen.

Van deze uiterst aantrekkelijke variëteit zijn tot op heden slechts zes vindplaatsen
(Rückbrodt & Hansen, I 992) bekend. Tijdens ons bezoek aan Turkije in I 988 werden van
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deze variëteit enkele exempìaren noordelijk van Yayladagi, direct in het grensgebied van
Turkije met Syrië gevonden (Kajan et al., 1992).
Tijdens de reis in 1994 werden diverse planten op het hoogtepunt van hun bloei op de
Uludag (waarop een bekend wintersportgebied gevestigd is), ten zuiden van Bursa,
aangetroffen. Zij groeien hier in een licht naaldbos op relatiel droge, kalkhoudende
bodem. Een tweede populatie werd enkele kilometers zuidoostelijk van de eerste groei-
plaats gevonden. Hier groeiden zelfs enkele planten direct langs de weg. In deze
omgeving werd eerder een vondst van Limodorum aborrivum yar. rubrum gedaan. Deze
bevond zich in de omgeving van InegöÌ, ook in de provincie Bursa.
In de directe nabijheid werden ook nog verscheidene exemplaren van Epipactis
microphylla gevonden.

Orchís steven¡i Rchb. fìI.

Orchis stevenü, die veel kenmerken met O. militaris gemeen heeft, komt in Turkije in de
provincies Trabzon, Tunceli en Nigde voor. Verder oostelijk bevinden zich nog in de
Kaukasus vindplaatsen. O. steveníi behoort daarmee tot de soorten, die een vrij klein
areaal hebben. O. stevenii onderscheidt zich van O. militaris onder meer door een krach-
tiger habitus (de planten zijn over het algemeen hoger) en grotere bloemen. De sepalen
en petalen, die een gesloten helm vormen, zijn langer naar voren uitgetrokken. Bovendien
zijn de lobben van de lip veel smallerdan bij O. militaris. De soort groeit ondermeer in
vochtige tot droge weilanden op een hoogte vanaf 600 tot 2000 meter en bloeit hoofdzake-
lijk in de maand juni. De biotoop, waarin deze soort voorkomt, doet aan Middeneuropese
vindplaatsen denken. Ook het voorkomen van soorten als Cephalanthera damasonium.,
C. longfolia, Gymnadenia conopsea, Anacamptis pyramidalis, Epípactís microphylla,
Orchis tridentara, O. simia, Listera ovata en Ophrys apiftra, bevestigt dit.
De meeste groeiplaatsen van deze soort bevinden zich ten zuiden van Trabzon in het
lagere deel van het Pontusgebergte. Aan de oude weg van Macka naar de Ziganapas
liggen links en rechts van de weg talloze hooilanden en hazelnootboomgaarden. In deze
biotopen kan men O. slevenii aantreffen, als de planten tenminste niet tevoren zijn afge-
vreten of afgemaaid. Zij groeien hier veelal in groepjes, maar ook verspreid over vrij
uitgestrekte tereinen. Vooral op open plekken in verlaten hazelnootplantages is Orclris
stevenii meestal in enkele exemplaren aan te treflen. De soott verdient in Turkije een
doeltreffende bescherming, aangezien zij nog op slechts weinig vindplaatsen voorkomt.

T raunsteíne ra sphae r¡ca (Bieb.) Schltr.

Het areaal van Traunsteinera sphaerica is vooral in de Kaukasus gelegen, waar de soort
een grote verspreiding heeft. Zij groeit hoofdzakelijk in hooggelegen bergweiden in de
alpiene en subalpiene zone van 1600 tot 24O0 meter. Plaatselijk komt zij echter ook in
lichte naaldbossen voor.
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Groeiplaats van Traunsteinera sphaerica bij
Macka/Gümüsh ane (Ziganapas), I -7 -199 4

Traunsteinera sphaerica en Dacryl orhi za e uxina
x uttt il leann, Bayburt-Of (So ganlipas),29-6-199 4

In Turkije komt'deze soort in het noordoostelijk deel voor. De westelijkste vindplaatsen
bevinden zich in het Pontusgebergte ten zuiden van Giresun. In de meeste gebieden bloeit
zij vanaf eind juni tot plaatselijk eind juli. Deze soort is door slechts enkelen op hun
natuurlijke vindplaatsen bestudeerd, aangezien zij pas vanafeindjuni bloeit, als de meeste
orchideeënkenners Turkije allang weer verlaten hebben. Bovendien liggen vele vind-
plaatsen ook niet op de toegankelijkste plaatsen.
Anafoog aan de standplaatsen in de Alpen \an Traunsteinera globosa heeft f. sphaerica
een voorkeur voor steile, stenige hellingen, waarop zich plaatselijk een ruderale vegetatie
ontwikkeld heeft. Daardoor is zij in de vrij hoge vegetatie soms niet gemakkelijk te
vinden. Het Pontusgebergte is bekend om haar grote hoeveelheid neerslag, hetgeen tijdens
ons bezoek op alle groeiplaatsen duidelijk merkbaar was. Om een goed beeld van deze
soort te krijgen, werden door ons vier groeiplaatsen bezocht. De twee meest westelijke
daarvan troffen wij aan ten zuiden van Giresun, vindplaatsen die onder meer ook bij
Taubenheim (1979) en Rückbrodt & Hansen (1992) bekend zijn. De soort groeir hier op
verscheidene plekken, echter op alle vindplaatsen in kleine aantallen en relatief verspreid
over het terrein. Beide terreinen zijn enigszins verruigde, vochtige, hooggelegen bergwei-
den, die zich respectievelijk op een hoogte van 1750 en 1800 meter bevinden. Als bege-
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leidende orchideeësoorten werden nog Dactylorhiza euxina en D. urvilleana aangetroflfen.

Ten zuiden van Trabzon werd een andere groeiplaats van Traunsteínera sphaerica

bezocht, Na enig speurwerk werd aan de oude weg van Macka in de richting van de

Ziganapas een wellicht nieuwe vindplaats van deze soort gevonden. Het betreft ook een

bergweide, gelegen op een hoogte van 1620 meter. Hier werden vrij veel bloeiende exem-
plaren aangetroffen, alhoewel de meeste al sporen van verwelking vertoonden. Op deze

groeiplaats waren de planten ook gemakkelijk bereikbaar. In een schitterende vegetatie,

waar onder meer diverse soorten lelieachtigen voorkomen, groeitT. sphaerica hier in een

vrij homogene vegetatie. Op vochtige plaatsen komt ook nog Dactylorhiza euxina voor.
Door de aanleg van de nieuwe weg van Macka over het Pontusgebergte in zuidelijke
richting naar Gümüshane zijn helaas veel groeiplaatsen verlorengegaan.

Eén van de bekendste groeiplaatsen bevindt zich in de omgeving van de Soganlipas. Deze

is bereikbaar vanuit Rize (oostelijk van Trabzon) over een avontuurlijke weg. Op een

hoogte van 2100 meter komtTraunsteinera sphaericø op diverse plaatsen links en rechts

van de weg voor, veelal op grazige, enigszins rude¡ale plekken op rotsachtige bodem.

Van alle bezochte groeiplaatsen werden hier de meeste bloeiende planten gevonden. In
de directe omgeving komt Gymnadenia conopsea in kleine aantallen voor. Dactylorhiza
urvilleana is hier vrij algemeen; vele tientallen exemplaren groeien in de wegbermen.
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Overzicht van de gevonden soorten met het aantal bezochte groeiplaatsen

1 Anacamptis pyramidaLis var. pyramidalis
2 Cep halanthera damas onium
3 kotschyana
4 longfolia
5 rubra . .

6 Dactylorhiza bithynica
7 euxin.a var. euxina . . . .

8 iberica .

9 incarnala ssp. incarnala
nieschaLkiorum

osmanica....
12 sacciþra var. saccifera . .

13 umbrt¡sa

14 urvilleana
15 Epipactis bithynica
16 helleborine ssp. helleborine
l7 microphylla
18 persica
19 Gymnadenia conopsea vaÍ, conopsea . . .

20 Himantoglossum affine
2l caprinum
22 Limodorum aborÍivum ssp. abortivum . .

23 abortivum var. rubrum . . .

24 Lislera ovaÍa
25 Neottia nidus-avis
26 Ophrys apfera ssp. apiferc
27 oesÍriþrassp.oestrifera .....
28 Orchis pseudolaxíflora
29 stevenii
30 P laÍanthera chlorantha
3l holmboei
32 Serapias feldwegiana
33 Steveniella satyrioides
3 4 Trauns te ine ra sp haer ica
35 Dactylorhiza iberica x D. nieschalkiorum
36 Dactylorhiza bithynica x D. saccifera . .

37 Epipaclís bithynica x E. heLleborine . . .
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Overzicht vindplaatsen Turkije tijdens het bezoek van 1.9 juni t/m 4 juli 1994
(plaatsnaam, provincie, hoogte van de groeiplaats, biotoop)
(bij de sooften zijn achtereenvolgens de bloeicode [KN: knop, BB : beginnende bloei,
VB : volle bloei, EB = einde bloei, UB : uitgebloeidl, het geschatte aantal exemplaren
en de bezoekdatum vermeld.)

1. Abant, Bolu, 1000 m, wegberm.
I DacLylorhiza bithynica
2 bithynica x saccifera
3 saccifera var. saccife¡a

2. AbanL, Bolu, 950 m, wegberm
1- Cephalan thera dànasoniun
2 DactyI orhiza bí thyn í ca
3 Steyeoie-l-la satyrioides

9. Akkus, Ordu, 1220 m, loofbos
I Cephafanthera kotschyana
2 rubra
3 Neottia nidus-av.is

10. Akkus, Ordui 1260 m, loofbos net struikgewas
7 Cephalanthera kotschyana
2 Neottia nidus-avis

BB
VB
BB

UB
VB
UB

30
20
40

22- 06- 94
22- 06- 94
22- 06- 94

4
30

2

2r- 06- 94
2I- 06 - 94
2r- 06- 94

2r- 06 - 94
2r- 06- 94

2r- 06 ^ 94
2r- 06- 94
2r- 06- 94

30 23-06-94
7 23-06-94

20 23-06-94
7 23-06-94

22- 06- 94
22- 06- 94
22- 06- 94

3. AbanL Colü, Bolu, 1320, natte weilanden grenzend aan het meer,
7 Dactylorhiza iberica BB 300
2 incarnata ssp. jncarnata EB 10
3 x abantiana (D. iberica x nieschaLkiorun) BB 3

4. AbanL Golü, Bolu, 1320 m, uitgestTekte moerassen aao het meer.
7 Dactyforhiza iberica KN 2
2 nieschaTkiorun vB 3000

5. AbanL Golü, Bo1u, 1320 m, natte tot vochtige weiÌanden.
I Dactylorhiza iberica KN 700
2 nieschaikiorun BB 6000
3 x abantiana (D. iberica x nieschal-kio¡un) BB 10

6. AbanL/ Bolu, 800 m, graslanden met struweel,
I Anacanptis pyranidalis var. pyranidalis
2 Ophrys oestrifera ssp. oestrjfera

7. Abaot/ Bolu/ 750 m, licht eikenbos met struweel
I Anacanptis pyranidafis var. pyranidaLis
2 Hinantogl ossun caprinun

B. Akkus, ordu, 1260 m, beukeobos
1 Epipactis persica

VB
UB

VB
VB

KN 20 23-06-94

UB
EB
EB

EB
EB

10
30

2

26-06-94
26 - 06- 94
26-06-94

26- 06- 94
26-06-94

foto's op pag.63: I 2

34

(foþ's C.A.J. Kreutz)

I Limodontm ab¿¡rtivum var. rubrun¡ deel van bloeiaar, Bursa (Uludag), 20-6-1994
2 Dactylorhiza bithynica, Abant, 22-6-1994
3 Ophrys holubyana; Strání, natuurreservaat Hmðarky, Witte Karpaten (Bílé Karpaty), 29-5-1994

(zie artikel over Ophrys holubyana op pag.67-72)
4 Hímantoglossunr caprinum; bloeiaar, Abanl, 23-6-1994
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11. Akkus, ordu/ 1180 m, Ioofbos met struikgewas
L cephaianthera kotschyana

12. Askale, Erzurum/ 1700 m, natte hooilanden.
1 Dactylorhiza osnanica
2 tnbÍosa
3 Orchis pseudolaxifTora

13. Askale, Erzurum/ 2200 n, hellingveen
I Dactylorhiza unbrosa

14. catalzeytin, KasÈamoou, 700 m, beukenbossen
I cephalanthera danasoniun
2 rubra
3 Epipactis persica
4 Linodorùn aþortivun ssp. aòortivum
5 Listera ovata
6 Neottia ,idus-avis
7 PTatanthera chTorantha

15. Caybasi, Ordu, 200 m, hazelnootplantage.
I Anacanptis pyranidalis var. pyranidalis
2 Serapias feldwegiana

16 , Imranli, Erzincan, 1800 m, sloottalud.
1 DactyJorhiza osnan i.ca

17. Kabali, sioop, 300 m, licht eikenbos.
I Anacanptis pyranidalis var. pyranidafis
2 Hinantoqlossun caprinun

18 Köprübasi, Samsun, 750 n. loofbos.
1- Anacanptis pyranidalis var. pyranidalis
2 Cephaianthera danason iun

rubra
Epipactis persica
Linodorun abortivun ssp. abortivun

19. Kümbet, ciresun, 1800 m, bergweide
I DactyLorhiza euxina var. euxjna
2 Traunsteinera sphderica

20, Kümbet, Giresun, 1750m, bergweide
1 Dactylorhiza euxina var. euxjn¿
2 urviffeana
3 T¡aunsteinera sphaerica

21, Kümbet, Giresun, 1750 m, bronnenqebied
I DacLyl-orhiza euxina var. euxina

22. Klimbet, clresun, 1750 m, hellingveen
7 Dactylorhiza urvifleana

23. Küre, Kastamonu, 1100 m, beektalud.
1- DactyTorhiza urviTleana
2 Epipactis hel-feborine ssp. àelJeÒorine
3 persica
4 Platanthera chforantha

24. Macka, Trabzon, 600 m, hazelnootplantage.
I Anacanptis pyranidalis vat. pyranidafis
2 cephalanthera danason iun
3 I ongifolia
4 Orchis stevenii

EB 13 26-06-94

uB 4000
EB 2OO
EB 6000

29-06-94
29-06-94
29-06-94

EB 600 29-06-94

UB
VB
KN
VB
UB
UB
UB

EB
EB

UB

VB
VB

VB
UB
UB
EB
UB

EB
VB

3
30
10
70

1
4
3

23 - O6-94
23 - O6-94
23 - O6-94
23-06-94
23-06-94
23 - 06-94
23 - 06- 94

10 28-06-94

200
35

90 23-06-94
s 23-06-94

26 - 06- 94
26 - 06- 94

21 -06-94
21 -06-94

3
4
5

30
4

15
1
2

24-06-9
24 -06-9
24-06-9
24-06-9
24-06-9

6- 94
6-94
6-94
6-94

30

uB 1s00 27 -06-94
vB 30 27 -06-94
vB 6 27-06-94

4

vB 600 2't -06-94

vB 200 21 -06-94

30-06-94
30-06-94
30-06-94
30-06-94

EB 200 26-0
KN 3 26-0
KN I 26-0
BB 2 26-0

VB
UB
UB
UB

00
3

20
30
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25. Macka, Trabzon, 860 m, wegberm.
I Dactylorhiza urvil-7eana
2 cynnadenia conopsea var. co¡opsea

26. Macka, Trabzon, 950 m, droog grasland.
I Dactylorhiza urvif Teana
2 Epipactis helTeborine ssp. he-l-¿e.borite
3 Gynnadenia conopsea var. conopsea
4 orchis s¿evenii

27, Macka, Trabzon, 870 m, Hooiland
Gynnadenia conopsea var. conopsea
ophrys apifera ssp. apifera
orchis stevenii

