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Water en orchideeën

De rol van water ¡n het ecosysteem, geÏllustreerd aan
de hand van het Dwingelderveld

H. Dexren

Summary

Jhe Nationaalpark Dwingelderveld in the Pro-
I vince of Drenthe is the most important wet

heath-land in Western Europe. The author descri-
bes the water supply of the area, which during the
last century has been affected by drainage, culti-
vation and forestation. The measures taken to re-
establish as far as possible the former situation
are discussed.

West-Europa. Behalve door natte heide staat het
Dwingelderveld bekend om de vele vennen, die
eveneens niet zonder voldoende water van goede
kwaliteit kunnen bestaan, Doordat er veel veran-
derd is in het gebied zelf, maar ook daar buiten,
stroomt regenwater tegenwoordig veel sneller
weg uit het gebied dan vroeger. De beheerders
werken echter hard aan de verbetering van de wa-
terhuishouding.

Zusammenfassung

Der Nationaalpark Dwingelderveld in der Provinz
Drenthe ist das wichtigste Feuchtheidegebiet
Westeuropas. Der Autor beschreibt den Wasser-
haushalt des Gebiets, das in diesem Jahrhundert
durch Entwässerung, Kultivierung und Bewaldung
beeinträchtigt worden ist. Die Maßnahmen, die
jetzt genommen werden um die alte Lage so viel
wie möglich wiederherzustellen, werden kurz be-
sprochen.

Water is van levensbelang voor mens, plant en
dier, Ook orchideeën kunnen niet zonder. Orchi-
deeën reageren verschillend op het aanbod van
water. Dit heeft alles te maken met de plaats van
orchideeën binnen verschillende levensgemeen-
schappen in het landschap. ln dit artikel probeer ik
op een eenvoudige wijze aan te geven waar orchi-
deeën in het hydrologische systeem voorkomen.
De plaats van orchideeën in het landschap zal ik il-
lustreren aan de hand van het Dwingelderveld. De
in dit artikel genoemde orchideeën komen niet al-
le meer in het Dwingelderveld voor, maar vroeger
zeer waarschi¡nlijk wel. Ook een natuurgebied als
het Nationaal Park Dwingelderveld kan niet zon-
der water. Het Dwingelderveld staat internationaal
bekend als belangrijkste natte heidegebied in

Een belangrijke kringloop

Water circuleert in een kringloop. Door verdam-
ping van water in de oceanen ontstaat een vochti-
ge atmosfeer. Door afkoeling in hoger gelegen
luchtlagen vormen zich met regendruppels gevul-
de wolken. Door wind van zee stroomt deze voch-
tige lucht over het land uit. Op gezette tijden valt er
neerslag uit de bewolking. Een gedeelte van de
neerslag verdwijnt snel door verdamping. Van de
neerslag die niet snel verdampt, stroomt een deel
door slenken en beken oppervlakkig weg, terwiil
een ander deel door de bodem wordt opgenomen.
Dat water zakt in onze zandbodem langzaam weg
totdat het een ondoorlatende laag tegenkomt. ln
het Dwingelderveld bestaat deze laag vooral uit
keileem. De keileem is een restant van de voor-
laatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden. Door de
gletschers werden rotspuin, grind en leem ver-
mengd tot een compacte massa van wisselende
dikte. Na het smelten van de ijskap bleef dit mate-
riaal achter. Later is daar door de wind fijn zand
over heen geblazen, zodat de keileem meestal
niet vlak onder de oppervlakte zit, maar een paar
meter daaronder. Een deel van het water stroomt
over de keileemlaag zijdelings weg. ln lager gele-
gen gebieden, zoals een slenk in de heide, komt
het weer als kwelwater aan de oppervlakte. Toch
lukt het een deel van het water om heel langzaam
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door de keileemlaag verder naar beneden te zak-
ken totdat het weer een nieuwe harde laag tegen-
komt. Ook dit water komt na vele jaren weer als
kwelwater in een beekdal aan de oppervlakte. Via
de slenken en beken stroomt het water daarna
weer richting zee, zodal de kringloop is voltooid.

Water in laagtes en vennen

ln het Dwingelderveld zit de keileemlaag onder
een groot deel van het gebied. ln de slenken en
beekdalen is de keileem plaatselijk verdwenen. ln
het veld is een grote afwisseling te zien van droge
zandruggen en natte laagtes. Vanuit hoger gele-
gen zandruggen stroomt water over de keileem
naar de slenken. Het water neemt, terwijl het over
de keileem stroomt, mineralen op, waardoor het
enigszins van samenstelling veranderl. ln de slen-
ken en het beekdal buiten het park komen dan ook
planten voor, die niet alleen méér behoefte aan
water hebben, maar ook prijs stellen op de mine-
ralen, die door het kwelwater worden aangevoerd.
Voorbeelden van dergelijke planten zijn Dactylo-
rhiza maculata in heideslenken en D. incarnatain
het beekdal. Wel verschilt kwelwater in beekdalen
(rijk) en slenken (arm) in mineraalrijkdom. Uiter-
aard komen ook tussenvormen voor. Mineraalarm
kwelwater is veelal een kofte tijd in de bodem ge-
weest, terwijl zeer mineraalrijk kwelwater een zeer
lange, soms duizenden jaren lange, verblijftijd in
de bodem heeft gekend. Het mineraalarme water
is vaak ondiep in de bodem over een keileemlaag
naar een slenk of beekdalflank afgestroomd. Wa-
ter dat door de keileem heen is gedrongen en via
dieper gelegen lagen is afgestroomd, is veel lan-
ger in de bodem aanwezig geweest en heeft in die
tijd veel meer mineralen opgenomen. Samen met
verschillen in hoogteligging tussen slenken en
zandruggen, zorgen verschillen in de samenstel-
ling van het kwelwater voor variatie in het ecosys-
teem.
ln sommige slenken, zoals in de Holtveenslenk en
enkele andere slenken met vennetjes, is hoog-
veen ontstaan. Deze gebieden zijn door het in-
waaien van zand afgesloten van de rest van de
slenk. Hierdoor kon het water niet weg. ln het wa-
ter gingen veenmossen en andere planten groei-
en. Op weer andere plaatsen zijn laagtes onstaan,

doordat het dekzand hier is weggestoven tot op de
keileemlaag. Deze laagtes vulden zich met water,
waarna ook daar veenvorming op gang kon ko-
men. Mensen hebben hier in meer recente tijden
tuÍ gegraven, zodat het veen weer verdween en
de laagtes zich met water vulden. De Davidsplas-
sen zijn een karakteristiek voorbeeld van plassen,
die op deze wijze zijn ontstaan.
Veel van de beroemde vennen in het nationaal
park hebben een andere ontstaansgeschiedenis.
Tussen 18.000 en 23.000 jaar geleden was het zo
koud, dat het water in de bodem bevroor. Er ont-
stonden ijslenzen, die aangroeiden tot een ge-
deeltelijk met grond bedekte ijsheuvel. De grond
schoof tijdens het doorgroeien van de ijsheuvel
naar de buitenzijde weg. Na het warmer worden
van het klimaat smolt het ijs en bleef een waterge-
vulde kom over. ln de kom ontstond na verloop
van tijd hoogveen en verdween het open water.
Het Smitsveen is een voorbeeld van een ven dat
op deze wijze is ontstaan.

Van water afhankelijk

De levensgemeenschappen van natte heide,
hoogveen, vennen en venranden zijn afhankelijk
van voldoende water van de juiste kwaliteit. De ar-
moede aan voedingstoffen zorgt hier voor een rij-
ke natuur. De planten- en diersooften in dit milieu
zijn daardoor uniek en onvervangbaar. Veel soor-
ten die hier voorkomen, zijn tegenwoordig ernstig
bedreigd enzeldzaam.
Als we een denkbeeldige lijn trekken vanaf een
hoog gelegen zandige rug naar het hart van een
ven, komen we heel wat overgangen tegen. Denk
aan de overgang van droog naar nat en van mine-
raalrijk naar mineraalarm. Zo'n overgang noemen
we een gradiènt. Op allerlei plaatsen op die gra-
diënt vinden planten en dieren hun eigen plekje.
Boven op de zandrug zijn vooral droogteminnende
planten aanwezig, zoals Calluna vulgaris en
Deschampsia flexuosa. ln dit milieu komen vrijwel
nooit orchideeën voor. Wel zijn de omvangrijke
droge, zandige delen van belang als inzijggebied.
Dit betekent dat hier regenwater inzijgt in de bo-
dem, water dat met een verschillende verblijftijd in
de bodem vaak later in lager gelegen gebieden
weer tevoorschijn komt.
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Lager op de flauwe helling is de keileem wat dich-
ter bil de oppervlakte, waardoor er wat mineraalrij-
ke leem in het zand aanwezig is. Hier komt vooral
een grazige vegetatie voor, het heischrale gras-
land. Soms is hier al een zeer lichte vorm van kwel
te herkennen. Door de nog geringe aanrijking met
mineralen is het water mineraalarm. Op deze
plaats in het systeem kunnen Dactylorhiza macu-
lata en Platanthera bifolia al voorkomen. Deze
soorten kunnen ook voorkomen op plaatsen waar
de keileem dagzoomt, zonder de aanwezigheid
van kwelwater.
Nog wat lager op de gradiënt wordt het wat voch-
tiger doordat er meer regenwater stagneert of
doordat er wat meer kwelwater opborrelt. Hier
doel Erica tetralixhaar intrede. Hier en daar zijn al
wat veenmossen te vinden. Als er ook sprake is

van wat lichte kwel, voegen zich sooften als Nar-
thecium ossifragum en weer Dactylorhiza macula-
ta en eventueel Platanthera bifoliabii E. tetralix.
Soms is een lichte kwelstroom gedurende een
korte periode in het voorjaar voldoende om de or-
chideeën hier een vestigingskans te geven. Op
plaatsen waar bijvoorbeeld door reeën, schapen
of runderen paadjes zijn ontstaan, vinden we een
pioniersvegetatie met bijvoorbeeld Lycopodium
inundatum. Op deze plaatsen kunnen orchideeën
prima kiemen. Tussen de E. tetralix hoort ook
Gent¡ana pneumonanthe thuis,
Weer wat lager is het echt nat Erica tetralix, Moli-
nia coerulea en Eriophorum angustifolium en veel
veenmossen bepalen hier het beeld. Vaak is het
hier door het verzamelen van regenwater behoor-
lijk zuur. Orchideeën zullen hier niet snel gevon-
den worden.
Wel komen orchideeën in met kwelwater gevoede
beekdalvegetaties voor, soms zelfs in groten geta-
le. Ook hier is een gradiënt te herkennen. Aan de

hoge rand van het beekdal, op de grens van heide
en grasland, lijkt de situatie op het hierboven aan-
gegeven heischraal grasland. Wat lager komt enig
vrij mineraalarm kwelwater in de wortelzone voor.
Dactyl o rh i za m a c u I ata, P I atanthera b ifo I i a, Li ste ra
ovata en vroeger Coeloglossum viride en Spiran-
thes spiralisvinden hier hun optimum. Nog lager is
de kwelstroom sterker, tot wel 3 mm per dag.
Vooral in sloten is de kwelstroom te herkennen
aan het roestkleurige water ten teken dat hier ii-

zerrijk water omhoog komt. lndien het water iizer-

rijk, maar vrij arm aan calcium is, zullen grasland-
vegetaties met D. majalis en D. praetermissa
voorkomen. D. praetermissa heeft iets meer voor-
keur voor calciumrijk grondwater. Ook beekdal-
bossen kunnen voorkomen met bijvoorbeeld Lis-
tera ovata. ls het kwelwater in ieder geval
gedurende een korte tijd in het vooriaar goed voor-
zien met calcium, dan kunnen rijke blauwgraslan-
den worden aangetroffen. Dit kunnen zeer orchi-
deeènrijke vegetaties zijn. Al naar gelang de
intensiteit en de calciumrijkdom kunnen sooden
voorkomen als D. incarnata, Epipactis palustris,
D. praetermissa, Gymnadenia conopsea en zelfs
Lipails loeselii. ln het laagveengebied aan de rand
van het Drents plateau, zoals in de Wieden, wor-
den de mineralen niet door directe kwel vanuit de
inzilggebieden in bijvoorbeeld het Dwingelderveld
aangeleverd, maar via met kwelwater verrijkte slo-
ten van verder weg. De drijvende kragge waarop
soortenrijke vegetaties voorkomen, wordt van on-
deruit door middel van slootwater voorzien van mi-
neralen. Hierdoor is ook hier plaats voor de eerder
genoemde orchideeënsoorten. Ook in vennen is
water van levensbelang voor de ontwikkeling van
karakteristieke levensgemeenschappen. Als veen-
mossen in het ven de overhand hebben gekregen,
zien we hier een groene vlakte waarin zich veen-
slenken en -bulten bevinden. ln de slenken komen
vooral soorten voor als Bhynchospora alba en
Drosera rotundifolia, terwijl op de bulten Andro-
meda polifolia, Oxycoccus palustris en Drosera
rotundifolia groeien. Ook in dit veensysteem kan
enige aanrijking met licht mineraalrijk grondwater
plaatsvinden, waardoor het milieu geschikt is voor
zeldzame sooden als Hammarbya paludosa en
Dactylorhiza sphagnicola. Bij afwezigheid van or-
chideeën is dit milieu te herkennen aan het voor-
komen van Menyanthes trifoliata. Er komen behal-
ve orchideeën enkele zeer zeldzame vlinder- en
libellensoorten voor.
Zelfs in ogenschijnlijk droge bossen kan een heel
lichte vorm van kwel voorkomen. Zo komen Llste-
ra cordataen Goodyera repensvooral voor in tus-
sen stuifheuvels gelegen kommen in dennenbos.
Hier zijn zowel de bodem als het microklimaat
vochtiger, waardoor deze kritische soofien hier
kunnen voorkomen.
Over het algemeen zijn de levensgemeenschap-
pen van natte heide en veen afhankelijk van voed-
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selarm water. Komen er bijvoorbeeld door de mest
van meeuwen veel voedingsstoffen in het water,
dan verandert de samenstelling van de planten-
en dierenwereld ingrijpend. Veel meer gewone
soonen komen dan in de plaats van de karakteris-
tieke sooften van heide en veen.

Te weinig water....

Door veranderingen in de laatste eeuw is de wa-
terhuishouding in het Dwingelderveld en wijde om-
geving nogal veranderd. Tegen het einde van de
vorige eeuw zijn sloten en greppels gegraven om
veentjes te ontwateren. Zodoende kon men mak-
kelijker turfgraven. ln het begin van deze eeuw zijn
tijdens de bebossing van grote delen van het oor-
spronkelijke heidelandschap veel greppels en slo-
ten aangelegd. Gronden die niet werden bebost,
zijn tijdens de ontginning voor de landbouw ont-
waterd. Rond het Dwingelderveld zijn beken als
de Ruiner A en de Dw¡ngelderstroom na de Twee-
de Wereldoorlog rechtgetrokken en zijn tijdens
ruilverkavelingen in en buiten het beekdal diepe
sloten aangelegd. Hierdoor konden de boeren vrij-
wel het hele jaar door de eertijds natte graslanden
met zware machines berijden. Een ander gevolg
was, dat kwelwater werd weggevangen door die-
pe sloten en dat dit belangrijke water niet meer in
de wortelzone van de vegetatie kon doordringen.
Soms zijn kwelinvloeden nog wel in sloten te her-
kennen. Helaas is door het hoge bemestingsni-
veau het ook hier voor veel kritische soorten on-
mogelijk zich te handhaven.
Enclaves als het Noordenveld zijn eveneens inge-
richt voor moderne landbouw. Door al deze maat-
regelen wordt het regenwater veel sneller afge-
voerd dan vroeger. Een kleiner deel dan eerlijds
kan de bodem nog inzakken. Het gevolg is, dat de
grondwaterstand in de heide, maar ook in het bos
en het beekdal duidelijk is verlaagd.
De beheerders meten regelmatig de grondwater-
stand in speciaal hiervoor aangebrachte peilbui-
zen. ln de peilbuizen kan de schommeling van het
grondwater worden gevolgd. Het verschil in bij-
voorbeeld een lage stand in de zomer en een
hogere stand in de winter is gemakkelijk uit de re-
sultaten af te leiden. Ook kunnen langjarige ver-
schillen worden gemeten. Hieruit blijkt duidelijk,

dat de grondwaterstand aanmerkelijk is gedaald
en dat verdroging zijn intrede heeft gedaan. Ook in
het veld is dit te zien. Vennen vallen eerder droog
en planten en d¡eren van natte biotopen zijn in
aantal teruggelopen. De eefiijds zo fraaie en be-
roemde natte heide en de befaamde veentjes
staan op het spel. Het spreekt voor zich dat orchi-
deeën die het van zeer minitieus op elkaar afge-
stemde processen moeten hebben, al gauw het
loodje leggen.
Behalve de grondwaterstand is hier en daar ook
de kwaliteit van het water veranderd. Doordat op
sommige plaatsen voedselrijk landbouwwater via
sloten dwars door heide en vennen werd afge-
voerd, is het hier thuishorende voedselarme ka-
rakter veranderd in een voedselrijker geheel. Ster-
ke plantensoorten als Jucus effusus en Typha
latifolia nemen de plaats in van Erica tetralix en
Narlhecium ossifragum. Het gevolg van al deze
veranderingen is, dat het karakteristieke land-
schap met zijn kenmerkende planten en dieren
onder druk staat.

Werken aan herstel

Het herstellen van de oospronkelijke waterhuis-
houding is niet iets wat snel uitgevoerd kan wor-
den. Veranderingen die in tientallen jaren tijds zijn
opgetreden, kunnen niet in enkele jaren worden
teruggedraaid. Tevens moet bij de inrichting van
het natuurgebied rekening gehouden worden met
de belangen van anderen, zoals boeren. De be-
heerders werken voor het herstel samen met het
waterschap. Samen worden onderzoeken uitge-
voerd, waaruit oplossingen kunnen worden afge-
leid. Belangrijk is dat geen druppel water het ge-
bied onnodig verlaat.
ln het nationaal park worden sloten en greppels,
die niet nodig zijn voor de afvoer van water, ge-
dicht. Sommige vennen zijn vanwege de turfwin-
ning ontwaterd. De afvoersloten van een dergelijk
ven kunnen opgeheven worden. Tijdens de ont-
ginning zijn sloten en greppels gegraven voor de
bosbouw. Op zoveel mogelijk plaatsen dichten de
beheerders de greppels en sloten weer. Bomen
verdampen meer water dan heide. Daarom wor-
den soms ook bosgedeelten gekapt, zodat het
door de verminderde verdamping natter wordt.
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Meestal is het hoofddoel bij zulke ingrepen het
herstellen van het oorspronkelijke, natte natuurge-
bied, zoals in het Koelevaartsveen. Wanneer land-
bouwpercelen binnen en buiten het Dwingelder-
veld door de beheerders worden gekocht, wordt
ook hier de ontwatering via sloten gestopt. Helaas
liggen er nog enkele tientallen hectares landbouw-
grond in het gebied, zodat nog niet al deze gron-
den weer voor de natuur kunnen worden ingericht.
Aankopen van deze gronden is dringend noodza-
kelijk.
Vennen die door landbouwwater zijn vervuild, wor-
den opgeknapt door de venbodem uit te baggeren
en de randen te plaggen. Met de afvoer van bag-
ger en plaggen verdwijnen veel van de voedings-
stoffen, zodat het voedselarme milieutype, inclu-
sief de daarbij behorende karakteristieke planten-
en diersoorten, weer een kans krijgen. Buiten het
nationaal park werkt het waterschap aan het ver-
hogen van de grondwaterstand zonder de boeren
en bewoners het werken en wonen onmogelijk te
maken. Zo is een aantal stuwen in de beekdalen
geautomatiseerd. Hierdoor kan het waterschap
veel nauwkeuriger de waterstand regelen. Het
voordeel hiervan is, dat bij grote hoeveelheden
neerslag de stuw snel naar beneden gaat, tenntijl

de rest van de tijd de stuw op een zo hoog moge-
lijk peil blijft staan. Hierdoor "zuigt" een ontwate-
rende gekanaliseerde beekloop minder hard het
kwelwater onder het Dwingelderveld weg. ln aan-
gekochte percelen in het beekdal kan de beheer-
der beginnen met het herstel van kwelafhankelijke
graslandvegetaties. Hiervoor wordt water in grep-
pels en sloten opgestuwd, zodat kwelwater vooral
in de sloten, maar mogelijk ook in de wortelzone in
percelen weer een kans krijgt. Samen met de be-
heerder werkt het waterschap ook aan het omlei-
den of dichten van sloten, die water uit het Dwin-
gelderveld afvoeren. Zo is een diepe sloot die het
Holtveen ontwaterde, gedicht nadat het water via
een andere weg kon worden geleid. Toch blijven
de beheerders, samen met het waterschap, nog
jaren bezig met het oplossen van knelpunten. Het
zal dan ook nog wel een tijdje duren voordat het
Nationaal Park Dwingelderveld en zijn wijde om-
geving zijn verbleekte faam als belangrijk nat en
orchideeénrijk natuurgebied weer geheel kan
waarmaken.

H. DErxen
Mortonhof 42
7908 AP Hoogeveen
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Zweetvliegen en Epipactis helleborine

N. A. v¡ru oen Cr¡rcer

Summary

f\n the Dutch isle of Terschelling Epipactis hel-
Yl leborine is a common species. During a visit
on the 26th of July 1994 the author observed ma-
ny plants with a lot of aphids and 'milking'ants. On
some of the plants, however, he observed hover-
flies of the species Episyrphus balteatus. The lar
vae of this species are known to eat aphids and
may be this is the reason for the presence of the
hover-flies. The author draws a parallel with Epr-
pactis veratrifolia.

Zusammenfassung

Auf der niederländischen Watteninsel Terschelling
isl Epipactis helleborine eine häufige Erschei-
nung. Am 26. Juli 1994 beobachtete der Autor
viele Pflanzen mit Blattläusen und 'melkenden'
Ameisen. Auf manchen Pflanzen aber saßen
Schwebfliegen der Arl Episyrphus balteatus, des-
sen Larven Blattläuse fressen. Der Autor zieht ei-
nen Vergleich mit Epipactis veratrifolia.

Tijdens één van mijn bezoeken aan het eiland Ter-
schelling, om precies te zijn op 26 juli 1994, kwam
ik langs een bospad bloeiende exemplaren tegen
van Epipactis helleborine. Niets bijzonders, want
met name op omgewoelde plaatsen vind je ze er
altijd. Het waren dan ook niet zozeer de planten
als wel de daarop levende insecten, die mijn aan-
dacht trokken. Op een aantal planten zag ik
zweefvliegen zitten van de soort Episyrphus balte-
afus. Ook zag ik bladluizen en mieren. Vooral
(zwarte) bladluizen zijn regelmatig op de Breed-
bladige wespeorchis en aanverwante soorten aan
te treffen en vormen een ernstige bedreiging voor
de planten, omdat ze veel suikers uit de bastvaten
halen en daarmee veel van de bouwstoffen, die de

plant normaliter in zaden investeert, weghalen.
Zulke planten zien er in de regel dan ook behoor-
lijk minnetjes uit.
De bosmieren waren druk bezig met het betrom-
melen van de bladluizen om hen te prikkelen tot
het afscheiden van suikers.
De bladluizen gebruiken voor hun metabolisme de
in de opgenomen sappen aanwezige eiwitten en
slechts een deel van de koolhydraten. Het teveel
aan suikers, in relatie tot een evenwichtige voe-
ding, gaat er aan de achterzijde als zogenaamde
honingdauw via twee sifons weer uit. De bosmie-
ren zullen ongetwijfeld ervoor zorgen, dat hun sui-
kervee op zoveel mogelijk geschikte planten te-
rechtkomt.
De zweefvliegen zaten tussen de bloemen op al-
lerlei plaatsen, meestal op de stengel, en het was
niet zo duidelijk, wat ze er uitspookten. Dit soort
zweefvliegen heeft in ieder geval bladluisetende
larven en het is dus niet onaannemelijk, dat ze be-
zig waren hun eieren zoveel mogelijk in bladluizen
af te zetten. Anderzijds is het ook denkbaar, dat ze
net als de mieren op zoetigheid afkwamen, hoe-
wel ze dan eigenlijk alleen het gemorste sap, bijv.
aan de uiteinden van aangeprikte bastvaten, te
pakken zouden kunnen krijgen, want ze zijn niet
zoals de mieren suikermelkers. Daarnaast kunnen
ze ook de in de bloemen voorkomende nectar op-
likken.
Opvallend was, dat waar bosmieren op een plant
voorkwamen, geen zweefvliegen zaten en omge-
keerd. Van de mieren is bekend, dat ze andere in-
secten weren van planten waarop bladluizen zit-
ten. ln dit geval van bladluisvijandige zweefvliegen
is het dan ook een versterking van de mutualisti-
sche relatie tussen mieren en bladluizen. De 'wol-
ven'worden van het 'vee'geweerd.
Het spreekt dat ik onmiddellijk moest denken aan
de bestaande relatie tussen zweefvliegen, waar-
onder eveneens Syrphidae, en Epipactis veratrifo-
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lia. Op 1 mei 1995, tijdens een bezoek aan Cy-
prus, was ik in de gelegenheid om deze plant te
bekijken en te fotograferen op de bekende vind-
plaats bij Limassol aan de weg naar Paphos in het
militaire garnizoen.
Dafni en lvri bestudeerden de bestuiving van deze
orchidee en ontdekten dat een achttal soorten
zweefvliegen als bestuivers optrad. Van de soort
Sphaerophoria rueppelli veftoonden op of bij de
orchideeën zittende mannetjes territoriaal gedrag
rond de planten. Als er andere mannetjes aanvlo-
gen, werden ze weggejaagd, met vrouwtjes pro-
beerden ze te copuleren. De mannetjes likken van
tijd tot tijd nectar in de bloemen, waarbij ze pollinia
oppikken. De vrouwtjes proberen eieren te leggen
op de lip of op andere bloemdelen, waarbij ze
waarschijnlijk aangetrokken en misleid worden
door de zwarte bobbeltjes op het epichiel, die in
vorm en kleur bladluizen nabootsen. Ook zouden
er olfactorische prikkels van de bloem uitgaan,
m.a.w. geuren, en ook zouden tactiele prikkels
een rol kunnen spelen bij het eieren afzetten. Ook
de wijfjes kunnen al doende bestuiven.
Vrouwtjes van zeven van de acht aangetroffen
sooften zweefvliegen werden aangetroffen bij het
leggen van eieren. Het waren alle soorten met
bladluisetende larven.

Het is begrijpelijk dat een waarschijnlijk al zeer
lang bestaande relatie tussen wespeorchissen en
bladluizen evolutionair gezien een aanleiding kan
zijn tot het ontwikkelen van deze vorm van pseu-
doparasitisme. Het is ook denkbaar en zelfs heel
waarschijnlijk, dat deze relatie tussen Epipactis
veratrifolia en een aantal soorten zweefvliegen
niet op zichzelf staat. Het zou daarom interessant
zijn nader studie te maken van de relatie tussen
zweefvliegen en E. helleborine in onze eigen om-
geving. Helaas is een enkel dagje Terschelling
geen geschikte gelegenheid om de hele relatie te
ontrafelen.
Het minste wat je er van kunt zeggen is, dat we
hier mogelijk met een voorstadium te maken heb-
ben van wat zich bij Epipactis veratrifolia heeft ont-
wikkeld tot een exploitatie van het eileggedrag van
de zweefvliegen. Wie weet, is er ook bij E. helle-
borine meer aan de hand. lk zal er zeker vaker op
gaan letten en hoop dat dit artikeltje een stimulans
is voor anderen om hetzelfde te doen.

N. A. v¡ru oeR Ctruoer
Hooiweg 185
9765 EG Paterswolde

EuRoRcurs 9, 1997 11



De Bijeorchis (Ophrys apifera) in de Amsterdamse
Waterleidingduinen

D. W. Knprey¡¡ oeru BouH¡eesrEn

Zusammenfassung

\ /on einem Teil einer Ophrys apifera-Populalion
V wurden die lndividuen auf zwei Beobach-

tungsflächen von je 1 m'über 7 Jahre beobachtet.
Obwohl über das Leben einzelner lndividuen Er-
kenntnisse gesammelt werden konnten, waren die
Flächen zu klein um Erkenntnisse über die ganze
Population zu gewinnen - im Gegensatz zu Írühe-
ren Untersuchungen an Listera ovata.

Summary

Out of a population ot Ophrys apiferain the dunes
of the waten¡rorks of Amsterdam the individuals on
two areas of 1 m'? each were observed over a period
of seven years. Though knowledge of the live of
single individuals was gained, the areas were too
small to gain understanding of the whole population
- in contrast with former research on Listera ovata.

Start van het onderzoek

Ophrys apifera groeil op één plaats op een ka-
naaloever in de AW-duinen. De eerste vondst da-
teerde van 1988: één bloeiend exemplaar werd
toen waargenomen. ln 1989 was exemplaar a01
in ieder geval bloeiend aanwezig. Twee andere
exemplaren werden toen ook bloeiend gezien,
maar het is niet na te gaan, of dit inderdaad de
nummers b01 en b02 betrof (Kapteyn den Bou-
meester, 1990).

Sinds 1990 zijn de planten op twee kwadraten van
ieder 1 m'? individueel gevolgd. De kwadraten (A
en B) zijn zodanig bepaald, dat de drie bloeiende
planten van 1990 er binnen vallen. De onderlinge
afstand van A en B bedraagt 8 meter. De planten

in kwadraat A zijn a01 tot a09 genummerd, in
kwadraat B beginnen de nummers met een 'b'.
Toen ook buiten de kwadraten planten werden ge-
vonden, werden die planten globaal gevolgd om te
controleren of de waarnemingen op de geringe
proefoppervlakte vergelijkbaar waren met de tota-
le ontwikkeling van de groeiplaats. De proefopper-
vlakte is zo gering gehouden om althans op die
plaatsen iedere -ook heel kleine- nieuwe plant tij-
dig te kunnen ontdekken.
Op hoekpunten van de kwadraten zijn stukken ij-
zeren gaspijp in de grond geslagen, zodat ze met
behulp van een metaaldetector kunnen worden te-
ruggevonden. Door de positie van de planten op
de x- en y-as van het kwadraat nauwkeurig op te
meten, kunnen de indlviduele planten door de ja-
ren heen worden gevolgd.