BB 2000 30-06-94
vB 10000 30-06-94

I
2
3

VB
VB
VB
EB

VB
UB
UB

BB

28-06-94
28-06-94

06- 94
06-94

06-94
06-94

100 29
20 29

BB
EB

VB
EB

BB
VB

VB

vB 150

UB 30
VB 20
BB 2OO
BB 40
vB 16
UB4

KN
VB

BB
KN
KN
KN
BB
VB

80 30-06-94
6 30-06-94
6 30-06-94
3 30-06-94

30-06-94
30-06-94
30-06-94

28. Mengen, Bo1u, 730 m/ licht eikenbos.
1 Epipactis helleborine ssp. åe-ll.e'bo¡ine

29. RafahÍye, erzincan, 1900 m/ vochtig grasland
7 Dactylorhiza iberica
2 unbrosa

30. Rafahiye, Erzincan, 2100 m, hellingveen
I Dactylorhiza iberica
2 osnanica

31. Refahiye, Erzincan/ 2050 m, hellingveen
1- Dactylorhiza iberica
2 osnanica

6 23-06-94

T2
1

45

200

BB 90000
uB 5000

28-06-94
2A-O6-94

200
160

20 28
10 28

32

33

34

35

Soganlipas, Trabzon, 2100 m, bergweide.
I Gynnadenia conopsea var. conoPsea
2 Traunsteinera sphaerica

Tamdere/ ciresun, 1900 m. wegbern.
I Dactyforhiza urviffeana

Tamdere, ciresun, 1850 m, bronnengebied
I Dactylorhiza euxina var. euxina

Uludag, Bursa, 1280 m, naaldbos.
7 cephalan thera danasoniun
2 rubra
3 Epipactis bithynica
4 bithynica x heTl-eborine
5 nicrophyTla
6 Linodorun aborLiv\n ssp. abortivun

28-06-94

28-06-94

03-o7 -94
03-07-94
03-o7 -94
03-07-94
03-07-94
03-07-94

36. Uludag, Bursa, 1315 m, naaldbos met ondergroei van varens
I Epipactis persica KN
2 Linodorun abortivun ssp. aÒortivun vB

37. UIudag, Bursa, 1320 m, naaldbos.
I Epipactis bithynica KN
2 Linodorun abortivun var. ¡u-brun VB

38. Utudag, Bursa, 1290 m, naaldbos.
L Epipactis nicrophyTla
2 Linodorun abortivun var. ¡u.b¡un

39. uludag, Bursa, 1385 m, naaldbos.
1- cephalanthela rubra
2 Epipactis bithynica
3 n icrophylla
4 persica
5 Linodolun abortivun ssp. aòo¡tivum
6 Pfatanthera hofnboei

10
6

94
94

06
06

2 20-
6 20-

2 94
9420-o6

20 20-06-94
4 20-06-94

03-o7 -94
20 - 06-94
20-06-94
03-07 -94
03-07-94
20-06-94
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Groeiplaats van Dactylorhiza osmanica en Orchis pseudolaxiflora bij Erzurum, 29-6-1994

40. Uludag, Bursa, 1300 m, naaldbos.
I Epipactis persica

41. Uzunisa/ ordu, 610 n, grasland.
1, Anacanptis pyranidalis var. pyranidafjs
2 Cephaianthera danasoniDn
3 Epipactis niclophylla
4 persica
5 Ophrys oestrifera ssp. oestrjfera

42. Vizirköpru/ Samsun/ 700 n, toofbos.
7 Anacanptis pyranidalis var. pyranidaljs
2 Epipactis persica
3 Rinantogfossun affine

43 Zj-ganapas/ Trabzon/ 1620 m

! Dactylorhiza euxina var.
2 urvif]eana
3 Gynnadenia conopsea var,
4 Traunsteinera sphaerica

bergweide

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

euxina

conopsea

EB 2OO
vB 1200
BB 3OO
vB 30

01-07-94
01-07-94
01-07-94
01-07-94

KN 10 20-06-94

06-94
06-94

vB 2000 27
uB 60 27
U8727
v8227
E8421

40 24-0
3 24-0
3 24-0

VB
UB
VB

06-94
-06-94

06-94

6- 94
6- 94
6- 94
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OPHRYS HOLUBYANA ANDRASOVSZKY
IN DE WITTE KARPATEN IN TS.IECHIII

c.A.J. KREUTZ, T. JONGEPTEROVÁ & J.W. JONGEPTER

Samenvatting

ln 1994 werden in de Witte Karpaten (Tsjechië) enkele groeiplaatsen van Ophrys
holubyana bestudeerd. Deze soort is vermoedelijk door hybridisatie van O. holoserica met
O. scolopttx ssp. cornula ontstaan.

Zusammenfassung

1994 wurden in den Weißen Karpaten (Tschechien) einige Standorte von Ophrys
hol.ubyana untersucht. Diese Art ist vermutlich durch Bastardierung von O. hol.oserica mtt
O. scolopctx ssp. cornuta entstanden.

Summary

In 1994, a few localities of Ophrys holubyana in the White Carpathians (Czech Repubtic)
were studied. This species has probably arisen through hybridization of O. holosericaand
O. scolopax ssp. cornula.

In de laatste honderd jaar is door verscheidene auteurs melding gemaakt van een moeilijk
plaatsbare Ophrys-soort uit de Karpaten. Van dit taxon is de lip van de bloem drielobbig
en vaak bolvormig met relatief krachtig ontwikkelde bultjes. Daardoor kan zij niet tot de
typische Ophrys holoserica (N. L. Burm.) Greuter (: O. fuciflora [F. W. Schmidt]
Moench) of O. scolopa.r: Cav. ssp. cornuta (Stev. in M.- Bieb) E. G. Camus gerekend
worden en zij werd dan ook met verschillende namen benoemd (Kümpel, 1977). De
exemplaren die door pastoor Josef Ludovít Holuby (1836-1923) in het Konðití-dal bij
Zemianské Podhradie (Witte Karpaten, SÌowakije) onrdekt waren, werden door András-
zovsky in 1917 als een constante soort tussen O. holosericaen O. scolopax ssp. cornuta
gezien en beschreven als O. holubyana.
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Ophrys holubyana (: O. fuciflora ssp. holubyana 1(Andrászovskyl Dostál) was tot voor
kort in West-Europa een vergeten of niet erkende soort. In bijvoorbeeld de Flora
Europaea (Tutin et al., 1980) ofLandwehr (1977) alsmede in de recente orchideeëngidsen

werd zij niet opgenomen of hooguit als hybride tussen O. holoserica en O. scolopax
geplaatst (Buttler, 1986). Alleen bij Delforge (1994) is zij als aparte soort opgenomen.

Kümpel (1977), die planten van Ophrys holubyøna in verscheidene jaren bestudeerde,

komt tot de conclusie dat de populaties in het westelijke deel van de Karpaten (Witte

Karpaten, StráZovské vrchy) tot de volgende variëteiten behoren: O. fucíJlora var. typica

en O, fucíflora var, cornigera, die beide zeldzaam zijn, O. fucíflora var. intermedia en

O. fuciflora var. holubyana, die beide algemener voorkomen. De populaties zijn
hoogstwaarschijnlijk door kruising van O. holoserica met O. scolopax ssp. cornuta inhet
gebied der westelijke Karpaten (Tsjechië en Slowakije) ontstaan.

Het verspreidingsgebied van Ophrys holubyana omvat daamaast Hongarije, Kroatië (o.a.

in Istrië), Italië (Venetië en Frioul) en wellicht nog meer plaatsen.

Eind mei 1994 werden door ons enkele groeiplaatsen van Ophrys holubyana in her.

Tsjechische deel van de Witte Karpaten bezocht.

De Witte Karpaten vormen één van de westelijkste heuvelruggen van het Karpatenge-

bergte en liggen op de grens van Tsjechië en Slowakije. Binnen het beschermde gebied

ervan worden grote delen als natuurteffein beheerd. Men kan het gebied enigszins met

Zuid-Limburg vergelijken, alhoewel de terreinen in de Witte Karpaten veel uitgestrekter
zijn. Het grootste deel van de natuurterreinen bestaat uit droge kalkgraslanden met

verspreide boomgroei en struikgewas, die plaatselijk kleine moerasjes (door de

aanwezigheid van bronnetjes) herbergen. De vegetatie wordt hoofdzakelijk gemaaid en

afgevoerd.
Ophrys holubyana is uit de Witte Karpaten thans van l4 groeiplaatsen bekend (Kuða et

al., 1992), waarvan op twee (Zahrady pod Hájem bij Velká nad Veliðkou, Tsjechië, en

Brezovská dolina bij Öerveny Kameñ, Slowakije) meer dan honderd individuen
voorkomen. Vroeger was de soort veel algemener; toen kwam zij op 94 plaatsen voor
(Jongepier & Jongepieroví, 1995), zie fig. 1 De meeste daarvan bevinden zich op

hellingen met een zuidelijke expositie, waarop enige houtige gewassen aanwezig zijn, met

vegetaties van het type Festuco-Brometea of Molinio-Aruhenatheretea. Op enkele plaatsen

groeit de soort in of aan de rand van extensief beheerde boomgaarden met een grazige

ondergroei, waarin bijv. ook Orchis mascula en Orchis militaris voorkomen, en op vier
plaatsen ook in kalkhoudende moerasvegetaties van het type Scheuchzerio-Caricetea

fuscae.
Ophrys holubyana wordt slechts zelden aangetroffen in aaneengesloten bloemenweiden,

maar groeit veeleer in gebieden die matig mechanisch verstoord worden of tenminste

regelmatig worden gemaaid. Er bestaan in de Witte Karpaten dan ook goede ervaringen

met het restaureren van in de loop der tijd gedegradeerde, door Meidoom overgroeide

graslanden; op verscheidene plaatsen heeft dit geleid tot een uitbreiding van O.

holubyana-populaties of zelfs tot het vestigen van de soort op nieuwe plaatsen.
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Biotoop van Opfuys holubyana; Suchovske Ophrys holubyana; Suchovske Mlyny, nationaal
Mlyny, nation. nat.reseru. Jazevðí, Witte Karpaten natuurreservaat Jazevðí, Witte Karpaten (Bílé
(Bílé Karpaty),29-5-1994 (C.A.J. Kreutz) Karpaty),29-5-1994 (foto C.A.J. Kreutz)

Gezien de sterke achteruitgang in het aantal lokaties na de Tweede Wereldoorlog is in
de jaren 1979-1981 tevens geëxperimenteerd met ex situ soortbescherming, waarbij
planten in vitro succesvol generatief werden gereproduceerd (Havránek & Kubaláková,
1981). De daaropvolgende repatriëring naar lokaties met kleine populaties van de soort
bleef door technische oorzaken echter zonder succes.

Ophrys holubyana is momenteel zeldzaam en komt op de meeste groeiplaatsen verspreid
in de terreinen voor. Andere vertegenwoordigers van het geslacht Ophrys, met
uitzondering van twee populaties van O. apifera, komen in de Witte Karpaten niet voor.
O. sphegodes, die in de vorige eeuw slechts eenmaal werd gevonden, is uitgestorven.

Tijdens het bezoek op 29 mei 1994 werd Ophrys holubyana in twee terreinen bestudeerd.
Het eerste gebied, Hmðárky bij de grensplaats Strání, is een relatief klein kalkgrasland
met een zuidelijke expositie. Het wordt begrensd door beukenbos en gemengd loofbos.
In de lager gelegen delen van het gebied is het erg vochtig door de aanwezigheid van
enkele bronnen. Hier bloeiden onder andere verscheidene exemplaren van Dactylorhíza
incarnata. In het terrein werden zeven bloeiende exemplaren van Ophrys holubyana
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aangetroffen, zes in het droge grasland (met relatief hoge, maar schrale vegetatie) en één

exemplaar samen met enkele steriele planten in het moerasgedeelte.
Het tweede gebied dat werd bezocht, was het 352 ha grote natuurreservaat Jazevðí bij
Suchovske Mlyny met uitgestrekte kalkgraslanden langs het riviertje de Jamn¡i. In een
graslandje met oostelijke expositie werden in het hoge gras acht bloeiende exemplaren
geúonden. De meeste daarvan groeiden op plaatsen waar de vegetatie schraler was dan
in de rest van het gebied. Wellicht komen hier nog meer exemplaren voor, omdat niet het
gehele gebied werd afgezocht. In hetzelfde kalkgrasland werden ook nog Traunsteinera
globosa, Orchis milítaris en Orchis mascula gevonden. Het tegenoverliggende grasland
heeft een schralere vegetatie, maar er werden hier duidelijk minder orchideeën
aangetroffen, wel veel andere kleurige planten in grote aantallen, waaronder Melampyrum
arvense, Salvía pratensis en Orobanche lutea.

Bestudering van de populaties, waarvan de individuen zee¡ variabel zijn, leidt tot de
conclusie, dat het zeer waarschijnlijk is, dat deze planten overgangsvorrnen tussen Ophrys
scolopax ssp. cornula en Ophrys holoserica zijn. Ook Delforge (1994) komt tot de

conclusie dat deze planten intermediaire kenmerken tussen O. holoserica en O. scolopax
ssp, cornuta vertonen. In de loop der tijd heeft zich uit beide ouders een nieuwe soort met
constante kenmerken ontwikkeld, namelijk O. holubyana.
Ophrys holubyana is vergelijkbaar mea O. delphinensís O. & E. Danesch. Ook deze soort
is van hybridogene oorsprong en heeft zich hoogstwaarschijnlijk ontwikkeld door kruising
van O. argolica H. Fleischm. mel. O. oesrrifera ssp. oestrifera M.-Bieb. O. holubyana lijkt
dan ook op de exemplaren die plaatselijk in de kalkgraslanden van Noord-Frankrijk
voorkomen en die in deze streek overgangsvormen tussen O. holoseríca en O. scolopax
vorrnen (Kreutz, 1986).

Fig. 1. (pag.71)
Verspreiding van Ophrys holubyana in de \{itte Karpaten, vroeger en nu

Betekenis cirkels:

blank: lokaties waar de surrt is uitgestorven
zwara'. lokaties waar de soort thans nog voorkomt

klein: eenmalige vondst
middel: 2 tot 5 maal geregistreerd of 2 tot 5 'microlokaties' omvattend
groot: meer dan 5 maal geregistfeerd of verscheidene registraties van meer 'microlokaties'

linkerhelft gevuld:

onderhelft gevuld:

centrum gevuld:

bevestiging noodzakelijk
exacte lokatie onbekend
thans zeldzaam, vroeger veel talrijker
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THE ORCHID FLORA OF TTIE WHITE CARPATHIANS

Jan Willem JONGEPIER & Ivana JONGEPIEROVÁ

Samenvatting

De Witte Karpaten zijn een middelgebergte op de Tsjechisch-Slowaakse grens met een

rijke orchideeënflora. Uit het gebied zijn 44 soorten bekend. De auteurs geven een

karakteristiek van het gebied en een overzicht van de er voorkomende orchideeen met
aantekeningen over voorkomen, verspreiding en taxonomie. Recente veranderingen in de

landbouw vormen een bedreiging voor flora en fauna van het gebergte.

Zusammenfassung

Die Weißen Karpaten (Bílé Karpaty) sind ein Mittelgebirge an der tschechisch-slowa-
kischen Grenze mit einer reichen Orchideenflora. Aus dem Gebiet sind 44 Arten bekannt.

Die Autoren geben eine Charakteristik des Gebietes und einen Uberblick über die dort
wachsenden Orchideen mit Bemerkungen über Vorkommen, Verbreitung und Taxonomie.
Rezente Anderungen in der Landwirtschaft bilden eine Bedrohung für Flora und Fauna

des Gebirges.

Introduction

The White Carpathians (Bílé Karpaty) are a mountain range stretching out for some 60

km along the Czech-Slovakian border.
A large part of it was proclaimed a Protected Landscape Area, 435 km2 on Slovakian
territory in 1979,715 km2 in the Czech Republic in l98l (Fig. 1). The main reason of
giving this region legal protection was to preserve the extensive areas of species-rich
grasslands and natural deciduous forests. Within the area, some 85 nature reserves of up

to 700 ha large, mostly meadows and pastures, have been established.

Forty-four orchid species have been recorded from the area, which is three-quarters of the

orchid flora occurring in the Czech Republic and Slovakia (the former Czechoslovakia).
The region's significance for orchids is illustrated by Fig.2.

In this contribution we wouìd like to introduce Western European orchideologists to this

orchid-rich region. A more detailed survey with information on the distribution of each

species occuning in the White Carpathians in the past and at the present time, comments
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on their ecology and threatening factors, was published five years ago (Tlusták &
Jongepierová-Hlobilová 1990) in Czech with summaries in English and German.

Abiotic conditions

The White Carpathians are part of the westem part of the Carpathian Mts., which run
from the eastem part of the Czech Republic, via Slovakia and the Ukraine into Rumania.
Geologically the V/hite Carpathians consist of sandstone (flysh) with limestone inclusions,
except for the north-eastern part on Slovakian territory where a range of limestone and

dolomite rocks dominate.
The region is situated between elevations of 175 m in the outer regions and 970 m above
sea level at the highest top (Velká JavoÍina).
The greatest part lies in the moderately warm to warm climate region with rather dry and
warrn summers and moderately cold winters. In the north-eastern part and at higher
altitudes summers are wetter and less warm, whereas winters are longer and colder. The
average annual precipitation varies from 550 to 94O mm according to altitude, but has

been significantly less in the past years.

Vegetation

The most typical feature of the Vr'hite Carpathians are the colourful dry grasslands, which
cover over 3000 ha, principally in the south-westem part. Characteristic of these
grasslands is the mosaic-like pattern of plant distribution. One can find there at short
distance from each other, grassland, wood fringe and forest species, xerophilous and
hygrophilous species, and a variety of different phytogeographical elements.
Phytosociologically these grasslands belong to rhe Cirsio-Brachypodion pinnati alliance
of the FesÍuco-Brometea class. Typical species are: Festuca rupicola, Bromus erectus,
Bríza media, Koeleria pyramidala, Carex montana, Anthericum ramosum, Asperula
linctoria, Astragalus danicus, Bupleurum falcatum, Chamaecytisus virescens, Cirsium
pannonicum, Crepis praemorsa, Cruciata gLabra, Dorycnium pentaphyllum, Filipendula
vulgaris, Hypochoeris maculata, Inula hirta, I. salicina, Iris graminea, Knautia kitaibel¡i,
Lafhyrus latiþlius, Melampyrum cristatum, Orobanche alba, O. lutea, Peucedanum
cervaría, Polygala major, PotentilLa alba, Primula veris, Pulmonaria angustiþlia, P.

mollis, Scorzonera hispaníca, S. purpurea, Serratula tincroria, Thesium linophyllon,
Tríþlium alpestre, T. montanum, T. rubens, Veronica chamaedrys subsp. vindobonensís,

V. teucrium, as well as the orchids Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea,

Ophrys holoserica, Orchis mascula, O. militaris, O. usrulata, Platanthera biþlia, P.
chlorantha,Traunsteínera globosa, and seldom also Orchis purpurea and Ophrys apifura.

At higher levels in the central and eastern part pastures arose, as a substitute to the
original beech forests. Most of these belong to fhe Cynosurion cristatí alliance. In these
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biotopes Nardus stricta, Sieglingia decumbens, Antennaria dioica, Anthyllis vulneraria,
Euphrasia rostkoviana, Genista germanica, Gentianella ciliata, G. Iutescens and Polygala
vulgaris are common elements. They are also the optimal sites for Coeloglossum viride,
Dactylorhiza sambucina and Orchis morio,

Within grassland vegetations, small marshes, springs and flushes can be found. They
mostly belong to the Calthion palustris alliance and more rarely to the Cardaminion
(tmarae or Caricion davallianae alliance. In these places one can encounter Blysmus

compressus, Carex davalliana, C. dístans, C. flava, C. hordeistichos, Eriophorum
angustiþlium, E. laliþlíum, Círsium canum, C. rivulare, Equ¡setum telmateia, Euphorbia
víllosa, Iris sibirica, Menlha longiþLia, Parnassia paluslris, Salíx repens subsp.

rosmariniþlia, Senecio umbrosus, Taraxacum Sect. Palustria, Thalictrum lucidum,
Valeriana díoica andV. simplicifolia, as well as the orchids Dactylorhíza incarnala, D.
majalis, Epipactís paluslris, and at one site also Liparis loeselii.

Another important part of the grasslands are wood fringe communities of the Geranion
sanguinei alliance. In many places, however, plants typical of this alliance (such as lris
varie gata, Las erpitíum latifo Ii um, Lathyrus ni ger, M elampyrum nemo ros um, O r i ganum

vulgare, Tanacelum corymbosum, and Vincetoxicum hirundinaria) do not form linear
margins but can be found scattered across the meadows. The same counts for the species

Lilium martagon, Cypripedíum calceolus, Dactylorhiza fuchsii and Listera ovata.
At higher levels wood fringes belong to lhe Triþlion medii alliance. A third community
in the meadow-forest gradient is formed by scrub of lhe Rhamno-Prunetea class,

Completely different vegetations are found on the PováZská Bradla rocks in Slovakia,
which belong to the Seslerio-Festucion glaucae or Alysso-Sedion alliance with the species

Alyssum saxatile, Aster alpinus, Dianlhus hongaricus, Draba aizoides, LacÍuca perennis,
Leontodon incanus, Melica ciliata, Orlaya grandiflora, Phyfeuma orbiculare, Saxífraga
paniculata, Seseli elatum and Teucrium monlanum. It is in this area that Epípactís
atrorubens is the most common within the ter¡itory of the White Carpathians.

Forest plant communities are represented by subxerophilous oak forest (Quercion

pubescenti-petae) remnants at the lowest levels in the southwest, and elsewhere

oak-hornbeam and beech forests. Unfortunately, about half of the natural forests have

been replaced by species-poor spruce plantations.

Characteristic deciduous forest species are Actaea spicala, Anemone ranunculoídes,
Campanula trachelium, Carex pilosa, Cornus mas, Dentaria bulbifera, Hacquetia
epípactis, Isopyrum thaliclroides, Lathyrus vernus, Lonicera xylosteum, Lunaria rediviva,
Melíttis melissophyllum, Petasites albus, Sorbus torminalis, Staphylea pinnata, Symphytum

tuberosum, and the orchids Cephalanlhera damasoníum, C. Iongiþlia, C. rubra,

Corallorhiza trifida, Epípactis helleborine, E. leptochila, E. mícrophylla, E. muelleri, E.

purpurata, Limodorum aborlivum, Neoltia nidus-avis, and Orchis pallens,

Our knowledge of the present occunence of forest species (particularly Corallorhiza
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trífda, Epipactls species and Epipogium aphyllum) is negatively influenced by a low
interest of botanists in forest vegetations.

Landscape

The whole of the mountain range was originally covered with deciduous forests. In
neolithic times people started to settle the south-western part of the area, by which a

process of gradual deforestation took place. Besides arable fields, extensive meadows and
steppes arose, which were enriched with thermophilous plant species spreading along the
rivers Morava and Váh from the Pannonian region. These meadows were mown once a

year (in July) and up until this century not fertilized; only some were additionally grazed
later in the year, particularly in the vicinity of villages.
In the central part and on the Slovakian side settlements did not arise until the Middle
Ages. The countryside there is of a different nature with its scattered farmhouses and
surrounding fields, orchards, pastures and meadows.

From the 1960s the so-called socialization of agriculture caused big changes for the
worse. A range of species-rich meadows was destroyed by ploughing up, fertilizing,
melioration, intensive grazing or, conversely, by abandoning them. Nevertheless, more
than 2000 ha of meadows have so far been preserved and their protection is secured in
reserves (60 in the Czech Republic,25 in Slovakia).

The orchids

The earlier cited work on the orchids of the White Carpathians (Tlusták & Jongepie-
rová-Hlobilová 1990) includes some 7000 records from zl000 locations obtained from
literature, herbaria, oral and written reports and fieldwork by the authors. 43 orchid
species were proven to occur or have occurred in the region.
Recent field and taxonomic work by several botanists has made an up-date of this
information necessary and is presented here. A survey is given in Table l.

Anacamptis pyramidalis is a relatively rare species in the Czech Republic. The richest
populations are found in the southwestern part of the White Carpathians, in the reserves

of ðertoryje, Zahrady pod Hájem, Jazevëi and Machová.
Also the hybrid with Gymnødenia conopsea, x Gymnanøcamplis anacampfis, has been

recorded.

The three Cephalanthera species are rather rare in the former Czechoslovakia. In the

White Carpathians, however, C. damasonium and C, longifolia are common throughout
the area. C, rubra is rarer, cunently known from 22 sites in the southwest and the

PováZská Bradla region.
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Coeloglossum yírid¿ shows the tendency to disappear from Czech and Slovakian lowland

areas. In the White Carpathians it is still found scattered across the region, but rich

populations are exceptional.

Corallorhiza trifidais very rare in the region. In the past twenty years only 4 finds were

recorded (Velká, Vápenky, Kvëtná, Lubina). Other records are more than 50 years old.
The population of some l5 plants near Kvëtná is yearly checked.

Cypripedium calceolus occurs here only in the western part. It is recently known from
5 sites. In the reserves of ðertoryje, PoráZky and Dolnonëmðanské Louky yearly several

plants are being observed.

Dactylorhiza fuchsii is a very variable taxon, and transitional forms between this species

and D. maculata are observed in many areas of Central Europe. From the White
Carpathians, only D. fuchsíi has been reported, but the possible occurrence of D.

maculata cannot be ruled out.
In l98l the occurrence of D. fuchsii subsp. sooana (Bo¡sos) Borsos was confirmed
(BatouSek l98l), a subspecies with predominantly white flowers, bound here to wood

fringes in the eastern part of the region. From the current 49 sites of D, fuchsii, about a

quarter has been proved to belong to this subspecies.

Dactylorhiza íncarnata is a rather common species in the area, mainly occurring in the

westem part, where it often replaces D, majalis,
Also the hybrids D. x aschersoniana (D. incarnata x majalis) and D. x kerneriorum (D.

fuchsii x íncarnata) have been observed.

Dactylorhiza majalis is the most common Dactylorhiza of the former Czechoslovakia. In

the White Carpathians, it is found all over the area. The species is currently preserved in

40 nature reserves.

Besides, it has been found to form hybrids with D. fuchsii (D. x brauníí) and D.

sambucina (D. x ruppertií).

Dactylorhiza sambucina is a rather common orchid in the White Carpathians and occurs

in 43 nature reseryes. It is only missing in the most westem part of the area. It can be

seen in both colour forms (yellow and purple), which give the meadows a fine appearance

in spring. There are only few sites known from the Slovakian territory, probably because

of less intensive research, but also because of the larger extent of calcareous soils.

Epípactis albensis was first described from the Czech Republic in 1978. It seems to be

limited to riparian woods along the rivers Elbe, Morava, Váh and Danube. In 1993, J.

Rydlo discovered it in the White Carpathians, near the village of Tasov. More detailed

research in suitable locations might lead to more finds in the future.
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Rich population of Dactylorhiza santbucina. Nature Reserve ',Chmelinec", Vyõkovec, May 10,
1990. Photo: P. Kuða.

A population of hundreds of plants of Orchis pallens in Hrabina forest near Horní Némðí, May 13,
1993. Photo: J.W. Jongepier.
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Epipactis atrorubens occurs mainly in the region of PováZská Bradla. There are, however,
records from other parts of the area, where its occurence is probably connected with
marly limestone inclusions. Since 1970 it was ¡ecorded 8 times.

Here also, Epípactis helleborine is the most common helleborine. We have received 7l
records in the past 20 years.

The rare Epipaclis Leptochila was first discovered in 1983 in Hodñovská Dolina valley
near Brumov by P. BatouSek, and concems slbsp. neglecta Kümpel, a subspecies absent
from the rest of the Czech Republic (Batousek 1985). It is cuffently represented in the
region with 3 sites, all in the northeastem part of the area. These difler ecologically from
Slovakian sites by their lower altitudes and sandstone soil (in Slovakia on limestone
soils).

Epipactis mícrophylla is rare, but less than E. leptochila. In Slovakia it is not very rare
at lower elevations of the Carpathian Mts. In the White Carpathians it is restricted to the
central and north-eastem parts. In the past 20 years it was recorded 16 times.

Epipaclis muelleri is probably often overlooked or mistaken for E. helleborine.lthas a

scattered occurrence in the Czech Republic and Slovakia. The oldest record from the
White Carpathians goes back to 1887. Its presence in the region was only reaffirmed
almost a century after (Kubát 1975). Currently it is known to be growing at some 14

sites.

Through the rather frequent occurrence of wetlands and springs, Epipactis palustris is
spreaded all over the area. The past twenty years it has been recorded about a hundred
times.

Epípactis purpurata is recorded from the whole area of the White Carpathians, but it has
recently been registered only I I times.

Epipogium aphyllum was last collected by S. Richter near Haluzice and on a hill called
Cigán near Neda5ov. Since then it has been missing from the White Carpathians, probably
due to the low botanists' attention paid to forests. We suppose it might still be hidden in
some forests.

A study by the authors onthe Gymnadenia conopsea complex has shown that three types
can be distinguished in the region (Jongepierová & Jongepier 1989).
In the White Carpathians and elsewhere, G. conopsea subsp. conopsea, flowering from
half of May, is common on meadows and pastures.

In marshes and flushes, seldom in dry grasslands, subsp. densiflora (Wahl.) Camus
occurs, differing in its robustness, later flowering time (end of June), denser spikes,
higher number of non-sheathing leaves and a pleasant camation-like smell. It curently
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grows on more than l0 sites across the region. A further study (Jongepierová &
Jongepier, in prep.) indicates that in Slovakia and the Czech Republic this taxon is bound
to calcareous soils.
In dry grasslands and pastures exposed to the sun, a third type can often be observed,
differing from the nominal subspecies in a later flowering time (2 - 3 weeks later), larger
stature and from subsp. densiflora in the smaller number of non-sheathing leaves, larger
flowers, laxer spikes and a different smell, The taxonomic status and nomenclature of this
taxon is not yet solved. Pure populations are from the Czech Republic so far known from
only four steppe-grasslands; elsewhere this taxon mixes freely with subsp. conopsea.

Most of the sites of Herminium monorchis in the area were discovered by the amateur
botanist S. Stanék in the first half of this century. The majority has been destroyed by
agricultural measures. The last record of this species dates back to 1961, when it was
collected by F. Weber near Korytná. A possible rediscovery is most likely in the
limestone rock areas on Slovakian side.

Himantoglossum adriaticum reaches the northemmost border of its distribution area in
Slovakia and the south of Moravia. From the White Carpathians two sites are known
(Skalica, Bo5ácká Dolina), both outside the Protected Landscape Area. At the first one
it was last seen in 1863, the second one concems a record by F. Procházka from 1980.

It is now considered extinct.

Limodorum abortivum only grows in the Slovakian White Carpathians. From the last 20
years 3 sites are known: Bo5ácká Dolina (2 x) and Lubina.

Liparis loeselií used to grow at two sites in the region. One was destroyed, the second
near BÍezová was reaffirmed in 1983, when 6 plants were discovered. Since, the popu-
lation has been monitored. No plants were found from 1988 ro 1992 and the species was
considered missing. In 1993, however, two plants were found again and in 1994 even ten.

The most common orchid in the area is Listera ovata. lT occurs in all parts, in woods,
along brooks and rivers, as well as on meadows.

Malaxis monophyllos was only recorded from 3 sites in the PováZská Bradla region in the
19th century. Although it has not been seen for some 150 years, it is not yet considered
extinct. Its inconspicuous appearance and irregular flowering as well as the presence of
several suitable sites keeps hopes of its reappearance alive.

Neottia nidus-avis belongs to the commonest orchid species. More than 100 records have
been gathered in recent times.
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The only Czech sites of Ophrys apifera are situated in the White Carpathians, where it
was found first in 1981 near Homí Nèmðí. Ten years later it was also discovered in the

nature reserve of Öertoryje. Since then, a few plants have been found flowering every

year.

Also the sites of Ophrys fuciflora are the only ones in the Czech Republic. In the past

it occurred at 94 (!) different sites, mostly situated in the westem half of the area.