Ontwikkeling van de populatie

Hoewel niet uit het oog moet worden verloren, dat
het aantal onderzochte planten gering is, lijken de
waarnemingen erop te wijzen, dat een goed bloei-
jaar in B niet samenvalt met een goede bloei in A.
Gezien de oppervlakte waarover de totale popula-
tie zich al spoedig verspreidde, werd buiten de
kwadraten vooral op bloeiende planten gelet. Het
totaal aan planten op het betreffende stuk oever
(bloeiend + niet-bloeiend) bedroeg 26 (12+14) in
1991, 29 (18+11) ¡n 1992, 28 (14+1Q in 1993,
minder dan 20 in 1994 en 5 (4+1) in 1995. ln 1995
werd in de beide kwadraten helemaal geen Ophrys
apifera aangetroffen. ln 1996 waren er buiten de
kwadraten slechts enkele bloeiende planten (zie
verdertabel 1).
De snelle verspreiding over een groot oppervlak in
de jaren 1991-1994 heeft de representatieve
waarde van de twee kwadraten voor de gehele
populatie sterk verminderd. Een vergelijkbaar on-
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derzoek naar individuen van Listera ovata (Kap-
teyn den Boumeester, 1989) diende als voorbeeld
voor dit onderzoek en was door de geringere mo-
biliteit van de populatie veel succesvoller.
De populatie heeft in 1995 en 1996 slechte jaren
beleefd. Er moet wel op worden gewezen, dat
Ophrys apifera bekend staat om de grote schom-
melingen in het jaarlijkse aantal bloeiende planten.
Het aantal individuen (bloeiend + nietbloeiend) is
echter vaak veel stabieler. Binnen de kwadraten
werden in 1995 in het geheel geen planten aange-
troffen en in 1996 drie. Gezien het geringe aantal
bloeiende planten, dat buiten de kwadraten is ge-
vonden, moet in het gehele groeigebied met een
afname van de populatie worden gevreesd. Op de
mogelijke oorzaken wordt hieronder ingegaan.

Verrassend is het verschijnen in 1991 en 1992 van
bloeiende planten op plaatsen waar het jaar tevo-
ren geen niet-bloeiende planten waren gevonden.
Het bloeigedrag kan niet overtuigend monocarp
worden genoemd, hoewel in de literatuur hiervan
vaak sprake is.

De rozetten van de Bijeorchis verschijnen voor het
grootste deel al in het najaar, voor een kleiner deel
pas in het vroege voorjaar. ln tegenstelling met de
bevindingen van Wells & Cox (1991) lijkt dit niet al-
tijd met de grootte van de planten samen te han-

gen. Kleine blaadjes (jonge en zwakke planten)
zijn in mei vaak al weer verdwenen. Dit komt wel
overeen met de waarnemingen van Stahl (1993)
en Wells & Cox (1991).

Vorst kan weliswaar schade aanrichten (zwarte
bladpunten en vlekken), maar zelden of nooit lij-
ken gehele bladeren te gronde t-Qaan. Bij een
nog lopend onderzoek aan groeiplaatsen van An-
acamptis pyramidalis is de indruk ontstaan, dat
een wat hogere omringende vegetatie, al dan niet
afgestorven, vorstschade voorkomt en dat vooral
rozetten op laagbegroeide, open plaatsen door
vorst beschadigd kunnen worden.
ln november 1990 stond het water in het kanaal
ca. 25 cm hoger dan in de zomer. Rond a01 stond
het water ter hoogte van het maaiveld. ln mei 1991
stond het water nog wat hoger. Plant a01 stond ca.
3 cm onder water en bij b03 stond het water ter
hoogte van het maaiveld. ln juni werd het normale
peil weer bereikt. Uit de grafiek kan geconclu-
deerd worden, dat beide planten niet onder de ho-
ge waterstand geleden hebben.

Wel is de afkalving van de oever van invloed ge-
weest. De oever liep aanvankelijk vrij geleidelijk af
naar het kanaal, maar de overgang van land naar
water is in de loop van de jaren wat abrupter ge-
worden en vervolgens afgekalfd. Kwadraat B lag

I 996

1 995

1 994

1 993

1992

1991

1 990

geen vondsten binnen de permanente kwadraten!

a01 a02 a03 a04 a05 a06 a07 a08 a09 ato b01 b02 b03 b04 b05 b06

tabel 1: Ophrys apifera op 2 permanente kwadraten. ll = bloeiend, I = niet-bloeiend.
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B¡otoop van de onderzochte populat¡e, juni 1989
(D.W. Kapteyn den Boumeester)

aanvankelijk met de buitenste rand 50 cm van het
water af, maar in 1996 was al 5 cm van het kwa-
draat zelf afgekalfd. Bij kwadraatA is de situatie nog
sterker veranderd: oorspronkelijk op 30 cm van de
oeverrand gelegen, was er in in 1996 nog slechts
60 cm van het kwadraat over, een afkalving dus van
70 cm. Hierdoor is plant a01 , die de overstroming
overleefd had, tenslotte toch verdwenen.

Ontwikkeling van de
begeleidende vegetatie

De vegetatie op de kwadraten is tussen 1990 en
1995 tamelijk veranderd. Vooral Kruipwilg (Sa/x
repens) heeft zich sterk uitgebreid en in A ook

Ophrys apifera, AW-duinen, juni 1989
(D.W. Kapteyn den Boumeester)

Kruipend stalkruid (Ononis repensl. Op en onder
het maaiveld is een steeds dichter vlechtwerk van
wortels van de Kruipwilg ontstaan. De reeds in
1990 voorkomende Dauwbraam (Fubus caesius)
heeft zich echter veel minder uitgebreid dan werd
gevreesd. De vegetatie is meer gesloten gewor-
den. Ook de mosbedekking is vanaf 1992 toege-
nomen. De Bijeorchis gedraagt zich echter vaak
min of meer als een pionierplant en het dichter
worden van de vegetat¡e zou een oorzaak van de
achteruitgang kunnen zijn. Ook de Rietorchis
(Dactylorhiza praetermissa ssp. lunralrs) is in de
kwadraten wat achteruitgegaan.
Het lijkt dan ook geen toeval, dat de in 1995 buiten
de kwadraten gevonden exemplaren van Ophrys
apifera alle in een vegetatie stonden, die wat ope-
ner was dan in de beide kwadraten.
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Conclusies

Omdat de natuurlijke successie de oorzaak van de
achteruitgang lijkt te zijn, zou het bij wijze van ex-
periment aanbeveling verdienen één van beide
kwadraten zo veel mogelijk van Kruipwilg vrij te
maken. De verstoring van de grond en het ver-
dwijnen van een concurrent zouden kunnen leiden
tot een nieuwe vestiging resp. opleving van de
Bijeorchis en Rietorchis in het kwadraat. Als in no-
vember 1996 in één of beide kwadraten geen
planten zijn opgekomen, lijkt het verantwoord een
kwadraat aan behandeling te onderwerpen.

Wat de aard van het onderzoek betreft, is duidelijk
geworden, dat onderzoek van een (deel)populatie
zich bij Ophrys apifera over een groter oppervlak
dient uit te strekken dan bij diverse andere orchi-
deeënsoorten. Daarloe worden belangstellenden
die over meer tijd dan de auteur beschikken van
harte aangespoord.
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Orchideeënnieuws uit Nederland en aangrenzend
Duitsland in 1995

Summary

Jhe authors give a survey of remarkable finds of
I orchids in the Netherlands and in the Teutobur-

ger Wald in Germany in 1995.

Hn¡s Dexxen e¡r K¡Rer KReurz

Zusammenfassung

Die Autoren geben eine Ubersicht über bemer-
kenswefte Orchideenfunde im Jahre 1995 in den
Niederlanden und im Teutoburger Wald in Deutsch-
land.

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich

Het Hondskruid is een soort die men hoofdzakelijk
in pioniervegetaties aantreft, zoals in wegbermen,
taluds en op recentelijk in beheer genomen na-
tuurlerreinen. Bovendien groeit zij ook in kalkgras-
landen, hier meestal tussen struweel of langs bos-
randen.
Anacamptis pyramidalis is in Zuid-Limburg altijd
zeer zeldzaam geweest. Ook De Wever (1913)
beschouwde de soort als één der zeldzaamste or-
chideeênsoorten. ln de jaren na 1913 werd het
Hondskruid eveneens slechts zeer zelden waar-
genomen. Vanaf 1991 neemt echter het aantal
vindplaatsen in Zuid-Limburg behoorlijk toe. Ook
in de rest van Nederland vedoont de sooft een
sterke toename, met name in pioniervegetaties
aan slootkanten, in wegbermen en op dijken, maar
ook op braakliggende industrieterreinen. Vooral in
de wijde omgeving van Amsterdam, Rotterdam en
in het Deltagebied werden veel nieuwe vondsten
gemeld (Kreutz, 1994ab). Opvallend is, dat de
meeste daarvan uit slechts één of twee bloeiende
planten bestaan. De vindplaats bij Amsterdam
(Westelijk Havengebied) is door werkzaamheden
t. b. v. de invulling van de bestemming industrie-

gebied vernietigd. Hierbij zijn ook vele exemplaren
van Dactylorhiza praetermissa en Ophrys apifera
verdwenen.

ln 1995 werd in Zuid-Limburg weer een nieuwe
vondst gedaan en wel op het uitgestrekte natuur-
terrein ten zuiden van het Eyserbos. De vondst
betrof één fors exemplaar. Enkele jaren geleden
had dit gebied nog een agrarische bestemming.
De desbetreffende landbouwer nam het in die tijd
niet zo nauw met de grenzen van zijn perceel en
ploegde ieder jaar een gedeelte van het kalkgras-
land, dat zich ten zuiden van het Eyserbos be-
vindt, om. Hierdoor verdween onder andere het
grootste deel van de groeiplaats van Epipactis
muelleri. Enkele jaren geleden heeft dit gebied
een andere bestemming gekregen en thans wordt
het als natuurterrein beheerd. Omdat de bodem
uit mergel bestaat, afgedekt met een dun laagje
löss, en gezien de zuidelijke expositie van het ter-
rein, dat een behoorlijke omvang heeft, zou dit ge-
bied zich wel eens binnen een tiental jaren tot één
der rijkste orchideeënreservaten van Zuid-Lim-
burg kunnen ontwikkelen.

Het is altijd een raadsel geweest waarom Ana-
camptis pyramidalis op de Gerendalsweide (de
Laamhei) nabij Oud-Valkenburg niet voorkwam, ter-
wijl de soorl wel in grote aantallen in de zeer nabij
gelegen orchideeëntuin groeit. Wellicht waren hier
factoren als de westelijke expositie van het terrein
en de schraalheid van de vegetatie de oorzaak. De
eerste vondst op de Laamhei werd pas in 1991 ge-
daan. Het betrof één exemplaar. ln 1995 was het
aantal al tot zes bloeiende planten toegenomen.

Van het Teutoburger Wald (D) bij Lengerich is
Anacamptis pyramidalis al gedurende vele jaren
bekend. De soorl is hier echter uiterst zeldzaam.
Op een klein stukje kalkgrasland staat in een on-
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beheerd, omrasterd natuurreservaatje jaarlijks
een klein aantal planten. Doordat standplaatsbe-
heer uitblijft, zal deze vindplaats geen lang leven
meer beschoren zijn. Maaien en afvoeren zijn es-
sentieel voor het voonbestaan van de vegetatie
mel A. pyramtdalls. Tegenwoordig wordt A. pyra-
midalis in de omgeving van Lengerich echter ook
op secundaire standplaatsen gevonden. Eind
tachtiger jaren kwamen in een grote, verlaten
groeve enkele exemplaren voor. ln 1995 werden
er al meer dan 150 geteld. ln de directe omgeving
komen verder Ophrys apifera, O. insectifera, Or-
chis militaris, Platanthera bifolia, P. chlorantha,
Epipactis helleborine, Listera ovata, Dactylorhiza
fuchsii en Cephalanthera damasonium voor. E.

muelleriwerd niet gevonden. Deze soort stond in

vorige jaren in een licht, jong bos aan de rand van
de groeve. Dit bos is recent gekapt. Het is moge-
lijk dat E muelleri zich door de overmaat aan licht
{iidelijk?- niet liet zien.

Dactylorhiza maculata s. l. (L.) Soó

ln een natuurgebied op de Veluwe werden door
Maftin van den Hoorn uit Doorn twee planten van
Dactylorhiza maculata s. l. gezien, waarvan som-
mige bloemen geen lip bezaten. De exemplaren
behoorden, getuige de foto's, waarschijnlijk tot de
ssp. ericetorum. Bij één plant hadden sommige
bloemen geen lip, maar wel een spoor. Een ge-
heel spoorloze bloem kwam echter ook voor. Bij
nadere bestudering bleek, dat de lip van de bloe-
men afbrak, doordat er zich scheurtjes in bevon-
den. De bloemen met de ontbrekende lip kunnen
deze door een insect, regen of een windvlaag heb-
ben verloren.

Dactylorhiza maialis (Reichenb.) P. F.

Hunt & Summerhayes

Tijdens een kartering t. b. v. de voorbereidingen
voor de Atlas van de flora van Drenthe werden
door Ruud de Koning enkele exemplaren van
Dactylorhiza majalis gevonden in een sloottalud
nabij Gasteren. Het opvallende aan de nieuwe
vindplaats was, dat de sloot een grootschalig en
droog landbouwgebied doorsnijdt. Wel ligt de
vindplaats in de omgeving van het aan D. maialis
rijke reservaat van de Drentse A. Hieruit blijkt weer

eens te meer, dat de rijkelijke aanwezigheid van
zaad in omliggende reservaten er toe kan leiden,
dat zelfs op ogenschijnlijk weinig geschikte groei-
plaatsen vestiging optreedt.
ln een ander sloottalud ten zuiden van Assen,
waar al enige jaren geleden Dactylorhiza majalis
was ontdekt, was de populatie toegenomen van
100 exx. in 1994 tot 219 in 1995. Ook in een park
in Assen zijn de 12 in 1991 aangeplante exempla-
ren uitgegroeid tot een populatie van 97 exempla-
ren, te midden van honderden exemplaren van
Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata en D.
p raeterm i ssa ssp. j u n i al i s.

D a ctyl orh i za praete rm i ssa ssp.
praetermissa (Druce) D. Moresby
Moore & Soó

ln een natuurgebied bij Havelte werd tijdens een
excursie met de gemeenteraad van Havelte door
mevrouw F. Otten uit Weesp temidden van hon-
derden exemplaren van Dactylorhiza praeter-
mlssa ssp. praetermissa, D. praetermissa ssp. lu-
nialis, D. maculata ssp. maculata en Epipactis
helleborine een exemplaar met een vertakte bloei-
wijze gevonden.

Epipactis helleborine (L.) Crantz
"var. chlorotica"

Naar aanleiding van een artikel in Eurorchis 7
(Dekker 1995) meldde de heer T. A. van den Berg
uit Wijhe een vondst van Epipactis helleborinevar.
chlorotica in zijn tuin. ln 1994 werd één exemplaar
gevonden tegen twee in 1995. Terwijl de gewone
exemplaren van E helleborine begin augustus
aan het eind van hun bloei waren, waren de chlo-
rotische exemplaren reeds geheel afgestorven.
Van slechts één exemplaar was een bloem open-
gegaan. Op de vindplaats in Gasteren waren in

1995 vijf exemplaren te vinden, waarvan de bloe-
men zich nauwelijks hebben geopend. De extre-
me droogte ten gevolge van de grote hitte in juli is

hier mogelijk debet aan.

H i mantoglossu m h i rcinurn (L.) Sprengel

Van alle in Midden-Europa voorkomende orchi-
deeënsoorten is de Bokkeorchis ongetwijfeld de
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meest warmteminnende soort. Zij groe¡t dan ook
bij voorkeur op droge, kalkrijke, op het zuiden
geëxponeerde terreinen langs bosranden of in
wegbermen. Himantoglossum hircinum werd in
Nederland zeer zelden waargenomen. Bijna alle
exemplaren werden in Zeeuws-Vlaanderen of in
het Renodunaal district gevonden. De vondsten
betroffen meestal één bloeiende plant en deze
hield veelal slechts enkele jaren stand. Het is op-
vallend dat de Bokkeorchis in 1995 op enkele
nieuwe locaties werd aangetroffen.
ln 1984 werd in het Savelsbos in Zuid-Limburg
één bloeiende plant ontdekt (Hillegers & Kreutz,
1984). Later bleek echter dat dit exemplaar hier
niet op spontane wijze terecht was gekomen, zij
bleek in 1981 te zijn aangeplant. De desbetreffen-
de plant bloeide voor het laatst in 1987. Na acht
jaar werd in 1995 op dezelfde vindplaats in het Sa-
velsbos opnieuw één bloeiende plant gevonden.
Deze plant groeit echter op een andere plaats dan
het exemplaar, gevonden in de periode van 1984
tot 1987. Gezien de geringe grootte en het ontbre-
ken van sporen die op een mogelijke aanplanting
duiden, betreft deze nieuwe vondst hoogstwaar-
schijnlijk een zaailing van het exemplaar uit de pe-
riode 1984-1987.
ln 1995 bloeide een fors exemplaar in een weg-
berm met een zuidwestelijke expositie in de om-
geving van Rijckholt (Zuid-Limburg). Ter plaatse is
deze berm met kalkrilke grond aangevuld en voor-
alsnog zijn er geen redenen om aan te nemen dat
de Bokkeorchis op deze plaats werd aangeplant,
Het is goed mogelijk dat in de nabije toekomst op
deze plaats meer exemplaren aangetroffen wor-
den.

Ophrys apifera Hudson

De Bijeorchis behoort wellicht tot die soorten, die
sterk afhankelijk zijn van milde winters en warme
zomers. Bij deze soort is de toename in de eerste
helft van de jaren negentig uitzonderlijk groot. Op
nieuwe groeiplaatsen, onder andere in kalkrijke
pioniervegetaties op braakliggende industrieterrei-
nen en in wegbermen, kan de soort zich snel ves-
tigen en kunnen zich binnen een korte per¡ode een
groot aantal bloeiende planten ontwikkelen. Voor-
al in het westen van ons land, hoofdzakelijk in het
deltagebied en de omgeving van Amsterdam, wor-

den de laatste jaren vele nieuwe vondsten ge-
meld.
ln Zuid-Limburg bleef het aantal vindplaatsen ge-
durende de periode 1960-1990 vrijwel constant.
Vanaf 1990 is de Bijeorchis hier echter op een re-
latief groot aantal vindplaatsen aangetroffen, ter-
wijl de soorl op de 'klassieke' groeiplaatsen in
aantal afnam. Deze afname is vermoedelijk een
gevolg van een verregaande verschraling van de
kalkgraslanden.

ln 1995 werd de soort op een drietal groeiplaatsen
langs het talud van de autoweg Nuth-Bocholtz ter
hoogte van 'De Dael' bij Ubachsberg gevonden.
Enerzijds groeit zij hier op aangevoerde kalkrijke
leem aan weerszijden van de autoweg, anderzijds
op pure mergel op die plaatsen waar de autoweg
de Keverberg doorsnijdt. Opvallend is dat deze
planten tot 80 cm hoog zijn. Plaatselijk werden
hier ook enige planten aangetroffen, die kenmer-
ken van Ophrys apifera ssp. jurana vertonen. ln
1995 werden op deze drie groeiplaatsen in totaal
87 bloeiende exemplaren geteld. ln dezelfde om-
geving werden ook nog Gymnadenia conopsea (1

ex.), Listera ovata (22 ex.) en Epipactis hellebori-
ne(289 ex.) gevonden.

Sinds enige jaren bestaat er een populatie van
enige tientallen planten in een wegberm in de om-
geving van Zaandam. Temidden van honderden
exemplaren van Dactylorhiza praetermissa ssp.
praetermissa en D. praetermissa ssp. junialis
bloeien jaarlijks niet alleen de normale vorm, maar
ook enige exemplaren van Ophrys apiferavar. au-
rita. Deze ondersche¡dt zich door de lange, inge-
rolde petalen. De brede berm wordt gedeeltelijk al
in juni gemaaid, de rest na de bloeitijd. Veel beter
zou het zijn, als de berm in zijn geheel pas na de
bloei werd gemaaid, mogelijk behoudens de één-
meter-strook langs het asfalt, waarin het wegmeu-
bilair (bebording, paaltjes) is opgenomen. De va-
riëteil aurita blijkt opvallend vaak tussen normale
exemplaren voor te komen. Ook in het Westelijk
Havengebied bij Amsterdam is dat het geval.

Tijdens een excursie naar het Teutoburger Wald
(D) in juni 1995 werden bij Lengerich honderden
exemplaren van de Bijeorchis verspreid over drie
vindplaatsen gevonden. De helft van de planten
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behoorde tot de variëtei| aurita. Tevens kwamen
veel planten voor, die tot de variëteil friburgensis
behoorden. Bij deze variëteit zijn de petalen groot
en niet ingerold, behaard en ze hebben ongeveer
dezelfde kleur als de sepalen. Tevens kan de te-
kening op de lip gereduceerd zijn, maar ook de lip-
vorm kan anders zijn dan bij de normale vorm. Zo
was de lip van sommige exemplaren vrijwel vlak,
met kleine zijlobben en een vooruitstekende mid-
denlob. ln alle jaren dat de eerste auteur het Teu-
toburger Wald bezocht, heeft hij nog nooit zo'n
goed jaar voor Ophrys apifera meegemaakt. Het
goede jaar gold ook O. insectifera. Op één plaats
werden op een ongeveer 0,25 ha groot terrein ve-
le honderden, tot ongeveer 80 cm hoge exempla-
ren gevonden, die op 23 juni 1995 volop bloeiden.
Helaas is deze vindplaats, een kleine verlaten
groeve, bedreigd, omdat de exploitant de groeve
volstort met grond. Hierdoor gaan ook vele exem-
plaren van o.m. O. apifera, Dactylorhiza fuchsii,
Epipactis helleborine, E. muelleri, L¡stera ovata en
P I atanth e ra ch I ora nth a verloren.

Orchis morioL.

Sinds 1980 werd Orchis morionog slechts op één
groeiplaats in Zuid-Limburg aangetroffen, namelijk
de Berghofweide bij Wijlre. Dit gebied is eigendom
van drie natuurbeschermingsinstanties, te weten
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Na-
tuurbeschermingswacht'Zuid-Oost-Limburg'. Al-
hoewel er de laatste jaren een bevredigend be-
heer voor O. morio gevoerd wordt en de populatie
zich bovendien weet uit te breiden, blijft deze
groeiplaats toch kwetsbaar, aangezien het kalk-
grasland door vermesting vanuit de er boven gele-
gen akker wordt bedreigd. Tevens is slechts één
vindplaats van een sooft in wijde omgeving een
wankele basis voor het voortbestaan in de streek.
Verheugend is daarom de vondst van de Harlekijn
op een kalkgrasland met heischrale elementen in
het Gerendal, waar hij voor het eerst in 1994 werd
gevonden. Plaatselijk ¡s de vegetatie vergelijkbaar
met die van de Berghofweide. ln 1995 werden hier
reeds vijf bloeiende exemplaren waargenomen.
Hoogstwaarschijnlijk zal de soort zich op deze
vindplaats in de toekomst weten uit te breiden. Op
hetzelfde terrein werden eerder al O. mascula L.

en O. militaris L. gevonden.

Orchis sl'mla Lamk.

Zoals bekend, koml Orchis simia al vanaf 1 972 op
één plaats bij Cadier en Keer in Zuid-Limburg
voor. De populatie wordt vanaf die tijd door Wil-
lems bestudeerd.
ln 1992 werd een nieuwe vindplaats van de Aap-
jesorchis bij Slenaken ontdekt. De vondst betrof
twee bloeiende en drie steriele exemplaren. On-
derzoek ter plaatse leverde op, dat alle planten
waren uitgezet, afkomstig van de groeiplaats bij
Cadier en Keer (Kreutz, 1992).
ln 1995 werd een nieuwe vondst van Orchis simia
gedaan en wel op de sinds enige jaren als kalk-
grasland beheerde Sousberg bij Schin op Geul.
De vondst betrof een fors exemplaar. Nader on-
derzoek ter plaatse leverde geen sporen van een
eventuele aanplanting op, maar gezien het ontbre-
ken van zaailingen en het feit dat er in de jaren
daarvoor geen rozet werd aangetroffen, is het mo-
gelijk, dat ook dit exemplaar werd aangeplant.
Werd de plant aangeplant, dan is zij niet afkomstig
van de vindplaats bij Cadier en Keer omdat de
plant modologisch niet met exemplaren uit deze
populatie overeenkomt.

Platanthera ch lorantha (Custer)
Reichenb.

Minder goed nieuws is te melden vanuit het Over-
ijsselse Vechtgebied. ln dit rivierdal zijn al sinds
lange tijd enige vindplaatsen van Platanthera
chlorantha bekend. De soort kwam hier voor in ri-
vierduincomplexen en vochtige hooilanden. Tij-
dens een bezoek aan de twee nog overgebleven
vindplaatsen werd echter geen enkel exemplaar
gevonden. De redenen hiervoor zijn verschillend.
ln het ene terrein groeit P. chlorantha in een vrij
vochtig hooiland. Dit hooiland kan 's winters bij ex-
treem hoog water overstromen. Dit is de afgelo-
pen twee winters dan ook gebeurd. ln 1994 had
een klein aantal planten toch kans gezien te bloei-
en. ln 1995 werden tijdens een terre¡nbezoek met
SBB geen bloeiende planten meer gevonden. De
vegetatie was door het voedselrijke slib ook veel
hoger, dan in voorgaande jaren. Hierdoor werd het
zoeken sterk bemoeilijkt. De hoop dat planten in
bloei hebben gestaan, is dan ook nog aanwezig.
Langdurig onder water staan is echter voor veel
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orchideeën funest. Ook de concurrentiepositie van
P. chlorantha t. o. v. veel andere hoogopschieten-
de kruiden is danig verslechterd. Het is daarom af-
wachten of deze populatie zich kan herstellen.
De andere vindplaats maakt deel uit van een
groot, extensief begraasd rivierduincomplex.
Naast begrazing met runderen wordt het deel van
het gebied waar Platanthera chlorantha voor-
kwam, intensief afgegraasd door konijnen. ln en
om de door de runderbegrazing vrij sterk aange-
taste struwelen kan door de extreem hoge begra-
zingsdruk geen enkel exemplaar van P. chloran-
lha tot bloei komen. De oplossing voor dit
probleem is relatief eenvoudig:

Uitrasteren van het terreingedeelte, zodat het
rundvee dit gedeelte met rust laat. Wel kan het
raster in de herfst worden opengezet, zodat de
vegetatie kan worden afgeroomd. lndien dit
niet gebeurt, dient de vegetatie te worden ge-
maaid, waarbij het maaisel moet worden afge-
voerd.

2. lntensiveren van de jacht op konijnen ter plaat-
se totdat de stand in evenwicht is met de druk
die het terrein aankan. Het betreft hier dus dui-
delijk een tiidelijke maatregel.

ln het terrein is dit advies met een medewerker
van SBB besproken en het is te hopen, dat het in
praktijk wordt gebracht. Voor Platanthera chlor-
anthais het hier 'vijf voor twaalf'!

Slot

ln 1995 zijn door een aantal personen opmerkelij-
ke vondsten gemeld. Dit is verheugend, aange-
zien deze nieuw verworven kennis via dit artikel

kan worden doorgegeven. Tevens kan de informa-
tie gebruikt worden bij het bijhouden van de ver-
spreiding van de Nederlandse orchideeënsooften.
lndien lezers bijzondere waarnemingen doen of
gedaan hebben, kunnen zij deze aan één van de
auteurs doorgeven.

Literatuur

Dexren, H. 1995. Merkwaardige vondsten in 1994. Euror-
chis 7: 1 07-11 1 .

Hrrreeens, H. P M. & C.A. J. Kreutz, l984.'De Bokken-
orchis spontaan (?) terug in Zuid-Limburg'. Natuur-
hist. Maandblad 73, omslag.

Kneurz, C. A. J., 1 994a. De toename van Anacamptis py-

ramidalis (L.) L. C. Rich. en Ophrys apifera Hudson
in Nedefand. Gorteria 19: 14-17.

Kneurz, C. A. J., 1 994b. De toename van Anacamptis py-

ramidalis (L ) L. C. Rich. en Ophrys apifera Hudson
in Nederland. Eurorchis 6: 100-109

Kaeurz, C. A. J., 1994c. Orchideeèn in Zu¡d-Limburg,
tweede aanvullende druk. Stichting Uitgeverij KNNV
Utrecht.

Kneurz, C. A. J., 1992. Uitzetten en herintroductie van or-
chideeën in Zuid-Limburg. Natuurhist. Maandblad
8'l:215-217.

Menrueun, J., A. J. QueNÉ-BoreneNenooo & C. L. P*re,
1980. Atlas van de Nederlandse flora, deel 1. Uitge-
storven en zeer zeldzame plantesooden. Uitgeverij
Kosmos Amsterdam.

Weven, A. de, 1913. Lijst van wildgroeiende en eenige
gekweekte planten in Zuid-Limburg lll. Jaarboek Na-

tuurhisl. Genootschap 1 91 3: 43-1 1 5.

H. Dekker
Moftonhof 42
7908 AP Hoogeveen

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

20 EuRoRcsrs 9, 1997



Orchideeënvariaties op Rhodos

M. H. ScHor

Summary
The Greek islands are known for their wealth of
I orchids, in both number and in variety. Spring

1996 the author visited the lsle of Rhodes and
confirmed not only this variety, but also brought to
light the confusion in existing literature. After an in-
troduction to the isle and an overview of the spe-
cies of Rhodes, some of these are further detailed.
The emphasis is on the deviations found and the
lack of consistency in the literature.

Zusammenfassung

Die griechischen lnseln sind wegen ihres Orchi-
deenreichtums bekannt, sowohl zahlenmäßig, als
auch in ihrer Arlenvielfalt. Der Autor besuchte die
lnsel Rhodos im Frühling 1996 und konnte die
große Mannigfaltigkeit bestätigen. Er bemerkte
aber auch die große Verwirrung, die in der Litera-
tur besteht. Nach allgemeinen lnformationen über
die lnsel wird eine globale Übersicht über die auf
Rhodos vorkommenden Arten gegeben. Danach
werden einige Arten eingehender besprochen.
Hervorgehoben werden beobachtete Abweichun-
gen und Unklarheiten in der Literatur.