However, only I 5 Vo of the 222 records concem the last 20 years. The richest populations

(of over 100 individuals) are located in the nature reserve "Zahrady pod Hájem" and in

Brezovská Dolina valley.
O. fuciflora is a very variable species, but all plants in the former Czechoslovakia are

classified as subsp. holubyana (András.) Dost.

Ophrys sphegodes is absent from the Czech Republic and currently known from only 2

sites in southem Slovakia (Bratislava, Stúrovo). Last century it was once also found in

the Slovakian White Carpathians by J.L. Holuby in Bo5ácká Dolina valley.

Orchis coriophorais a species extinct from the Czech Republic, but Slovakia has still got

some 10 sites left. In the White Carpathians it was last seen by V. Tlusták in the nature

reserve "Jazevói" in 1970. As it is very sensitive to eutrophication, there is slight hope

of rediscovering it.

Up until the 1950s, also Orchis laxiflora occuned in the area, though on its outskirts,

outside the Protected Landscape Area near the town of Veselí nad Moravou. The marsh

was then drained and changed into arable land.

Orchis mascula is a very common orchid here. It tolerates moderate amounts of fertilizers
and persists longer than other orchids in competition with mesophilous vegetations.

The plants belong to subsp. signifura (Vest) Soó, the subspecies common in Moravia and

Slovakia. Stbsp. mascula occurs in Bohemia.

Orchis militaris is an often observed orchid as well. It shows a distribution pattern similar
to that of O. mascula.It occurs mostly in dry grasslands but at wet places, too.

The number of sites with Orchis morio in the former Czechoslovakia has been reduced

with 80 Vo in the second half of this century. In the White Carpathians it is still found

scattered across the whole area. Altogether we collected I l7 records in the past 20 years.

The richer populations are bound to pastures with low cattle densities in the central part

of the mountain range.

Orchis pallens is the earliest flowering orchid, occurring in deciduous woods, wood

fringes and meadows bordering on woods or shrub. It is not uncommon (60 records since

1970), but limited to areas at lower altitudes.
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Though Orchis purpureahas a scattered distribution in the Czech Republic and is quite
common in Slovakia, it is very rare in the White Carpathians. Only now and then some
plants are observed, exclusively in the west, where it has recently been reported from 9
sites.

The hybrid Orchis x hybrida (O. militaris x purpurea) has been found here, too.

Orchis tridentala has been missing since 1970, when it was last seen by V. Tlusták in the
nature reserve "Öertoryje". At most of the other I I original sites plants of this species
were destroyed by ploughing up or fertilizing. There might, however, be a chance of
finding it again in the warmest parts of the region, in steppe-like grassland vegetations.

Orchis ustulald appears in both (recently described) forms in the former Czechoslovakia.
In the Vy'hite Carpathians only subsp. aestival¡s (Kümpel) Kümpel et Mrkviðka, which has
laxer spikes and flowers in July, has been observed.
In the Czech Republic, a 85 7o decline in the number of sites of this orchid was noticed
during the last 30 years. This is comparable to the situation in the studied region, where
26 sites have ¡emained out of I 12 recorded in the past.

Platanthera bfolia is a common orchid throughout Central Europe and also appears
frequently in most parts of the White Carpathians.
The occurrence of the hybrid Platanthera x hybrída (P. bifolia x chlorantha) has been
confirmed several times.

Pla[anthera chlorantha is a much rarer orchid, in both the White Carpathians and the
sunounding countries. It has hardly been recorded from the central part of the
mountain-ridge.
In the past it was probably badly distinguished from P. biþlia - half of the records
originate from the last 30 years.

Spiranthes spiralis is currently known from only 2 sites in the Czech Republic, but
Slovakia still possesses several relatively rich populations. In the White Carpathians it
was recorded from 4 sites, three around Vala5ské Klobouky, a fourth near Star!
Hrozenkov. It was last collected by P. Sillinger near Valaðské Klobouky (Dubovec) in
1955. The White Carpathian Red Data List (Kuða et al. 1992) considers it extinct, but
searching for this inconspicuous orchid in late summer at suitable places in the northem
part of the area might confirm it still occurs in the region.

Traunsteinera globosa, though rare in the Czech Republic and not common in Slovakia,
belongs to the most common orchids in the White Carpathians. It is remarkable that this
typically monticolous orchid occurs here mostly on hills in dry grasslands (Festuco-
Brometea) and as often at lower (down to 300 m!) as at higher elevations.
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Threats

The occurrence of most orchids in the area of the White Carpathians is safeguarded by

a system of nature reserves and by a restrictive policy towards high-productive agriculture
and other negative impacts on ecosystems in the Protected Landscape Area. The region
and its rich flora are, however, not yet out ol danger. Particularly the political and

economic changes that have been taking place since 1990 form a threat to its further
existence.
Before the Velvet Revolution most of the land, including nature reserves, was owned and

managed by large state and cooperative farms, and forests were in the hands of state

forestry institutions. These organizations were, however, bound to restrictions imposed

by the Protected Landscape Area status and the yet severer ones in nature reserves. The

farms used to mow large areas of valuable meadows once a year in June or July, even

if hay production was far from economical.
Now, agriculture has to be cosheffective, which in this region can hardly be realized
without subsidies. Farms are thus going bankrupt, which hazards the management of some
3000 hectares of species-rich grassland and their flora and fauna.

To protect the valuable flora of the White Carpathians we are trying hard to find
sustainable economic solutions in order not to be too much dependent on state subsidies.
Besides financial resources, intemational recognition of the region's high biological
values is badly needed.
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foto's op pag. 84: l2

34

1 Dactylorhizalirclrsil subsp. s¿,oan¿, hill side nreadow "Pod Cigánem" near Neda5ov, June 3, 1 993.

Photo: J.W. Jongepier
2 Gymnadenia conopsea subsp. densflora, lakeshore in quany, Nature Reserve "Lonr Rasová",

Komña, July 9,1994. Photo: P, Batousek

3 Ophrys arachnitiJormis, Talairan, l0-5-1994; foto: H. Dekker (zie pag. 103)

4 Ophrys sphegilbra x sphegodes, Arques, 8-5-1994; foto: H. Dekker (zie pag. 102)
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Table I

Hjmantoßlossum adr¡aticum

Ophrys sphcgodcs

Orchìs cor¡ophoË

Oruhi$ laxillord

Spinnthcs spiralis

Ep¡pog¡um ûphyllum
Hcrn¡n¡um monorchis

Muluxis monophyllos
Orchis tridcntata

Corallorhiza tril¡da
Ep¡pücl¡s lcptoch¡la

Epipact¡s albcns¡s

Cymnadcnia conopsa
subsp. dcns¡Uora

L¡modorum abotivum
Lipar¡s læscl¡¡
Ophrys apil'cra

Ophrys fucjllora

Anacamptis pyramidalis

Ccphalanthcra rubra

Cypripcdium calccolus

Dactylorhia tuchs¡¡ $.1.

Ep¡pact¡s atrorubcns

Ep¡pact¡s microphyllil
Epipacti$ mucllcri
Epipactis purpurata

Orchis purpurca

Cocloglo$sum vir¡dc
Dactylorhiza incamata

Orchis m¡l¡taris

Orchis morio
Orchis pallcns

Oreh¡s ustulata

Ccphalanlhcra damason¡um

Ccphalanthcra long¡folia
Dactylorhia snbuc¡na
Epipactis palustris

Cymnädcn¡a conoÞlca s,l,

Oreh¡s masula
Platânthcra chloranlha

Dactylorh¡a rnajrl¡s
Ep¡pactis hcllcborinc
Listcra ovata

Ncottia nidus-avi$

Platanthcra bifol¡a
Tmun$tcincra globo$a
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Epipactis leptochila ssp. neglecta, Hodñovská Dolina valley near Brumov, I 7-7-'l 994 (P. Batouðek)

Fig. 2. (p. 88): Distribution map ol Orchis militaris in Moravia (after: J. Smitát,
RozSíÍení vstavaðovit:ich na Moravë a Slezsku; in print). Bold: the White Carpathians.
Open circles: recorded before 1980. Full circles: recorded in or after 1980.

Fig. 3,4,5 (p. 88-89): Distribution maps of (a) Anacamptis pyramidalis, (b) Dactytorhiza
încarnaÍa and (c) Traunsteinera globosø in the White Carpathians.
Open circles (o): sites from which the species is considered extinct.
Full circles (.) : sites where the species is still present.

o : recorded once; O : recorded 2 to 5 times or including 2 to 5'microsites'; O :

recorded more than 5 times or including several 'microsites' recorded more than once;

O - to be verified; e - exact location unknown; O - no* scarce, earlier much more
abundant; ? - doubtful record.
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ENKELE GROEIPLAATSEN VAN SERAPIAS IN PORTUGAL EN SPANJE

C.A.J. KREUTZ

Samenvatting

In april 1994 werden door de auteur Portugal en Spanje bezocht om de daar aanwezige
orchideeënflora nader te bestuderen. Daarbij werd een interessante groeiplaats bezocht,
waar alle Serapias-soorTen van Portugal werden aangetroffen. Bovenclien worden twee
groeiplaatsen van Serapias pérez-chiscanoi in Spanje beschreven.

Zusammenfassung

April 1994 besuchte der Autor Portugal und Spanien um die dortige orchicleenflora zu
untersuchen. Dabei wurde ein interessanter Standort besucht, wo alle Serapias-Artenvon
Portugal gefunden wurden. Außerdem werden zwei Standorte in Spanien von serapias
p é r e z- c hiscanoí beschrieben.

Summary

The author visited Portugal and spain April 1994 in order to study the orchids in these
count¡ies. He visited a very interesting locality in Portugal, where all serapias-species
occurring in Portugal were found. Moreover two localities in spain with serapias pérez-
chíscanoi are described.

Gedurende de reis naar Portugal en Spanje werd ook de Algarve bezocht. Deze streek is
bekend wegens het voorkomen van een groot aantal orchideeesoorten. In het bergachtige
gebied van de Algarve, in de omgeving van Barranco do Velho, werd dezelfde groeiplaats
bezocht, die ee¡der ook door Salkowski (1993) beschreven werd. De vindplaats, gelegen
op een hoogte van 375 meter, is relatief klein, omgeven door hoog struikgewas. Een deel
van de vindplaats betreft een vrij steile helling mer een zuidoostelijke expositie; in de
lager gelegen delen is de groeiplaats vrij vlak. De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit kort,
dor gras met verspreide opslag van struikgewas. De bodem is rotsachtig en is ter plaatse
met kalkrijk zand bedekt. op deze vindplaats werden allet serapias-soorten, die in
Portugal voorkomen, gevonden.
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.9eraplas-biotoop, Barranco do Velho, 9 april 1994

Ten tijde van ons eerste bezoek op 9 april 1994 werden de volgende taxa aangetroffen:
Serapias cordigera in volle bloei
Serapias parviflora in beginnende bloei
Serapias spec. met rode bloemen, nog volledig in knop
Serapias spec. met gele bloemen, nog volledig in knop

Bij een tweede bezoek op l6 april 1994 werden onderstaande taxa aangetroftèn:
Serapias cordigera, einde bloei
Serapias parviflora in volle bloei
Serapias parviflora met gele bloemen in volle bloei
Serapias slr¡cliflora in volle bloei
Serapias /lngaa, einde bloei
Serapias spec. met rode bloemen, eerste exemplaren in bloei
Serapias spec. met gele bloemen, eerste exemplaren in bloei

l. Serapins cordigera L.
Deze soort is in Portugal en Zuid-Spanje relatief zeldzaam. De populatie op deze

vindplaats was zeer typisch. Er groeiden enkele tientallen exemplaren in groepjes van
zo'n vijf à zes planten bijeen. Ten t|de van ons eerste bezoek waren de planten in volle
bloei.
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2. Serapias língua L,
Deze soort is vooral in het noordelijke deel van Portugal aanwezig. In de Algarve is zij
zeldzaarn (Tyteca, 1986). Op deze groeiplaats werden slechts enkele planten gevonden.

3. Serapias pan¡flora P^fl.
Deze soort komt in Portugal vooral in het westelijke deel voor (Tyteca, 1986). In de
Algarve is zij niet zeldzaam en groeit soms in grote aantallen op één vindplaats. Van
Serapias parviflora worden regelmatig exemplaren met geelgroene bloemen gevonden.
In het gehele mediterrane gebied kunnen deze variëteiten aangetroffen worden. Zo ook
op deze vindplaats, waar enkele tientallen exemplaren met gele bloemen aangetroffen
werden.

4, Serapías strtcfiflora Welwitsch ex Veiga
Het areaal van Serapias srrictiflora is beperkt tot het Iberisch Schiereiland. In Portugal
komt zij vrijwel alleen voor in het zuidelijke en westelijke deel. De meeste groeiplaatsen
bevinden zich in de Algarve, hoofdzakelijk in het zuidwestelijke deel ervan. Tijdens ons
bezoek vonden wij deze soort in groten getale op relatief vochtige groeiplaatsen. In
Spanje, ten noorden van Gibraltar, zelfs langs een beek op een zeer vochtige bodem.

5. Serapias 'nurríca' Corrias? (het taxon met de rode bloemen)
Tijdens ons tweede bezoek werden de eerste bloeiende exemplaren van dit taxon
gevonden. Op deze groeiplaats zijn deze planten, wat betreft habitus, te vergelijken met
Serapias cordigera. Bovendien groeien zij, evenals S. cordigera, ook meestal in kleine
groepjes bijeen; de bloeitijd ligt echter minstens twee tot drie weken later dan die van
deze soort. Deze exemplaren lijken door de smalle, lichtpaarse rand van het hypochilium,
waarvan de randen enigszins naar binnen zijn gebogen, veel op S. nurrica. Nade ontdek-
king van deze groeiplaats door Salkowski (1993) zijn deze planten door hem als S.

nurrica gedetermineerd. Vergelijking met exemplaren van S. nurrica, die ik in 1990 op
Corsica en op Sardinie bestudeerde, toont, dat de planten in deze populatie enigszins
hiervan afwijken. De meeste kenmerken zijn in de populatie van Portugal slechts ten dele
vertegenwoordigd. Bovendien was bij de meeste exemplaren de voor S. nurrica typische
lichtpaarse rand van het hypochilium niet of slechts vaag herkenbaar. Waarschijnlijk staan

deze planten dichter bij S. cordigera dan bij S. nurica. De mogelijkheid bestaat, dat deze

foto's op pag. 93: 1 2 foto 1,2,3: C.A.J. Kreutz
H. Dekkerfoto 4:

34

I Serapias spec. ('nurrica') met rode bloemen, Barranco do Velho, 9-4-1994
2 Serapias spec. ('pérea-chiscanoi') met geelachtige bloemen, Barranco do Velho, 9-4-1994
3 Serapias pérez-chiscanoi, Villanueva de la Serena, 22-4-1994
4 Exemplaar van Daclylorhiza maculata s.l. met vertakte bloeiaar, Noord-Limburg, 3-6-1994

(zie pag. 108)
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populatie ofwel een geheel nieuwe soort betreft, of toch binnen de variabiliteit van ,S.

nurrica valt, of van hybridogene oorsprong is. Onderzoek, aangevuld met statistische
metingen, zal hier in de toekomst zekerheid kunnen brengen.

6. Serapias 'pórez-chíscanoi' C. Acedo? (het taxon met de gele bloemen)
De planten met de gele bloemen waren ten tijde van ons tweede bezoek slechts
gedeeltelijk in bloei. De meeste exemplaren vr'aren nog in knop. Op het eerste gezicht
lijken deze exemplaren veel op Serapias péreTchiscanoi, ook komt de late bloeitijd van
dit taxon overeen met die van S. pérez-chiscanoi. Er is echter een aantal kenmerken,
waardoor deze exemplaren vermoedelijk niet tot bovengenoemde soort gerekend mogen
worden.
Zo waren de bloemen van de reeds bloeiende planten geel en niet groen gekleurd. Het
hypochilium is plaatselijk geheel donkerrood aangelopen, hetgeen bij Serapias pérez-
chiscanoi meestal niet zo duidelijk het geval is. Ook ontbreekt de duidelijk lichtrose kleur
van de bracteeën, de sepalen en de petalen bij S. pérez-chíscanoi, Hoogstens zijn de
nerven bij S. pérez-chiscanoi rose tot paarsrood aangelopen en ook komt de biotoop niet
overeen. S. pérez-chiscanoi groeit vrijwel uitsluitend in vochtige vegetaties, meestal
samen met Orchis laxiflora. Ook Jansen (mondel. meded., 1994), die S. pérez-chiscanoi
in de omgeving van het strand van het recreatiepark Vale do Lobo (Algarve) in 1992
aantrof, komt tot de conclusie, dat de planten van Bananco do Velho hoogstwaarschijnlijk
niet identiek zijn met S. pérez-chíscanoi (Jansen, 1993). Een eenduidige determinatie is
derhalve moeilijk te geven. Het is echter mogelijk dat deze soort wel degelijk binnen de
variabiliteit yan S. pérez-chiscanoi valt, of dat het afwijkende geelbloemige exemplaren
van deze soort betreft. De late bloeitijd is dan afwijkend, maar het is bekend dat geel-
bloemige exemplaren meestal één tot twee weken later bloeien dan de typische vorm.
Wellicht dat hier gedegen statistisch onderzoek uitkomst kan bieden.

Serapías pérez-chiscanoi C. Acedo
Van deze soort, die in 1988 door J. L. Pérez Chiscano als Serapias viridís en later door
C. Acedo als S. pérez-chiscanoibeschreven werd, omdat eerstgenoemde naam reeds voor
een andere soort in Brazilië bestond, zijn slechts enkele groeiplaatsen in het stroomgebied
van de Guadiana in de provincie Extremadura (Spanje) bekend (Pérez Chiscano, l99l).
Deze orchidee is voor de meeste orchideeenkenners een nog onbekende soort. Zij groeit
hoofdzakelijk op enigszins vochtige, ruderale standplaatsen, meestal langs beken of
wegen, in zgn. 'Affodilfluren'. De laatstejaren werden binnen het reeds bekende versprei-
dingsgebied enkele nieuwe groeiplaatsen ontdekt, maar in diezelfde periode verdwenen
er ook verscheidene door ontginning (mond. meded.,Pérez Chiscano, 1994). Tegenwoor-
dig zijn nog slechts enkele groeiplaatsen gespaard gebleven, waarrnee deze soof tot één
der zeldzaamste en meest bedreigde orchideeën van Europa behoort. Jansen (1993)
ontdekte de soort in een naaldbos in de omgeving van het recreatiepark Vale do Lobo in
de provincie Algarve (Portugal).

Serapias pérez-chiscanoi bezit de volgende kenmerken: de planten zijn 20 tot 40 cm
hoog; de bladeren zijn lijn-lancetvormig, ll tot 14 cm lang en 0,8 tot 1,9 cm breed; de
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BiottxrpvanSerapiaspéreTchiscoruti,Yillanteva Serapias pérez-cltisconoi, Villanueva de la Sere-
de la Serena, 22-4-1994. na,22-4-1994,

bloeiaar is kort en dichtbloemig met 3 tot 13 bloemen. De bracteeën zijn ei- tot lancetvor-
mig, lichtgroen, soms met paarsrode nerven,34roT52 mm lang en 9 tot l0 mm breed.
De sepalen zijn2l tot 25 mm lang en 5 tot 7 mm breed. De lip is ongeveer 25 mm lang
en lichtgroen van kleur; de beide zijlobben van het hypochilium kunnen rose aangelopen
zijn en blijven in de helm verborgen. Het epichilium is l7 tot 22 mm lang en 9 tot 14
mm breed (Keiteì, l99l).

Tijdens onze reis naar Spanje en Portugal werden twee groeiplaatsen van deze zeldzame,
relatief laatbloeiende soort bezocht. Toen de meeste orchideeësooften in de Algarve
vrijwel uitgebloeid waren, werd koers gezelnaar het 250 km noordelijk gelegen Merida
in Spanje. In deze omgeving, onder andere ten noordoosten van Trujillanos, bevinden zich
verscheidene groeiplaatsen van deze soort. Waarschijnlijk tengevolge van het vroege
tijstip (17 april 1994) werden geen bloeiende exemplaren aangetroffen. Er werd alleen
Orchis laxiflora gevonden.

Ongeveer twee weken later werd, na overleg metPêrez Chiscano, een andere groeiplaats
ten noorden van Villaneuva de la Serena bezocht. Deze groeiplaats is ingesloten tussen

een weg en de spoorbaan en betreft een strook land van ongeveer twintig meter breed en
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honderd meter lang. De plaats waar de pÌanten staan is vochtig, vooral in de winter zal
hier soms water aan de oppervlakte blijven staan. Op 22 april 1994 werd deze groeiplaats
bezocht en ondanks het late tijdstip waren de meeste exemplaren nog in knop; slechts
enkele waren in beginnende bloei. In totaal werden 93 planten gevonden, waarvan 25 in
vegetatief stadium. Bij deze populatie waren bijna alle bloemen geheel groen gekleurd,
slechts bij enkele exemplaren was de helm plaatselijk lichtrose aangelopen. In de directe
nabijheid van S. pérez-chíscanoí werd nog S. lingua aangetroffen.
De vindplaats is bedreigd, omdat grote delen land tussen deze weg en de spoorbaan reeds

als akker in gebruik zijn.

r) In sommige geschriften wordt verwezen naar Serapias vomeracea. Volgens Tyteca
(198ó) wordt het voorkomen van deze soort in Portugal betwijfeld. Hoogstwaarschijnlijk
hadden deze vondsten betrekking op S. strictiflora.

Literatuur:

Baumann, H. & S. Künkele, 1988. Die Orchideen Europas. Kosmos Naturführer. Frankh.
Stuttgart.

Buttler, K. P., 1986. Orchideen. Die wildwachsenden Arten und Unterarten Europas,
Vorderasiens und Nordafrikas. Mosaïk-Verlag, München.

Jansen, H., 1993. Serapias viridís Pêrez Chiscano in Portugal!. Ber. Arbeitskrs. Heim.
Orchid. 10 (1): 50-53.

Keitel, C., 1991. Serapias virídisPérez Chiscano, Dactylorhiza maculata ssp. caramulen-
sls Vermeul. und andere interessante spanische Orchideenarten. Mitt. Bl. Arbeitskr.
Heim. Orch. Baden-Württ. 23 (1): 107-121.

Pérez Chiscano, J. L., J. R. Gil Llano & F. Duran Oliva, 1991. Orquideas de Extremadu-
ra. Madrid.

Salkowski, H.-E., 1993. Serapias nuruica Corrias in der Provinz Algarve/Südportugal.
Ber. Arbeitskr. Heim. Orchid. l0 (2):28-29.

Tyteca, D. & 8., 1986. Orchidées du Portugal - I l. Esquisse systématique, chlorologique
et cartographique. Læs Naturalistes belges 67: 163-192.

C.A.J. Kreutz
Oude Landgraaf 35a

6373 BE Landgraaf

96 EURORCHIS 7,1995



ORCHIDEEËNVONDSTEN IN ZUID-FRANKRIJK IN T994

Hans DEKKER

Summary

During a tour through six departments in Southern France 58 species and subspecies and

I I hybrids of orchids were tbund, among which six specimens of Dactylorhiza insularis

var. bartonii. The author describes the different localities and gives a list of the taxa,

found in each department.

Zusammenfassung

Während einer Tour durch sechs Departements in Südfrankreich wurden 58 Arten und

Unterarten und I I Hybriden von Orchideen gefunden. Hervorzuheben ist der Fund von

sechs Exemplaren von Dactylorhiza insularis var. bartonii. Der Autor beschreibt die

besuchten Standorte und gibt eine Liste der in jedem Departement gefundenen Taxa.

Inleiding

Yan 29 april tot en met l4 mei 1994 heb ik met mijn gezin een trektocht gemaakt door

enkele delen van Zuid-Frankrijk. Na de tweede reisdag werd een rustdag in Chabeuil aan

de voet van het Vercors-massief (Drôme) ingelast. Daarna werd de reis vervolgd naar

Fontveille in het departement Bouches-du-Rhône. Van hieruit werden de Alpilles en de

Camargue bezocht. Na enkele dagen werd de tocht voortgezet in de richting van de Pyre-

neeën, waar in Arques in het departement Aude werd gekampeerd. In het gebied rond

Arques, maar ook rond Talairan, Bucharach en Rouse in het departement Ariège werd

naar orchideeën gezocht. Na een week werd de caravan weer aangekoppeld en werd

teruggereden naar Chabieul, van waaruit gedurende twee dagen nog enkele tochten in de

Vercors (Drôme, Isère) werden ondemomen. Hierna werd de thuisreis aangevangen.

Weersomstandigheden

Gedurende het grootste deel van de reis was het weer prachtig. Blauwe luchten en

aangename temperaturen bepaalden het beeld. Het enige nadeel was de hevige wind, die

ons bijna alle dagen ten deel viel. Soms was er sprake van sluierbewolking, maar die
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hield nooit de hele dag aan. De laatste twee dagen van de vakantie die in chabieul
werden doorgebracht, werden gekenmerkt door slecht weer met soms hevige regen en
lagere temperaturen. Ook tijdens de terugweg waren hevige buien niet van de lucht.

De Vercors en omstreken

Vanuit Chabieul werden enkele tochten ondemomen om orchideeen te zoeken. Daarnaast
werd rond de camping gezocht. De camping ligt in het vlakke gebied aan de voet van de
vercors. Grote vlakten met akkers zijn aspectbepalend. Hier en daar komen lage eiken-
bosjes en kleine ruige open stukken voor. De camping lag in en tussen bosjes. Tevens
waren er nog een paar kleine open ruimten te ontdekken. Op en rond de camping werden
tijdens de twee bezoeken l6 soorten gevonden, waaronder Limodorum abortivum, ophrys
holoserica, orchis simia en o. tridentata. ophrys araneola was bij het eerste bezoek al
uitgebloeid, terwijl o. apifera tijdens het tweede bezoek nog steeds in knop stonil.
Tijdens het tweede bezoek werden de meeste gedeelten van de camping gemaaid, waar-
door de orchideeën bovengronds niet meer zichtbaar waren.
In de Vercors werd o.m. weer een bezoek gebracht aan de Col de Bacchus bij plan-de-

Baix. Tijdens het eerste bezoek was ophrys drumana nog niet te vinden. Tijdens het
tweede bezoek op l2 mei begonnen veel planten juist te bloeien. De pracht aan orchi-
deeën was weer overweldigend, alhoewel wat minder dan in andere jaren. De hybricìen
tussen orcåls lridenlala en ustulata alsmede tussen o. mascula en provincialis waren
talrijk aanwezig.
Ophrys drunana werd tijdens het tweede bezoek massaal gevonden bij Gigors. Hier
bevindt zich een uitgestrekt complex van schraal grasland met verspreide bomen en
bosjes. Ook O. holoserica kwam talrijk voor. Soms werd een O. scolopax gevonden, maar
tevens intermediaire planten tussen O. holoserica en O. scolopax. O. drumana kwam
soms voor in een atypische vorm, die gekenmerkt werd door een brede, weinig tcrug-
geslagen lip en een wat afwijkende liptekening. Het is mogelijk dat het hier hybriden
erVof terugkruisingen betreft met o. holoseríca. ln het terrein werden twee exemplaren
gevonden van de hybride tussen Ac¿ras anthropophorum en Orchis sim.ia.De hele vakan-
tie had ik hier al naar gezocht en op de laatste dag gevonden! Tussen Gigors cn
combovin zijn fraaie hellingen en vlakten te vinden waar o.m. duizenden exemplaren van
Orchis provincialis en mascula voorkomen. Met een opkomende zon 's ochtencls vroeg
is dit een onvergetelijk gezicht. In een berm werd hier een aantal exemplaren gevonden
van de kruising tussen O. pallens en mascula. O. pallens was in klein aantal direct in de
buurt te vinden, terwijl O. mascula wat verder weg stond. De hybriden waren zeer groot
en hadden forse bloeiwijzen. De kìeur van de bloemen was vuilgeel tot heel lichtroze. In
totaal werden in drie dagen 32 soorten en 7 hybriden gevonden.
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Bouches-du-Rhône

Het departement Bouches-du-Rhône is globaal gelegen rond de monding van de Rhône
in de Middellandse Zee. Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door de Petit
Rhône, aan de noordzijde door de Rhône en de Durance, en aan de oostzijde door de

massieven van Ste. Victoire en de La Ste. Baume. Het door ons bezochte gedeelte ligt
tussen de Petit en de Grand Rhône. In dit gebied ligt het gebergte de Alpilles en het
grootste deel van de Camargue. Vanuit Fontveille hebben we een paar tochten door de

omgeving gemaakt. Eén van mijn doelen was het bezoeken van de locus classicus van
Ophrys splendida bij de abdij van Montmajour, enkele kilometers westelijk van Font-
veille. Helaas hebben we deze soort niet gezien. De omgeving van Fontveille biedt veel
aanknopingspunten voor het zoeken naar orchideeën, maar helaas was het gebied begin
mei niet uitgesproken orchideeënrijk. Slechts hier en daar werden vindplaatsen met meer
dan drie soorten gevonden. Het landschap rond Fontveille bestaat grotendeels uit maquis,
dennenbos, wijngaarden en ander agrarisch gebruikt terrein op een harde kalksteensoort.
De Alpilles is een zeer grillige bergrug, die hoger aandoet dan zijn maximaal 493 meter.
Zowel uit het noorden als het zuiden doen de witte rotsen meer aan een Alpenlandschap
denken. De meest voorkomende soort tijdens ons verblijf was Barlia robertiana, Hiervan
waren overal planten te vinden, de meeste verregaand uitgebloeid. Goede tweede was een

vrijwel uitgebloeide Ophrys, die ik op basis van de hier en daar nog determineerbare
planten tot O. arachnitfornús rekende. Met name het roze, gele of witte perianth en de

vroege bloei pleitten hiervoor. Andere vertegenwoordigers van het O. sphegodes-complex
die we te zien kregen, waren de vrij algemene O. provincialis en O. sphegodes.
Een redelijk soortenrijk gebied ligt bij Lamanon, aan de uiterste oostzijde van de Alpilles.
De vondsten werden gedaan rond een groot aantal grotwoningen, die tussen de ijzertijd
en de late middeleeuwen zijn bewoond. Via een natuurpad zijn deze spectaculaire wonin-
gen te bezichtigen en krijgt men tevens een goed beeld van de mediterrane flora. Tijdens
de wandeling werden l4 soorten gevonden, waaronder zowel groot- als kleinbloemige
Ophrys scolopax, O. lutea, Epipactis tremolsii en Orchis simia. De vondst van de twee
typen van Ophrys scolopax maakt duidelijk dat bij de afgrenzing van deze soort planten

uit dit gebied moeten worden betrokken. Bij mijn weten komt de kleinbloemige O. scolo-
pax vooral i n het departement Aude voor (Dekker I 993). Volgens Delforge ( I 994) is deze
kleinbloemige soort O. sphegiþra, een in 1805 door Willdenow beschreven kleinbloemige
scolopax uit Algerije. O. apiformis is een synomien van O. sphegifera. Volgens Delforge
behoren de kleinbloemige scolopax-planten in Zuid-Frankrijk tot O. sphegifera, ondanks
verschillen met de populaties in Noord-Afrika en Zuid-Spanje. De verschillen tussen deze
populaties zijn echter net zo groot als de verschillen tussen individuele planten in één

populatie. De planten in Frankrijk en Noord-Spanje zijn mogelijk beïnvloed door O.

scoLopax, waardoor kleine verschillen met O. sphegifera in het zuidelijk deel van het
verspreidingsgebied zijn ontstaan. Tevens ontwikkelen geïsoleerde populaties van dezelfde
soort zich in sommige opzichten anders, maar blijven de planten binnen de bandbreedte
van de soort. De verspreiding van O. sphegiþra in Frankrijk strekt zich waarschijnlijk uit
vanaf de noordrand van de Pyreneeën tot aan de uiterste oostzijde van de Alpilles.
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Bij de camping werd op twee plaatsen Epipactis microphylla gevonden, helaas nog in
knop. Tijdens een tocht naar de Camargue werden vele vogels gezien, waaronder
flamingo's, kleine en grote zilverreigers, koereigers en vorkstaartplevieren, maar slechts
één orchidee, n.l. Anacamptis pyramidalis. Toch moeten hier weiden zijn met o.a. Orhis
laxiJlora en palustris. Het gebied is echter dermate ontoegankelijk, dat spontaan vinden
van deze soorten blijkbaar niet meevalt. In totaal werden in het departernent Bouches-du-
Rhône l8 taxa gevonden.