Het eiland Rhodos

Het Griekse eiland Rhodos is een bekende vakan-
tiebestemming, vooral voor de zonaanbidders.
Het eiland werd vroeger immers niet voor niets het
zonne-eiland genoemd. Hoewel deze badgasten
in de zomermaanden van de mooie natuur op
Rhodos kunnen genieten, missen ze toch de aller-
moo¡ste maand. ln april is Rhodos op z'n mooist
en staan er miljoenen orchideeën in bloei. Rhodos
ligt tussen Kreta en Zuidwest-Turkiie en maakt

deel uit van de Dodekanesos, een Griekse eilan-
dengroep in de Egelsche zee. Rhodos is het
grootste van deze eilanden met een lengte van 70
km, een breedte van 30 km en een oppervlakte
van bijna 1.400 km'?. Hierop wonen 70.000 inwo-
ners, waarvan meer dan de helft in het toeristische
noorden. Wat betreft de cultuur zijn op Rhodos
drie hoogtepunten aanwezig: Rhodos-stad, Lin-
dos en Kamiros. Maar overal op het eiland zijn
restanten te vinden van de vele volken, die Rho-
dos in de loop der eeuwen hebben overspoeld.
Bijvoorbeeld het schitterende, meer dan 600 jaar
oude, kloosterkapelletje Agios Nikolaos Fountukli.
Het mooie weer op Rhodos begint in april en de
maximum temperatuur bedraagt in deze maand
gemiddeld 20 "C. Het weer is dan echter nog niet
altijd even stabiel, maar vanaf mei tot en met sep-
tember kent het eiland slechts (gemiddeld) vier re-
gendagen per jaar. Als in de zomermaanden de
Sirocco opsteekt, loopt de temperatuur op tot ver
boven 30 "C. Van november tot maart regent en
stormt het vaak en is het koud. De vele neerslag
komt waarschijnlijk door de Attaviros, een berg
van 1215 m hoog, en zorgt voor een bosrijk eiland.
Ons bezoek aan Rhodos liep van 11 april tot en
met 26 april 1996. We hadden meestal droog
weer, maar er stond veel wind en in de bergen was
veel mist en regen. Geen ideaal weer om te foto-
graferen. Onze standplaats was Kolimbia, een
plaats die gunstig ligt om de natuur in het hart van
het eiland te bezoeken. Maar op Rhodos kan men
overal orchideeën vinden. De variatie is erg groot.
Het aantal individuen is, op enkele plaatsen na,
echter relatief laag. Zo kan het gebeuren dat na
een half uur zoeken slechts tien groepjes orchi-
deeèn gevonden werden, maar wel acht verschil-
lende sooden.
Vanaf eind maarl is een bezoek aan Rhodos al de
moeite waard. Wij waren eigenlijk te laat voor de
phrygana, waardoor we soorten als Ophrys creti-
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ca en Orchis collina gemisl hebben. Daarentegen
vonden we wel Ophrys holoserica ssp. maxrma en
Orchis sancta in bloei. Bovendien waren de hoge-
re delen van de Profitis llias juist op hun hoogte-
punt, met Orchis anatolica, O. lactea, Neotinea
maculata en vele andere.

Biotopen

Op Rhodos kan men in allerlei gebieden orchi-
deeËin aantreffen. De belangrijkste biotopen zijn:
Phrygana - dit is de Griekse naam voor de be-
groeiing die bestaat uit een mengeling van lage
struikjes, enigszins te vergelijken met de Franse
maquis (maar lager). Bijna overal staan tussen de
phrygana hier en daar orchideeen en op sommige
plaatsen zijn de aantallen zeer groot.
Andere woeste gebieden - hieronder vallen hellin-
gen, rotsen, rivierbeddingen en strookjes met
gras.
Natte woeste gebieden - doorgaans zi¡n dit natte
plekken in of naast de phrygana. Deze plekken
zijn vaak te herkennen aan de opvallende Orchrs
laxiflora. Een bekende vindplaats van zo'n gebied
staat bekend als de 'Laxiflora-weide', omdat hier
honderden van deze orchissen staan.
Pijnbos - vooral de pijnbossen op de Profitis llias
en rond Embonas slaan bekend om hun or-
chideeènrijkdom De bossen bestaan hoofdzake-
lijk uit Prnus halepensis en groepjes cypressen.
De bodem van het bos is over het algemeen hu-
musrijk en donker, maar de orchideeén zijn vooral
te vinden tussen de woeste plaatsen in deze bos-
se n.

Kaart

Het is moeilijk om voor Rhodos een goede kaarl te
vinden. Eén van de betere is van Freytag & Berndt,
1:100.000. Maar op alle kaaften ontbreekt een
UïM raster en op onze kaart stonden zelfs geen
coördinaten. Het intekenen van een UTM raster is
dan een secuur en tijdrovend werk. Dit blijkt ook
wel als karteringen van verschillende personen
vergeleken worden. De verschillen lopen op tot 2
km-hokken. Het eiland Rhodos ligt in UTM vak 35S
en in de 100 km-hokken NA, NV en PA.

Het kaartje toont een overzicht van Rhodos in kilo-
meterhokken, waarop ca. 2.000 vondsten zijn in-
getekend. Per kilometerhok is een indicatie gege-
ven van de soortenrijkdom. Er zijn geen plaatsen
opgenomen waar alleen soorten zijn gevonden,
die men overal op het eiland ziet, zoals Ophrys lu-
tea en Orchis coriophora. UTM hok NA 81 (in com-
binatie met NA 7013) valt het meest op. Hier liggen
de rijkste gebieden: de pijnbossen rond Embonas
en op de berg Profitis llias. Bijna alle op Rhodos
voorkomende soorten kan men hier aantreffen.
Andere rijke gebieden zijn de weg van Kolimbia
naar de Profitis llias, de Laxiflora-weide, de phry-
gana rond Koskinou (PA 1211) en Kattavia en de
opgravingen van Kamiros.
Enkele dingen vallen op. Als de originele kaart
naast dit overzicht gelegd wordt, is onmiddellijk
het wegennet van Rhodos te herkennen. Ook bij
bezienswaardigheden en rond badplaatsen zijn
veel soorten gemeld, zoals bij Koskinou. ln hok
NA 90 lopen bijna geen wegen. Kennelijk worden
de meeste vondsten gedaan bij de goed bereikba-
re plaatsen. Dit belekent dat er nog veel meer
vindplaatsen te verwachten zijn op Rhodos, wat
ook duidelijk te zien was voor het zuiden van het
eiland. Vroegere vondsten waren er niet veel,
maar sinds de toegankelijkheid vanuit het toeristi-
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sche noorden naar het zuiden ¡s toegenomen, is

het aantal meldingen sterk gestegen.

Soortenoverzicht

Welke orchideeënsooden kunnen er zo al op Rho-
dos gevonden worden? We zullen eerst een over-
zicht geven van alle gevonden soorten. Hier-
op volgt voor een aantal sooften enig commen-
taar, vooral gericht op de eigen bevindingen ter
plaatse.

37 . Oph rys tenth redinifera
38. Orch¡s anatolica
39. Orchis collina
40. Orchis coriophora ssp. fragans
41 . Orchis italica
42. Orchis lactea
43. Orchis laxiflora
44. Orchis mascula ssp. pinetorum
45. Orchis morio ssp. picta
46. Orchis papilionacea ssp. heroica
47. Orchis provincialis
48. Orchis punctulata
49. Orchis sancta
50. Orchis simia
51 . Orchis tridentata
52. Serapias lingua
53. Serapias paruiflora
54. Serapias vomeracea ssp. laxiflora
55. Serapias vomeracea ssp. orientalis
56. Spiranthes spiralis
57. Ophrys ciliata x Ophrys

regis-ferdinandii
58. Ophrys holosericassp. maximax

Ophrys scolopax
59. Orchis morlo ssp. pictax Orchis

papilionacea ssp. he roica

**
**

***
***
***

**
***
**
**

***
*

1. Aceras anthropophorum
2. Anacamptis pyramidalis
3. Barlia robertiana
4. Cephalanthera epipactoides
5. Comperia comperiana
6. Dactylorhiza romana
7. Limodorum abortivum
8. Neotinea maculata
9. Ophrys apifera

10. Ophrys argolica ssp. /ucls
11 . Ophrys bombyliflora
12. Ophrys candica
13. Ophrys ciliata
14. Ophrys cretica
15. Ophrys ferrum-equinum
16. Ophrys fusca
17. Ophrys fusca ssp. attaviria
18. Ophrys fusca ssp. bilinulata
19. Ophrys fusca ssp. funerea
20. Ophrys holoserica
21 . Ophrys holoserica ssp. heterochila
22. Ophrys holosericassp. maxima
23. Ophrys iricolor
24. Ophrys levantina
25. Ophrys lutea
26. Ophrys /ufea ssp. galilaea
27. Ophrys mammosa
28. Ophrys omegaifera
29. O ph rys regi s-f e rdi na nd i i
30. Ophrys reinholdii
31 . Ophrys scolopax ssp. bremifera
32. Ophrys scolopaxssp. cornuta
33. Ophrys scolopax ssp. heldreichii
34. Ophrys scolopaxssp. minutula
35. Ophrys umbilicata
36. Ophrys umbilicatassp. rhodia

Van de soorten die tijdens ons bezoek zijn waar-
genomen, is een indicatie toegevoegd over de
vondst-frequentie. Soorten met een * achter de
naam zijn gevonden tijdens ons bezoek aan Rho-
dos. Wanneer ** achter de naam is opgenomen
geeft dit aan dat de soort minimaal 5 keer of met
meer dan 50 exemplaren tegelijk gevonden is.

Wanneer de soort meermaals in grote aantallen is

waargenomen, is dit aangegeven met drie sterren
(***).

Naamgeving

Rondom de naamgeving van de taxa is altijd veel
verwarring, vooral wanneer het Griekenland en

het geslacht Ophrys betreft. ln dit verslag wordt
zowel de soortindeling als de naamgeving van
Buttler [1986] aangehouden. Het werk van Buttler
dient voor onze werkgroep immers als referentie-
kader. Omdat Buttler niet ingaat op alle mogelijke
ondersoorten, varianten en vormen, wordt additio-

*
***
**

**
***
*
**
*
*
**
**
*
,)

*
*
**
*
**
?

***
*
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*
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*
*
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neel teruggegrepen op modernere en gedetail-
leerdere literatuur. De naamgeving van deze taxa
is echter steeds teruggebracht binnen het soortbe-
grip van Buttler. Zo is Ophrys aegaea ssp. /ucls
benoemd als Ophrys argolica ssp. /ucls.

I ncompleet of overcompleet

Terecht kan de vraag gesteld worden of de lijst wel
een juist beeld geeft. De problematieken rond
naamgeving, het steeds weer beschrijven van
nieuwe sooften voor de Egeïsche regio en de
vaak ingewikkelde determinatie sluiten dit bij voor-
baat uit. Bij het samenstellen van deze lijst zijn
daarom de volgende uitgangspunten gehanteerd:
ln principe komen alle soonen in aanmerking die zijn
gepubliceerd in officiële artikelen of die wij via me-
dedelingen ontvingen. Alle gebruikte bronnen hier-
voor staan vermeld in het literatuuroverzicht. Onze
eigen vondsten leidden niet tot aanvullingen hierop.
Het zal duidelijk zijn, dat deze kandidatenlijst over-
compleet is en daarom zijn enkele correcties toege-
past. Recente vondsten en recente 'afsplitsingen'
zijn over het algemeen niet opgenomen. Voorbeel-
den hiervan zijn Cephalanthera longifolia, Ophrys
gottfriediana en allerlei vormen van taxa uit de O.
fusca-groep. Maar O. argol¡ca ssp. argollca is niet
opgenomen, omdat deze op Rhodos wordt vervan-
gen door de later beschreven O, argolica ssp. lucis.
Aangezien sommige soorten op slechts één of en-
kele meldingen berusten, moet hiervoor telkens
de waarschijnlijkheid worden afgewogen. Hierbij is
rekening gehouden met taxa die gemakkelijk ver-
wisseld kunnen worden, vondsten die door ande-
ren tegengesproken of juist bevestigd worden en
eigen waarnemingen. Uiteindelijk zijn soorten als
Ophrys apulica, O. kotschyi, O. scolopax ssp. sco-
lopax, Orchis quadripunctata en Serapias vome-
racea ssp. vomeracea niet opgenomen.
Een aantal soonen komt sporadisch voor, maar is
toch opgenomen. Dit zijn; Cephalanthera epipac-
toides, Comperia comperiana, Dactylorhiza roma-
na, Orchis masculassp. pinetorum, O. punctulata,
O. simia en Serapias lingua.
Met zekerheid zijn door ons drie hybriden vastge-
steld. Dit zijn de enige hybriden, die vermeld zijn in
de lijst. Een uitgebreid overzicht is te vinden bij
Peter [1989].

Uit het bovenstaande blijkt, dat enige subjectiviteit
van de auteur bij het samenstellen van deze lijst
onvermijdelijk was. Daarom bevelen we aan om
naast bovenstaande uitgangspunten ook nota te
nemen van onderstaande opmerkingen.

Opmerkingen over soorten

Anacam ptis pyram i dal is

Vanaf de tweede helft van april zijn op Rhodos
overal exemplaren van het Hondskruid te vinden.
Al eerder bloeit de soort in het zuiden van het ei-
land. Wat opvalt aan de meeste exemplaren is de
lichte en fletse bloemkleur. Deze varieert van ro-
ze tot spierwit. Toch gaat het hier niet om de vorm
brachystachys, maar om de gewone Anacampt¡s
pyramidalis. Op een vindplaats bij de thermen
van Kallithea hebben we een nader onderzoek i¡r-
gesteld. Het volledige kleurengamma, zoals wij
dat op Rhodos aantroffen, kwam hier voor. Wat
behalve de schakeringen in kleur verder opviel,
was het verschil in bloeitijd. Over het algemeen
waren de donkerste exemplaren bijna of zelfs he-
lemaal uitgebloeid, terwijl de witbloeiende planten
nog volledig in knopstadium verkeerden of net de
eerste bloemen openden. Dit betekent een ver-
schil in bloeitijd van minstens 14 dagen. Lichtroze
exemplaren waren in volle bloei. De donkere
exemplaren waren ook duidelijk groter dan de wit-
te, maar het is mogelijk dat de laatste nog in
hoogte zullen toenemen naarmate de bloei zich
ontwikkelt. Verder werd geen enkel morfologisch
verschil ontdekt. Overigens hebben we de indruk
dat deze gekoppelde kleur-bloeitijdvariatie overal
op Rhodos van toepassing is. Het is echter niet
mogelijk om deze conclusie te trekken als per
vindplaats slechts één kleurvariant voorkomt. Le-
den van de Werkgroep Europese Orchideeën
hebben achteraf ook naar dit fenomeen gekeken
en zijn met een drietal mogelijke verklaringen ge-
komen. Twee van deze verklaringen gaan ervan
uit dat de grotere hoeveelheid anthocyaan in de
donkere bloemen leidt tot een betere warmte-op-
name van de plant, wat resulteert in een vroegere
bloeitijd. Een andere mogelijkheid is dat A. py-
ramidalis op Rhodos meer dan één bestuiver
heeft.
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Cephalanthera

Hoewel veel taxa van het geslacht Cephalanthera
in het gebied rond Rhodos voorkomen, zijn er
slechts enkele vondsten bekend voor Rhodos zelf.
Het betreft hier doorgaans de soort C. epipactoi-
des [Kretzschmar, 1984; Kalteisen, 1981; Peter,
19891. Het kan zijn dat de latere bloeitijd (mei) van
Cephalanthera hier debet aan is [Kalteisen, 1981].
Recentelijk ontvingen wij een bevestiging voor de
melding van C. longifolia [Faurholdt, 1996]. Wij
hebben geen planten van dit geslacht gevonden.

Limodorum abortivum

Tijdens ons bezoek aan Rhodos troffen we LË
modorum abo¡livum vooral in knop of beginnende
bloei aan. Alleen in het zuiden van het eiland von-
den we exemplaren die reeds over het hoogtepunt
van de bloei heen waren. Ondanks de prille bloe-
men viel ons een vindplaats op, juist door deze
planten. Er stonden er hier ruim twintig dicht op-
een van een bijzondere afmeting: zeer dik en een
hoogte tot meer dan 80 cm.

Neotinea maculata

Neotinea maculata komt in de pijnbossen van de
Profitis llias veel voor. Soms in grote aantallen en
in combinatie met Orchis provincialis, soms met
slechts enkele exemplaren in de laag met afgeval-
len naalden. ln totaal gaat het op de Profitis llias
om duizenden exemplaren. Midden april werden
de bloeiende Neotinea's slechts op de hogere de-
len (boven 500 m) gevonden. Op de lager gelegen
delen waren alle planten van deze soort reeds uit-
gebloeid.

Ophrys argolica ssp. lucis

ln Kalteisen [1987] wordt een tweetal nieuwe soor-
ten beschreven voor de regio rond Rhodos. Dit
zijn Ophrys aegaea Kalteisen & Reinhard ssp. ae-
gaea en O. aegaea ssp. /ucis Kalteisen & Bein-
hard. Deze laatste heeft ook zijn verspreidingsge-
bied op het eiland Rhodos. Voordat O. aegaea
ssp. /ucls beschreven was, werden deze planten
vermeld als atypische O. argolica. De planten zijn
inderdaad atypisch. Tussen enkele rotspartijen op

de Profitis llias vonden wij een tweetal exempla-
ren. Eén van 30 cm hoogte en drie bloemen, die
allemaal waren uitgebloeid, en één van 15 cm
hoog met nog één fraaie bloem. De eerste indruk
die de bloem maakt, is een kruising tussen O.
argolica en O. ferrum-equinum. Nadere inspectie
geeft duidelijk aan, dat het hier om een O. argoli-
ca gaat, waarbij deze vooral afwijkt in het ontbre-
ken van de typische en opvallende witte beharing
op de schouders van de lip. Daarnaast is de lip
van de ssp. /ucis zwak drielobbig, is gelijkmatig
gebold, heeft een olijfbruine kleur en is doorgaans
iets groter dan van O. argolica. Als we de nomen-
clatuur van Buttler volgen, komen we op de naam
O. argolica ssp. /ucls. Deze naam wordt ook door
de Deense werkgroep gebruikt [Faurholdt, 1996].

Ophrys bombyliflora

Slechts tweemaal hebben we Ophrys bombyliflora
gevonden. ln het ene geval stond O. bombyliflora
in vochtige phrygana en was het aantal exempla-
ren zo groot, dat er dichte pollen van meer dan 1/4
m'?werden gevormd. Half april begonnen de eer-
ste exemplaren juist te bloeien. ln vergelijking met
de forse O. bombyliflora, die ons van Toscane be-
kend is, hebben de planten en bloemen op Rho-
dos minuscule afmetingen.

Ophrys ciliata en O. regis-ferdinandii

Wanneer u ooit het bestuivingsmechanisme van
het geslacht Ophrys uitlegt, laat dan een foto zien
van O. regis-ferdinandii. Men zal absoluut van me-
ning zijn, dat op de foto een insect staat afgebeeld
en daardoor is men waarschijnlijk overtuigd van
de seksuele aantrekkingskracht voor mannelijke
insecten. O. regis-ferdinandii is één van de drie
vormen van deze Ophrys en heeft een vr¡j beperkt
areaal (komt voor op de Turkse zuidwestkust,
Rhodos en enkele andere Oost-Egeische eilan-
den). Op Rhodos is de soort niet zeldzaam en
komt soms in flinke aantallen voor. De hoofdbloei
op Rhodos is in de eerste helft van april, maar hier
en daar worden nog bloeiende exemplaren gevon-
den na de derde week van april.
Behalve Ophrys regis-ferdinandri komt ook O. ci-
liatavoor op Rhodos. De bloeitijd hiervan ligt 2 à 3
weken eerder. O. ciliata hebben we op één plaats,

EuRoncns 9, 1997 25



ten noorden van Embonas, aangetroffen. Alle
exemplaren waren volledig uitgebloeid. Op deze
vindplaats stond ook volop O. regis-ferdinandii.
Hiervan was het merendeel nog in bloei.
Sommigen zijn van mening da| Ophrys ciliata en
O. regis-ferdinandii allijd duidelijk te onderschei-
den zijn en slechts zelden hybridiseren. Op de
vindplaats bij Embonas werden toch enkele hybri-
den gevonden. De vorm van de lip, de grofheid
van de beharing en de bloeitijd waren hier inter-
mediair aan die van de ouders.

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys ferrum-equinum is op Rhodos geen zeld-
zaamheid. Regelmatig troffen we deze soort aan
en determinatie leidde nooit tot enig probleem. Op
één uitzondering na. Op de Laxiflora-weide stond
een exemplaar dat direct opviel door een sterk af-
wijkende habitus. De plant was slechts 20 cm
hoog en droeg één bloem. De lip had een rood-
bruine kleur, was zwak drielobbig en de randen
waren teruggeslagen, waardoor de lip er bij het
uiteinde puntvormig uitzag in plaats van uitge-
spreid.
Een dergelijk uiterlijk van Ophrys ferrum-equinum
is niet uniek [Faurholdt, 1996], maar het opvallen-
de hier was, dat al onze andere vondsten op Rho-
dos zich kenmerkten door de typische vorm en de
bijna zwarte kleur. Zelfs op slechts enkele meters
afstand van deze afwijkende plant stond een
groep'standaard' exemplaren.

Ophrys lufea ssp. galilaea

Een van de algemeenste soorten op Rhodos is
Ophrys /ufea ssp. galilaea. Het is dan ook zeker
niet verwonderlijk, dat hiervan afwijkende exem-
plaren en hybriden gevonden worden. Wellicht is
dit de verklaring voor een melding van O. lutea
ssp. melena. Hoewel het taxon O. lutea ssp. /ufea
enkele malen in de literatuur vermeld wordt [Peter,
1989; Vanlaerl, hebben wij ze niet gevonden. Wel
troffen we enkele exemplaren van O. /ufea ssp.
galilaeaaan met grote bloemen, tot 2 cm. De vorm
van de bloem kwam hierbij exact overeen met die
van de kleine O. /ufea ssp. galilaea'. smalle gele
rand, knik in de lip en een zwart 'snonetje' bij het
uiteinde.

Ophrys fusca, O. iricolor en
O. omegaifera

Het laatste decennium is nogal wat onderzoek ver-
richt naar de diverse taxa binnen de Ophrys fusca-
groep. Ook aan het voorkomen hiervan op Rhodos
zijn verschillende publicaties gewijd [m. n. Rück-
brodt, 19901. Tijdens ons verblijf vonden wij vier vor-
men. Twee grootbloemige vormen: O. fusca ssp.
fuscaen O. fuscassp. attaviria. Eén vorm met mid-
delgrote bloemen, waarvan we vermoeden dat het
O. fusca ssp. bilinulata was. Alle planten waren
echter steeds uitgebloeid. Tenslotte vonden we een
kleinbloemig taxon, O. lusca ssp. funerea.
De vorm Ophrys fusca ssp. attaviria is in 1990 be-
schreven door Rückbrodt en Wenker [Rückbrodt,
19901 en lijkt op O. iricolor. De belangrijkste ver-
schillen zijn de grootte (O. iricolorbezit een duide-
lijk grotere bloem), de groene kleur van de randen
van de lip, vooral aan de basis, en de kleur van
de onderkant (bij O. iricoloris die duidelijk purpeQ,
de zwakke knik in de lip aan de basis en de fletse-
re kleur van de tekening. Pas in de tweede helft
van april vonden we de eerste bloeiende exempla-
ren.
Ook de vorm Ophrys fusca ssp. funerealrolfenwe
pas later in april aan. De vindplaats had echter
een hoge ligging, boven op de Profitis llias, waar-
door deze bloeitijd niet algemeen hoeft te zijn. De
funerea-variant kenmerkt zich door een kleine,
bolle lip met een brede gele rand. Samen met het
niet wijd geopende perigonium zorgt dit voor een
gedrongen uiterlijk.

Behalve de taxa van de Ophrys fusca-groep ko-
men nog enkele aanverwante soorten op Rhodos
voor. Wij vonden:
Ophrys iricolorligt dicht tegen de O. fusca-groep
aan. Toch is ze relatief gemakkelijk te herkennen
aan de rood gekleurde onderkant van de lip. Maar
ja, wat moet je nu met een populatie waarbij de
onderkant slechts een rode vlek vertoont?
Ophrys omegaifera is een mooie soort, die in zijn
zuivere vorm een betrekkelijk klein areaal bestrijkt.
Deze zuivere vorm onderscheidt zich van O. ome-
gaifera ssp. fleischmannii door de fraaie ronde
vorm van de lip, die informeel bekend staat als 'de
bokshandschoen'. We hebben de soort vooral in
pijnbossen gevonden en slechts eenmaal in de
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phrygana. Half april loopt de sooft tegen het einde
van de bloeitijd.
ln het bovengenoemde aftikel [Rückbrodt, 1990]
wordt ook Ophrys sifraca genoemd voor Rhodos.
Deze omegaifera-achtige soort is beschreven
door Paulus en Alibertis (1988, Kreta) en is moge-
lijk ontstaan door een kruising tussen O. omegaif-
era en een kleine O. fusca-variant.

Oph rys holosericægroep

Van de Ophrys holoserica-groep kunnen op Rho-
dos diverse vertegenwoordigers worden gevon-
den. Over een aantal taxa binnen deze groep ziln
de meningen nogal verdeeld.

Ophrys cand¡ca komt op Rhodos niet helemaal in
de typische vorm voor. De bloemen zijn groot,
vaak sterk behaard aan de randen en bezitten dui-
delijke knobbels. Toch is O. candica gemakkelijk
te herkennen.
De'hoofdsoort' van de holoserica-groep, Ophrys
holoserica ssp. holoserica, vonden we in de strui-
ken, waar de phrygana overging in bos. De lip had
bij vooraanzicht een vierkante vorm. Hoewel voor
de Egeïsche archipel inmiddels vele vormen van
O. holoserica zijn gemeld en de variabiliteit van O.

holoserica ssp. holoserica groot is, leverde dit
exemplaar geen determinatieproblemen op.

Ophrys holoserica ssp. heterochila

Vóór ons veftrek naar Rhodos werd ons door Es-
sink [1996] verleld, dat zij ca. 25 jaar geleden een
vreemde Hommelorchis met wit perigonium had-
den aangetroffen op de Profitis llias. lnderdaad
troffen we deze vorm op meer dan vijf plaatsen
aan. Het taxon is absoluut anders dan Ophrys ho-
loserica ssp. holoserica en is onmiddellijk te her-
kennen aan de ijle bloeiwijze met de kleine bloe-
men. Wat nog sterker opvalt, is het witte of
lichtroze perigonium (aan de basis groenachtig),
dat bijna altijd volledig is teruggeslagen. De lip is
hoekig, sterk gebold en bezit twee krachtige bul-
tjes. Staminodiaalpunten zijn meestal aanwezig.
Het toekennen van een naam leverde echter eni-
ge problemen op. Vooral omdat van Ophrys holo-
serica ssp. heterochila weinig fotomateriaal be-
schikbaar is, ook niet van het holotype. De sootl is

beschreven van Zuidwest-Turkije, maar de be-
schrijving is niet zeer scherp en overlapt o. a. die
van O. levantina. Een tweede moeilijkheid voor
ons was dat wij wel meldingen van ssp. heterochi-
/a op Rhodos kenden, maar niet op de Profitis llias
en ook niet in dezelfde biotoop. Slechts door diep-
gaande studie en correspondentie achteraf heb-
ben we met zekerheid kunnen vaststellen, dat het
om de ondersoorl heterochila gaa|.

Het voorkomen van de soorl Ophrys levanlina, die
ook bekend staat als O. bornmuelleri ssp. grandi-
flora, is erg omstreden. Veel vroegere vondsten
van O. holoserica ssp. heterochila blijken ten on-
rechte vermeld te zijn als O. levantina.
Eenmaal hebben we op de Profitis llias een
vreemde holoserica-achtige plant gevonden. Het
perigonium was wit, maar nauwelijks teruggesla-
gen. De lip was niet bol, had een trapeziumvormi-
ge aanblik en bezat geen aanhangsel, maar had
op die plaats juist een duidelijke inkeping. Zowel
de habitus als de biotoop waren gelijk aan die van
Ophrys holoserica ssp. heterochila. Wij konden
niet vaststellen of het hier O. levantina betrof.

Nadat het merendeel van de Ophryssen in de
phrygana is uitgebloeid en tegen de tijd dat Ana-
campt¡s, Orchis coriophora en O. sancta massaal
in bloei komen, kan men in volle bloei nog een
Ophrys-soorl aantreffen met zeer grote bloemen,
O. holoserica ssp. maxima. Tegenwoordig is dit
taxon ook bekend als O. episcopalls en heeft dan
de status van species.
ln de zuivere vorm hebben we slechts één kleine
populatie gevonden. Dicht hierbij in de buurt von-
den we een groep planten, die op het eerste ge-
zicht eveneens gerekend konden worden tot
Ophrys holoserica ssp. maxima, maar die bij na-
dere beschouwing een aantal afwijkingen vertoon-
den. Met name de teruggeslagen randen van de
lip vielen sterk op. Bij een tweetal exemplaren liep
de lip zo convex dat de uiteinden elkaar bijkans
raakten. De tekening van de lip en het basaalveld,
dat lichter gekleurd was dan de achtergrond van
de lip, deden het vermoeden rijzen dat deze popu-
latie het gevolg is van hybridisatie tussen O. holo-
senba ssp. maxima en O. scolopax.
Op een andere locatie troffen we eveneens een
afwijkende Ophrys aan. De eerste indruk was, dat
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we hier te maken hadden mel O. heldreichii. Maar
het ontbreken van zijlobben en de late bloei spra-
ken dit tegen. Tegen O. holoserica ssp. maxima
spraken de geringere afmetingen van de bloem en
de teruggeslagen randen van de lip, die overigens
wel sterk behaard waren.
Aan het geringe onderzoeksmateriaal van slechts
één bloem kunnen we geen conclusies verbinden.
We maken slechts de volgende overwegingen
naar aanleiding van deze vondst:
Rüdi Peter [Peter, 1989] gaat uitvoerig in op het
voorkomen van Ophrys apulica op Rhodos en de
relatie van O. apulica me| O. holoserica, O. maxi-
ma, O. scolopax en O. heldreichii.
De dames Hifih en Spaeth beschreven in 1994

[Hinh, 1994] een nieuwe soorl, Ophrys calypsus.
Volgens hen [Hir1h, 1996] zou onze vondst een
aanwijzing kunnen zijn voor het voorkomen van O.
calypsus op Rhodos, een vermoeden dat zij bij
een eerder bezoek aan Rhodos reeds hebben op-
gedaan. Mogelijk is O. calypsus ontstaan uit hybri-
dlsatie van een holoserica-vorm met een scolo-
pax-vorm [auteur].

Ophrys reinholdii

Ophrys reinholdii is een zeer fraaie orchidee, die
op Rhodos op veel plaatsen in bijna alle orchi-
deeënbiotopen gevonden kan worden. Zo hroffen
wij de soort aan in de phrygana, op natte plekken,
tussen dicht struikgewas en in pijnbossen. De va-
riabiliteit van O. reinholdii is groot, wat vaak al
blijkt binnen één populatie.
Volgens diverse gegevens [Buttler, 1986; Delfor-
ge, 1995; Faurholdt, 1996; Huth, 19961 zou naast
Ophrys reinholdii ookde ondersoorl slrauss/voor-
komen. Onderzoek op een aangeduide locatie
bracht wel een zeer grote variabiliteit aan het licht,
maar in deze variaties konden we geen O. rein-
holdti ssp. sfrauss/ï ontdekken. We zijn eerder van
mening dat de variatie juist van de strausst-va-
riant afweek door de uitgespreide lip en de lange,
spitse petalen.

Ophrys scolopax-groep

De moeilijkste groep op Rhodos om te determine-
ren is ongetwijfeld die van Ophrys scolopax. Niet
in de laatste plaats, omdat de literatuur hierover

onduidelijk is. Zelf menen we vier typen van O.
scolopax gevonden te hebben.

Als eerste willen we het type Ophrys scolopaxssp.
m¡nutula de revue laten passeren . De naam minu-
tula koml van Gölz & Reinhard (1989). Datzelfde
jaar komt het type eveneens voor in de beschrij-
ving van Peter [1 989] als 'Kleine-bos-scolopax'.
O. scolopax ssp. minutula is een kleine scolopax
met wit perigonium, dat doorgaans sterk is terug-
geslagen. We hebben dit type op één plaats aan-
getroffen op de Profitis llias. Een andere vondst,
die wij hebben ondergebracht bij O. holoserica
ssp. heterochila, had veel gelijkenis met deze klei-
ne-bos-scolopax. Mogelijk was hier sprake van
een hybride. Overigens plaatst Delforge [1 995] O.
minutula in de O. apifera-groep en niet bij O. sco-
Iopax.

De andere drie typen zorgen voor meer verwar-
ring: Ophrys scolopax ssp. brem¡fera (O. oestri-
fera ssp. bremifera), O. scolopax ssp. cornuta (O.
oestr¡fera ssp. oestrifera) en O. sco/opax ssp.
heldreichii. ln hun typische vormen zijn deze drie
redelijk goed uit elkaar te houden. Maar op Bho-
dos komen ze alle drie door elkaar voor en hybri-
diseren gemakkelijk. Het is dan vaak ook niet mo-
gelijk vast te stellen om welk type het gaat. Over
het algemeen kan gezegd worden da| bremifera
op de noordelijke helft van het eiland zijn hoofd-
verspreidingsgebied heeft en cornuta in het zui-
den, terwijl heldreichii over het hele eiland gelijk-
matig verdeeld is. Een voorbeeld van het
bovenstaande is de 'Laxiflora-weide' (in het mid-
den van het eiland), waar we naast het hele spec-
trum tussen deze drie typen ook alle 'ouders' te-
rugvonden.
De moeilijkheden worden nog versterkt door de
volgende punten:
Het belangrijkste kenmerk van ssp. cornuta, na-
melijk de zeer lange horens, is op Rhodos nage-
noeg afwezig, wat volgens Delforge [1995] op een
overgangsvorm kan duiden. De lengte van deze
horens is gemiddeld nauwelijks langer dan die van
ssp. brem¡fera. Ophrys scolopax ssp. cornuta
moet dan ook vooral herkend worden aan de
spitsheid van de horens, de smallere sepalen en
vooral de ranke vorm van de gehele lip.
De onduidelijkheid rondom he| bremifera-Iype
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scolopax
Buttler
Baumann
Delforge

bremifera
Buttler
Baumann
Delforge

cornuta
Buttler
Baumann
Delforge

heldreichii
Buttler
Baumann
Delforge

9-13.5
8-12
9-1 6

9-1 6
10-15
12-16

9-14
12-14
9-14

lengte sepalen lengte lip

6.5-13
8-12

10-14

6-15
10-12
11-16

B-15
8-14
7- -12

lengte zijlobben

-6

?

2-5

-6
?

3-10

6-12
-12

4-12

12.5-15
13-15
12.5-16

vormt een ander probleem. Volgens Buttler [.1986]
is dit type de oostelijke variant van Ophrys scolo-
pax en zou het verspreid i n gsgebied v an b rem ife ra
(Corfu en oostelijker) geen overlap hebben en
zelfs geen aansluiting met het verspreidingsge-
bied van de basisvorm (Corsica en westelijker).
De beschrijvingvan bremifera van Delforge [1 995]
komt daarentegen veel dichter uilbij heldreichii.
Faurholdt [1996] kan geen wezenlijke verschillen
ontdekken tussen Zuid-Franse ssp. scolopax en

de Griekse ssp. bremifera. De auteur valt hem
hierin bij. Maar anderen geven beide vormen op
voor Rhodos.
Het schema brengt de verwarring genadeloos
in kaart. Schematisch is van alle drie de typen
plus Ophrys scolopax ssp. scolopax een drie-
tal kenmerken weergegeven: lengte van de se-
palen, lengte van de lip en de lengte van de bult-
jes of horens. Deze waarden zijn bovendien opge-
nomen voor drie verschillende auteurs, te weten
Buttler [1986], Baumann [1982] en Delforge

t1 eesl.

Ophrys umbilicata ssp. rhodia

Eén van de algemeenste orchideeènsoorten op
Rhodos is een afwijkende verschijningsvorm van
Ophrys umbilicata. Nelson (1962) en Landwehr
(1977) maakten reeds melding van deze variant
als rhodia en Buttler spreekt over de 'Ophrys um-
bilicata ssp. affica van Rhodos' [Buttler, 1986].
Overigens plaatst Buttler dit commentaar bij O. ls-
aura. DiI is een opmerkelilke keus, omdat de ei-
genschappen van rhodia tussen O. umbilicataen
O. scolopax in liggen. De kleine tabel maakt dat
duidelijk.

Voordat Baumann & Künkele in 1986 de naam
Ophrys umbilicata ssp. rhodia toekenden, werd
deze vorm algemeen als een variant van O. umbi-
lbafa ssp. attica beschouwd.
Onzes inziens is Ophrys umbilicata ssp. rhodia
vooral te beschouwen als een gedrongen O. sco-
lopax me| groen perigonium. Deze mening vinden
we terug bij Delforge [1995].

13-16
14-15
13-16

-5
-4

3-1 0

kleur perigonium
stand sepalen

breedte lip

roze of lichtroze
middelste sepaal
teruggeslagen
lip het breedst in

het midden

groen, wit of lichtroze
middelste sepaal over
de zuil
lip het breedst aan
het uiteinde

rhodia-variant

groen
als O. scolopax

als O. umbilicata

Ophrys scolopax Ophrys umbilicata
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Naast de rhodia-vorm wordl Ophrys umb¡l¡cata
ssp. umbilicata diverse keren voor Rhodos ver-
meld. Ongetwijfeld zal een aantal van deze mel-
dingen incorrect zijn, daar men umbilicata gemak-
kelijk kan verwisselen met een O. umbilicata ssp.
rhodiawaarvan de middelste sepaal niet rechtop
staat (b.v. net na het openen van de bloem).

Orchis papilionacea ssp. heroica

Ook van Orchis papilionaceakoml op Rhodos een
variant voor die endemisch is voor het Egeïsche
gebied. Deze heroica-variant is gemakkelijk te
herkennen aan haar robuuste uiterlijk, hoewel de
hoogte gemiddeld slechts zo'n25 cm bedraagt. O.
papilionacea ssp. heroica bezit verder een dichte
tros met grote bloemen. Deze bloemen zijn bleek-
roze en hebben een lichte tekening, zoals de
grandif lora-variant.
De hoofdbloei van deze Orchis vall begin april,
maar ook uitgebloeid blijven de planten opvallen.
Mede hierdoor hebben we deze sooft vaak gevon-
den, overal op het eiland.
Twee bijzondere vondsten betroffen de albino-
vorm met witte bloemen en een hybride met Or-
chis morio ssp. p/cta.

Serapias

Wanneer we alle literatuur over Rhodos bekijken,
zouden we vele taxa van het geslacht Serapias
kunnen opgeven voor Rhodos. Zeker is dat Sera-
pias vomeracea ssp. laxiflora (ook bekend als S.
bergonii en S. paruiflora ssp. laxiflora) en S. vo-
meracea ssp. orientalis in groten getale voorko-
men. De eerste vooral in het noorden en midden,
laatstgenoemde alleen in het zuiden van het ei-
land. Ook het voorkomen van S, lingua (zeld-
zaam) en S. parviflora is algemeen aanvaard. De
vondst van S. cordigera wordt doorgaans betwij-
feld, maar vooral over S. vomeracea ssp. yolne-
raceazijn de meningen verdeeld.
Enkele keren hebben we zelf getwijfeld, maar we
vonden een grotere bloem als enig duidelijk crite-
rium niet voldoende om Serapias vomeracea ssp.
vomeracea vast te stellen.
Naast Serapras vomeracea ssp. orlentalis geeft
Delforge [1995] de vorm carica (Baumann & Kün-
kele, 1989) op voor Rhodos. Wij konden de be-

schrijving van Delforge in de praktijk niet gebrui-
ken. S. vomeracea ssp. orientalis is dermate va-
riabel dat, wat ons betreft, zowel de beschrijving
van orientalis als van carica beurTelings van toe-
passing kunnen zijn.

Bedreiging

ln de phrygana, n¡et al te ver van ons hotel, von-
den we op een middag een klein groepje Ophrys
holoserica ssp. maxima, duidelijk waarneembaar
vanaf het pad. Toen we de dag hierop terug kwa-
men om deze fraaie exemplaren te fotograferen
waren ze geplukt. Of opgegeten, want in de on-
middellijke nabijheid vonden we schapenkeutels.
Deze anekdote schetst een klein incident van be-
dreiging van orchideeën. Dreiging, die overal in
Europa en het mediterrane gebied aanwezig is.
Op Rhodos merkten we drie belangrijke catego-
rieën van bedreigingen: de autochtone bevolking,
het toerisme en orchideeënzoekers. Helaas zal
hierdoor af en toe een belangrijk terrein verloren
gaan of schade oplopen, maar gelukkig blijven er
nog vele over.

Autochtone bevolking
Uiteraard draagt de plaatselijke bevolking bij aan
deze dreigingen. lntensieve beweiding door vee,
het lukraak stoften van grof vuil en het'goed'on-
derhouden van olijfgaarden zijn hier kleine voor-
beelden van.
Veel meer schade wordt aangericht door de vele
bosbranden die op Rhodos in de zomermaan-
den woeden. Meer dan de helft van deze bran-
den wordt aangestoken door de plaatselijke boe-
ren. Zij hopen op die manier nieuwe land-
bouwgronden te kunnen annexeren. Tussen Lin-
dos en de Laxiflora-weide troffen we over meer
dan 5 km de restanten van dit wangedrag aan.
Wat eerst een orchideeënrijk bos was, werd in
1992 in de as gelegd. De natuur herstelt zich snel,
maar in de tussentijd verdwijnen gehele popula-
ties van orchideeën door het veranderen van de
biotoop.

Toerisme
Het massatoerisme zorgt voor grote aantallen
mensen op Rhodos, maar deze vormen niet direct
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een groot gevaarvoor orchideeën: de hausse arri-
veert pas eind mei en betreedt slechts het strand,
de bebouwde kom en enkele bezienswaardighe-
den. Deze mensenmassa eist echter wel een aan-
tal voorzieningen:
Hotels, appartementen en 'tweede' huizen rukken
steeds verder het eiland op. Bouwplaatsen zijn
vooral in het noorden van het eiland en langs de
gehele oostkust. Geschikte bouwlocaties zijn niet
zelden terreinen die ook geschikt zijn voor orchi-
deeën. Zo vonden we in Kolimbia temidden van
hotels aan de kust een braakliggend terreintje met
een schitterende populatie Orchis sancta van 200
exemplaren dicht opeen. Er riizen dan onmiddellijk
twee vragen: hoeveel exemplaren ziln er verloren
gegaan door de bouw van de omringende hotels
en hoelang zal het nog duren voor deze populatie
door hotelbouw wordt vernietigd?
Toch moeten we niet te sombere conclusies trek-
ken. Veel gebieden, ook in het noorden en langs
de oostkust, zijn ongeschikt voor hotels. Er zijn
veel steile en hoge bergen en de kuststrook is
smal. De westkust is te winderig en te steil en het
binnenland ¡s te ver van het strand.
Toename van toerisme heeft nog een ander ge-
volg. Overal op Rhodos worden wegen aange-
legd, verbreed of verhard. Met name in het Lutani-
dal, de weg van Kolimbia naar de Profitis llias,
vielen ons de enorme machines op, die hele stro-
ken natuur veranderen in asfalt. Echter, ook voor
de spaarzame wegen geldt, dat ze qua oppervlak-
te slechts een zeer klein percentage beslaan. En

in wegbermen staan weliswaar orchideeën, maar
de bermbiotopen zijn op Rhodos lang niet zo be-
langrijk als bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk. De indi-
recte consequent¡es van de wegenbouw zijn gro-
ter. De bereikbaarheid neemt toe en dit betekent
meer menselijke activiteiten in de natuurgebieden
van Rhodos.

Homo sap¡ens ssp. orchif¡lus

Een geheel andere bedreiging wordt gevormd
door de 'orchideeënminnende' mens. Rhodos
staat immers goed bekend als een eiland dat rijk is
aan orchideeën, Tijdens de eerste week van ons
verblijf hebben we meer dan tien groepen mensen
gezien, die speciaal naar orchideeën aan het zoe-
ken waren, vooral op de Profitis llias en rond Em-

bonas. Natuurlijk is het totale aantal van deze
mensen gering, maar deze personen kunnen door
hun gerichte zoekacties wel een directe bedrei-
ging vormen voor de orchideeènstand. Sommige
vindplaatsen worden op deze manier diverse ma-
len per jaar betreden.
Gelukkig is het merendeel van de biotopen op
Rhodos minder kwetsbaar, hoewel nooit onkwets-
baar! ln de phrygana bestaat de bodem vooral uit
rotsen en stenen. Kwetsbaarder zijn de pijnbos-
sen en zeer kwetsbaar zijn de natte terreinen, zo-
als de Laxiflora-weide. lnderdaad hebben we hier
enkele sporen van betreding gezien. Kemmer

[1 987] meldt zelfs dat hier in 1985 de totale weide
was platgetrapt.
Ernstiger wordt de schade wanneer orchideeën
worden geplukt of zelfs uitgegraven! Hoewel in-
middels algemeen bekend is dat orchideeën in de
tuin niet overleven, blijven er toch altijd mensen
die het willen proberen of er geld aan willen ver-
dienen. Westdorp deelde ons mee dat hij iemand
had aangesproken op het uitsteken van een
aanlal Orchis provincialis.'Er staan er toch ge-
noeg?'

Literatuur

Bnuvnnru, H. & Küruxere, S., 1982. De wilde orchideeën

van Europa. Thieme's orchideeéngids Zutphen.

Burten, K. P., 1986. Orchideen. Die wildwachsenden Ar-

ten und Unteranen Europas, Vorderasiens und

Nordaf rikas. Mosaik Verlag München.

DerroRce, P, 1995. Orchids of Britain & Europe. Collins

Photo Guide, Londen.

Hrnru, M. & Spnern, H., 1994. Beitrag zur Orchideenflora

der ostaegaeischen lnseln Arkoi, und andere. Mittl.

Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Wüttt. 26 (3/4):426
- 621.

Kn¡n¡¡, E., 1984. Osterurlaub 1983 auf der Sonneninsel

Rhodos. Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 1 (1):71 -75.
Knnerseru, M. & RerruHnno, R., 1987. Zwei neue Ophrys-

Taxa (Orchidaceae) aus dem Agäischen Archipel.

Miltl Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 19 (4):

895 - 938.
Knuerseru, M. & Wrruruo, E., 1981 . Verbreitungskarten der

Orchideen von Bhodos. Mittl. Bl. Arbeitskr. Heim. Or-

ch. Baden-Württ. 13 (a): 377 - 446.

Kevven, U. & A., 1987. Orchideensuche auf Rhodos.

EunoRc¡rs 9, 1997 31



Mittl. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch Baden-Württ. 19 (4):
853 - 865.

KnerzscnulR, H., Wrruruc, E., We¡lxen, D., .1984. 
Orchi-

deenkartierung der lnsel Rhodos - aktuelle Über-
sicht. Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 1 (2): 130 - 146

Peren, R, 1989 Ergänzungen zur Orchideenflora von
Rhodos. Mittl. Bl Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-
Württ. 21 (2):279 - 350,

Peren, R., 1992 Untersuchungen an Ophrys-Arten der
Süd- und Osttürke¡. M¡ttl. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch.
Baden-Württ. 24 (4):547 - 610.

Rörreen, 8., 1990 Beiträge zur Kartierung der Orchi-
deenflora von Bhodos Mittl. Bl. Arbeitskr. Heim. Or-
ch. Baden-Würtl.22 (2li 387 - 404.

Rücrenoor, U. & D. & Werren, S. & D., 1990. OphrysJus-
ca-Komplexes auf Rhodos und Beschreibung von
Ophrys attaviria. Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 7 (2): 7
- 17.

Nevens bovenstaande publicaties is dit rapport
gebaseerd op aanwijzingen van:

Essr¡lr<, J. & L., 1996. Mondelinge mededelingen, Heer-
hugowaard

FnuRnolor, N. &Aene¡¡lur'lo PeoeRseru, H., 1996. Mondelin-
ge en schriftelijke mededelingen, Kopenhagen

Hrnrs, M. & Spnern, H., 1996. Schriftelijke mededelingen,
Freiburg.

Huru, W., 1996. Mondelinge en schriftelijke mededelin-
gen, Selingenstadt.

Kneurz, C. A. J., 1996 Mondelinge mededelingen, Land-
graat.

Rörrcen, 8., 1996. Schriftelijke mededelingen, Tübingen.
VnuneR, J. & M., div. jaren. Schriftelijke mededelingen,

Peer.

M.H. Schot
Vri j e n h o ef pold erw eg 22
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Het was niet mogelijk uit de door de heer Schot
aangeleverde digitale bestanden een goede kwa-
liteit afbeeldingen te krijgen. Aan geinteresseer-
den stelt de heer Schot echter gaarne foto's ter in-
zage beschikbaar (redactie).
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Complexbespreking Himantoglossum

J. en L. Essrr'rx

Summary
The authors discuss the differences between
I th" no* known six Himantoglossum-laxa.

Though most authors distinguish these six taxa on
species level, the authors express the opinion,
that it might be better, to distinguish some of them
as subspecies.

Zusammenfassung

Die Autoren besprechen die Unterschiede zwi-
schen den jetzt bekannten sechs Himantoglos-
sum-Taxa. Obwohl die meisten Autoren jetzt diese
sechs Taxa auf Artebene unterscheiden, sind die
Autoren der Meinung, daß es vielleicht besser wä-
re, einige davon als Unterarten zu betrachten.

Met deze eerste complexbespreking willen we het
geslacht Himantoglossum nader belichten.
We onderscheiden binnen dit geslacht een zestal
vormen, die door de verschillende auteurs zeer
verschillend beoordeeld worden.
Wij zullen ze gemakshalve alle voorlopig als zelf-
standige soort behandelen, hoewel ze vaak door
overgangsvormen met elkaar verbonden zijn en

een indeling in soorten en ondersoorten misschien
meer voor de hand zou liggen.

Verspreiding

Himantoglossum hircinum is de meest westelijk en
noordelijk voorkomende sood en bestrijkt een
groot deel van westelijk Europa. ln Nederland zijn
maar een paar groeiplaatsen bekend, waarvan die
aan het Noordzeekanaal wel de noordelijkste is.

spreidingsgebied in Noord- en Midden-ltalië, Oost-
Oostenrijk ten zuiden en noorden van Wenen, en
Slovenië.

Himantoglossum calcaratum beperkt zich tot Zuid-
Joegoslavië.

Himantoglossum caprinum bestrijkt de gehele Bal-
kan, noordelijk tot in Hongarije en oostelijk tot het
noorden van Turkije.

Himantoglossum affinevinden we in het oosten en
zuiden van Turkije, in Syrie, lran, lrak, Libanon,
Noord-lsraë1.

Himantoglossum formosum tenslotte heeft zijn
verspreidingsgebied hoofdzakelijk oostelijk en zui-
delijk van de Kaukasus en verder naar het oosten.

Wanneer we de vindplaatsen van de diverse soor-
ten op een kaarl aangeven, zien we dat de ver-
schillende verspreidingsgebieden pedect op el-
kaar aansluiten, er zijn nauwelijks overlappingen.
We zien dan ook, daI Himantoglossum calcara-
tum een klein, maar zeer centraal areaal besÌrijkt.
Nelson beschouwl H. calcaratum om die reden als
mogelijk het oorspronkelijke type, waarvan de
overige als afgeleide soorten te beschouwen zijn.
Dit op grond van het feit dat de specifieke kenmer-
ken van de bloemen vanuit dit type steeds zwak-
ker worden, naarmate de vindplaatsen verder van
dit centrum verwijderd liggen. Hier valt overigens
over te discussiëren, waar het H. adriaticum be-
treft, die ten tijde van Nelson (1968) nog niet be-
schreven was.
Ook Gölz en Reinhard tonen aan, dat op deze
stelling wel wat af te dingen is. Wij komen hier la-
ter nog op terug.

Himantoglossum adriaticum heeft zijn hoofdver- Maar laten we maar eens naar de planten gaan
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kijken zoals die door Nelson -als oudst geraad-
pleegde auteur- beschreven zijn. Hoewel de be-
schrijvingen van de diverse auteurs niet geheel
overeenstemmen, geven de waarden een redelijk
beeld van de variabiliteit van de soofien. Men
moet daarbij bedenken, dat een auteur zijn cijfers
grotendeels ontleent aan eigen (beperkte) waar-
nemrngen.

H i m a ntog I os s u m ca I ca rafum (Beck)
Schlechter

Plant groot en krachtig, 40-85 cm hoog, aar lang,
matig dicht bezet met 12-50 bloemen, soms arm-
en losbloemig.
Middenlob van de lip in verscheidene windingen
gedraaid, zijlobben verlengd, als regel spits toelo-
pend. Bloemen relatief groot.
Sepalen 12-17 mm en petalen g-11 mm lang, aan
de basis gewoonlijk verbreed, lancetvormig.
Kleur van de helm groen, purper aan de randen.

Gehele lip, maar tenminste de zijlobben, diep pur-
per, middenveld licht met purperrode papillen. Lip
diep drielobbig, middenlob lang (7,5-10 cm), diep
ingesneden (2-4cm). Zijlobben 12-22mm lang, zeF
den ook korter. De spoor is krachtig, 7-12 mm lang.
Standplaats: op ruige, rotsige plaatsen, tussen ei-
kenstruiken, op 400-1000 m hoogte.
Bloeitijd: eind juni tot midden augustus.
Opmerkingen: onderscheidt zich vooral door de
lange spoor en forse helm.

Himantoglossum
Sprengel

caprinum (Bieb.)

Plant groot en krachtig, 40-85 cm hoog, aar lang,
losbloemig bezet met 15-50 bloemen.
Middenlob van de lip in verscheidene windingen
gedraaid, zijlobben verlengd, als regel spits toelo-
pend. Bloemen relatief klein.
Sepalen 13-15 mm, petalen 11-12 mm lang, smal
lijnvormig, aan de basis iets verbreed.
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Kleur van de helm bleekgroen, vaak purper ge-
aderd. De lip varieert van bleekgroen tot purper-
bruin, het middenveld is licht met donkerrode pa-
pileuze vlekken.
Lip diep drielobbig, middenlob lang (tot 6 cm), diep
ingesneden (1-5 cm). Zijlobben 9-10 mm. De
spoor is 4-6 mm lang.
Standplaats: ruige, rotsige plaatsen, langs bosran-
den, tussen eikenstruiken, op mager grasland e.
d., kalkminnend, tot 1500 m hoogte.
Bloeitijd: eind mei tot eind juli.
Opmerkingen: de soort is behoorlilk variabel (ook
met betrekking tot de bloemkleu|; planten met
een smalle dunne spoor en een weinig gedraai-
de lip komen vaak voor tussen planten, waarbij
de spoor zeer breed is aangezet, maar erg kort is.

H i mantoglossu m h i rci nurn (L.)
Sprengel

Plant groot en krachtig, 30-90 cm hoog, aar lang,
dichtbloemig bezet met 40-120 bloemen.
Middenlob van de lip in verscheidene windingen
gedraaid, zijlobben verlengd, als regel spits toelo-
pend. Bloemen relatief klein.
Sepalen 10-13 mm, petalen 7-9 mm lang, smal
lijnvormig.
Kleur van de helm en vaak ook van de lip bleek-
olijfgroen, soms is de lip licht tot intensief purper-
bruin, het middenveld licht met purperen papileu-
ze vlekken. Lip diep drielobbig, middenlob lang en
smal, 5-6 cm lang, nauwelijks ingesneden (2-11

mm), zijlobben 1-2 cm lang. Spoor 1 ,5-2 mm lang.
Standplaats: magere graslanden, steenachtige,
ruige hellingen, tussen bosschages en in wegber-
men, vaak licht beschaduwd, tot 1800 m hoogte.
Bloeitijd van begin mei tot eind juni, waarbij opvalt
dat in het noorden van het verspreidingsgebied,
nl. Noord-Frankrijk, Jura e.d. de planten vroeg
bloeien; zo is de plant aan het Noordzeekanaal
reeds op 30 april in volle bloei, terwijl op zuidelijker
gelegen standplaatsen de planten midden mei
nog diep in knop zijn. ln een aantal van deze ge-
vallen kan de hoogte van de groeiplaats niet van
invloed zijn.
Opmerkingen: de soort stinkt letterlijk als een bok,
een geur die ook door koeien niet op prijs wordt
gesteld. ln de Clusaz zagen we een weiland waar
de koeien precies om de bokkeorchis heen graas-

den, waardoor er vegetatie-eilandjes onstaan wa-
ren van zo'n 30 cm doorsnede.

H i m a ntog I oss u m ad r i ati c u m
H. Baumann

Plant hoog, 30-75 cm; aar lang, losbloemig bezet
met 15-40 bloemen.
Middenlob van de lip weinig gedraaid, zijlobben
kort, enigszins stomp. Bloemen relatief klein.
Sepalen 8-11 mm, petalen 5-6 mm lang, smal lijn-
vormrg.
Kleur van de helm groenwit, soms is de helm rood
geaderd. De lip is roodbruin, soms groen. Het mid-
denveld licht met purperen papilleuze vlekken.
Lip diep drielobbig, middenlob lang en smal (4-6
cm), 5-15 mm lang ingesneden. Zijlobben 5-25
mm lang. De spoor is 2-3 mm lang.
Standplaats: magere graslanden, bosschages,
lichte bossen tot 1300 m hoogte.
Bloeitijd: mei en juni, in de Abruzzen nog in juli.

H i mantog lossum afti ne (Boiss.)
Schlechter

Plant 30-80 cm hoog, aar lang, zeer losbloemig
bezet met 10-40 bloemen.
Middenlob van de lip weinig gedraaid, zijlobben
zeer kort, stomp. Bloemen relatief klein.
Sepalen 10-14 mm, petalen 7-11 mm lang, smal
lijnvormig.
Kleur van de helm en vaak ook van de lip licht-
groen tot roodbruin, het middenveld is licht zonder
stippen of vlekken. De bloemen staan vrijwel hori-
zontaal, of zwak naar beneden gericht.
Lip diep drielobbig, middenlob smal, 2,5-4,5 cm
lang en aan het einde iets breed uitlopend, weinig
ingesneden (6-8 mm). Zijlobben 3-6 mm lang.
Spoor 4-5 mm lang.
Standplaats: maquis, lichte eiken- en naaldbos-
sen, op droge kalkhoudende bodem, tot 1300 m
hoogte.
Bloeitijd: mei tot in juli.
Opmerkingen: door zijn ongevlekte middenlob is
Himantoglossum affine nauwelijks met een ande-
re Himantoglossum te verwisselen, behalve in
Turkije waar verwisseling mel H. caprinuln moge-
lijk is.
Yan Himantoglossum affine zijn slechts een paar
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Iinksboven:
Himantoglos-
sum hircinum
(J.& L. Es-
sink)

rechtsboven:
Himantoglos-
sum capn-
num, nomos
Kastoria, GR
(J. & L. Es-
sink)

linksonder:
Himantoglos-
sum adriati-
cum, Alfede-
na (L'Aquilia,
t),8-6-lees
(c.A.J.
Kreutz)

rechtsonder:
Himantoglos-
sum affine,
Vezirköpru
(Samsun,
TB),24-6-
1ee4 (c.A.J.
Kreutz)
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meldingen bekend uit Griekenland, o. a. de Pelo-
ponnesos. Het hoofdverspreidingsgebied ligt in
Turkije.

H i mantoglossum affine vaï
pseudocaprinum J. J. Wood

Op een groeiplaats van Himantoglossum affine in
lrak werden planten aangetroffen, die duidelijk van
het type afwijken.
Belangrijkste verschillen: langere middenlob (4,5-
5 cm lang), dieper ingesneden (tot 15 mm), het uit-
einde soms onregelmatig getand. De zijlobben zijn
zeer kort en slechts 1-2 mm lang.

H i m a ntog I os s u m f ormosurn (Steven)
Koch

Plant hoog (40-80 cm), aar tot 30 cm lang, los-
bloemig bezet met 15-30 bloemen.
Middenlob van de lip weinig gedraaid. De sepalen
en petalen vormen een losse helm (9-.13 mm
lang).
Helm bleekgroen gekleurd, vaak purper geaderd.
Lip bleekgroen, bijna wit aan de basis en aan de
randen rozepurper getint, sterk drielobbig, 3 cm
lang, middenlob 1,3-1,5 cm lang. Zijlobben kort (2-
4 mm). De spoor relatief lang, cilindervormig en
neerwaafts gebogen, 9 mm lang.
Standplaats: lichte bossen en struikgewas, op
mergel tussen 150-800 m hoogte.
Bloeitijd: mei tot juni.