Herault

Het departement Herault werd alleen op de heen- en de terugreis aangedaan. Op de
heenreis werd halt gehouden bij een vindplaats van Orchis palustris, die mij door
Manfred Reidenbach was opgegeven. Ondanks het wa¡me voorjaar waren de planten nog
niet in bloei, ergo de rozetten waren nog erg klein en schaars. De omgeving bestond uit
droge en deels onbegroeide duinen met open Pinr.¡s-bos. Hier en daar was de bodem iets
vochtiger. Op één van die plekken kwam O. palustris voor, samen met Epipaois
palustris. De vindplaats beantwoordde in het geheel niet aan het beeld, clat ik uit de
literatuur van een vindplaats van o. paluslris had opgebouwd. De plek was dan wel iets
vochtiger dan de omgeving, maar zeker niet moerassig. Ook hier was nog veel open zancl
aanwezlg.
Aangezien de rozetten nog erg klein waren, werd besloten deze vindplaats op de terugweg
niet nog eens te bezoeken, aangezien de planten dan naar alle waarschijnlijk ook nog niet
zouden bloeien.

Aude/Ariège

Het hoofddoel van onze vakantie was het depaftement Aude. Allereerst wilden we enkele
dagen bij de Montagne de la Clape doorbrengen. Deze heuvelrug aan de kust staat bekend
om zijn vele orchideeën, waaronder Ophrys bombyliflora, O. speculum en diverse
hybriden. Hier aangekomen bleken de campings bij Gruissan van een zodanige
naargeestigheid doortrokken, dat we er van af hebben gezien en regelrecht naar ons
einddoel zijn gereden. De orchideeën van dit gebied houden we tegoed.
Dwars door de eindeloze wijngaarden van de Rousillon reden we naar het zuidwesten.
Na enige tijd maakten de wijngaarden hoe langer hoe meer plaats voor mediterrane
garrigue-begroeiingen op het stenige Iandschap. Bij Talairan stonden borden langs de kant
van de weg waarop de wijn van de streek werd aangeprezen.Onze verbazing was groot,
toen lve ontdekten, dat een levensgrote artistieke impressie van O. catalaunicahelbord
sierde. O. catalaunica als het symbool van de streek. Hoe de wijn smaakt, kan ik niet
veftellen, aangezien we deze niet hebben kunnen bemachtigen.
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Aceras anrhropophorum x Orchis simia,
Gigors, l3-5-1994

Orchis conica, St.Louis, 6-5-1994

Het einddoel van onze tocht was camping Du Lac bij Arques. Dit dorpje ligt in een schit-
terende en orchideeënrijke omgeving. Het toerisme moet hier nog uitgevonden worden;
ansichtkaarten waren b.v. niet te koop. Een ideale vakantieomgeving voor hen, die van
rust en natuur houden. De plaats ligt op 340 meter hoogte. De omgeving rijkt tot ruim
1200 meter en culmineert in de Pic de Bugarach met 1230 meter hoogte. Het is een

gebied vol tegenstellingen. Ten noorden van Arques ligt een bijzonder groen gebied met
heuvels tot924 meter hoogte, bedekt met bossen en grazige weiden. Rond Arques is de
omgeving ook groen, maar contrasteert sterk met de okerkleurige, rotsige bodem. Dit
levert schitterende kleurcontrasten op. Er zijn veel gedeelten met onbegroeide, rood-
kleurige bodem, waar allerlei erosieverschijnselen zijn te zien. Op de achtergrond zijn de
besneeuwde pieken van de Pyreneeën dominerend aanwezig.
Rond en op de camping waren orchideeën legio aanwezig. Gelukkig was er nog niet
gemaaid en parkeerden we onze caravan tussenAc¿ras anthropophorum, Ophrys sphego-

des en Orchis militaris. Na enkele dagen raasde toch de grasmaaier over de camping. Ons
werd aangeboden ook direct rond de caravan te maaien, wat we echter resoluut afsloegen.
De directe omgeving van Arques is rijk aan orchideeësoorten met vele individuen. Vooral
het geslacht Ophrys is rijk vertegenwoordigd. O. araneola en lutea ssp. lulea zijn het
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afgemeenst. O. araneola kwam werkelijk overal voor. De meeste planten waren nog mooi
in bloei. Sommige exemplaren \¡r'aren zeer fors en rijkbloemig. De bloemgrootte varieerde
nogal. Een andere veel voorkomende soort was O. arachnitifornis. In tegenstelling tot
in het departement Bouches-du-Rhône, waren hier veel planten nog in bloei. De plant had
veel kenmerken van O. araneola, maar verschilde o.m. door het anders gekleurde
perianth, de wat gecompliceerder tekening op de lip, de iets grotere Iip en de steviger
habitus. Op sommige plaatsen kwam O. fusca zeer talrijk voor, soms met honderden
bijeen. Het betrof hier overwegend een grootbloemige variant. Na enige dagen ontdekten
we tevens O. scolopax, die net begon te bloeien. Op de camping vonden wij alleen
planten met grote bloemen, terwijl in de omgeving van Arques de kleinbloemige variant,
O. sphegifera, domineerde. Op één plaats vond ik een aantal hybriden van O. sphegiftra
met O. sphegod¿s. Tussen exemplaren van O. sphegod¿s stond een groot pelorisch exem-
plaar. Bij deze plant was de lip niet normaal ontwikkeld, maar als een petaal. Hie¡door
leken de bloemen net groene steffen. Andere algemene soorten waren Serapias vomeracea
en lingua, Anacamptis pyramidalis, Orchis purpurea en P latanthera bifolía. De omgeving
van de Pic du Bugarach hadden we in 1992 al eens bezocht, maar onder barre wee¡s-
omstandigheden. Nu wilden we deze omgeving eens met beter weer bezoeken. De indruk-
wekkende omgeving is hier zeer fotogeniek. Dit geldt ook voor de orchideeën ter plaatse.
Op de vindplaats van Ophrys vasconica was een bosbouwfirma aan het werk. Grote
stammen werden over het terrein heen gesleurd en op stapels gedeponeerd. Het terrein
had hier uiteraard sterk van te lijden. Desondanks kon ik tussen de rijsporen nog enkele
mooi bloeiende exemplaren van O. vasconica vinden. Lang heb ik hier door het trekker-
geweld niet gezocht. Mijn echtgenote gebaarde me naar de overkant van de Dl4 te
komen. Zij had een prachtige vindplaats gevonden met honderden O. scolopax en
sphegifera en duizenden exemparen van Neolinea maculata. De planten groeiden in
begraasd grasland met veel Juniperus-struiken.
Een andere bijzondere vondst was Orchis conica, in alle dimensies de kleinste uit de
lactea-groep. De plant is zeer klein, tot maximaal 30 cm hoog. De bloeiwijze is cilin-
drisch en dicht. De lip is zeer klein, tot 7 mm lang, en de zijlobben zijn veel smaller in
verhouding tot die van de robuuster O. lactea, De lip is niet gebogen of bol (convex)
zoals bij O. lactea, maar vlak tot enigszins holrond (concaaf) en staat schuin af in plaats
van naar beneden te wijzen. O, conica komt voor in Noord-Afrika, het Iberisch Schier-
eiland, Sardinië, Sicilië, Malta en de Balearen. Het is een vroeg bloeiende soort die in een
deel van haar verspreidingsgebied al vanaf februari is te vinden. Van deze soort is pas
de laatste jaren bekend, dat ze ook tot de Franse flora behoort (Blais en Gachet 1993).
Al lange tijd was O. Iactea van het departement Aude bekend. In mei 1992 werd ook O.
conica voor het eerst in het departement Aude gevonden. Het is mogelijk, dat vondsten
van O. lactea op verwisselingen met O, conica berusten.
Ik wist dat in de omgeving van Bugarach planten uit de Orchis lactea-groep waren
gevonden (Reidenbach, schrift. med.). Ik hoopte reeds dat deze tot O. conica zouden
behoren. Tegen zonsondergang vonden we een mooie, begraasde helling, waar kort
voorbij de afrastering een merkwaardige orchidee tussen het gras stond. Dit bleek een
relatief groot exemplaar van O. conica te zijn. De overige planten die wij hier vonden,
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waren alle minder dan l0 cm hoog, alleen deze ene haalde de 15 cm. Het identificerende
kenmerk, de zeer kleine, diep ingesnoerde lip, was overduidelijk aanwezig. Veel planten
waren er niet, maar dit gold hier voor alle orchideeësoorten. Het terrein werd relatief
intensief begraasd, waardoor mogelijk veel van de planten via de maag van de koeien in
de Franse kaas is beland. Een andere opvallende soort in dit tenein was Orchis morío.
De planten hier, maar ook elders, doen sterk denken aan O. champagneuxii. Manfred
Reidenbach (schrift. med.) had een jaar eerder dan wij ook deze streek bezocht en had

mij op dit fenomeen gewezen. De overgang van morio naar champagneuxii lijkt hier
vloeiend te verlopen. De lippen van de planten zijn extreem sterk gevouwen, hebben een
groot contrast tussen het witte middengedeelte en de intensief gekleurde zijlobben, maar
zijn desondanks enigszins tot sterk gepunteerd. De planten groeien vaak in groepjes bij
elkaar zoals ook bekend is van O. champagneuxü. Ik heb geen planten uitgegraven om
te zien of ze een extra knol aanmaken, zoals voor O. champagneuxü gebruikelijk is.

Een andere tocht die we maakten was naar de Milobre de Bouisse, ten noorden van
Arques. Ook hier kwamen weer de vreemde Orchis champagneuxií-achtige planten voor,
maar ook 'gewone' morio's. Tussen de morio's stonden enige exemplaren van Orchis
laxiflora waarvan net de eerste bloemen ontloken. Op een andere prachtige helling stond
tussen de Juniperus-struiken een aantal planten van Dacrylorhiza insularis. Na enige
zoeken vond Yvonne 6 exemplaren van de variëteit bartonií. Deze variëteit heeft aan de
basis van de lip twee krachtige en grote rode vlekken, die deze planten duidelijk doen
onderscheiden van de normale variëteit. De 'gewone' exemplaren van D. insularis hebben
n.l. slechts twee kleine vlekjes op de lip. Het toeval wil, dat de variëteit bartonii al een
aantal jaren niet was gevonden. Ook wij hadden de planten twee jaar geleden niet gezien.
Het gerucht ging reeds, dat de planten waren uitgegraven (door Nederlanders....?).
Waarschijnlijker is echter, dat de planten niet ieder jaar in bloei komen, en daardoor wel
eens worden gemist. Het was echter een leuke vondst, te meer wetende, dat je waarschijn-
lijk de enige zes exemplaren in heel Frankrijk (exclusief Corsica) hebt gevonden. Het
grasland hier is een schitterende orchideeënweide met minimaal I6 soorten. In het zeer
korte gras staan honderden exemplaren van Orchis provincialis, morio en mascula, die
onderling hybridiseren. Tevens komt NeoÍinea maculata in behoorlijk aantal voor. Ophrys
moest nog grotendeels in bloei komen, getuige de kleine aantallen van O. luÍea enfusca
in beginnende bloei.

Vanuit Arques zijn we nog een keer de heenreis gedeeltelijk teruggereden, naar Talairan.
Hier hoopten we Ophrys catalaunica te vinden. Na een bezoek aan een oud Katharen-
kasteel in Villerouges-Termenes zochten we de vindplaats op. Hier troflen we de familie
Keremans uit Schelle (8.), die al een groot deel van de dag de vindplaats aan het
uitkammen was. Zij toonden ons een aantal prachtige planten. Door de harde wind was
fotograferen moeilijk, waardoor een tweede bezoek aan deze omgeving werd gebracht.
De planten staan hier in ganigue-achtige begroeiingen met vooral Helianthus-soorten. In
de stenige omgeving werden geen grote aantallen soorten gevonden. Hier en daar stonden
exemparen van O. sphegífera, araneola, Iutea ssp. Iutea, sphegodes en arachnitfformis.

EURORCHIS 7, 1995 103



Op de terugweg zagen we tijdens een picknick een aantal exemplaren van Epipactis
lremolsii in een berm.

Kamperen dicht in de buurt van het hooggebergte van de Pyreneeën maakt een bezoek

aan de bergwereld in het departement Ariège eenvoudig. We besloten in de richting van
Axat te rijden en dan verder naar de Port de Pailheres, een pas van 2001 meter. Hier
hoopten we in de sneeuw te kunnen wandelen en spelen. Inderdaad lag er nog sneeuw en

wel zoveel, dat de pas nog gesloten was. Daarom vermaakten we ons bij de skipiste van

Mijanes op 1600 meter hoogte. Hier was de sneeuw al deels gesmolten en kwam de

vroege bergflora al te voorschijn. Tussen een al uitbundige bloemenpracht van enkele
Primula- en Gentiana-soorten stonden exemplaren van Dactylorhíza m.ajalis ssp. alpestris,
Orchis mascula en O, pallens in knop. Het is altijd ven'assend te zien hoe snel sommige
plantesoorten in de bergen in bloei komen nadat de sneeuw gesmolten is. De bergwereld
rond Mijanes was schitterend en zeker de moeite waard om vaker te bezoeken. Op de
lager gelegen hellingen groeien fraaie bossen met een rijke flora. Hier vonden we op een

aantal plaatsen groepjes prachtig bloeiende O. pallens samen met O. mascula, Cephalan-
thera longfolia en D. sambucina, rood- en geelbloeiend. Op de terugweg werden in natte
weiden op het Plateau de Sault (Aude) duizenden exemplaren van D. majalis gevonden.

Al met al was het één van de fraaiste tochten die we in deze vakantie hebben gemaakt.

In totaal hebben we in het departement Aude 39 en in het departement Ariège 7 soorten
gevonden.

Overzicht van de gevonden soorten

Hieronder volgt een tabel met alle tijdens de tocht gevonden soorten, variëteiten en

hybriden. Hieruit blijkt weer eens te meer hoe veel soorten er in Frankrijk zonder veel
moeite te vinden zijn. Van slechts enkele soorten had ik exacte vindplaatsen, de overige
had ik al eens bezocht of werden tijdens de tocht nieuw gevonden. Lopende over en rond
de camping in Arques kon ik al heel wat leuke soorten 'scoren'. Daamaast is het maken

van kleine tochten met de auto, waarbij gestopt wordt bij interessant ogende teffeinen ook
vaak zeer succesvol. Ook het wandelen door mooie natuurterreinen in orchideeënrijke
streken is goed om fraaie vegetaties met veel orchideeesoorten te vinden. Veel moeite
hoef je meestal dus niet te doen om een indrukwekkende soortenlijst samen te stellen.
Alleen voor de meer zeldzame soorten is het weten van een vindplaats of van een gebied

nodig om een goede kans te hebben de soort te vinden.
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LI.IST VAN ALLE TUSSEN 29-4 EN 14-5-1994 GEVONDEN TAXA

Legenda: x : één à twee keer gevonden; x* : vrU vaak gevonden' *t<* : vaak gevonden,

soms in grote aantallen.

TAXA AR AU BO DR HE IS

Aceras anthropophorum x Orchis simia
Ophrys scolopax x holoserica
Ophrys sphegifera x sphegodes

Ophrys sphegodes x araneola
Orchis mascula x morio
Orchis mascula x provincialis
Orchis militaris x purpurea

Orchis militaris x simia
Orchis pallens x mascula
Orchis provincialis x morio
Orchis tridentata x ustulata ssp. ust.