Baumann
calcaratum capnnum

toglossum, komt tot de ontdekking dat de menin-
gen over de indeling in sooften en ondersoorten
nogal uiteenlopen. Zo wordt in de recente litera-
tuur de opsplitsing in soorten en ondersoorten op-
gegeven en worden de verschillende vormen als
soort besproken. Verbazingwekkender is dat H.
calcaratum, die door E. Nelson als stamvorm van
het geslacht wordt beschouwd, bij K. P. Buttler en
P. Delforge opgenomen is in de beschrijving van
H. caprinum (als synoniem).

Aan de hand van een vergelijking tussen 'caprÊ
num-planten' uit Zuid-Albanië en Noord-Grieken-
land en 'calcaratum-planten' uit hun terra typica,
Bosnië en Servië, tonen Gölz en Reinhard aan,
dat het verschil tussen deze soorten uitsluitend
bepaald wordt door de spoorlengte; hierbij wordt
nog opgemerkt dat kofte sporen uit calcaratum-
populaties ongeveer even lang zijn als de lange
sporen uit caprinum-populaties.
Tevens wijzen zij op de uitzonderlijk grote varabili-
teit van Himantoglossum op de Balkan, waarbij de
belangrijkste kenmerken niet of nauwelijks ver-
band met elkaar houden; grote planten met korte
en lange lippen, lange lippen met kleine of lange
spoor en korte of lange zijlobben.
ln dit licht gezien moet men zich afvragen of de
waarden zoals die hieronder zijn opgegeven seri-
eus te nemen zijn, temeer omdat de verschillende
auteurs nauwelijks consequent te noemen zijn in
het gebruik van meetwaarden. Alleen Baumann
hanteert vrij consequent meetwaarden, de overige
auteurs maken zich er vaak van af met aandui-
dingen als: 'iets korter', 'duidelijk dikker dan...'
enz.Discussie

Wie de literatuur nakijkt over het geslacht Himan-

Een vergelijking tussen Himantoglossum calcaratum en H. caprinum

Nelson
calcaratum

40-85
12-17

75-1 00
12-22
7-12

capnnum

40-85 40-1 00

50-1 00

Sundermann
calcaratum caprinum

hoogte cm
sepalen mm
petalen mm
middenlob mm
zijlobben mm
spoor mm

40-80
13-15
9-12

65-1 20
't2-25

8-1 1

40-80
13-15
11-12
35-70

9-1 0
4-6

-60

-5

35-65
5-20

-2
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Twee tochten naar Zuid-Frankrijk in 1996

H¡r.¡s DexxeR

Summary

fhe author visited the southern part of France
I during the last week of February and from the

27th of April untill the 4th of May 1996. He gives a
survey of the observed species. He deals with
Ophrys fusca, which occurs here in a large-flowe-
red form, with O. sphegodes, which differs from
the normal type, and with O. aurelia.ln the depart-
ment of Gard O. holoserica was observed for the
first time.

Zusammenfassung

Der Author besuchte Südfrankreich vom 24. Fe'
bruar bis zum 1 . Màrz und vom 27 . April bis zum 4.
Mai 1996. Er gibt eine Ubersicht der gefundenen
Aften. Dabei geht er tiefer auf Ophrys fusca ein,
die hier in einer großblütigen Form vorkommt, auf
O. sphegodes, die vom normalen Typ abweicht
und auf O. aurelia. lm Departement Gard wurde
zum ersten Mal O. holoserica gefunden.

lnleiding

ln de winter en het voorjaar van 1996 hebben mijn
gezin en ik twee keer een korte vakantie gehou-
den in Zuid-Frankrijk. Het eerste bezoek vond
plaats in de krokusvakantie in de periode van 24
februari tot en met 1 maart. ln deze periode werd
een gebied rond La Ciotat aan de kust van het de-
partement Bouches-du-Rhône bezocht. De twee-
de reis had het departement Gard als reisdoel.
Hier werd gekampeerd bij Collias in de periode
van 27 april tot en met 4 mei. ln beide vakanties
werd uitgebreid naar orchideeën gezocht. De
weerslag van deze pogingen wordt in dit artikel
belicht.

Bouches-du-Rhone/Var
ln deze vakantie in februari werd vanuit een ap-
partement aan het strand van La Ciotat de omge-
ving uitgebreid onderzocht. La Ciotat ligt ongeveer
30 kilometer oostelijk van Marseille, direct aan de
kust. De stad is in deze eeuw van een klein vis-
sersplaatsje uitgegroeid tot een belangrijke haven
en tot een scheepsbouwcentrum. Door de reces-
sie is deze industrie in elkaar geklapt. Momenteel
leven stad en omgeving voornamelijk van het toe-
flsme.
De omgeving bestaat voornamelijk uit kalkhou-
dende gesteenten. Tussen La Ciotat en Cassis ligt
een klein gebergte met de hoogste klifkust van
Frankrijk. De rotsen rijzen tot 400 meter hoog uit
zee op. Dit gebied bestaat uit het zogenaamde
puddinggesteente, een conglomeraat van ronde
keien en ilzerhoudende zanden. Ten westen van
Cassis liggen de Calanques, een rotskust met die-
pe, fjordachtige inhammen. Dit gebied van blin-
kend witte kalksteen is één van de grootste attrac-
ties hier. Het is een wonderbaarlijk mooi, ruig en
rustig natuurgebied op steenworp afstand van de
wereldstad Marseille.
Buiten de geürbaniseerde gebieden wordt het
heuvelland ingenomen door bossen, garigue, ma-
quis en landbouwgebieden. Wijnbouw, olijfboom-
gaarden en akkerbouw zijn de voornaamste bron-
nen van bestaan in de landbouw.
Onze zoektochten richtten zich vooral op de dicht
bij de kust liggende heuvels tussen St. Cyr-sur-
Mer (VaQ en Marseille. ln dit gebied werden ge-
schikt geachte locaties met de auto, de fiets of te
voet bezocht. ln totaal werden 11 vindplaatsen
met bloeiende orchideeën genoteerd.
ln een nog winterse periode op de overgang van
februari naar maart mag natuurlijk nog niet veel
van de orchideeênflora worden venruacht. Het
voorjaar is in deze streken dan nog maar net be-

EunoRc¡rs 9, 1997 39



linksboven:
Ophrys sphe-
godes, Cas-
sis,3-1996
(H. Dekker)

rechtsboven:
Ophrys aure-
lia, Le Pin,
Gard,5-1996
(H. Dekker)

linksonder:
Limodorum
aborlivum var.
rubrum, 11-5-
1988, Türkei:
YalaDagt
(Hatay),
(c.A.J.
Kreutz); siehe
Seite 74

rechtsonder:
Ophrys splen-
dida, afwij-
kende vorm,
Cabrières,
Gard,5-1996
(H. Dekker)
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gonnen. Het weer kan nog behoorlijk wisselvallig
zijn. ln de week dat wij er waren, was het gedeel-
telijk kil en zeer regenachtig en gedeeltelijk prak-
tisch zomers met blauwe luchten en aangename
temperaturen. De flora was laat op gang gekomen
door een zeer regenrijke en koude winter. Sommi-
ge soorten planten bloeiden een maand later dan
normaal. Ook de orchideeënflora kwam vrij laat op
gang. Dit was goed te zien aan de bloei van Barlia
roberliana. Tegen eind februari kwam de bloei net
op gang, terwijl deze vroegst bloeiende soort vaak
al in januari volop bloeit (Dekker 1996).
ln totaal werden '11 soorten gevonden, waarvan
vier in bloei.

Van een aantal planten werd de exacte sooftnaam
niet vastgesteld omdat de soortnaam niet aan de
rozet kon worden afgeleid. Van de soort die in de
tabel als Ophrys spec. staat aangegeven, ver-
moed ik dat het gaat om Ophrys splendida. ln een
terrein bij St. Cyr-sur-Mer had ik in 1986 al eens
O. splendida waargenomen. Deze soort is in Zuid-
Frankrijk niet zeldzaam. Nu stonden in dit terrein
veel prille Ophrys-rozellen. Over enkele soorten
zijn meer gegevens te melden.

Barlia robertiana

Baile robertiana is in de beschreven omgeving
bijzonder talrijk. Werkelijk overal werd deze soort
aangetroffen, bijvoorbeeld tot diep in woonwijken
waar de soort in de berm en in tuinen stond. ln de
nog pril groene bermen valt de robuuste soort snel

Tabel 1. Overzicht gevonden soorten

Soort Stadium

op. Ook in de gebieden die vooral met struikgewas
of grassen zijn begroeid, zijn de kleurige planten
gemakkelijk te zien. De kleur van de bloemen van
B. robertiana liep uiteen van bijna wit tot aan diep-
paars. De Nederlandse naam Hyacintorchis bleek
bijzonder toepasselijk, aangezien de planten net
zo opvallend zijn als hyacinten in het voorjaar in
Nederland.

O phrys arach n itiform is

Ophrys arachnitiformis begon op 1 maart net de
eerste bloemen te openen. Ook aan deze soort is
af te meten, dat het voorjaar laat begon. Normaal
kan deze soort in februari volop worden waarge-
nomen. De gevonden planten beantwoorden aan
het type. Het bloemdek was niet groen zoals bij O.
sphegodes, maar wit tot roze. De lip was klein en
voorzien van een eenvoudig H-vormige tekening.
Mijn inschatting was dat, gezien de vele planten
met alleen nog maar knoppen, deze soort in ieder
geval bij Cassis algemeen voorkomt.

Ophrys'fusca'

Op tal van plaatsen bloeide een vertegenwoordi-
ger van heI Ophrys fusca-complex al optimaal.
Sommige planten waren eind februari al over hun
hoogtepunt heen. Planten die iets meer bescha-
duwd stonden, begonnen net te bloeien. O. fusca
komt hier voor in een grootbloemige vorm. De
stand van de lip varieert van horizontaal tot licht
naar beneden gebogen. De lip is van een zeer
smal geel randje voorzien. De tekening is licht-
bruin tot donkergrijs met een witte tot lichtbruine
omlijsting. Aan de basis van de lip bevinden zich
twee weinig geprononceerde lijsten. De zijlobben
zijn van de middenlob gescheiden door vrij diep in-
gesneden inhammen. De zijlobben zijn enigszins
naar onder en naar binnen gevouwen. Een aantal
gemeten waarden van de planten staan in onder-
staande tabel.

Door Devillers en Devillers-Terschuren is in 1994
een nieuwe vorm van Ophrys fusca beschreven
als O. lupercalis. Deze'kleine' soort is beschreven
van de Languedoc-Roussillon. De bloeitijd valt sa-
men met de carnavalstijd in februari. Een aantal
beschreven kenmerken, gemeten waarden en de

Anacamptis pyram idal is
Barlia robertiana
Ophrys arachnitiformis
Ophrys'fusca'
Ophrys lutea ssp. lutea
Ophrys spec.
Ophrys 'sphegodes'
Orchis morio
Orchls spec.
Platanthera spec.
Serapras spec.

rozeï
bloei
begin
bloei
knop
rozel
begin
rozel
rozet
rozel
rozet

bloei
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Tabel 2. Ophrys fusca; gemeten waarden

Kenmerk Gemeten waarden (n=5)

Hoogte
Aantal bloemen
Lip, lengte
Lip, breedte
Lip, lengte tekening
Sepalen, lengte
Sepalen, breedte
Petalen, lengte
Petalen, breedte

15 cm
6

15 mm
11 mm
8mm

12 mm
5,5 mm
5,5 mm
1,5 mm

vroege bloeitijd komen overeen met deze nieuwe
kleine soort. Toch is een relativerend woord op zijn
plaats. Binnen de groep O. fusca komen veel va-
riaties voor. Zo bloeien in Zuid-Frankrijk later in het
jaar -april, mei- exemplaren van de O. fusca-
groep, die voor een deel dezelfde kenmerken heb-
ben, b.v. de lipgrootte, stand van de bloemen en
kleur. Tussen veel van de recentelijk nieuw be-
schreven 'soorten'uit het O. fusca-complex zijn de
verschillen dermate klein, dat de 'soorten' in het
veld moeilijk te determineren zijn. Dit wordt nog
eens extra bemoeilijkt doordat de variatie binnen
één populatie groot kan zijn. Om tot een goede af-
bakening van sooften binnen het O. fusca-com-
plex in Zuid-Frankrijk te komen, is meer onder-
zoek nodig. Vooral onderzoek naar de bestuivers,
zoals door Paulus en Gack wordt uitgevoerd, kan
meer licht op deze moeilijke groep werpen. Een al-
ternatief is om voorlopig alleen de zonder proble-
men te determineren soofien te hanteren. Dit zou
betekenen dat erdrie sooden binnen het O. fusca-
complex in Zuid-Frankrijk voorkomen, namelijk O.
fusca, O. vasconica en O. funerea. Bij deze inde-
ling behoren alle niet tot O. vasconica en funerea
behorende planten lol O. fusca.

Ophrys sphegodes

Tijdens de laatste dag van ons verblijf vonden we
bloeiende exemplaren van Ophrys sphegodes. Op
een aantal plaatsen waren ons al wel de vele ro-
zetten van Ophrys-planlen opgevallen, die soms
al duidelijk knoppen hadden en over niet al te lan-
ge tijd zouden gaan bloeien. Op de bodem van
een op het zuiden gerichte groeve bij Cassis von-

den we dan uiteindelijk bloeiende O. sphegodes.
De bloemen waren opvallend anders dan bij de in
Midden-Europa voorkomende planten. De lip was
groot en vrij rond, vrijwel zonder bultjes en met
een opvallende gele rand rond de lip. De bloem-
kleur was warm roodbruin. De tekening op de lip
was vrij complex, soms schildvormig, soms H-vor-
mig. De tekening was omzoomd met een witte
rand. De lip had een zeer klein, maar duidelijk
zichtbaar aanhangsel. De petalen waren breed en
enigszins tweekleurig, van olijfgroen tot licht rood-
bruin. De randen waren enigszins gegolfd. De se-
palen waren lichtgroen van kleur. Een aantal ge-
vonden waarden is vermeld in tabel 3.

De gevonden planten behoren overduidelijk tot het
Ophrys sphegodes-complex, maar wijken af van
'normale' sphegodes-planten, zoals die b.v. later
in het voorjaar in Midden-Frankrijk gevonden wor-
den. Afwijkingen zijn o.a. het duidelijke aanhang-
sel, de roodbruine kleur van de lip, de complexe
tekening, de brede gele rand langs de lip en de
brede gegolfde petalen. De door Delforge (1994)
naar voren geschoven O. passionensis is het
waarschijnlijk niet, o.a. vanwege de bloeitijd (te
vroeg), het ontbreken van duidelijke bultjes op de
lip, de afwilkende lipkleur (warmrood i.p.v. donker-
bruin tot bijna zwaft) en de afwijkende dimensies
van de petalen en sepalen.
De planten vertonen kenmerken van Ophrys pro-
vincialis, zoals de brede petalen, de lipkleur en de
lipgrootte. De tekening was echter niet van een
duidelijke 'provincialis'. Ook de bloeitijd wees er

Tabel 3. Ophrys sphegodes; gemeten waarden

Kenmerk Gemeten waarde (n=2)

Hoogte
Aantal bloemen
Lip lengte
Lip breedte
Lip lengte tekening
Lip lengte aanhangsel
Lip breedte gele rand
Sepalen lengte
Sepalen breedte
Petalen lengte
Petalen breedte

16,5 cm
4,5
12 mm
14 mm
6mm
1mm

1,75 mm
12 mm

3,75 mm
5,5 mm

3,75 mm
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Kustlandschap tussen Marseille en La Ciotat: de Callanques (2-96)

niet op, aangezien O. provincialis ovenrvegend
veel later bloeit, van eind maart tot eind mei, al

naar gelang de hoogteligging. Toch lijken de plan-
ten habitueel dicht bij Ophrys provinc,ars te staan.
Het zou een lokale vroegbloeiende variant van de-
ze soon kunnen zijn. Ophrys sphegodes in Zuid-
Frankrijk lijkt een onontwarbare puzzel, o.a. van-
wege de enorme variatie in habitus en bloeiwijze,
maar ook vanwege de variatie in bloeitijd. Volgens
Van Looken (pers. med.) bloeien lokaal al popula-
ties vóór O. araneola, over het algemeen de
vroegstbloeiende soorl van het sphegode*com-
plex.

Gard

Van27 april tot en met 4 mei werd gekampeerd op
een camping in het westelijk deel van het depade-
ment Gard, ter hoogte van het dorp Collias. Het
dorp ligt aan de rivier de Gardon, die gorges heeft

uitgesleten in de vrij lage kalkplateaus. De pla-
teaus zijn niet hoog, maximaal 350 meter. Grote
delen zijn met maquis en laag bos begroeid. Het
zwak golvende landschap wordt verder voor vee-
teelt, akkerbouw en fruitteelt gebruikt. Het gebruik
is nog redelijk kleinschalig. Her en der stromen
kleine riviertjes naar het oosten en hebben kleine,
natuurrijke dalletjes uitgesleten.

Ongeveer zes kilometer naar het westen, vlak
voordat de rivier het rivierdal van de Rhône be-
reikt, ligt Pont du Gard, het wereldberoemde
aquaduct uit de Romeinse tijd. Beroemde plaat-
sen in de regio zijn o.a. Tarascon, Avignon, Nimes
en Uzes. Naast het landschap, de pittoreske dor-
pen en de schitterende steden, boeide ons hier de
natuur. Het dal van de Gardon en aangrenzende
plateaus is over een lengte van ongeveer 12 km
reservaat. Hier kunnen soorten als aasgier, kleine
zilverreiger, bijeneter en bever worden gezien.
Ook orchideeën ontbreken niet. Daar wij ons con-
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Barlia robertiana
C ep h al anthe ra dam ason i u m
C e ph alanthe ra I on g ifol i a
Epipactis helleborine l.

chlorotica
Epipactis hellebori ne ssp.

helleborine
Epipactis spec.
H i mantoglossum h¡ rc¡ num
Limodorum abo¡fivum
Neotinea maculata
Ophrys apifera
Ophrys araneolavroeg-

bloeiend
Oph rys araneola laatbloeiend
Ophrys aurelia
Oph rys fusca grootbloemig
Ophrys holoserica
Ophrys provincialis
O ph rys scol o pax grootbloemi g

Ophrys scolopax kleinbloemig
Ophrys sphegodes vroeg-

bloeiend
Ophrys sphegodeslaat-

bloeiend
Ophrys splendida
Orchis laxiflora
Orchis militaris
Orchis morio ssp. plcfa
Orchis purpurea
Orchis simia
Orchis ustulata ssp. usÍulafa
Platanthera bifolia
Spiranthes spiralis

bloei - einde bloei
bloei
bloei

knop

einde bloei

knop
knop
knop
knop
bloei
knop - begin bloei

uitgebloeid
begin bloei - bloei
bloei
uit
begin bloei
bloei
bloei
bloei

Tabel 4. Overzicht van de gevonden soorten in
het departement Gard

Soort Stadium

deel van het gebied nog slecht tot matig op orchi-
deeën onderzocht is. ln enkele hokken zijn in het
geheel geen orchideeën waargenomen. Terecht
wordt door de auteurs opgemerkt, dat hier nog
heel wat inventarisatiewerk te doen valt. Onze
waarnemingen in het voorjaar van 1996 hebben
een groot aantal aanvullingen opgeleverd. Tevens
hebben wij een nieuwe soort voor het departe-
ment Gard gevonden, namelijk Ophrys holoserica.
Deze soofi was nog nooit waargenomen. Wij von-
den slechts enkele exemplaren op twee plaatsen
in wegbermen. De talrijkste soort was O, splendi-
da. Vrijwel overal waar orchideeén voorkwamen,
werd deze sooft in soms zeer grote aantallen ge-
vonden.
Door het zeer late, koude en natte voorjaar waren
sommige sooften erg laat. ln dit gebied had het in
het voorjaar 2'l dagen achter elkaar geregend. De
nu weer rustige rivier had zoveel water te verwer-
ken gekregen, dat boomstammen en takken door
het woeste rivien¡iater vele meters hoog langs de
oever lagen. Dit was voor de lokale bevolking een
ongekende ervaring. Ook tijdens ons verblijf was
het relatief koel en nat.

Barlia robertiana

Barlie robertiana was begin mei lokaal nog in volle
bloei te vinden. Het koude voorjaar heeft de bloei-
tijd beslist verlengd. De aantallen van deze soort
waren hoog. De planten waren over het algemeen
erg fors en eenvormig groenig van kleur.

Epipactis spec.

Op één plaats werden slanke en smalbladige EpÊ
pacfis-planten gevonden. De planten stonden in
een vochtig rivierbegeleidend bos. Helaas bloei-
den ze niet en kon de naam niet vastgesteld wor-
den. Mogelijk betreft het een standplaatsmodifica-
tie van E helleborine, aangepast aan de vochtige,
voedselrijke en zwaar beschaduwde standplaats.

Neotinea maculata

Neotinea maculata was tot dusver alleen in drie
hokken in het westelijk deel van het departement
Gard gevonden. Wij vonden de soorl voor het eerst
in het oostelijk deel. Tijdens een wandeling aan de

begin bloei - bloei
bloei
bloei
bloei
bloei
bloei
bloei
bloei
bloei
rozet

centreerden op de westkant van het departement,
hebben wij de soortenrijkere oostelijke helft van
het gebied, met de overgang naar de heuvels van
de Cevennen laten liggen. Toch hebben wij veel
gezien. Hieronder volgt een overzicht van de ge-
vonden soorlen:
ln 1993 is door Arnassant, Gilbert en Dabonnevil-
le een atlas van de orchideeën van de Gard uitge-
bracht. Uit deze atlas blijkt dat vooral het westelijk
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zuidzijde van de rivier bij Collias werden enige
planten gevonden in het struweel op het kalkpla-
teau. De planten stonden mooi in bloei en waren
met enige moeite vanaf het pad te zien. Verder on-
derzoek leverde geen andere vindplaatsen op.

Ophrys araneola

Op de meeste vindplaatsen was Ophrys araneola
uitgebloeid of bijna uitgebloeid. Opvallend was het
voorkomen van planten die nog maar net begon-
nen te bloeien. Er is in dit gebied duidelijk sprake
van twee bloeifases. Op sommige vindplaatsen
werden zowel uitgebloeide of bijna uitgebloeide
planten naast net in bloei komende planten ge-
vonden. Uiterlijk verschilden de planten nauwe-
lijks. Hooguit maakten de bloeiende planten een
wat groenere indruk (petalen, sepalen) en waren
de bloemen ¡ets groter. Zeer kleine bloemen kwa-
men echter ook voor. Verschillende bloeifases ko-
men bij meer plantensooften voor. Dit verschil
wordt o.a. veroorzaakt door de hoogteligging, een
noordelijker ligging van de vindplaats, lokale kli-
matologische verschillen en verschillen in de ge-
netische structuur. Dat in bloeitijd verschillende
groepen planten echter op dezelfde vindplaats
voorkomen, is tamelijk bijzonder.

Ophrys aurelia

Ophrys aureliais een kleine soort uit hel O. berto-
/onrr-complex. Net als b.v. O. drumana, dalmat¡ca,
sarato¡ en catalaunica zijn het soorlen, die duide-
lijk van O. bertolonii afwijken, maar onderling niet
altijd grote verschillen vertonen. Deze kleine soor-
ten worden ook gekenmerkt door vrij kleine ver-
spreidingsgebieden binnen het totaalareaal van
O. bertolonii. O. aurelia komt voor vanaf de omge-
ving van Florence, Parma en Genua (l) tot de de-
partementen Bouches-du-Rhône en Gard in
Frankrijk. Over het algemeen heeft de soort een
voorkeur voor een smalle strook langs de Middel-
landse-Zeekust. Dieper het binnenland in lost O.
saratoi O. aurelia af. De vindplaats van O. aurelia
in het dep. Gard is ongeveer 65 km van de kust
gelegen. De reden dat deze vindplaats toch be-
hoorlijk ver het binnenland in ligt, is mogelijk te
verklaren door de trechtervormige uitmonding van
de Rhônevlakte, die door zijn vlakke karakter war-

me lucht de kans geeft een heel eind het binnen-
land binnen te dr¡ngen. De lage kalkgebergten
fungeren dus enigszins als kustgebergte en eilan-
den. Andere mediterrane sooden zoals b.v. de olijf
en Barl¡e robertiana komen ook langs de Rhône
een heel eind naar het noorden toe voor.
Ophrys aurel¡akom| inderdaad ook voor in de Ca-
margue en Crau, alsmede in de kleine kalkge-
bergtes als La Nerthe. De soort verschilt van O.
bertolonii o.a. door de brede voet van de stempel-
holte, de diepe uitsnijding van de lip aan weerszij-
den van het aanhangsel, de bredere en grotere lip,
alsmede de minder duidelijke zadelvorm. Tevens
is de vorm van de vlek op de lip variabeler dan bij
O. bertolonii. De planten maken een robuuste, ge-
drongen indruk, in tegenstelling tot de slankere en
graciele O. bertolonii.
De weinige door ons gevonden planten stonden in
een grazige wegberm samen met o.a. de twee
vormen van Ophrys araneola en met O. scolopax
en O. sphegodes. De planten kwamen eind april
net goed en wel in bloei. Naast een mooi exem-
plaar van O. aurelia stond de hybride van deze
soort met O. scolopax. Volgens de atlas van Ar-
nassant et. al. komt O. aurelia in de Gard slechts
op twee plaatsen zeer zeldzaamvoor.

Ophrys holoserica

Zoals al eerder in dit artikel vermeld, is Ophrys ho-
loserica door ons voor het eerst in het departe-
ment Gard gevonden. Op twee plaatsen, beide
bermen, werd telkens één plant gevonden. Beide
planten begonnen net te bloeien. Ze weken niet
sterk af van de Midden-Europese planten. Hooguit
hadden zij een wat kleinere lip, waarin donkere
kleuren overheersten. De liptekening was relatief
eenvoudig. Door het regenachtige weer heb ik
geen foto's gemaakt.

Ophrys scolopax

Eén van de algemeenste soorten is Ophrys scolo-
pax. Werkelijk in vrijwel alle bermen werd de soort
talrijk gevonden. Over het algemeen werd O. sco-
lopax alleen in de normale, vrij grootbloemige
vorm gevonden, de normale variatie in kleur en lip-
tekening vedonend. Op enkele plaatsen werden
echter net als op veel andere plaatsen in Zuid-
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Karakteristiek landschap langs de Gard bii Collias (5-96)

Frankrijk planten met zowel grote als zeer kleine
lip gevonden. ln andere opzichten verschilden de
planten echter niet veel van elkaar, zodat het te
ver voert de kleinbloemige planten IoI O. sphegi-
fera te rekenen.

Ophrys sphegodes

Ook Ophrys sphegodes is redelijk vaak door ons
waargenomen. De meeste planten waren bijna uit-
gebloeid, maar net als in het geval van O. araneo-
/a waren twee bloeifases te onderscheiden. Op
twee plaatsen kwamen namelijk laatbloeiende
planten voor, die niet sterk van normale O. sphe-
godes verschilden. De vrij bolle lip had een donker
roodbruin getinte basiskleur met een smalle gele
rand. De tekening bestond uit een wat warrige H

en had net als bij O. provincialis de neiging aan de
bovenzijde wat naar de zijkanten uit te lopen. De
petalen waren echter smal en groen.

Ophrys splendida

Nog meer dan Ophrys scolopaxwerd O. splendida
aangetroffen. Ook deze soort kwam vaak in weg-
bermen voor, vooral op enigszins vochtige plaat-
sen. O. splendida ¡s een sooft uit het O. arachniti-
formis-complex. De soorien uit dit complex zijn
vermoedelijk ontstaan uit kruisingen tussen O.

sphegodesen een andere partner, zoals O. holose-
rica. O. splendida komt alleen voor in een klein aan-
tal Zuid-Franse depafiementen. De sootl bloeit vrij
laat, namelijk vanaf begin april tot begin juni.
Op één plaats kwamen enkele duizenden exem-
plaren in een berm voor. Opvallend waren de vele
planten met een sterk afwijkende liptekening en
lipvorm. ln vrij veel gevallen vertoonden de plan-
ten enige gelijkenis mel Ophrys catalaunica door
een smalle lip, waarvan de liptekening was be-
perkt tot een vrij kleine vlek midden op de lip zon-
der verbindingen met de lipbasis. Andere planten
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vertoonden alleen twee roodkleurige lijnen vanaf
de lipbasis naar beneden, zonder verbindingen
zoals ook wel eens bij O. sprunerivoorkomt (Butt-
ler 1986, blz.211). De opvallendste planten had-
den zeer duidelijk geprononceerde bultjes op de
lip, wat ik elders bij deze soort nog nooit heb ge-
zien. De lip van deze planten was smal. De teke-
ning bestond uit een smalle, langwerpige H-vorm.
Ofschoon de planten het meest verwantschap ver-
toonden met O. splendida, ligt een hybridogene
beinvloeding door O. scolopaxvoor de hand. Mo-
gelijk betreft het hier hybridenzwermen met terug-
kruisingen naar O. splendida. Duidelilke kruisin-
gen werden hier echter niet gevonden, wel op
andere vindplaatsen.

Orchis spec.

Van de Orchis-soorten werden O. ustulata ssp.
ustulata en O. purpurea het meest gevonden. De
eerste soon groeit vooral in kleine aantallen op
open plekken in de garigue, terwijl O. purpurea
vooral in wegbermen en in bos werd gevonden. O.
simia is hier vrij zeldzaam, terwijl O. laxiflora op
één plaats in een natte weide met tienduizenden
tegelijk bloeide. O. militaris en O. morio ssp. picfa
werden beide slechts met één plant gevonden. De
laatste vonden we in een eertijds fraai terrein
waarvan o.a. O. papilionacea en lactea bekend
waren. Nu was het een verwaarloosd bos met veel
zwerfvuil langs een (te) drukke weg. De enige an-
dere soort die we vonden, was Ophrys araneola,
ook met één exemplaar.