Aceras anthropophorum
Anacamptis pyramidalis
Barlia robertiana
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera longifolia
Cephaìanthera rubra
Dactylorhiza insularis
Dactylorhiza insularis var. barkrnii
Dactylorhiza majalis ssp. alpestris
Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Dactylorhiza sambucina f. flavescens
Dactylorhiza sambucina f. rubra
Epipactis helleborine
Epipactis microphylla
Epipactis palustris

Epipactis tremolsii
Cymnadenia conopsea ssp. conopsea

Himankrglossum hircinum
Limodorum abortivum
Listera ovata
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Ophrys apifera
Ophrys arachn itiformis
Ophrys araneola

Ophrys catalaunica
Ophrys drumana
Ophrys fusca ( grootbloemig)
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TAXA

Totaal aantal taxa

Ophrys fusca (kleinbloemig)

Ophrys holoserica ssp. holoserica
Ophrys insectifera
Ophrys lutea ssp. lutea
Ophrys provincialis
Ophrys scolopax
Ophrys spec. (uitgebloeid)

Ophrys sphegifera
Ophrys sphegodes ssp. sphegodes

Ophrys sphegodes "pelorisch"
Ophrys vasconica

Orchis champagneuxii versus morio
Orchis conica
Orchis laxiflora
Orchis mascula
Orchis militaris
Orchis morio
Orchis morio var. albiflora
Orchis pallens

Orchis palustris

Orchis provincialis
Orchis purpurea

Orchis simia
Orchis simia var. albiflora
Orchis tridentata
Orchis ustulata ssp. ustulata

Platanthera bifolia
Platanthera chlorantha
Serapias lingua
Serapias vomeracea ssp. vomeracea

AR AU BO DR HE IS

7 4s20394 7
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MERKWAARDIGE ORCHIDEEiìNVONDSTEN IN 1994

Hans DEKKER

Summary

In this article some rare observations on orchids in the Netherlands are mentioned, viz.
of a specimen of Dactylorhiza maculata ssp. maculata with two inflorescences, of a

number of chlorotic specimens of Epipactis helleborine and of a specimen of D.
praetermissa ssp. junialis with deformed flowers.

Zusammenfassung

In diesem Artikel werden einige besondere Orchideenfunde in den Niederlanden erwähnt,
und zwar einer Dactylorhiza maculata ssp. maculata mit zwei Blütenständen, einer
Anzahl chlorotischer Exemplare von Epipaclis helleborine und einer D. praeÍermissa ssp.
junialis mit deformierten Blüten.

Samenvatting

In dit artikel worden kort enkele bijzondere orchideeënvondsten uit 1994 in Nederlancl
gemeld, n.l. van een Dactylorhiza maculata ssp. maculala met twee bloeiaren, een vondst
van een aantal chlorotische exemplaren van Epipac¡is helleborine en een vondst van D.
praetermissa ssp. junialis met misvormde bloemen.

Dactylorhiza maculala ssp. maculala met twee bloeiaren

Tijdenseenterreinbezoekop3juni l994aaneenveenterreininZuid-Nederlandwercl een
krachtig exemplaar gevonden van Dacrylorhiza ntaculara ssp. maculata met twee bloei-
aren. Het exemplaar stond temidden van een heidevegetatie met schraallandkenmerken.
Andere orchideeen die hier voo¡komen zijn Dactylorhiza sphagnicola, D. maculata ssp.
elodes, Platanthera bifolía en Epipactis palusÍris. Ook is hier enkele jaren geleden een
exemplaar vanGymnadenia conopsea gevonden. Wegens de kwetsbaarheid van het terrein
en om 'uitgravers' het niet te makkelijk te maken, zal ik de naam van het terein niet
noemen. Ook buiten dit artikel om zal ik er aan niemand gegevens over verstrekken.
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Het terrein heeft enige vermaardheid verworven door de recente ontdekking van Dactylo-
rhiza sphagnicola, die hier in klein aantal voorkomt. Deze soort kan hier waarschijnlijk
voorkomen vanwege de bijzondere terreingesteldheid. In het op zich 'zure' heideterrein
kwelt relatief calciumrijk water op. Hierdoor ontstaat een gradiënt van een vrij basisch
naar een zuur milieu. In dit type gradiënt komen vaak bijzondere planten voor. Voor wat
betreft de orchideeësoorten die hier voorkomen, staan D. maculatct ssp. nraculata, Epipac-
tis palusrris enGymnadenia conopsea aan de basische kant, D. ntaculataspp. elodes en
Platanîhera bifolia aan de zure kant, terwijl D. sphagnicold een tussenpositie, precies op
de gradiënt, inneemt. Juist omdat dit type gradiënt uiterst zeldzaam geworden is, is deze
soortencombinatie in Nederland ook vrijwel verdwenen. Het beheer van cen dergelijk
uniek terrein is dan ook bijzonder belangrijk. In het onderhavige terrein wordt -voorzover
dat tijdens het veldbezoek kon worden ingeschat- begrazing met runderen toegepast. Hct
gedeelte met de orchideeën wordt daarvan uitgezonderd. In het najaar wordt dit gedeelte
mee begraasd. Dit is een uitstekende oplossing. Een dergelijke vegetatie kan alleen in
stand blijven door het jaarlijks afvoeren van de biornassa. Of dit rnet een machine (tractor
met messenbalk, opraapwagen) ol door rniddel van diercn plaatsvindt, is nict echt belang-
rijk. Direct nadat de dieren de vereiste biomassa hebben weggevreten, dienen ze uit het
terrein verwijderd te worden, zodat overbegrazing wordt vermeden. Begrazing heeft
tevens als voordeel, dat er meer structuur in de vegetatie wordt aangebracht, zodat meer
organismen een plaats vinden in het terreingedeelte. Het dier als maaimachinc in het
najaar wordt op diverse plaatsen in Nederland met succes toegepast.

Orchideeën met een gespleten stengel waardoor er twee bloeiaren ontstaan, zijn zeldzaam.
In de literatuur worden ze zelden gemeld. In Eurorchis 4lneldde ik een vondst van een
Dacylorhiza maculata met een kort onder de kleine bloeiaren gespleten stengcl. In
Eurorchis 6 verhaalde ik o.m. over een exemplaar v¡n D. satnbucina met een vlak boven
het rozet gespleten stengel. Hierdoor leek het of er twee planten dicht op elkaar stonden.
De in in 1994 gevonden plant was zeer krachtig en ongeveer 40 cm hoog. Halverwege
de stengel splitste deze zich. Beide stengels hadden krachtige bloeiaren, die nog vol uit
moesten gaan bloeien. Beide bloeiaren waren enigszins in elkaar verstrengeld, waardoor
het leek alsof de plant een hele brede bloeiaar bezat (foto pag. 93).
Orchideeën met twee bloeiaren zijn een speling der natuur, waaraan geen overdreven
waarde moet worden gehecht. Het komt hier en daar incidenteel voor en is ìeuk om te

zien. Belangrijker is het behoud van het terrein waar zich 'toevallig' deze pìant bevond
temidden van vele andere orchideeën. In een terrein met grote aantallen orchideeën kan
men eerder planten met afwijkingen of hybriden vinden dan in terreinen met slechts
enkeìe planten. In veel gevalìen zijn de weinige planten, die tegenwoordig nog in een
natuurterrein gevonden worden, restanten van veel grotere populaties, waarvan de meeste
planten zijn verdwenen door verdroging, verzuring, verbossing, e.d. Opvallend daarbij is,
dat van de hele bandbreedte, die van een soort in een terrein kan voorkomen, soms aìleen
enige extreme exemplaren overblijven. Dit is o.m. het geval in een gedeelte van het
Bargerveen, waar enige jaren geleden van Dactylorhiza maculara ssp. elodes alleen nog
enkele onderling sterk afwijkende pìanten waren overgebleven. Hierdoor krijgt men van
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een soort geen goed beeld en kan men aan de hand van een dergelijke popuìatie geen

uitspraken doen over homo- of juist heterogeniteit. Dit verschijnsel doet zich ook voor
bij toenemende hybridisatie binnen een terrein. In een degenererend terrein blijven
hybriden langer aanwezig dan de kwetsbaarder oudersoorten. Dit is dus een ander proces
dan het door verregaande hybridisatie opgaan van de oudersoorten in de hybride, zoals
bij Dactylorhiza's wel eens voorkomt.

Zestien chlorotische exemplaren van Epipactis helleborine

Tijdens een terreinbezoek in de voorzomer van 1994 werd mij door een medewerker van
Staatsbosbeheer verzocht mee te gaan naâr een particulier bosje in Drenthe, waarin witte
orchideeën zouden voorkomen. Men dacht hierbij aan Epipactís palustris. Al snel bleek
dat het zeker niet om deze soort kon gaan, vanwege de biotoop, een enigszins gestoorde

boszoom, en omdat de gehele planten wit zouden zijn. Tijdens het bezoek bleek dat het
hier ging orn chlorotische exernplaren van E. helleborine. In totaal werden zestien
chlorotische exemplaren geteld, die temidden van normale exemplaren groepsgewijs in
de bosrand stonden. De rneeste planten hadden knoppen, maar deze waren geringer in
aantal en slechter ontwikkeld dan bij de gewone exemplaren. Tijdens een bezoek op 20
juìi waren de planten nog steeds in knop. Helaas waren er al minder exemplaren te

vinden. Tevens waren sommige sterk bruin aan het verkleuren. Bij een bezoek op 28 juli
bleek dat de meeste exemplaren al vrijwel waren vergaan, zonder gebloeid te hebben. De
overgebleven planten waren slap en hingen in bochten tegen de grond ol konden zich nog
net oprichten. De bladeren waren grotendeels al verdwenen ofbruin verkleurd. Het geheel
maakte een trieste indruk, in tegenstelling rnet de gewone helleborines, die er fier
bijstonden. Slechts drie exemplaren hadden een paar weinig geopende bloemen. Bij een

ander exemplaar waren alle bloemen er al afgevallen. Tijdens het bekijken van de
planten, waarbij deze werden aangeraakt, viel een aantal knoppen er direct af.
De planten stonden in een enigszins verruigde bosrand met een droge, zandige bodem.
Het bos bestaat uit een smalle strook met Quercus robur en Betula pubescers, overgaand
naar een dichtgroeiend veentje met enige S¿lrx-soorten. Langs het bosje loopt een

zandweg. Opwaaiend zand en stuivende meststoffèn, alsmede vuil- en grondstort maken,
dat zich hier lokaal een storingsvegetatie heeft ontwikkeld met Urtica dioica, Rubus spec.,

Chamerion angustifolium en divers grassoorten. Typische bosplanten komen wel voor,
zoals Lonicera periclyntenum, maar van een goecl ontwikkelde bosflora is hier geen

sprake. Het is opvallend hoe vaak Epipactis helleborine juist in dit soort gestoorde

bosrandsituaties voorkomt. Vooral langs wegen en paden is bìijkbaar juist de goede mate
van dynamiek aanwezig, die tot vestiging leidt.

Chlorotische exemplaren komen wel vaker voor, doch ze behoren tot de minder algemene
verschijnselen. Vaker komen planten voor met kleurafwijkingen van aìleen de bloemen,
zoals planten met een veel lichtere oi juist veel donkerder bloemkleur. Bekend zijn de

zogenaamde albino's die geheel witte bloemen hebben. Bij deze planten is de kleurstof-
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synthese gestoord, waardoor opvallende en vreemde kleuren kunnen voorkomen (Buttler
1986). In het geval van chlorotische planten is het bladgroen geheel of vrijwel geheel

afwezig. De planten zijn dan, net als b.v. Neortia nidus-avis, voor hun voeding totaal
afhankelijk van mycorrhiza's. Dit maakt de planten dan ook kwetsbaar en ze behoren
daarmee tot de zwakke broeders onder de orchideeën.
De grootte van de planten in Drenthe varieerde van ongeveer l0 tot 40 cm. De stengel
was paarsrood gekleurd, terwijl de bladeren en de knoppen perkamentwit van kleur
waren. Sommige planten waren op 28 juni al beschadigd, getuige de bruine verkleuring
van de bladranden.
Kreutz (1993) meldde, dat chìorotische planten moeilijk tot bloei komen, aangezien ze

vaak droogteschade vertonen. Alleen \ilanneer er sprake is van een regenrijke zomer,
zodat de bodem goed vochtig blijft, komen bij de door hem geobserveerde populaties
enigeexemplareninbloei. ln1994wasjuli dewarmstemaandsinds lT0S.Nahetkoele
en regenrijke voorjaar was de zomer, behoudens enige flinke onweersbuien, droog. Een
goede bloei zat er dan ook niet in.
De bloemkleur van de chlorotische planten is, analoog aan de rest van de plant, anders
dan bij normale exemplaren. Veelal zijn de bloemen vaalroze ol paars tot geheel geelwit
of groenig. De bloemen van de gevonden populatie waren kleiner dan de in de directe
omgeving bloeiende normale exemplaren van Epipactis helleborine. De bloemen bloeiden
onregelmatig, d.w.z. dat er tussen de bloemen nog ongeopende knoppen aanwezig waren.
De overgebleven bloemen waren zeer tiaai. De bloemkleur van de geopende bloemen was
prachtig lichtpaars met overgangen naar wit en lila. Het hypochilium was licht vochtig
en bevatte dus mogelijk enige nectar. De kleur van het binnenste gedeelte van het
hypochilium was donkerroodpaars.

De planten zijn bijzonder opvallend en kunnen vooral in de voorzomer wanneer ze nog
vitaal ogen, vanaf het pad zeer goed gezien worden, in tegenstelling tot de normale
exemplaren van Epipactis helleborine, die door hun overwegend groene kleur wegvallen
tegen de groene achtergrond. Door de opvallende verschijning van de clorotische
exemplaren is de kans groot, dat ze geplukt, uitgegraven of anderzins vernield worden.
De kans is ook groot, dat door het storten van af\al of grond de planten zullen
verdwijnen. Het bosje kent geen enkele vorm van beheer. De tijd zal leren of deze
bijzondere speling der natuur een lang leven aan de bosrand beschoren is.

Een afwijkende Dactylorhiza praetermissa ssp. junialis

In mijn tuin heb ik een aantal exemplaren van Dactylorhiza praetermissa ssp. junialis.
Deze heb ik al jaren in een emmer, die is ingegraven in de droge Drentse zandgrond. De
planten zijn afkomstig van een bouwproject in Lelystad, wa r ze moesten wijken voor
\ilegen en woningen. Daarom konden belangstellenden de planten afhalen. Nu heb ik nog

enkele emmers met vochtminnende planten in de tuin, zoals /ris pseudacorus en een

Primula-soort.Totmijnverbazingvondikindeemmersin l993enin l994kiemplanten
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van D. praeternr¡.r.rd ssp. junialis. Eén plant is in 1994 reeds tot bloei gekomen. Het is

deze plant, die een sterk afwijkende lip vertoonde. In Eurorchis 4 heb ik bericht over een

afwijkende populatie in Drenthe, waarvan vrijwel alle planten een soort rudimentaire lip
hadden. De plant bij mij in de tuin leek hier sterk op. Ook hier was de lip licht
drielobbig, maar had een zeer lange en smalle middenlob (zie voor een afbeelding
Eurorchis 4 1992, blz. 30). Met enige fàntasie leek de lip op een miniatuurlip van
HimanÍoglossunt hircinum. De overige Rietorchissen in mijn tuin hebben heel gewone

blocmen. Toch verwacht ik niet, dat de afwijkende plant afkomstig is van zaad van buiten
rnijn tuin. D. praelermissa is in Drenthe behoorlijk zeldzaam en komt rond Hoogeveen
niet voor. Daarom zal de afwijkende plant waarschijnlijk het resultaat zijn van een

gewijzigde genetische structuur, die in aanleg al aanwezig was bij één van de andere
planten. Door afwijkende bodemomstandigheden kunnen afwijkingen bij planten zich
openbaren. Ik ben dan ook benieuwd of de andere kiemplanten in twee andere emmers,
waarin verschillende substraten aanwezig zijn, ook opgroeien tot 'misvormde' planten.