Slot

Afwijken van veel betreden paden door zeer vroeg
in het seizoen op reis te gaan of minder vaak door

orchideeënliefhebbers bezochte gebieden af te
zoeken, levert dus duidelijk leuke vondsten op. Te-
vens geeft het nader bekijken van soorten een
beeld van de schier oneindige variatie van sommi-
ge soorten. Zonder steeds maar weer nieuwe
'soorten' te willen onderscheiden, is het beslist
leuk naar verschillen tussen planten van dezelfde
soort te zoeken. Veel soorten zijn niet constant.
Het beschrijven van nieuwe, kleine soorlen, waar-
van de kenmerken ook al niet erg constant zijn, le-
vert weinig nieuwe bruikbare informatie op voor
het behoud van soorten. Erkennen dat soorten
van plaats tot plaats kunnen variëren (ecologische
aanpassingen), geeft aan dat juist de variaties bin-
nen deze soorten het beschermen waard zijn.
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Zwei neue Orchideenarten aus der Türkei

Dactylorhiza ilgazica und Epipactis turcica

C. A. J. Knrurz

Zusammenfassung

I n der Umgebung von Kastamonu, sowie östlich
ldavon, kommt eine Dactytorhiza-Sippe vor, die
sich nicht einwandfrei den bislang bekannten
Dactylorhiza-Arten zuordnen läßt. Die Pflanzen
zeigen verwandtschaftliche Beziehungen zu D.

urvilleana und D. nieschalkiorum, unterscheiden
sich aber erheblich von diesen beiden Arten. Die-
se Pflanzen werden in diesem Afiikel als Dactylo-
rhiza ilgazica neu beschrieben.
Seit längerer Zeit wird in der ïürkei eine Epipactis-
Sippe beobachtet, die eine ziemlich frühe Blüte-
zeit aufweist und außerdem weit im Lande ver-
breitet ist. Diese Sippe unterscheidet sich deutlich
von den nächstverwandten Arten E. helleborine
und E. tremolsil die vor allem eine westeuropäi-
sche Verbreitung haben. Sie wird in diesem Artikel
als Epipactis turcica neu beschrieben.
Die Abgrenzung zu den verwandten Sippen wird
behandelt, eine Reihe von (neuen) Funddaten
aufgelistet und es werden vorläufige Punktverbrei-
tungskarten veröffentlicht. Zusätzlich werden alle
Dactylorhiza- und Epipactis-Arten der Türkei kurz
aufgeführt und besprochen.
ln diesem Bericht wird außerdem Limodorum
abo¡livum var. rubrum unter Verwendung des be-
stehenden Namens neu beschrieben, da der von
Sundermann (1975) eingeführte Name ungültig
ist.

Summary

ln the environment of Kastamonu and east of this
place in Turkey, a Dactylorhiza-taxon occurs, that
can't be related to one of the known Dactylorhiza-
species. The plants show relations Io D. urvilleana
and to D. nieschalkiorum, but can clearly be distin-
guished from both species. These plants are de-

scribed here as a new species under the name
Dactylorhiza ilgazica.
During a long time already, an early flowering EpË
paclls-taxon has been observed, which is widely
distributed in Turkey. This taxon distinguishes it-
self from the most related species E. helleborine
and E. tremolsii which have a more Western Eu-
ropean distribution. The plants in question are de-
scribed here as a new species, Epipactis turc¡ca.
The delimitation from the related species is explai-
ned, a number of (new) localities is mentioned,
and preliminary distribution maps are provided.
Moreover all known Turkish species o'Í Dactylorhi-
za and Epipactis are shortly mentioned and dis-
cussed.
Also Limodorum abo¡Iivum var. rubrum is descri-
bed under the already existing name as a new
taxon, as Sundermann's name (1975) ist invalid.

Samenvatting

ln de omgeving van Kastamonu en ten oosten
daarvan komt een Dactylorhiza-Iaxon voor, dat
niet tot één van de tot dusver bekende Dactylorhi-
za-soonen kan worden gerekend. De planten to-
nen verwantschap met D. uruilleana en D. nie-
schalkiorum, onderscheiden zich echter duidelijk
van deze beide soorten. Deze planten worden in
dit artikel onder de naam Dactylorhiza ilgazica als
nieuwe sooft beschreven.
Al langere tijd wordt in Turkije een Epþacfis-taxon
waargenomen, dat tamelijk vroeg bloeit en boven-
dien in Turkije wijd verspreid is. Dit taxon onder-
scheidt zich duidelijk van de naastverwante soor-
Ien E. helleborine en E. tremolsii, die vooral een
West-Europese verspreiding hebben. Het taxon
wordt in dit artikel onder de naam Epipactis turci-
ca als nieuwe soort beschreven.
De afgrenzing van de verwante soorten wordt be-
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sproken en een reeks nieuwe vindplaatsen ver-
meld. Bovendien worden voorlopige puntversprei-
dingskaarlen opgenomen. Aanvullend worden alle
Turkse Dactylorhiza- en Epipactis-soorten kort be-
sproken.
Ook wordt Limodorum aborlivumvar. rubrum, me|
gebruikmaking van de reeds bestaande naam,
geldig beschreven, omdat de naam die Sunder-
mann (1975) aan dit taxon gaf, niet geldig is.

l. Dactylorhiza ilgazica C. A. J. Kreutz
spec, nov.

1. Einleitung

Während meiner diversen Exkursionen in die Tür-
kei fand ich nördlich und südlich Kastamonus an
meh reren Standorten eine D actylo rht2a-Sippe, die
sich nicht einwandfrei den bislang bekannten
D acty I o rh i za- Arten zuordnen I ieß. Diese Pf lanzen
zeigen starke verwandtschaftliche Beziehungen
zu D. urvilleana (Steudel) H. Baumann & KLinkele
und D. nieschalkiorum H. Baumann & Künkele,
unterscheiden sich aber von diesen beiden Aften
vor allem durch Habitus, Blütengröße, Gestaltung
und Farbe der Lippe, sowie eine frühere Blütezeit.
Vor allem im llgaz Da$r, südlich Kastamonus, sind
diese Pflanzen immer wieder anzutreffen. Leider
wurden selten Fundorte mit vielen Exemplaren be-
obachtet. lch habe meine Funde bei einem Treffen
bei der Familie Rückbrodt (Lampertheim), bei dem
auch die Herren Gügel (München) und Zaiss (Mar-
loffstein) anwesend waren, vorgestellt. Es stellte
sich heraus, daß sowohl das Ehepaar Rückbrodt
als auch die Herren Gügel und Zaiss die gleiche
Dactylorhiza-Sippe an weiter östlich gelegenen
Standorten im Norden der Türkei gefqnden hatten,
und sie diese Pflanzen bis heute 'nicht hatten
zuordnen können. Nach eingehender Diskussion
waren wir uns einig, daß es sich um eine neue
D acty I o r h i z a- Art han de lt.

2. Neubeschre¡bung

Dactylorhiza ilgazica C. A. J. Kreutz
spec. nov.

Descriptio: Plantae mediocres graciles. Folia se-
cus caulem pariter distributa, mediocriter macula-

ta. lnflorescentia breviter ovata ad ovato-lanceola-
ta comparate densiflora. Flores mediocres vivide
rosei ad rosei. Labium plane expansum late ova-
tum ad subrotundum 0.7 mm longum 1 cm latum
in diam. Lineamenta aequabilia maxime elineis
perroseis composita. Calcar conicum satis cras-
sum perpendiculariter ad parum deorsum direc-
tum ovar¡o plusminusve aeqans.

Terra typica: Türkei, Kastamonu, 9 km SSW lne-
bolu, Feuchte Straßenböschung im Eichen-
buchenwald, 300 m alt.

Holotypus: 17-5-1996, leg. C. A. J. Kreutz, nr
125 (1.)

Icones: Abb. 1 (Holotypus), 2, 4 (Holotypus), 5, 6,
7, Umschlagseite.

Etymologie: Die Namensgebung richtet sich
nach dem Hauptverbreitungsgebiet dieser Art, das
sich im Norden der Türkei im llgaz Da$lari (Pon-
tus-Gebirge) erstreckt.

Beschreibung: Pflanzen ziemlich klein bis mit-
telgroß, schlank, durchschnittlich 20 bis 40 cm
hoch. Stengel aufrecht, ziemlich kräftig, im oberen
Teil leicht kantig und lichtgrün, selten im oberen
Bereich schwach purpurn überlaufen. Die Laub-
blätter sind im allgemeinen (oft aber auch im unte-
ren Teil des Stengels) gleichmäßig über den Sten-
gelbereich verteilt, schräg aufwärts gerichtet,
mittelstark gefleckt. Die Flecken sind unre-
gelmäßig gestaltet. Das unterste Laubblatt ist am
breitesten und am kürzesten, eiförmig-lanzettlich;
die anderen Laubblätter sind breit- bis schmallan-
zettlich, die oberen schmallanzettlich. Die größte
Breite der Laubblätter liegt meist unterhalb oder in

der Mitte des Laubblattes. Die oberen Laubblätter
erreichen meistens den Blütenstand. Blütenstand
kurz-eiförmig bis eiförmig-lanzettlich, relativ dicht-
blütig. Untere Brakteen schmallanzettlich, spitz;
die Blüten deutlich überragend, die oberen drei-
eckig-lanzettlich, spitz. Blüten mittelgroß, hellrosa
bis rosa (selten purpurn) gefärbt. Sepalen eiför-
mig-lanzettlich, teils gefleckt, teils einfarbig,
schräg aufwär1s gerichtet, das mittlere mit den Pe-
talen zusammenneigend. Petalen eiförmig-lan-
zettlich bis lanzettlich, kürzer als die Sepalen. Lip-
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Abb. 1: Fotokopie des Typus-Bogens
(linkes Exemplar) von Dactylorhiza ilga-
zica, 9 km SSW lnebolu (Kastamonu).
Rechtes Exemplar ist lsotypus.
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pe meist flach ausgebreitet, breitoval bis rundlich,
im Durchschnitt 1,0 cm breit und 0,7 cm lang, am
Rande unregelmäßig gezähnelt. Lippenzeichnung
sehr einheitlich und überwiegend aus dunkelrosa
(purpurnen) Strichen und Linien bestehend. Sporn
kegelförmig, ziemlich dick, waagrecht oder leicht
abwärts gerichtet, etwa so lang wie der Fruchtkno-
ten.
Standort: Quellhänge und Naßstellen mit ziem-
lich ruderaler Vegetation, bevorzugt Fländer lichter
Mischwälder; auf sauren bis basenreichen Böden.
Gern wächst diese Art an Feuchtstellen in steilen
Straßenböschungen.
Blütezeit: Die Ar1 hat eine lange Blütezeit, näm-
lich von Ende Mai bis Mitte August.
Höhenverbreitung: Meereshöhe bis etwa 1800
m.
Gesamtverbreitung: Endemische Art der Türkei.
Verbreitung in der Türkei: Das Areal ist nach
dem heutigen Kenntnisstand auf einen kleinen Teil
der mittleren Nordtürkei beschränkt (westlich bis
Kastamonu !lgaz-Geçidil, östlich bis Ordu
IPergembe]).

3. Bemerkungen

Dactylorhiza ilgazica ist eine mittelgroße, zierliche
Pflanze, die nach dem heutigen Kenntnisstand nur
auf ein kleines Gebiet im Norden der Tùrkei im
Pontus-Gebirge beschränkt ist. Die Standorte von
D. ilgazica sind oft nur m¡t wenigen Pflanzen be-
setzt. Sie sind ziemlich einheitlich in ihren Merk-
malen und leicht von den nahe ven¡vandten Arten,
D. nieschalkiorum und D. uruilleana, zu unter-
scheiden. lm allgemeinen ist der Stengel dieser
Art im oberen Teil grün, nur in wenigen Ausnah-
men ist dieser ganz schwach purpurn überlaufen.
Die Laubblätter sind meistens gleichmäßig über
den Stengel verteilt oder an der Basis gehäuft. lm
allgemeinen sind sie schwach bis mittelstark ge-
fleckt, (breit)lanzettlich bis lanzettlich. Es kommen
auch Pflanzen mit ungefleckten Lâubblättern vor.
Der Blütenstand ist ziemlich dichtblütig. Exempla-
re bei denen die Blüten ziemlich locker am Stengel
verteilt sind und die relativ wenigen Blüten tragen,
wurden auch beobachtet. Die Lippe ist meist flach
ausgebreitet, aber Pflanzen bei denen die Seiten-
lappen leicht zurückgeschlagen oder nach vorne
gekrümmt sind, wurden auch gefunden. Die Ar1

kommt auch mit hellen Blüten vor.
Vor allem in den höheren Gebirgslagen um Kasta-
monu befinden sich an feuchten Stellen in Fich-
ten- und Tannenwäldern immer wieder kleinere
Populationen von Dactylorhiza ilgazica, in denen
auch mitteleuropäische Orchideenarten wie Epl-
pogium aphyllum Sw artz, Corallorrh iza trif ida Chã-
lelain, Goodyera repens (L.) R. Brown und Listera
cordata (L.) R. Brown vorkommen. So wurden am
llgaz Geçidi an der Straße von Tosya in Richtung
Kastamonu in einem Fichtenwald auf einem
Quadratmeter Corallorhiza trifida, Epipogium
aphyllum, Listera cordata und Goodyera repens
gefunden.

4. Abgrenzung zu den verwandten Arten

Dactylorhiza ilgazica gehört in den Formenkreis
von D. nieschalkiorum und D. urvilleana. Von D,
nieschalkiorum unterscheidet sie sich vor allem
durch den zierlichen und niedrigen Wuchs, die
mittelstark gefleckten Laubblätter, die kleineren
und heller gefärbten Blüten, den relativ kurzen,
eiförmigen Blütenstand, die flach ausgebreitete
Lippe ohne vorgezogenen Mittellappen und die
hell(rosa) bis rosa gefärbten Blüten. Außerdem
blüht sie etwa einen Monat früher. D. nieschalkio-
rumhal vor allem viel größere, rot gefärbte Blüten
(fast doppelt so groß) und ist viel kräftiger; außer-
dem ist ihr Blütenstand sehr dicht, lang- und viel-
bhitig.
Dactylorhiza ilgazica unterscheidet sich von D. ur-
villeana vor allem durch den grünen Stengel, den
relativ kurzen, eiförmigen Blütenstand, die flach
ausgebreitete Lippe ohne vorgezogenen Mittel-
lappen und die hell(rosa) bis rosa gefärbten Blüten.

ln der folgenden Tabelle (Tab. 1) werden einige
wichtige morphologische Unterscheidungsmerk-
male, sowie Blütezeit und Biotop von Dactylorhiza
ilgazica, D. nieschalkiorum und D. urvilleana auf-
gelistet.

5. Verzeichnis der Fundorte von
Dactylorhiza ilgazica in der Türke¡ (UTM-
10 km-Raster)

ln dieser Übersicht werden die derzeit bekannten
Fundorte aufgelistet. Mit Sicherheit befinden sich
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Tabelle 1: Unterscheidungsmerkmale von Dactylorhiza ilgazica, D. nieschalkiorum und D. uruilleana.

Dact. ilgazica Dact.nieschalkiorum Dact.urvilleana

Wuchs

Stengel
Laubblätter

Beblätterung

Stengel

Blütenstand

Blütengröße
Blütenfarbe
Lippenzeichnung

Sporn

Blütezeit
Biotop

mittelgroß, zierlich
einzeln
ziemlich dünn
lanzettlich bis schmal-
lanzettlich
mittelstark gefleckt
regelmäßig am Stengel
verteilt
hellgrün bis grün

kurz, eiförmig
ziemlich dichtblütig
klein bis mittelgroß
(hell)rosa
sehr einheitlich und über-
wiegend aus dunkelrosa
Strichen und Linien
bestehend
kegelförmig, ziemlich dick,
waagrecht bis sehr leicht
abwärts gerichtet
etwa so lang wie der
Fruchtknoten
Ende Mai bis Mitte August
Quelhänge und Naßstellen,
Straßenböschungen

groß, kräftig
bildet große Populationen
dick und hohl
breit-lanzettlich bis
lanzettlich
meist ungefleckt
vor allem auf die untere
Hälfte verteilt
grün, im oberen Teil
purpurn überlaufen
langgestreckt
dicht- und recihblütig
groß
rot
aus dunkelroten Strichen
und Linien aufgebaut

mittelgroß, meist kräftig
einzeln oder in Gruppen
relativ dünn
lanzettlich

meist stark gefleckt
regelmaßig am Stengel
verleilt
dunkelgrün, im oberen Teil
purpurn überlaufen
zylindrisch
dicht- und vielblütig
mittelgroß
purpurviolett bis rosa
violette Linien oder Punkte

sackförmig aufgeblasen, breit-zylindrisch,
schrägabwärts gerichtet waagrecht

etwa 3/4 so lang wie der etwa so lang wie der
Fruchtknoten Fruchtknoten
Mitte Juni bis Anfang Juli Mitte Mai bis Mitte Juli
Feuchtwiesen, Quellhänge Nähe von Quellen, feuchte

Stellen in Mischwäldern

in der Türkei weitere Vorkommen, weil viele Pflan-
zen als Dactylorhiza nieschalkiorum oder D. uruil-
/eana bestimmt wurden (siehe auch Renz & Tau-
benheim, 1984).

WMS3.BB: Küre (Kastamonu); feuchte Straßenbö-
schung im Eichenbuchenwald, 26-6-1994, 17-5-
1996, 300 m (9 km SSW lnebolu).
Dactylorhiza ilgazica, Epipactis helleborine, E.
pe rsica, P I atanthe ra ch Io ranth a.
WL85.66: llgaz Geçidi, Tosya-Kastamonu (Kasta-
monu); Fichtenbuchenwald mit Feuchtstellen, 29-6-
1996, 11-8-1996,1580 m (38 km SE Kastamonu).
Corallorrhiza trifida, Dactylorhiza ilgazica, D. ro-
mana, Epipactis turcica, E. pontica, Epipogium
aphyllum, Goodyera repens, Listera cordata, Or-
chis pinetorum.
WL65.11 llgaz Geçidi, llgaz-Kastamonu (Kasta-

monu); Straßenböschung mit Feuchtstellen, 11 -B-

1996, 1350 m (36 km S Kastamonu).
D actyl o rh iza i I g azi ca.

WL65.43: llgaz Geçidi, llgaz-Kastamonu (Kasta-
monu); Fichtenwald, Feuchtstelle im Wald, 21-6-
1996, 11-8-1996, 1700 m (35 km S Kastamonu).
Corallorrhiza trifida, Dactylorhiza iberica, D. ilgazi-
ca, Epipogium aphyllum, Goodyera repens, Neot-
tia nidus-avis, Orchis pinetorum.
YL53.33: Ladik Gölü, Ladik (Amasya); Feuchtwie-
sen,27-5-1989,890 m (13 km E Ladik).
Dactylorhiza iberica, D. incarnata, D. osmanica,
D. ilgazica, Orchis palustris.

CF94.66: Perçembe (Ordu); Feuchtstelle am
Straßenrand, 29-5-1974, 10 m (20 km NW Ordu).
Dactylorhiza ilgazica.
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Abb. 3. Dactylorhiza ilgazica, B¡otop, 21-6-1996,
Türkei: llgaz Geçidi (Kastamonu), (C.A.J. Kreutz)

CF32.47: Kabakulak (Ordu); Feuchtstelle, 6-7-
1993, 1050 m (9 km N Akkus).
Dactylorhiza ilgazica.

CF32.33: Dumantepe (Ordu); Feuchte Böschung,
6-7-1993, 1100 m (5 km N Akkus). Dactylorhiza il-
gazica.

CF32.32: Dumantepe (Ordu); Feuchtrinne und
Wiese,6-7-1993, 1100 m (4 km N Akkus).
Dactylorhiza ilgazica.

6. Verbreitungskarte v on Dactylorhiza
ilgazica in der Türkei

ln der Verbreitungskarte sind die Fundpunkte, in
denen Dactylorhiza ilgazica mit Sicherheit nach-
gewiesen wurde in 50 km-Quadranten übertragen

worden. Eine Verbreitungskarte in UTM-10 km-
Raster ist in Vorbereitung und wird in einem später
zu erscheinenden Buch über die Orchideenarten
der Türkei vorgestellt.

7. Beschreibung von und Bemerkungen
zu einigen Fundorten von
Dactylorhiza ilgazica

Ein Standoft mit relativ vielen Pflanzen befindet
sich an der Straße von Küre in Richtung lnebolu.
Oberhalb der Straße in einer steilen, feuchten
Straßenböschung im Eichenbuchenwald blüht
Dactylorhiza ¡lgazica bereits Ende Mai in einer Hö-
he von 300 m über dem Meer. ln diesem Eichen-
buchenwald stößt man immer wieder auf weitere,
vereinzelte Vorkommen dieser Art.
Viele Vorkommen befinden sich südlich Kastamo-
nus, doft in Feuchtstellen nahe Quellen, an
Feuchstellen in den ausgedehnten Mischwäldern
oder am Rande davon. Vor allem am llgaz Geçidi,
sowohl an der Straße von Kastamonu-llgaz als
Kastamonu-ïosya blLihen ab Mitte Juni viele klei-
nere Gruppen dieser Pflanzen. ln den höheren
Gebirgslagen findet man sogar Mitte August noch
vereinzelt blühende Exemplare zusammen mit
den spätblühenden Arten Salvia glutinosa und
Parnassia palustris. Größere Populationen wur-
den jedoch noch nicht festgestellt.
ln den angrenzenden Wäldern, oft aus Fichten
oder Buchen bestehend, wachsen häufig ver-
schiedene, für die Türkei seltene, Orchideenarten,
wie Corallorrhiza trifida, Epipogium aphyllum,
Goodyera repens und L¡stera cordata, aber auch
Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard und Orchis
pinetorum Boissier & Kotschy kommen hier vor.
Gügel (mündliche Mitt., 1996) hat Dactylorhiza il-
gazica in der Umgebung von Akkus (Ordu) gefun-
den. Die Art bevorzugt dort ähnliche Biotope wie in
der Provinz Kastamonu. ln diesem Gebiet sind die
Pflanzen aber meist dunkler gefärbt als in der Um-
gebung von Kastamonu und die Hauptblütezeit
liegt etwa Anfang bis Mitte Juli. Gügel & Zaiss
(Fundliste 1993) haben D. ilgazica an drei Stellen
an der Straße von Ünye in Richtung Niksar (Ordu)
gefunden, nämlich an einer Feuchtstelle im Oft
Kabakulak, in einer leicht feuchten Böschung vor
dem Ortseingang von Dumantepe und im Ort Du-
mantepe selbst in einer Feuchtrinne und in einer
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Wiese. ln ihrer Fundorlliste wurde die unbekannte
Dactyl orhiza- Art noch m it Fragezeichen versehen
und im Text wurde vermerkt, daß diese Sippe mit
gefleckten, teilweise ungefleckten Blättern mit ei-
nem schmalen, langen Sporn oder einem dicken,
langen und sackförmigen Sporn ausgestattet war.
ln den ausgedehnten Sumpfwiesen am Ladik
Gölú (Amasya) besitzt Dactylorhiza ilgazica reiche
Vorkommen. Vor allem im hinteren Teil der
Feuchtwiesen wachsen viele stattliche Exempla-
re. Auch Gügel (mündliche Mitt., 1996) sowie Lü-

ders (Fundliste 1989) konnten diese Art hier nach-
weisen. Die Pflanzen blühen in diesem Gebiet
Mitte bis Ende Mai.
Der östlichste Standorl befindet sich wahrschein-
lich etwa 20 km nordwestlich Perçembe (Ordu).
Rückbrodt (mündl. Mitt., 1996) fand dort vor eini-
gen Jahren direkt an der Küste eine unbekannte
Dactylorhiza-Sippe die sich einwandfrei als D. /-
gazicabeshimmen ließ.

8. Kurze Bemerkungen zu den anderen
Dacty lorh i za'Arten der Tü rkei

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kommen in

der Türkei 12 Dactylorhiza-Arten vor, nämlich D.

bithynica H. Baumann, D. euxina (Nevski) Czer-
niakowska, D. flavescens (C. Koch) Holub, D. rbe-
rica (Willdenow) Soó, D. ilgazica C. A. J. Kreutz,

D. incarnata (L.) Soó, D. nieschalkiorum H. Bau-
mann & Künkele, D. osmanica (Klinge) Soó, D. ro-
mana (Sebastiani) Soó, D. saccifera (Brongniart)
Soó, D. umbrosa (Karelin & Kirilow) Nevski und D.

uruilleana (Steudel) H. Baumann & Künkele.

Dactylorhiza bithynica H. Baumann besiedelt
lichte Kiefernwälder, Straßengräben, Waldhang-
quellmoore, feuchte Schutthänge und Feuchtstel-
len. Die Blütezeit fängt Mitte Juni an und dauert
bis etwa Mitte Juli. Sie ist eine endemische Art der
Türkei. Sie kommt in der Umgebung van Kasta-
monu und am Abant Gölú (Bolu) vor. Vor allem an
der östlichen Auffahrt zum Abant Gölü findet man
viele Exemplare dieser Afi. Sie wächst hier
hauptsächlich an feuchten Stellen in Straßengrä-
ben. Weiter findet man D. bithynica in den ausge-
dehnten Mischwäldern südlich Kastamonus. Viele
Exemplare wachsen in diesem Gebiet in den
Straßengräben, in Feuchtstellen an Waldrändern
und in Kiefern- und Fichtenwäldern, die manchmal
mit Eichengebüsch durchsetzt sind.

Dactylorhiza euxina (Nevski) Czerniakowska
wächst an feuchten Stellen und in Naßwiesen bei
Bächen und Quellen. Seltener findet man diese
Art in kurzrasigen Naß- und Almwiesen. D. euxina
blüht relativ früh, nämlich ab Ende Mai in den nie-
drigen Lagen bis Mitte Juli in den höheren Lagen
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linksboven:
Abb.4. Dac-
tylorhiza ilga-
zica, holoty-
pus,
17-5-1996,
Türkei: Küre
(Kastamonu),
(c.A.J.
Kreutz)

rechtsboven:
Abb.5. Dac-
tylorhiza ilga-
zica, 17-5-
1996, Türkei:
Küre (Kasta-
monu),
(c.A.J.
Kreutz)

linksonder:
Abb.6. Dac-
tylorhiza ilga-
zica, 21-6-
1996, Türkei:
llgaz Geçidi
(Kastamonu),
(c.A.J.
Kreutz)

rechtsonder:
Abb.7. Dac-
tylorhiza ilga-
zica, 29-5-
1974, Türkei:
Perçembe
(ordu), (U.&
D. Rückbrodt)
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linksboven:
Abb.8. Epi-
pactis turcica,
holotypus,
20-6-1996,
Türkei: Kizil-
cahamam,
SoQuksu Milli
Park (Anka-
ra), (C.A.J.
Kreutz)

rechtsboven:
Abb. 9. Epi-
pactis turcica,
holotypus,
20-6-1996,
Türkei: K4b
cahamam,
Soguksu Milli
Park (Anka-
ra), (C.A.J.
Kreutz)

linksonder:
Abb. 10. Epi-
pactis turcica,
20-6-1996,
Türkei: Kizil-
cahamam,
Soguksu Milli
Park (Anka-
ra), (C.A.J.
Kreutz)

rechtsonder:
Abb.11. Epi-
pactis turcica,
20-6-1996,
Türkei:
Gökçesu-
Mengen (Bo-
tu), (C.A.J.
Kreutz)

EunoRcr.rs 9, '1997 57



des Pontus Gebirges. Das Areal reicht von der
Türkei bis in die Kaukasusländer und den Nord-
westiran. ln der Türkei ist sie eine Gebirgspflanze
Nordostanatoliens. D. euxina isl eine attraktive
Pflanze, die in der oberen montanen und alpinen
Stufe des Pontus Gebirges an vielen Stellen Mas-
senpopulationen bildet, dort häufig mit D. uruille-
ana und sehr selten mil Traunsteinera sphaerica
(M. F. A. von Bieberstein) Schlechter vergesell-
schaftet ist. Vor allem in der Umgebung von Tam-
dere in der Provinz Giresun, sowie am Ovit Da$r-
Geçidi bei Sivrikaya (Erzurum), bildet sie in
feuchten Almwiesen, die teils mi| Rhododendron-
Gebüschen durchsetzt sind, große Bestände. An
vielen Stellen wächst D, euxina zusammen mit D.

urvilleana, wobei Übergangspopulationen häufig
zu finden sind. Diese Pflanzen sind meistens
schwer zu bestimmen.

Dactylorhiza flavescens(C. Koch) Holub ist von
der Türkei bis nach Kaukasien, Nordirak, Nord-
und Westiran bis nach Turkomanien verbreitet. ln
der Türkei kommt sie im östlichen Teil vor, nämlich
in den montanen Lagen des Schwarzmeergebir-
ges und in Südostanatolien in der weiteren Umge-
bung des Van Sees. D. flavescens hat eine gewis-
se Ahnlichkeit mil D. romana, die in der westlichen
Türkei ihr hauptsächliches Verbreitungsgebiet hat.
Die charakteristische Unterschiede von D. flaves-
cens im Vergleich zu D. romana liegen vor allem in

den Blüten und dem Sporn. Bei D. romanaislder
Sporn länger als der Fruchtknoten und meist steil
aufgerichtet. Bei D. flavescens sind die Blüten
kleiner (kleinere Lippe), wobei die Lippe normaler-
weise länger als breit ist. Der Sporn ist kürzer als
der Fruchtknoten (nur wenig länger als die Lippe),
nicht steil aufgericht, sondern nur schwach oder
kaum aufwärts gebogen, Außerdem sind bei D.

flavescens die gelbblütigen Pflanzen häufiger. Wie
bei D. romana sind die Blüten ohne Malzeichnung.
D. flavescens bevorzugt schattige Standorte (lich-
te Kiefern- und Tannenwälder, Eichengebüsche)
und Bergwiesen. Die Art blüht früh, von Anfang bis
Ende Mai, selten noch Anfang Juni. Die taxonomi-
sche und nomenklatorische Stellung dieser Art
war lange Zeit unklar. So betrachtete Nelson
(1976) sie nach dem ihm bekannt gewordenen
Material als nicht mehr als eine Varietät von D. ro-
mana. Weilere Untersuchungen, vor allem durch

H. Baumann & Künkele (1981ab) und Renz & Tau-
benheim (1983) konnten den Status dieser Sippe
klären. lm Schwarmeergebirge wachsen gelb- und
rotblütige Exemplare meist zusammen, in Südost-
anatolien ist die gelbe Farbvariante häufiger.

Dactylorhiza iberica (Willdenow) Soó ist eine
zierliche Pflanze, die durch ihre ungefleckten,
grasartigen Blätter, ihren dünnen Stengel und ih-
ren lockeren, vielblütigen und zylindrischen Blü-
tenstand leicht von allen anderen Dactylorhiza-Ar-
ten zu unterscheiden ist. Man findet sie vor allem
in Kalkquellsümpfen und an See- und Flußufern,
außerdem in Naßwiesen. Sie blüht als letzte aller
Dactylorhiza-Aften in der Türkei, nämlich von En-
de Juni bis Ende Juli. ln den höheren Gebirgszü-
gen des Pontischen Gebirges blüht sie noch An-
fang August. ln der Türkei ist sie fast im ganzen
Land verbreitet, mit Ausnahme vom Westen und
Südosten. Von allen Dactylorhiza-Arten in derTür-
kei ist D. iberica am we¡testen verbreitet. Wahr-
scheinlich ist sie auch von allen türkischen Dacfy-
lorhiza-Ar|en zahlenmäßig die häufigste.

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó wächst in Naß-
und Feuchtwiesen und selten in der Nähe von
Quellen. Die Blütezeit reicht von Anfang Juni bis
Ende Juli. Es ist eine außergewöhnliche Erschei-
nung, wenn man D. incarnata in einem Sumpfge-
biet in der Türkei findet. Genau wie in Griechen-
land, wo man sie im Norden des Landes in der
Umgebung von Chrissi (Kreutz, 1994) in einigen
Exemplaren, zusammen mit D. saccifera, Orchis
coriophoraL., O. laxiflora Lamarck und O. xparvL
foliaChaubard (O. coriophorax O. laxiflora) findel,
ist sie auch in der Türkei auf wenige Standorte be-
schränkt. Trotz ihres weiträumigen Verbreitungs-
gebietes is| D. incarnata in all ihren Merkmalen ei-
ne konstante Art und auch die Pflanzen der Türkei
stimmen gut mit denen aus Mitteleuropa überein.
ln der Türkei ist sie nur im Nordwesten verbreitet
(westlich bis lstanbul, östlich bis Amasya). Eines
der wichtigsten Biotope befindet sich in den aus-
gedehnten Feucht- und Uferuviesen vom Abant
Gölü (Bolu), wo sie zusammen mit D. ibericaund
D. nieschalkiorum vorkommt. Sie blüht hier etwa
Anfang bis Mitte Juni in einer Höhe von 1300 m. ln
diesem Gebiet wurden Hybriden mil D. nieschalki-
orum und D. iberica nachgewiesen. ln letzter Zeit
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sind diese Uferwiesen am Abant Gölü stark be-
droht durch den Bau einiger neuer Hotels, durch
die viel zu frühe Mahd und die starke Beweidung
durch Kühe und Pferde.

Dactylorhiza nieschalkiorum H. Baumann &
Künkele gehört zu den kräftigsten Dactylorhiza-
Arten. lhr Blütenstand ist dichl und vielblütig. Die
Art ist leicht an ihren großen Blüten (Lippe 18-23
mm breit und 10-20 mm lang) zu erkennen, die
fast doppelt so groß sind wie die von sämtlichen
anderen europäischen und türkischen Dactylorhi-
za-Arlen. Nach der Blütenform gehört sie in die
Verwandtschaft von D. urvilleana, unterscheidet
sich jedoch eindeutig von dieser durch größere
Abmessungen der Planzenhöhe, der Blatt- und
Blütenstandslänge, der Perigonblätter und der
Lippe (Baumann, 1983). Durch diese Merkmale ist
sie gut von allen anderen Dactylorhiza-At1en ab-
getrennt. Sie bevorzugt offene Feucht- und
Sumpfwiesen (oft in d.er Nähe von Quellen und
Flüssen) und feuchte Ubergangszonen zwischen
See und Sumpfwiesen. Die Blütezeit liegt ab Mitte
Juni am Abant Gölü und von Mitte bis Ende Juli in
den Küstengebirgen des Schwarzen Meeres. Sie
ist eine endemische Art der Türkei. lhr Verbrei-
tungsgebiet ist klein und nur auf einen kleinen Teil
der Nordwesttürkei beschränkt. Eines der Haupt-
vorkommen befindet sich in den ausgedehnten
Sumpfwiesen am Abant Gölü (Bolu), einem Berg-
see, der von bewaldeten Kalkbergen umgeben ist.
Hier wächst sie zusammen mit u.a, Massen-
beständen von D. iberica, D. incarnata und EpË
pactis palustris. Leider sind diese so beeindruc-
kenden Feuchtwiesen am Abant Gölti stark
bedroht. So wurden in unmittelbarer Nähe vom
Ufer einige neue Hotels gebaut und an verschie-
denen Stellen Bauschutt in den Sumpfwiesen ab-
gelagert. Die Vegetation wird fast jedes Jahr zu
früh gemäht und in der Blütezeit der Dactylorhiza-
Arten werden die Wiesen relativ intensiv durch
Pferde und Kühe beweidet. An den Wochenenden
wird das Gelände um den See von Tausenden von
Türken besucht. Dabei wird der Natur großer
Schaden zugefügt. Wegen des großen Naturwerls
ist es absolut erforderlich, daß diese Feuchtwie-
sen unter Naturschutz gestellt werden. Weitere
Vorkommen besitzt diese Aft im westlichen Pon-
tus-Gebirge.

Dactylorhiza osmanÍca (Klinge) Soó wächst vor
allem in bachbegleitenden Staudenfluren und ent-
lang Flüssen und Quellen, aber auch in Sumpf-
wiesen. Die Blütezeit liegt von Mitte Mai bis Mitte
Juli. ln der Türkei ist sie vor allem im mittleren und
südöstlichen Teil verbreitet. Der westlichste
Standort befindet sich wahrscheinlich südlich
Gülnars (lçel), wo etwa hundert Exemplare in ei-
ner Schlucht auf feuchten Böden vorkommen. D.
osmanica wächst häufig ohne andere Dactylorhi-
za-A¡Ien. Eine Ausnahme ist D. umbrosa, mit der
sie im Nordosten der Türkei öfters vergesellschaf-
tet ist. An einigen Standorten wurde sie zusam-
men mit D. iberica beobachtet.

Dactylorhiza romana (Sebastiani) Soó findet
man an trockenen bis mäßig feuchten Stellen in
Buchen- und Kiefernwäldern und in Eichengebü-
schen. ln Südanatolien vor allem an Kalkhängen
in der Macchie. Sie blüht von Anfang April in der
Mittelmeerregion bis Ende Mai im Pontus Gebirge.
ln der Türkei kommt sie zerstreut in der westlichen
Hälfte vor. lm Nordosten ist sie selten und sie fehlt
in Südostanatolien. ln den Waldgebieten der me-
diterranen Region Westanatoliens wird überwie-
gend die gelbblütige Form bis in Höhenlagen um
800 m ü.d.M. gefunden. An diesen Standorten
wächst sie oft in Begleitung von Himantoglossum
arfrne (Boissier) Schlechter, Orchis anatolica Bois-
sier, O. pinetorum, O. syriaca Boissier ex H. Bau-
mann & Künkele und O, tridentata Scopoli. ln
Nordanatolien dagegen kommt sie in gemischten
Populationen gelb- und rötlichblühender Pflanzen
zerstreut in lichten, trockenen Kiefernwäldern am
Südabfall der llgaz Da$lari vor (Nieschalk, 1976).
Alle Farbvarianlen (f . sulphurea,Í. incarnala und f.

bicolor) sind in diesem Gebiet häufig in den locke-
ren Kiefernwäldern um Kastamonu, obwohl die Aft
hier besonders viel ausgegraben wird.

Dactylorhiza saccifera (Brongniart) Soó hat ge-
wisse Ahnlichkeiten mit D. bithynica, die aber
deutlich größere Blüten besitzt, wobei vor allem
die Abmessungen der Perigonblätte¡ der Lippe
und des Sporns im Vergleich zu typischen Exem-
plaren von D. saccifera auffallen. Der Blütenstand
von D. bithynrba ist lockerer als bei D. saccifera.
Ein wichtiges Merkmal von D. saccifera sind ihre
Tragblätter, die den unteren Teil des Blütenstan-
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des weit überragen. Außerdem ist die Lippe tief
dreilappig und der Sporn breit zylindrisch. D. sac-
ciferabevorzugt die gleichen Biotope wie D. bithy-
nlca, nämlich feuchte Stellen in Schutthängen und
Straßengräben, humide Wälder und Waldhang-
quellmoore. Vor allem an Flußufern und Quellen
ist sie häufig zu finden. Die Blütezeit reicht von
Mitte Mai bis Mitte Juli. ln der Türkei ist sie auf den
östlichen Teil beschränkt. Sie kommt aber auch
vereinzelt in der Mittelmeerregion und in Südosl
anatolien vor. Das Verbreitungsgebiet ist noch
nicht vollständig bekannt, weil Verwechslungen
mi| D. bithynica vorliegen.

Dactylorhiza umbrosa (Karelin & Kirilow)
Nevski wächst in ausgedehnten Feuchtwiesen
und in Quellmooren, auch aber in Weiden- und Ta-
mariskengebüschen an Flüssen und bei Quellen
(Rückbrodt & Hansen, 1992). Sie blüht von Ende
Mai bis Anfang Juli. Genau wie D. euxina und D.
urvilleana ist auch D. umbrosa auf den östlichen
Teil der Türkei beschränkt. D. umbrosa ist in der
Türkei nicht selten und vor allem in der Umgebung
des Van-Sees wachsen Ende Mai in den ausge-
dehnten Naßwiesen viele Millionen von Exempla-
ren. ln der Umgebung von Erzurum wurde sie
mehrmals zusammen mit D. osmanicaund Orchis
pseudolaxiflora beobachtet. Die westlichsten Vor-
kommen findet man in der Provinz Erzincan, hier
wächst sie vor allem an Bachufern.

Dactylorhiza urvilleana (Steudel) H. Baumann
& Künkele gehört zu den schwierigst zu identifi-
zierenden Dactylorhiza-Arten. Außerdem bildet
sie mit vielen anderen Dactylorhiza-Arten leicht
Bastarde. Sie besiedelt hauptsächlich nasse bis
feuchte Wiesen, steile, feuchte Hänge und Ränder
kleiner Wasserläufe. Es sind aber auch Vorkom-
men auf ziemlich trockenen Standorten bekannt.
Sie blüht von Mitte Mai bis Ende Juli. ln der Türkei
ist sie auf das östliche und mittlere Schwarzmeer-
gebiet beschränkt. Nach Nieschalk (1976) reicht
ihr Verbreitungsgebiet von der Provinz Kastamonu
bis in den östlichen Pontus am Nordabfall des Ge-
birges, und zwar von den niederen Lagen an der
Schwarzmeerküste bis in den Bereich der oberen
Waldgrenze. D. urvilleana tritt selten in großen
Beständen auf, oft besiedelt sie ein weitläufiges
Gebiet, in dem die Pflanzen verstreut vorkommen.

D. urvilleana wächst häufig zusammen mit D.
euxina und bildet mit dieser Art viele Ubergangs-
populationen. Die ldentifizierung dieser Populatio-
nen ist oft sehr schwierig.

ll. Epipactis turcica C. A. J. Kreutz spec.
nov

1. Einleitung

Während acht Exkursionen ¡n die Türkei, wobei in
den Monaten Juni und Juli besonders aut Epipac-
fls-Pflanzen geachtet wurde, konnte ich an vielen
Stellen, sowohl im Norden als auch im Süden, re-
lativ früh blühende Epipactis-Pflanzen beobach-
ten, die sich nicht den bislang bekannten Epipac-
fls-Sippen zuordnen ließen. Schon im Mai 1988,
während meiner ersten Türkeireise (Kajan, et al.,
1992), wurde in der Umgebung von Maçka (Trab-
zon) eine Ep¡pactis-Arl gefunden, die große Ahn-
lichkeit mit E. tremolsiiPau zeigte. Während unse-
res Besuchs wurde damals eine ziemlich große
Population von etwa 50 Pflanzen gefunden. Weil
diese Exemplare noch mindestens 2 Wochen
benötigten, um zur Blüte zu gelangen, wurden
weitere Untersuchungen nicht vorgenommen. Ei-
nige Jahre später, im Juni 1994, wurden in der Nä-
he von Mengen (Bolu) weitere Exemplare dieser
Sippe gefunden. Während meiner vier Türkei-Rei-
sen im Jahre 1996 konnte ich dann schließlich die-
se Sippe an vielen Standorten, vor allem an der
Schwarzmeerküste, sowie nördlich von Ankara,
auffinden.
Diese Epipactis-Pflanzen sind am nächsten mit E
helleborine (L.) Crantz und E. tremolsl verwandt.
Auch zeigen sie gewisse Merkmale von E. neer-
landica (Vermeulen) J. & P. Devillers-Terschuren
(Habitus), E. lusitanica Tyteca (Blüten) und E.
atrorubens (Hoffman ex Bernhardi) Besser (Habi-
tus und Blütenfarbe), Arten, die aber vor allem e¡-
ne Westeuropäische Verbreitung haben (E. neer-
landica kommt hauptsächlich an der Küste von
Nordfrankreich bis Holland vor, E. lusitanica in
Südportugal und Südspanien und das Areal von
E. atrorubens umfaßt hauptsächlich den westli-
chen und mittleren Teil Europas, nördlich bis Nord-
skandinavien, außerdem südlich bis Griechenland
und östwärts bis Zentralsibirien). Außerdem ist es
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Abb. 12. Epipactis turc¡ca, 20-6-1973, Türkei: Gü-
lekboQazi (lçel), (c. Taubenheim).

manchmal schwierig, E. turcica klar von E. con-
densata Boissier ex D. P. Young zu unterscheiden,
die auch in der Türkei vorkommt. Von E. bithynica
K. Robatsch die vom Uladag (Bursa) beschrieben
wurde, ist sie klar abgegrenzt. Wer jedoch oben-
genannteArten gesehen hat, düdte überhaupt kei-
ne Schwierigkeiten mit der ldentifizierung mehr
haben.
Diskussionen mit u.a. Jansen (Essen, D) und Tau-
benheim (Erkelenz, D), sowie meinem Reisebe-
gleiter Seckel (Raalte, NL) haben ergeben, daß es
sinnvoll ist, diese türkischen Epipactis-Pflanzen
neu zu beschreiben; die Art soll den Namen EpË
pactis turcica tragen.

2. Neubeschre¡bung

Epipactis turcica C.A.J. Kreutz
spec. nov.

Descriptio: Plantae erectae graciles. Caulis satis
rigidus clare viridis parte basali foliosus. Folia am-
plexicaulia, basalia subrotunda ad ovata, media
late ovata ad lanceolata apiculata paulo plicata
marginibus satis valide tumidis. lnflorescentia sa-
tis laxa elongata multiflora plus minusve secunda
axe ramisque leviter pubescentibus. Flores me-
diocres raro late aperti nutantes. Sepala lateralia
acuminata olivacea. Petala clare viridia margini-
bus vulgo rubescentibus. Hypochilium patelliforme
intus obscure micans extus clare viride. Epichilium
cordatum rubescens ad flavidum margine denti-
culato albescenti ad flavido basi duobus gibbis ru-
gulosis. Rostellum in vivo bene evolutum albes-
cens.

Terra typica: Türkei, Ankara, 3 km SW Kizilca-
hamam, SoQuksu Milli Parkl, Eichengebüsch mit
einzelnen Kiefern, Ödland, Schutthänge, 1300 m
alt.
Holotypus: 20-6-1996, leg. C. A. J. Kreutz, nr.
123 (1.)

lcones: Abb. 8, 9 (Holotypus), 10, 11, 12, 14 (Ho-
lotypus), 15.

Etymologie: Die Namensgebung richtet sich
nach dem Verbreitungsgebiet dieser Art, das den
Norden sowie den Süden der Türkei umfaßt.

Beschreibung: Pflanzen aufrecht, schlank, 25 bis
60 cm hoch. Stengel, ziemlich steif, hellgrün, rela-
tiv dLinn behaart, im unteren Teil reichlich beblät-
tert, im oberen Teil etwas hin- und hergebogen.
Pflanze hell- bis dunkelgrün mit durchschnittlich 7
Laubblättern. Laubblätter hell- bis dunkelgrün, am
Grunde stengelumfassend, die unteren Laubblät-
ter rundlich bis eiförmig, die mittleren breit-eiför-
mig bis lanzettlich, zugespitzt, abstehend bis
schräg aufgerichtet, leicht gefaltet, an den Rän-
dern ziemlich stark gewellt. Obere Laubblätter
tragblattanig und zugespitzt. Blütenstand ziemlich
locker und langgestreckt, reichblütig, fast einseits-
wendig, schwach behaarl. Untere Tragblätter
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Abb. 13. Epipactis turcica, Biotop, 20-6-1996,
Türkei: Kizilcahamam, SoQuksu Milli Park (Anka-
ra), C.A.J. Kreutz)

mehr als doppelt so lang wie die Blüten, schmal-
lanzettlich, die oberen etwa so lang oder kürzer
als diese, dunkelgrün. Fruchtknoten hell- bis dun-
kelgrün, behaart. Blüten mittelgroß, mäßig, selten
weit geöffnet, nickend. Perigonblätter glockig zu-
sammenneigend. Seitliche Sepalen breit- bis ei-
rund-lanzettlich, zugespitzt, olivgrün, das mittlere
Sepal eiförmig-lanzettlich. Petalen kurz eiförmig-
lanzettlich, hellgrün, kürzer als die Sepalen, an
den Rändern meist rötlich überlaufen. Lippe
zweigliedrig. Hinterlippe schüsselförmig, innen
dunkel glänzend, außen hellgrün. Vorderlippe her-
zförmig, am Rande gezähnelt, am Grunde mit
zwei runzligen Höckern, rötlich bis gelblich, am
Rande weißlich bis gelblich gefärbt. Rostellum bei

frisch geöffneten Blüten vorhanden und entwik-
kelt, weißlich.
Standort: Trockenrasen, lichte Kiefernwälder,
Macchien, Eichengebüschformationen, Ödland,
Schutthänge, Haselnußkulturen; auf kalkreichen
bis basischen Böden. Die Art bildet selten größere
Populationen, man findet meist vereinzelte Exem-
plare.
Blütezeit: Mitte Mai bis Mitte Juli.
Höhenverbreitung: Von 300 m bis etwa 1500 m,
meist in mittleren Gebirgslagen.
Gesamtverbreitung: Nach dem derzeitigen Kennt-
nisstand nur in der Türkei bekannt.
Verbreitung in der Türkei: Westliche und östli-
che Schwarzmeerregion, sowie im Süden der Tür-
kei (bis jetzt von Alanya bis Antakya bekannt). Ver-
breitungsschwerpunkte östlich Bolus (Bolu),
nördlich Ankaras (Ankara) und südlich Maçkas
(Trabzon).

3. Bemerkungen

Epipactis turcica erinnerl morphologisch an E. tre-
molsli eine Art die auf der lberischen Halbinsel, in

Südfrankreich und in Nordafrika vorkommt. Auch
Nieschalks (1976) berichten von Epipactis-Pflan'
zen aus der Türkei, die taxonomisch problema-
tisch einzuordnen sind und vergleichen einige
Populationen mit denen aus der Sierre de Monchi-
que aus Portugal, die 1988 als E. lusitanicabe-
schrieben wurden und mit Pflanzen aus Nordost-
spanien, die heute als E. tremolsil bekannt sind.
Nach Nieschalk (1976) besitzen diese türkischen
Pflanzen mit mehr oder weniger atypisch ausge-
bi ldeten Merkmalen ei nen E. atro ru bens ähn I ichen
Habitus, wodurch Anlaß zur Verwechslung dieser
beiden Arten gegeben ist. Nach ihrer Auffassung
kommt E atrorubens jedoch nicht in der Türkei
vor. Während meiner Exkursionen in Südspanien
und Porlugal habe ich viele Standorte von E /u-
sitanica und E tremolsii studieft und es hat
sich ergeben, daß sich diese Pflanzen deutlich
von E. turcica unterscheiden. Taubenheim (1976)
schreibt: "Abweichend von den in Mitteleuropa
vorherrschenden Pflanzen mit schmutzig-grünvio-
lettem Perigon und rötlicher Lippe findet man in der
Türkei solche mit ausgesprochen bunten Blüten.
Vorherrschend sind hellrosa gefärbte Perigone und
breitovale, weißliche oder rötliche Lippen mit un-

62 EuRoncurs 9, 1997



Abb. 14. Fotokopie des Typus-Bogens von Epi-
pactis turcica, 3 km SW Kizilcahamam (Ankara)
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gewöhnlich starken Höckern. Diese starke Runze-
ligkeit des Epichils in Verbindung mit einem recht
häufig anzutreffenden, deutlich behaarten Frucht
knoten und Pflanzen mit ausgesprochen bunten
Bltiten oder rötlichen Lippen mit ungewöhnlich star-
ken Höckern haben sicherlich viel dazu beigetra-
gen, daß für Kleinasien zahlreiche Herbarstücke
früherer Sammler vorliegen, die als Epipactis atro-
rubens bezeichnet sind. Bei genaueren Unter-
suchungen haben diese sich alle als zu Epipactis
helleborine gehörend bezeichnet, obwohl einzelne
Exemplare durch ihre runzelige Lippe, rote Farbe
und den behaarten Fruchtknoten der Epipactis
atrorubens ähneln". Es hat sich dann ergeben daß
diese Pflanzen mil E. turcica identisch sind.
lm SoQuksu Milli Parkr bei Kizilcahamam (Ankara)
kommt Epipact¡s turc¡ca zusammen mi| E. helle-
borine vor. Die Unterschiede zwischen beiden Ar-
ten sind an diesem Standort deutlich zu beobach-
ten.
Sehr schöne, kräftige, reichblütige Exemplare
wachsen auf einem alten und verlassenen Fried-
hof südlich Hatay (Antakya). lm Gestrüpp und auf
kleinen Wiesenflächen blühen schon Mitte Mai
viele typische Pflanzen.
Renz & Taubenheim (1984) berichten von einem
Fundort von Epipactis condensata, gefunden
durch Nieschalk, im So$uksu Milli Parkr bei Kizil-
cahamam (Ankara). Diese Pflanzen sind höchst-
wah rscheinl ich mit E. tu rcica v erw echselt worden,
die E. condensata in verschiedenen Merkmalen
nahe steht. Außerdem wurde in diesem Land-
schaftspark keine E condensata gefunden.

4. Abgrenzung zu den verwandten Arten

Epipactis turcica gehör| zum Formenkreis von E.

helleborine und E. condensata. AuBerdem könnte
sie mit einigen West- und Mitteleuropäischen Ar-
ten (E atrorubens, E. Iusitanica, E. neerlandica
und E. tremolsi) verwechselt werden. Von E bÊ
thynica, die auch in der Türkei vorkommt, ist sie
klar zu unterscheiden.

Epipactis bithynica unterscheidet sich vor allem
von E turcica durch ihr büscheliges Auftreten,
durch den dicken und roten Stengel, die kleinen,
rotviolett getönten Laubblätter und die großen,
weit offenen Blüten (Robatsch, 1991).

Epipactis furcica unterscheidet sich von E. helle-
borine durch den schlanken und ziemlich zierli-
chen Wuchs, den steifen Stengel, die gewellten
und eiförmigen Laubblätter, die meist nach einer
Seite gerichteten Blüten und die Form und Farbe
der Blüte. Außerdem blüht E turcica zwei bis drei
Wochen früher als E. helleborine und bevorzugt
offene, steinige Stellen in der Sonne. E. hellebori-
ne ist in der Türkei eine weit verbreitete Art, besie-
delt ähnliche Biotope wie in Mitteleuropa und ist
völlig identisch mit dieser.
Epipactis condensata hat u.a. eine auffallend hell-
gelbgrüne Beblätterung (schon beim Austreiben),
dicke, steif aufrechte und oft büschelig stehende
Stengel, eine dichte braungelbliche Behaarung
und Blüten, die ziemlich klein und grün gefärbt
sind. Außerdem sind ihre Laubblätter sehr kurz
und eiförmig bis eiförmig-lanzettlich gestaltet.
Epipactis tremolsii ist eine kräftige Pflanze mit
großen olivgrünen, runden bis eiförmigen und
stengelumfassenden Laubblättern. lhre Blüten
sind fast doppelt so groß wie die von E. turcica
und sehr weit geöffnet. Außerdem ist der Stengel
beim Austreiben purpurn überlaufen.
Epipactis neerlandica ist eine ziemlich kräftige
Pflanze, die fast ausschließlich in Salix repens-Ve-
getationen entlang der Küste von Nordfrankreich
bis Deutschland wächst. Der Stengel ist im unteren
Bereich oft purpurn überlaufen und ihre eiförmigen
Laubblätter sind fast gleichmäßig am unteren und
mittleren Teil vom Stengel vefteilt. Die Blüten sind
im allgemeinen farbiger als bei E helleborine und
der Fruchtknoten ist me¡st behaaft. Sie blüht etwa
einen Monat später als E. helleborine.
Epipactis I usitanica hat eiförmig-lanzettliche Laub-
blätter die mehr oder weniger gleichmäßig am
Stengel verteilt sind. Der Blütenstand ist meist
kurz, arm- und dichtblütig. Die Blüten sind mittel-
groß und haben eine gewisse Ahnlichkeit mit
denen von E. atrorubens. Die Art variiert beson-
ders in der Blütenfarbe und Habitus.

ln der folgenden Tabelle (Tab. 2) werden einige
wichtige morphologische Unterscheidungsmerk-
male, sowie Blütezeit und Biotop von Epipactis
turcica, E. bythinica, E. helleborine, E. tremolsii, E.
neerlandica, E. lusitanica und E. condensata auf-
gelistet.
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O)
o) Tabelle 2: Unterscheidungsmerkmale von Epipactis turc¡ca, E. bythinica, E. helleborine, E. tremolsii, E. neerlandica, E. lusitanica

und E. condensafa. MitAusnahme von E. tremolsii, E. neerlandicaund E. lusitanicabeziehen sich die Blütezeiten auf türkische Da-
ten.

E. turcica E. bylhinica E. helleborine Ep. tremolsii E. neerlandica E. Iusitanica E. condensata

Wuchs mittelgroß
einzeln

mittelgroB,
einzeln

eiförmig

hell- bis
dunkelgrün

verteilt

mittelgroß,
einzeln

eiförmig-
Ianzettlich

hellgrün

Stengel ziemlicht
steif

Laubblätter rundlichbis breit-eiförmig lanzettlich
breit-eiförmig- bis lanzettlich
lanzettlich

Blattfärbung hell- bis
dunkelgrün

dunkelgrün dunkelgrün olivgrün

sehr dick relativ dünn ziemlich dick ziemlich steif relativ dünn dick

groß, gerne
büschelförmig

groß,

einzeln oder in
Gruppen

mittel bis groß,
gerne

büschelförmig

rundlich bis
eiförmig

verteilt unterer- und
mittlerer Teil

meist purpurn hellgrün

mittel bis groß,
gerne

büschelförmig

untere eiförmig
obere lanzettlich

hell- bis gelblich-
grün, gelegent-
lich purpurn

überlaufen

mittel-bis groß
Mitte Juni bis
August

Macchien
Eichengebüsch
lichte Kiefern-
wälder

Beblätte-
rung
Stengel hellgrün oder purpurn (Basis) dunkelgrün

purpurn sonst grün

Blütengröße mittelgroß groß mittel-bis groß
Blütezeit Mitte Mai bis Anfang Juli bis Mitte Juli bis

Ende Juli Mitte August Ende August

untere Hälfte untere Hälfte verteilt

Trockenrasen, feuchte, Iichte
lichte Kiefern- Mischwälder
wälder, und lockere
Macchien, Kiefernwälder
Eichengebüsch

purpurn (Basis)
sonst grün

groß mittel- bis groß mittelgroß
Mitte April bis Mitte August bis Mitte April
Ende Mai (Juni) Ende September Ende Mai

Macchien vor allem in lockere
KalkmagerrasenSalixrepens- Pinien-

Vegetationen und Kiefern
wälder

untere Hälfte

meist purpurn

mca
a
c)
I
õ
-(o

(o
(o
-.t

Mischwälder
Gebüsch
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5. Verzeichnis der Fundorte von
Epipactis turcica in der Türke¡ (UTM-I0
km-Raster)

ln dieser Ubersicht werden die derzeit bekannten
Fundorte aufgelistet. Mit Sicherheit befinden sich
in der Türkei viele weitere Standorte, weil viele
Pflanzen als Epipactis helleborine identifiziert wur-
den. Außerdem wurden sie an vielen Stellen mit E.

condensata verwechselt und früher sogar mit E.

atrorubens.

EF51.34: Maçka (Trabzon); Haselnußpflanzung,
Kalkmagerrasen mit Gebüschinseln, 19-5-1988,
26-5-1995, 300 m (25 km SSW Trabzon).
Epipactis turc¡ca, Gymnadenia conopsea, Ophrys
cornuta, Orchis caucasica, Orchis simia, Orchis
caucasicax Orchis simia, Orchis tr¡dentata.
EF40.58: Maçka-Zigana Geçidi (Trabzon); Fett-
wiese, Kalkmagerrasen, Gebüsche, 30-6-1994,
860 m (38 km SSW Trabzon).
Dactylorhiza urvilleana, Epipactis turc¡ca, Gymna-
denia conopsea, Orchis stevenii.

EF51 .20: Maçka (Trabzon); Haselnußkultur mit
Trockenrasenflächen und Gebüschen, 19-5-1988,
320 m (26 km SSW Trabzon).
Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Epi-
pactis turcica, Limodorum abortivum, Ophrys api-
fera, Ophrys caucasica, Ophrys cornuta, Orchis
caucasica, Orchis simia, Orchis caucasica x Or-
chis simia, Orchis tridentata.

YL12.46: Gökçesu-Mengen (Bolu); Wiese, Kie-
fernwald, Eichengebüsch mit Wachholdern, 23-6-
1994,20-6-1996,5-7-1996,900 m (20 km NE Bo-
lu),
Cephalanthera damasonium, C. epipactoides, C.

rubra, Epipactis turcica, E. microphylla, Himanto-
glossum caprinum, Ophrys apifera.

WL85.66: llgaz Geçidi, Tosya-Kastamonu (Kasta-
monu); Fichtenbuchenwald mit Feuchtstellen, 29-
6-1996, 11-8-1996, 1580 m (38 km SE Kastamo-
nu).
Corallorrhiza trifida, Dactylorhiza ilgazica, D. ro-
mana, Epipactis turcica, E. pontica, Epipogium
aphyllum, Goodyera repens, Listera cordata, Or-
chis pinetorum.

VK67.67: Kizilcahamam, So$uksu Milli Parkr (An-
kara); Eichengebüsch mit einzelnen Kiefern, Od-
land, Schutthänge, 20-6-1 996, 30-6-1 996, 1300 m
(3 km SW Kizilcahamam).
Cephalanthera epípactoides, C. damasonium,
Epipactis turc¡ca, E. helleborine, E. turcica x E.
helleborine, Himantoglossum caprinum, Limodo-
rum abo¡livum.