SIot

Het blijkt dat er in Nederland nog zeer beslist interessante vondsten gedaan kunnen
wordcn. Hier zullen niet snel nieuwe soorten bcschreven worden, maar een nieuwe
vindplaats van een soort of het vinden van een 'gekke' vorm of varieteit kan natuurlijk
wel. Het is daarom aan te bevelen or-n ook in je omgeving op te letten. Indien een lezer

van dit artikel ook merkwaardige plantcn vindt ol heeft gevonden, wil ik deze oproepen
de vondsten door te geven, zodat er een beter beeld van een klein, maar boeicnd aspcct
van dc orchideeënflora van Nederland ontstaât.
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ZUR MORPHOLOGIE UND POPULATIONSBILDUNG VON PLATANTHERA
BIFOLIA (L.) L.C.M.RICHARD AN DER NORDGRENZE IHRES AREALS

Ilona BLINOWA

Bearbeitet von J.H. Willems und D.W, Kapteyn den Boumeester

Summary

This paper deals with research carried out on Platanlhera bifolia at the northern edge of
its distribution area, the Murmansk region, in northern Russia. Here the species is mainly
found in open, mixed forests (Taiga). The most striking result is, that the generally two-
leaved P. bfolia mainly has but one leaf in the study area. Only a small number of the
flowering individuals may have two leaves. Morphometric data show significant diff'eren-
ces in flowering perlormance (e.g. height of flowering stalk, number of tlowers per plant)
compared to a population of P. biþlia in a more central part ol its distribution arer, viz.
the Twer region, some 1300 km to the South. The population structure o'f P. bifolia in
the Murmansk region shows a large number of individuals in the early life stages, which
can be considered as a characteristic of a healthy population.

Samenvatting

In dit artikel zijn enkele resultaten weergegeven van een onderzoek aan Platanthera
bfolia, uitgevoerd in het gebied nabij Moermansk, in Noord-Rusland. De soort groeit hie r
vooral in open, gemengd bos (Taiga). In het onderzoeksgebied btijkt het overgrote deel
van de individuen maar één blad te hebben. Slechts een klein deel van de bìoeiende
planten had twee bladeren. Dit is in tegenstelling tot hetgeen gevonden is in het gebied
van Twer, ongeveer 1300 km ten zuiden van Moermansk. Verschillen tussen deze twee
gebieden zijn ook gevonden in de hoogte van de bloeistengel, het aantal bìoemen per
plant en de lengte van de bloeiaar. De waarden voor deze kenmerken zijn in het noorden
aanmerkelijk lager en vertonen er bovendien minder variatìe. Uit een analyse van de

populatiestructuur blijkt, dat de jongere stadia goed vertegenwoordigd zijn, hetgeen als
een gunstig toekomstperspectief kan worden beschouwd.
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Einführung

Platanthera bfolia (die Zweiblättrige Waldhyazinthe) ist eine boreale, europäisch-
asiatische Art mit weiter Verbreitung. Sie wird fast überall in Europa, West- und
Ostsiberien und Kleinasien gefunden. Nach Angaben von Wachramejewa u.a. (1991)
wächst die Art an Waldrändem, auf Waldwiesen und an oflenen Stellen im Wald. Die
ökologische Amplitude ist ziemlich breit.
Bisher bezogen sich Beschreibungen der Morphologie und der Standorte yon Platanthera
bifolia vor allem auf die Verhältnisse im zentralen Teil Rußlands (Wachramejewa &
Denissowa 1983, Sisowa & Wachramejewa 1984, Wachramejewa & Denissowa 1988

u.a.). Dieser Artikel wird sich mit Aspekten des Vorkommens der Art an der Nordgrenze
ihres Areals in Rußland beschäftigen, nämlich im Bezirk Murmansk. Dazu wurden
Messungen an den Pflanzen durchgeführt und wurde die Populationsstruktur auf die
verschiedenen [æbensstadien hin analysiert. Wenn möglich wurden Vergleiche angestellt
mit Daten die von dieser Art aus dem 1300 km südlicher gelegenen Bezirk Twer (etwa
halbwegs zwischen Moskau und St. Petersburg) bekannt sind.
Im Bezirk Murmansk findet man Platanthera bifolia in der Umgebung von Apatity, im
Chibiny-Gebirge, auf den Inseln in der Bucht von Kandalaschka am Weißen Meer und
im lapländischen Naturschutzgebiet (Redkije i nushdajutschschijesja w ochrane rastenija
..., r990).

Das Gebiet

Unsere Beobachtungen wurden in der Umgebung der Stadt Apatity angestellt, im bergigen
und bewäldeten Teil des Bezi¡ks Murmansk, in der Zone der lichten, nördlichen
Taigawälder. Geomorphologisch liegt dieses Gebiet auf dem Ostrand des Baltischen
Schildes und besteht aus präkambrischem, kristallinem Gestein.
In der Zone der lichten Wälder findet man vor allem flachgründige, eisenhaltige
Podsolböden alluvialen Ursprungs, sowie moorige Gleiböden.
Das Klima ist atlantisch-arktisch; die mittlere Jahrestemperatur liegt unter loC. Die
Niederschlagsmenge übersteigt die Verdunstung. Im Sommer beträgt die relative Luft-
fèuchtigkeit 807o.

In der Umgebung von Apatity wächst Platanthera biþlia aul Waldlichtungen in Wäldem
bestehend aus Kiefèm, Birken und Gemeinem Wacholder.

Methodik

Die untersuchten Populationen liegen an der Nordgrenze des Verbreitungsgebietes. Hier
wächst Plaranthera bfolia auf Waldlichtungen in Wâldem bestehend aus Kiefern, Birken
und Gemeinem Wacholder. Es wurden zehn Probeflächen (50x50 cm) an verschiedenen
Stellen in den Populationen gewählt. Von jeder Fläche wurde eine geobotanische
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Beschreibung gemacht. Der durchschnittliche Deckungsgrad der einzelnen Arten gründet

sich auf Beobachtungen in den zehn Probeflächen. Die Deckung wurde visuell bestimmt.

Außerdem wurde der Frequenzkoeffizient der Arten festgestellt (Tabelle l).
Die Lebensstadien bei Platanthera biþliaberthen auf der Einteilung von Wachramejewa

& Denissowa (1983). Für die morphologische Analyse wurden an blühenden Pflanzen

lolgende Parameter gemessen: die Höhe des Triebes (x), die Länge des Blütenstandes (y),

die Blütenzahl (z). Für diese Untersuchung wurden 27 Pilanzen ausgewählt. Aìs

Vergleichsmaterial wurden unsere Ergebnisse aus dem Bezirk Twer (1989) benutzt.

Morphologische Besonderheiten

Gewöhnlich besitzt Platanthera bifolia zwei unterirdische Knollen: eine ist im Vorjahr
gebildet worden und ist mit der überirdischen, wohl oder nicht blühenden Pflanze verbun-

den und die andere ist in der diesjährigen Wachstumsperiode entstanden und trägt die

Regenerationsknospe, aus der im nächsten Jahr wieder ein überirdischer Sproß wächst.

Im Bezirk Murmansk wurden Exemplare mit drei Knollen gefunden, das heißt aulJer den

schon beschriebenen Knollen gibt es noch eine dritte, runzlige Knolle von vielleicht zwei

Jahren alt (Fig. l). Wahrscheinlich läßt sich das daraus erklären, daß der Absterbungs-
prozeß an der Nordgrenze des Areals langsamer verläuft. Bei den Exemplaren mit zwei

Knollen ist die Narbe der drittletzten, schon abgestorbenen Knolle noch auf der älteren

Knolle erkennbar.

Eine interessante Erscheinung, die wir an der Nordgrenze des Areals fèststellen konnten,

war die Veringerung der Blätterzahl (Tabelle 2). In Mittelrußland haben die erwachsenen

Pflanzen, sowohl die vegetativen als auch die blühenden, zwei Blätter. Danach ist die Art
ja benannt worden. Im Bezirk Murmansk aber haben die vegetativen Exemplare nur ein

Blatt und auch die blühenden haben öfter ein Blatt als zwei. Die Form des Blattes hat

sich auch geändert, von elliptisch zu breitlanzettlich.
Wenn man die Pflanzen im Bezirk Murmansk mit denen im Bezirk Twer vergleicht, zcigt

es sich, daß die durchschnittliche Höhe des Stengels im ersteren Gebiet kleiner ist. Dies

trifft auch auf die Länge des Blütenstandes zu. Zudem ist die Zahl der Blüten pro Blüten-

stand dort deutlich geringer. Auffällig ist die Tatsache, daß die drei gemessenen Werte

im Bezirk Murmansk konstanter sind (Tabelle 3).

Populationsstruktur

In den untersuchten Populationen von Platanlhera bifolia wurden indiviuelle Pt'lanzen

aller Altersklassen (ausgenommen alte, nicht mehr blühende Exemplare) gefundcn:

Keimlinge (P), Jungpflanzen (J), unreife Pflanzen (I), vegetative (: nicht-blühende,

erwachsene) Pflanzen (V) und generative (: blühende) Pflanzen (G) (Fig. 2).

In den Populationen ist die Zahl der generativen Exemplare die größte. Die Summe der

Keimlinge, Jungpflanzen und unreifen Pflanzen ist aber ebenso groß wie die Zahl der
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generativen Individuen. Die Gesamtzahl der nicht-blühenden Exemplare (p+j+i+v) ist aber
viel größer als die der generativen. Daraus könnte man schließen, daß die Populationen
von Platanthera bifolia im Bezirk Murmansk sich in gutem Zustand befinden und sich
erlolgreich durch Vermehrung mittels Samen behaupten können.

Schlußfolgerung

Platanthera bifolia kennzeichnet sich an der Nordgrenze ihres Areals durch eine
Verringerung der gesamten Größe der Pflanze, eine Kürzung der Blätter, eine Ver-
schmälerung der Blattspreite und durch eine geringere Variationsbreite.
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Tabelle L.

Andromeda polifolia L.
Angelica sylvestris L.
Bartsia alpina L.
Calluna vulgaris (L.) Hill
Chamerion angustifolium (L.) Holub
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Dactylorhiza maculata (L.) Sóo

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.

Empetrum hermaphroditum Hagerup

Equisetum variegatum Schleich ex Vy'eb. et Mohr
Geranium sylvaticum L.
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.
Hieracium sp.

Ledum palustre L.
Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur

Listera ovata (L.) R.B¡.
Luzula pilosa (L.) V/illd.
Melampyrum pratense L.
Melampyrum sylvaticum L.
Moneses uniflora (L.) A.Gray
Orthilia secunda (L.) House

Oxycoccus microcarpus Turcz ex Rupr.
Platanthera bifolia (L.) L.C.M.Richard
Potentilla erecta (L.) Raeusch

Rubus chamaemorus L.
Sanguisorba polygama Nyl.
Saussurea alpina (L.) DC.
Selaginella selaginoides (L.) Link.
Solidago lapponica With.
Tofieldia pusilla (Michx.) Pers.

Vaccinium myrtilus L.
Vaccinium uliginosum L.
Vaccinium vitis-idaea L.

Durchschnittliche Deckung (Gd) und Frequenzkoeffizient (Kr) der
Begleitpflanzen in den 10 Probeflächen von Platanthera bfolia.

Gd (7o) Kç (Vo)

50

l0
20

50

l0
90
30
30

90
50

90
20
40

t00
50
l0
40

20
30
l0
l0
30

100

80
l0
90
l0
30
70

50
40

50
100

I

l0
3

5

5

6

I

5

l0
2

7

I

I

3

9

I

I

I

I

I

I

4
I

t6
I

7

5

I

l6
I

4
4
J
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2I

A

Figur 1. Habitus einer vegetativen (A) und einer generativen (B) Pflanze von
Platanthera biþlía.
I - vorjährige Knolle mit oberirdischem Sproß; 2 - junge Knolle mit Regenerationsknospe;
3 - etwa zwei Jahre alte Knolle; 4 - Narbe der alten Knolle; 5 - Wurzeln;
6 - Schuppenbhilter;7 - Scheidenblätter;8 - Laubblätter;9 - Blütenstand.

I
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Tabelle 2. Einige Charakteristiken der Lebensstadien von Platanthera bifolia

Keimlinge (P), Jungpflanzen (J), unreife Plìanzen (l), vegetative (: nicht-blühende,
erwachsene) Pflanzen (V) und generative (: blühende) Pflanzen (G)

Lebenstadium: P J G

durchschnittliche
Zahl der Blätter

durchschnittliche
Blattlânge (in mm)

Zahl der

Knollenlappen

Regeneration sknospe
(Größe in mm) t,5-2 3-5

t-2

t-2 l-2

8- r0 9-t2

50-60 60-70 45-70 tt2-130 l l5-130

39.2

Figur 2. Populationsstruktur 
I

P

J

V

G
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Tabelle 3. Morphometrie der Generativsprossen von Plalanthera bífolìa

Höhe des Stengels Länge des

Blütenstandes

Zahl der Blüten

Gebiet: Twer Murmansk Twer Murmansk Twer Murmansk

i
ô

35,5 25,8
10,2 4,7

8,8
3,6

7,1

| ,'7

I 1,0

2,1

15,3

4,4

X - mittlere Größe (cm); õ - Standardabweichung (cm).

In Twer wurden die Messungen (n:16) 1989 durchgeführt und in Murmansk (n:27) 1992.
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BOEKBESPREKING

Pierre DELFORGB: GUIDE DES ORCHIDÉBS D'EUROPE, D'AFRIQUB DU
NORD ET DU PROCHE ORIENT. Delachaux et Niestlé, Lausanne 1994.

Het eerste dat bij het in de hand nemen van dit boek opvalt, is de dikte. Terwijl hoogte
en breedte niet erg afwijken van het lormaat van Buttlers boek, is het tweemaal zo dik.
De verklaring hiervoor vindt de lezer al snel: het boek beschrijlt 375 soorten tegen 2 I 6

bij Buttler en heeft bovendien een uitvoeriger inìeiding. De inleiding bevat lezenswaar-
dige hoofdstukjes over de bouw van bloem en plant, de levenswijze, de vermenigvuldi-
ging, de bestuiving en ook zelfbestuiving en apomixie. Belangrijk is het hoofdstuk over
soortbegrippen. Er zijn diverse opvattingen over wat een soort is en men moet het
waarderen dat Delforge als eerste auteur op het gebied van Europese orchideeën ecn

overzicht daarvan tracht te geven. Dit houdt natuurlijk niet in, dat men het met zijn
opvattingen ook eens dient te zijn. Delforge hangt de idee van de evoluerende soort aan.

Kort samengevat heeft iedere soort zijn evolutionaire geschiedenis en zo kan er daarom
van iedere soort een soort genealogie worden opgesteld. De reconstructie van de

stamboom is gebaseerd op het onderzoek van zgn. claden, twee soorten atkomstig van
dezelfde voorouders maar verschillend in één eigenschap. Naar mijn overtuiging leidt
alleen al de theoretische basis van dit soortbegrip er toe, dat soorten worden onder-
scheiden, waar anderen nog spreken van variëteiten of ondersoorten. In de praktijk blijkt
dit te kloppen gezien de al genoemde verhoging van het aantal beschreven soorten. Ovcri-
gens ziet men op vele ter¡einen van de biologie de laatste jaren een soort rrdevaluatie" van
het soortbegrip. Tenslotte verdienen naar mijn mening Deltbrge's kritische kanttekeningen
bij de toepassing van biostatistische metingen ook ieders aandacht.

Wat is de waarde van dit boek, als men het met het gehanteerde sooftbegrip niet eens is?

In ieder geval is het een vrijwel complete verzameling van tegenwoordig ondersche iden
taxa, rijkelijk voorzien van synoniemen, en over het algemeen met goede foto's geïl-
lustree¡d (% pagina groot); soms ook met verklarende schetsjes. Het is als hct ware de

actueelste iconografie van de Europese orchideeën. Voor geslachten en voor groepen

daarbinnen zijn er goede determinatiesleutels. Meer ervaren gebruikers die van de sleutels
gebruik maken, kunnen, als zij het gevonden taxon niet als zelfstandige soort ervaren, in
de synonymie altijd de recentste benaming als variëteit of ondersoort vinden. Een

vertaling in het Duits en zo mogelijk ook in het Nederlands zou het boek voor meer
mensen toegankelijk maken en wellicht in de diverse Europese werkgroepen tot meer
discussie over het soortbegrip leiden.

D.W. Kapteyn den Boumeester
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