VF41 .41: Gazipaça, Friedhof (Antalya); Eichen,
Erdbeerbäume und Zistrosen, 10-5-1996, 300 m
(10 km SE Gazipaça).
Epipactis turcica, Limodorum abortivum.

XG52.77: Gülekbo!azi (lçel); Eichengebüsch mit
einzelnen Kiefern, 20-6-1973,920 m (32 km SSW
Pozanti).
Epipactis turc¡ca.
8A40.56: Sofular (Hatay); Friedhof mit Macchie,
Eichengebüsch und einzelnen Kiefern, 11-5-1 988,
22-5-1995, 14-4-1996, 500 m (10,5 km S. Anta-
kva).
An acam ptì s pyram idal i s, Epi pacti s tu rc¡ca, Op h ry s
cilicica, Ophrys episcopalis, Ophrys holoserica,
Ophrys mammosa, Orchis fragrans, Orchis morio
subsp. picta, Orchis syriaca, Orchis tr¡dentata.

6. Verbreitu ngskarte v on Epi pacti s
turcica in der Türkei

ln der Verbreitungskarte sind die Fundpunkte, in

denen Epipactis turcica mit Sicherheit nachgewie-
sen wurde, auf 50 km-Quadranten übertragen
worden. Eine Verbreitungskarte im UTM-10 km-
Raster ist in Vorbereitung und wird in einem später
zu erscheinenden Buch über die Orchideen der
Türkei vorgestellt.

7. Beschreibung und Bemerkungen zu
ein¡gen Fundorten von Epipactis
turcica

SLidlich Trabzon isl Epipactis turcica an mehreren
Stellen gefunden worden. Sie wächst dort bevor-
zugt in Trockenrasenflächen und in der Macchie
auf Kalk, manchmal auch im Schatten am Rande
von Gebüschinseln. Selten findet man auch einige
Exemplare in Haselnußkulturen, in Trockenra-
senflächen und in Fettwiesen. E turcica wird an
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Epipactis turcica c.A.J. Kreurz

ihren Standorten an der Schwarzmeerküste oft
von vielen Orchideen begleitet, wie u.a. durch
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce, C.
Iongifolia (L.) Fritsch, Dactylorhiza urvilleana,
Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown, Limodorum
abortivum (L,) Swartz, Ophrys apifera Hudson,
Ophrys caucasica Woronow ex Grossheim,
Ophrys cornuta Steven, Orchis caucaslca Regel,
Orchis simia Lamarck, Orchis stevenli Reichen-
bach fil. und Orchis tr¡dentata. Auch Zaiss & Gügel
(Fundliste 1994) haben E. turcica an mehreren
Stellen im Degirmental und an der Straße von Ar-
danuç in Richtung Ardahan (Artvin) beobachtet.
Eine schöne Gruppe wurde 19BB (Kaian, et al.,
1992) an einem Steilhang am südlichen Ortsende
von Maçka (Trabzon) beobachtet. Einige Jahre spä-
ter war die Vegetation des ganzen Hanges restlos
von Schafen und Ziegen abgefressen, wobei diese
Population nicht weiter beobachtet werden konnte.
lm So$uksu Milli Parkr bei Kizilcahamam, nördlich
Ankara is| Epipactis turcicavor allem im Südwes-
ten des Parks verbreitet. Sie wächst dort mit einer
sehr besonderen und interessanten Flora in einem
Schutthang an trockenen, offenen Stellen. An wei-
teren Orchideen wurden hier Cephalanthera da-
mason¡um, C. epipactoides Fischer & C. A. Meyer,
C. rubra (L.) L. C. M. Richard, E. microphylla (Ehr-
hardt) Swartz, Himantoglossum caprinum (M. F. A.
von B¡eberstein) Sprengel und Ophrys apiferabe-

obachtet. E. helleborine, die doft ebenfalls vor-
kommt, blüht etwa zwei bis drei Wochen später im
dichten Eichengebüsch.
Auf einem Trockenrasenhang, der mit Wacholdern
durchsetzt ist und am Rande von Eichengebü-
schen bei Mengen (Bolu) kommen viele Pflanzen
vor, die Anfang Juli zur Blüte kommen. ln diesem
Gebiet, eingeschlossen von Bolu, Mengen und
Yeniça$a komml Epipactis turcica an vielen Stel-
len zusammen mi| Cephalanthera damasonium,
C. epipactoides, C. rubra, E. microphylla, Himan-
toglossum capr¡num und Ophrys apiferavor.
Am llgaz Geçidi an der Straße von Tosya in Rich-
tung Kastamonu (Kastamonu), sowie südlich Kiire
(Kastamonu) is| Epipactis turcica zwar selten,
aber immer wieder in den Straßenböschungen zu
finden. An einigen Stellen kommt sie dort gemein-
sam mit E. condensatavor.
Gügel & Zaiss (Fundliste 1995) berichten von ei-
nem Standort bei Gazipaga (Antalya), an der
Straße von Alanya in Richtung Anamur. ln einem
alten Friedhof mit Eichen, Erdbeerbäumen und
Zistrosen fanden sie über 50 aufblühende Exem-
plare, die sie als Epipactis helleborine (tremolsil?)
bestimmten. Auch Jansen hat diese Pflanzen dort
beobachtet und sie als E. turcica bestimmt.
ln Renz & Taubenheim (1984) sind viele Standor-
te von Epipactis helleborine erwåhnt worden.
Möglicherweise handelte es sich hier aber um E
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turcica. Dies kann aber nur durch Bild- und Her-
barmaterial bestätigt werden. lm Dia-Archiv von
Taubenheim befinden sich vom Auffahrt zum Gü-
lekbolazi, südlich Pozanti (Adana), einige Bilde¡
die E. turcica zeigen. Diese Pflanzen wurden dort
Mitte Juni 1973 fotografiert. Ein Bild von einer die-
ser Pflanzen wurde auch bei Sezik (1984) auf Sei-
te 61 (unten rechts) abgebildet.

8. Kurze Bemerkungen zu den anderen
Epipactis-Arten der Türkei

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand kommen in

der Trjrkei neun Epipactis-Arten vor, nämlich EpÊ
pactis bithynica K. Robatsch, E. condensataBois-
sier ex D. P. Young, E. helleborine (L.) Crantz, E.
microphylla (Ehrhardt) Swartz, E. palustris (L.)
Crantz, E. persica (Soó) Nannfeldl, E. pontica
Taubenheim, E. turcica C. A. J. Kreutz und E. ve-
ratrifolia Boissier & Hohenacker.

Epipactis bithynica K. Robatsch bevorzugt
feuchte Stellen an Quellen und Bachufern in lich-
ten und humosen Nadelwäldern. lhre Blütezeit
liegt in den niedrigen Lagen ab Anfang bis Mitte
Juli, in den höheren Gebieten bis Mitte August.
Das Verbreitungsgebiet von E. bithynica ist auf ein
kleines Areal in der Provinz Bursa beschränkt, ist
aber durch den ausgedehnten Nadelwäldern am
Uluda$ ziemlich geschützt. Leider wird der Uludaþ
besonders an den Wochenenden durch Hunderte
von Türken besucht, die dann in den Wäldern
picknicken. Dabei wird fast jede Pflanze abge-
pflückt oder ausgegraben. Auch viele andere Or-
chideen werden gesammelt. Es ist daher absolut
erJorderlich daß diese Kiefernwälder unter Natur-
schutz gestellt werden. lnzwischen sind auch eini-
ge Fundorte im Norden derTürkei bekannt gewor-
den. Wahrscheinlich düdte die Art weiter verbreitet
sein und im gesamten Pontus vorkommen. E bÊ
thynica besitzt eine große Variabilität. Robatsch
(1991) schreibt, daß die weit geöffneten Blüten an
E. condensata und E. purpurafa erinnern, andere
Populationen zeigen eine Affinität zu E. persica
und E. helleborine, aber der besondere Habitus,
der hohe Wuchs und die kräftigen Blüten verwei-
sen schon bei flüchtiger Betrachtung auf die Ei-
genständigkeit dieser Art.

Epipactis condensata Boissier ex D. P. Young
bevorzugt offene, besonnte Flächen der monta-
nen Stufe, dorl häufig an felsigen Stellen, selten in
lichten Kiefernwäldern und im Gebüsch auf kalk-
reichen bis mergelichen Böden. lhr tiefabsteigen-
des Rhizom (bis 80 cm!) mit starker Bewurzelung
verlangt tiefgründigen Boden auf kalkreicher Un-
terlage (Taubenheim, 1976). Die Blütezeit ist früh,
von Mitte Juni bis August, etwa zwei bis drei Wo-
chen früher als E. hellebor¡ne und drei Wochen
später als E. microphylla, die meist an gleichen
Standorlen vorkommen. E. condensata ist eine
orientalische Art (Türkei, Westsyrien, Libanon und
Zypern). Sie kommt auch in Kaukasien und wahr-
scheinlich auch auf Samos vor. ln der Türkei ist sie
selten im Süden (Antalya bis Adana). Weiterhin
kommt sie in dem nordanatolischen Küstengebir-
ge vor, wo sie sehr selten ist, und in Ostanatolien,
wo sie fast ausschließlich in der Provinz Tunceli
nachgewiesen wurde.

Epipactis helleborine (L.) Crantz findet man zer-
streut in Trockenrasen, Macchien, Gariguen, Eichen-
gebüschformationen, Laub- und Nadelwäldern und
in Buchen-Tannenwäldern. lhre Blütezeit liegt ab
(Anfang) Mitte Juli bis Ende August in den höheren
Lagen an der Schwarzmeerküste. E. helleborine
kommt in fast ganz Europa vor, mit Ausnahme von
Kreta und dem nördlichen Teil Skandinaviens, sowie
in Nordafrika. ln der Türkei ist sie weit verbreitet,
schwerpunktmäßig in der Mittelmeer- und Schwarz-
meer-Region. MiI E. microphylla ist sie die häufigste
Epipactis-Arl der Türkei. ln den inneranatolischen
und östlichen Steppengebieten ist sie sehr selten,
dort wächst sie vor allem in Eichengebüschen.

Epipactis microphylla (Ehrhardt) Swartz
wächst in schattigen Laubwäldern, in Eichen-
buschwäldern, in lichten kraut- und unterholzar-
men Kiefernwäldern, in Buchenwäldern und selten
in Tannenwäldern und Haselnußpflanzungen. Sie
blüht von Mitte Juni bis Ende Juli, etwa drei Wo-
chen früher als E. persica. ln der Türkei ist
sie schwerpunktmäßig in der Mittelmeer- und
Schwarzmeer-Region verbreitet, sehr selten in der
Agäischen- und Ostanatolischen Region. E mÈ
crophylla ist in der Türkei weniger dicht behaart
als in Mitteleuropa. Außerdem stellen die durch-
schnittlich breiteren und tütenförmig ausgebil-
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deten Laubblätter eine bedeutende Abweichung
dar (Taubenheim & Sundermann, 1974). ln der
Türkei findet man neben großblütigen Formen mit
glockig geöffnetem Perigon auch häufig solche
Pflanzen, die kleistogam bleiben (Taubenheim,
1976). An vielen Standorten, wie zum Beispiel auf
dem Friedhof in Akseki, konnte beobachtet wer-
den, daß die gesamte Pflanze (Stengel und Laub-
blätter) während des Austreibens violett überlau-
fen ist. ln diesem Zustand weist sie gewisse
Ahnlichkeiten mi| E. trood¡H. Lindberg fil., manch-
mal auch mil E. condensata auf . Diese Pflanzen,
die in allen Teilen auch während der Blüte intensiv
violett gefärbt sind, wurden auch ¡m lichten Kie-
fernwald bei Murtiçi (Antalya), sowie in den locke-
ren Kiefernwäldern an der Straße von Karabögürt-
len in Richtung Ula (Mu$la) und am Honazda!
(Denizli), südwestlich Denizli, beobachtet. Am Ho-
nazdag blüht E microphylla fast zur gleichen Zeit
wie E. condensafa, nämlich von Ende Juni bis
Anfang Juli.

Epipactis palustris (L.) Crantz findet man in
Quellhängen, in Naßwiesen und sumpfigen Stel-
len auf nassen bis wechselfeuchten, basen- bis
kalkreichen Böden. Sie blüht von Anfang Juli bis
Anfang August. Die meisten Standorte befinden
sich entlang der Schwarzmeerküste. E. palustris
gehöft zu den seltensten Epipactis-Arlen der Tür-
kei. Als eurosibirisches Florenelement ist sie in ih-
rer Verbreitung auf einen schmalen Saum entlang
der Schwarzmeerkuste beschränkt. Es besteht ei-
ne lückenlose Verbindung zwischen ihrem Vor-
kommen in Thrazien und dem Kaukasus. Bereits
in der sommerdLirren Nordanatolischen Florenpro-
vinz vermag sie nicht mehr zu existieren. Einen
vorgeschobenen Standort in dieser Zone hat sie
bei Tunceli in fast 2000 m Höhe (Taubenheim,
1976). Auch kommt sie in Südostanatolien vor. Ak-
tuelle Fundmeldungen liegen nur aus dem Bereich
des Abant-Sees (Bolu) vor. ln der Türkei ist E. pa-
/uslris ziem lich gef äh rdet. D u rch Trocken leg u n gen
und starke landwirtschaftliche Nutzungen sind vie-
le ihrer Standorte bereits erloschen.

Epipactis persica (Soó) Nannfeldt findet man in
lichten Kiefern-, Tannen-, Buchen, und Eichenwäl-
dern, aber auch in Gebüschformationen und in
Haselnußkulturen. Sie blüht von Ende Juni bis

Mitte August, etwa drei Wochen später als E mi
crophylla und zwei bis drei Wochen vor E. helle-
borine. An einigen Standorten (Domaniç, Küta-
hya/Bursa) blüht sie deutlich später als E.
helleborine. Sie ist eine or¡entalischeArt, die nur in
den Gebirgslagen der Türkei, von Nordiran, Af-
ghanistan und Westpakistan vorkommt. ln letzter
Zeit wurde sie auch in Nordgriechenland und lta-
lien gefunden. ln der Türkei kommt sie vor allem in
der Schwarzmeer-Region vor, wo sie weit verbrei-
tet aber selten ist. Auch in der östlichen Mittel-
meer-Region (Adana und Hatay) und in Südost-
anatolien liegen einige ihrer Fundorte. E. persica
weist eine große Variabilität auf, wobei Höhe der
Pflanze und Längen-Breiten-Verhältnis der Laub-
blätter beträchtlich schwanken. Auffallend sind die
oftmals extrem breiten unteren Brakteen und der
grazile, dünne Stengel, der eine lockere, bis
30blütige Ahre trägt (Taubenheim, 1976).

Epi pactis ponti ca laubenhei m bevorzu gt f euch-
te und schattige Buchenwälder (manchmal mit
einzelnen Kiefern besetzt) entlang der Schwarz-
meerküste. Dieser Buchengüftel wird allgemein
als Euxine-Florenprovinz bezeichnet und ist durch
hohe Niederschläge, ohne jahreszeitlich ausge-
prägte Schwerpunkte, gekennzeichnet. Sie blüht
spät, nämlich von Mitte Juli bis Ende August,
gleichzeitig miT Epipogium aphyllum. Sie löst EpÊ
pactis persica in der Blütezeit ab. Während der
Blütezeit von E. pontica ist E helleborine bereils
voll fruchtend. Bis 1989 war die Art nur von der
Türkei bekannt. Später wurde sie auch von Oster-
reich und vom ehemaligen Jugoslawien (Umge-
bung von Maribor) nachgewiesen (Freidinger &
Robatsch, 1989). lnzwischen ist sie auch von min-
destens zehn Standorten in der Slowakei bekannt
(Vlõko, 1995). E. pontica besiedelt hauptsächlich
dunkle und feuchte Buchenwälder entlang der tür-
kischen Schwarzmeerküste, wo sie zerstreut vor-
kommt. Größere Bestände sind selten, meistens
werden nur Einzelexemplare gefunden. An eini-
gen Standorten ist sie mil E. microphylla und E.
persica vergesellschaflel. Zu ihrer Blütezeit ist sie
teilweise aspektbeherrschend und trotz ihrer
Kleinheit und Zartheit recht auffallend, da kaum
andere Blütenpflanzen vorhanden sind. Die Art hat
eine sehr kurze Blütezeit, die einzelnen Blüten
sind meist nur einen Tag geöffnet. Genau wie in
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Osterreich kommen auch in der Türkei zwei Typen
vor, nämlich kleine, niedrige Exemplare mit etwa 2
bis 6 Blüten und Exemplare bis etwa 45 cm hoch,
die 30 bis 40 Blüten tragen. An einigen Stellen
sind die Populationen ziemlich gefährdet, zum
Beispiel in den Buchenwäldern südlich Zongul-
daks. Durch Waldrodung sind viele Buchenwälder
in Maisfelder verwandelt worden. Außerdem wer-
den diese Restwälder periodisch zur Brennholz-
gewinnung niedergeschlagen. Nur an steilen
Hanglagen und in Schluchten besitzt E. pontica
noch reich besetzte Fundorte.

Epipactis veratrifolia Boissier & Hohenacker
besiedelt steile, völlig durchnäßte, ständig überrie-
selte Quell- und Felshänge mit starker Kalkaussin-
terung, Flußufer und Quellfluren oder Ufersäume
kleiner Bergbäche und Naßwiesen auf basen- bis
kalkreichen Böden. lhre Blütezeit reicht von Ende
Mai bis Mitte Juli. E. veratrifolia ist eine orientali-
sche und kaukasische Art. ln der Türkei kommt sie
hauptsächlich in der Mittelmeer-Region vor, dorl
westlich bis in die Umgebung von Anamur (lçel)
und östwär1s bis in die Provinz Adiyaman. Außer-
dem aus Südostanatolien und von wenigen Fun-
den in der Nordosttürkei bekannt. E. veratrifolia
gehört zu den schönsten und seltensten Orchi-
deen Vorderasiens. Sie ist in ihren Standoft-
ansprüchen sehr spezialisiert. Man findet sie an
auch in der Dürrperiode ständig überrieselten
Quellhängen auf extrem kalkhaltigem Substrat,
seltener an Flußufern. Mit Vorliebe steht sie an
steilen bis überhängenden Lagen, wo sie wegen
ihrer vegetativen Vermehrung große Horste bildet.
Durch ihre Spezialisierung sind ihre Standofte
natürlicheruveise beschränkt (Taubenheim, 1 976).
Leider sind an einigen Stellen die Bestände ziem-
lich bedroht weil die fließenden Gewässer in Brun-
nenstuben abgeleitet werden und die Standorte
dadurch völlig austrocknen.

9. Beschreibung einer neuen Epipactis-
Hybride

An Stellen, wo Epipactis helleborine und E. turci-
ca gemeinsam vorkommen, kann man mit Hybri-
den rechnen. So auch bei Kizilcahamam (Ankara)
im Soluksu Milli Parkr, wo im Halbschatten am
Rande von Eichengebüsch immer wieder einzelne

Exemplare der Hybridform vorkommen. Die Blüte-
zeit dieser Pflanzen liegt genau zwischen denen
beider Eltern.

Epipactisxsoguksuensis C. A. J. Kreutz
nothosp. nat. nov,
(E. helleborine x Epipactis turcica)

Descriptío:
Planta erecta gracilis c. 35 cm alta. Folia atroviren-
tia amplexicaulia, basalia rotundata ad late ovata,
media superioraque patentia lanceolata plicata
acuminata. lnflorescentia laxa aliquantum elongata.
Flores mediocri ad ampli satis late apefti. Sepala la-
teralia olivacea interdum rubella. Petala rubella fu-
cata. Hypochilium patelliforme intus atrobrunnee
micans. Epichilium cordata rubella fucata margine
denticulato albescenti basi duobus gibbis rugulosis
ad laevibus. Rostellum evolutum albescens.

Terra typica: Túrkei, Ankara, 3 km SW Kizilcaha-
mam, So$uksu Milli Parkr, Eichengebüsch mit ein-
zelnen Kiefern, 1300 m alt.

Holotypus:30-6-1996, leg. C. A. J. Kreutz (L.)

lcones: Abb 16 (Holotypus), 17 (Holotypus).

Etymologie: Die Namensgebung richtet sich
nach dem Namen vom Landschaftsschutzgebiet
So$uksu Milli Parkr.

Beschreibung: Pflanze aufrecht, schlank, 35 cm
hoch. Stengel dunkelgrün, im oberen Teil etwas
hin- und hergebogen, schwach behaart. Laubblät-
ter dunkelgrün, am Grunde stengelumfassend, die
unteren rundlich bis breit-eiförmig, die mittleren
und oberen lanzettlich, zugespitzt, abstehend, ge-
faltet. Obere Laubblätter tragblattartig und zuge-
spitzt. Blütenstand locker und ziemlich langge-
streckt. Untere Tragblätter mehr als doppelt so
lang wie die Blüten, schmall-lanzettlich, die oberen
etwa so lang oder kürzer wie diese, dunkelgrün.
Fruchtknoten dunkelgrün, schwach behaafi. Blü-
ten mittelgroß bis groß, ziemlich weit geöffnet. Pe-
rigonblätter glockig zusammenneigend. Seitliche
Sepalen breit- bis eirund-lanzettlich, zugespitzt,
olivgrün, bisweilen rötlich überlaufen, das mittlere
Sepal eiförmig-lanzettlich. Petalen eiförmig-lan-
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zettl¡ch, rötlich getönt. Lippe zweigliedrig. Hinter-
lippe schüsselförmig, innen dunkelbraun glänzend.
Vorderlippe herzförmig, am Rande gezähnelt, am
Grunde mit zwei runzligen bis glatten Höckern, röt-
lich gefärbt, am Rande weißlich. Rostellum vor-
handen und entwickelt, weißlich.

lll. Limodorum abortivum var. rubrum
Sundermann ex C. A. J. Kreutz
var. nov.

Der Name Limodorum abortivumvar. rubrumwird
erstmals in der zweiten Auflage von Sundermanns
Orchideenführer (Europäische und mediterrane
Orchideen, eine Bestimmungsflora, 1975a) ver-
öffentlicht. Sundermann schreibt auf Seite 201:
"1.1 var. rubrum (var. nov.): Diffeft a forma typica
floribus rubris. - Blütenfarbe rot (karmin); Südtür.
kei (südl. Antakya!)." Auf der gegenüberliegenden
Seite wird diese Farbvarietät abgebildet. Bei dieser
Farbabbildung wird der TexI " Limodorum aboftivum
var. rubrum (Türkei) Rückbrodt" angegeben. Da
Rückbrodt diese Varietät niemals beschrieben hat,
bezieht sich der Name Rückbrodt vermutlich auf den
Bildautor, denn das Bild wurde von Rückbrodt zur
Vedügung gestellt. ln der dritten Auflage von Sun-
dermann (Europäische und mediterrane Orchideen,
eine Bestimmungsflora, 1 980) schreibt Sundermann
auf Seite 225'. "1.1 var rubrum'. Blütenfarbe rot (kar-
min); Türkeil" ohne Autorennamen. Auf Seihe 224
wird die gleiche Farbabbildung wie in der zweiten
Auflage abgebildet, aber jetzt ist der Name Rück-
brodt weggelassen. Auf Seite 38 wird im Bestim-
mungsschlüssel kein Autor bei'var. rubrum' genannt.
Delforge (Guide des Orchidées d'Europe d'Afrique
du Nord et du Proche-Orient, 1994) schreibt auf
Seite 90: "L. aboftivumf . rubrum Rückbrodt: plantes
à fleurs plus rouges. Pays: An Cy.", wobei er diese
Sippe als eine Form von Limodorum abortivumbe-
zeichnet. Eine fotografische Abbildung fehlt.
Bei Rückbrodt & Hansen (1992) wurde eine sepa-
rate Verbreitungskarte dieser Farbvarietät gezeigt.
Für dieses Taxon wurde dort zu Recht der Autor
genannt, nämlich Limodorum aboriivum (L.) Sw.
(rotblühend).
Leider wurde das Taxon 'rubrum' ungültig be-
schrieben, da kein Holotypus festgelegt worden
war und vermutlich auch keiner existiert. Weil von
dieser Farbvarietät eine immer größere Verbrei-

Abb. 1 6 Epipactis xsoguksuensis, holotypus, 20-
6-1996, Türkei: Kizilcahamam, SoQuksu Milli
Park (Ankara), (C.A.J. Kreutz)

tung bekannt wird, sie außerdem eine sehr auffäl-
lige und wunderschöne Blütenvariante darstellt,
wird sie jetzt beschrieben, wobei der Name 'ru-
b ru m' beibehalten wu rde.

Descriptio: A varietate typica in florium colore
conspicuissime carmineo, epichilii parte centrali
plerumque valde pedlava diffed.

Terra typica: Türkei, Hatay, 0,5 km W YaylaDalr,
lockerer Kiefernwald, 400 m alt.

Holotypus: 11-5-1988, leg. C. A. J. Kreutz (L.)
lcones: Abb 16 (Holotypus), siehe Seite 40; Sun-
dermann (1975, Seite 200); Sundermann (1980,
Seite 224); Kreutz (1995, Seite 63).

72 EuRonc¡rs 9, 1 997



,, I

I

t

EunoRcHrs 9, 1997 73

HERBARIUM

Kreutz C.A.J.

Ngil.. Epipactis xsoguksuensis C.A.J. Krsutz
(Ep¡pactis h€lleborine x turcica)
HOLOTYPUS

LoC.: ¡¡2¡¡ç"¡uman, Sofuksu M¡ll¡ parkt
AREAÂL: Ànkara TER: TR

0AT.: 30.6.1996
LEG.: Kreutz C.A.J.
DET.: Kreutz C.A.J.
ANN0T.: Dlchengebüsch mit elnzelnen Kiefern

30 oi{

Abb. 17. Fotokop¡e des Typus-Bogens von Epi-
pactis xsoQuksuensis (Epipactis helleborine x E.
turcica),3 km SW Kizilcahamam (Ankara).



Etymologie: Die Namensgebung richtet sich
nach der Blütenfarbe.
Beschreibung : Pflanzen morphologisch identisch
mit Limodorum abortivum. Sie unterscheiden sich
nur in der Blütenfarbe, die sehr auffällig karminrot
ist. Außerdem ist der zentrale Teil der Vorderlippe
meist kräftig dunkelgelb gefärbt.
Standort: Lichte Kiefern-, Eichen- und Mischwäl-
der, Macchien, Gariguen, Gebüschränder; auf
tiefgründigen Böden.
Blütezeit: Ende April nahe der syrischen Grenze
(Hatay) bis Ende Juni in höheren Lagen.
Höhenverbreitung: Von 100 bis etwa 1200 m.
Gesamtverbreitung: Türkei, Zypern und Rhodos.
Verbreitung in der Türkei: Nur von wenigen
Standorten in den Provinzen Kocaeli, Bursa, Ada-
na, Hatay und Kahraman-Maraç bekannt.
Notizen zu einigen Fundorten in der Türkei:
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wurde Lr-

modorum abortivum var. rubrum in acht Verbrei-
tungsgebieten nachgewiesen. lm Nordwesten vom
Uludag bei Bursa in der Provinz Bursa, wo viele rot-
blühende Exemplare zusammen mit der Normal-
form vorkommen, bis nach YaylaDagr (Hatay) im
Südosten. Weiter in der Provinz Kocaeli südlich
Kandira; in der Provinz Adana entlang der Straße
von Kozan in Richtung Feke; in der Provinz Konya,
wo sie in wenigen Exemplaren südlich Akçehir im
Sultan Da$lari wächst; in der Provinz Kahraman-
Maraç an der Straße von Kahraman-Maraç in Rich-
tung Andirin; westlich lnegöl in der Provinz Bursa;
am Rand des Dalaman-Flußtales (Mugla).

Limodorum abort¡vum var. rubrum, Ophrys attaviria
Rückbrodt & Wenker, Ophrys levantinaGölz & Rein-
hard, Ophrys /ucr.s (Kalteisen & Reinhard) Paulus &
Gack, Ophrys lyciaRenz & Taubenheim und Orchis
papilionacea subsp. schr'rwanrba (Woronow) Soó
neue UTM-Quadranten belegt werden. Außerdem
werden demnächst im Journal Europäische Orchi-
deen (Kreutz & Peter, 1997) einige neue Orchideen-
anen der Türkei vorgestellt. Diese neuen Nachwei-
se, sowie Beschreibungen und Besprechungen aller
Orchideenarten der Türkei werden mit Literaturan-
gaben und allen mir zur Vedügung stehenden
Standofiangaben mit UTM-1 0 km-lnterims-Verbrei-
tungskarten, sowie mit mehr als 1000 Farbbildern in
einem Buch zusammengefaßt werden.
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Schlußbemerkung

Während meiner zahlreichen Türkei-Exkursionen,
1997 werden noch zwei weitere folgen, konnte eine
ganze Reihe für die Tiirkei neue Aften nachgewie-
sen werden (Ophrys bucephala Gölz & Reinhard,
Ophrys calypsus Hirth & Spaeth, Ophrys grammica

[8. & E. Willing] J. & P. Devillers-Terschuren, Ophrys
Iesbis Gölz & Reinhard, Ophrys pseudomammosa
Renz, Ophrys minutula Gölz & Reinhard, Orchis ro-
busta [Stephenson] Gölz & Reinhard und Seraptas
politisiiRenz). Auch konnten von vielen seltenen Ar-
ten, wie zum Beispiel von Listera cordata (L.) R.

Brown, Corallorrhiza trifida Châtelain, Epipogium
aphyllum Swartz, Goodyera repens (L.) R. Brown,
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Orchideeën in de Frans-ltaliaanse Alpen

Hnus Dexxen

Summary

Jhe author visited some areas in the Alps in the
I French-ltalian frontier area from the 28th of

June until the 22nd of July 1996. Because this
area is rather deficient in calcium, relatively few or-
chids were observed. The author deals with the
differences between the three observed species of
Nigritella.

Zusammenfassung

DerAutor besuchte vom 28. Juni bis zum22. Juli
'1996 einige Gebiete in den Alpen im französisch-
italienischen Grenzgebiet. Weil dieses Gebiet
ziemlich kalkarm ist, wurden verhältnismäßig we-
nig Orchideen gefunden. Der Autor geht tiefer auf
die Unterschiede zwischen den drei beobachteten
Nigritella-Ar|en ein.

lnleiding

Van 28 juni tot 22 juli 1996 heb ik samen met mijn
gezin een aantal gebieden bezocht in de Frans-
Italiaanse Alpen. Na in de Jura koft op adem te zijn
gekomen, reisden we naar Allemond, 40 km ten
oosten van Grenoble. Na een aantal dagen ver
kasten we naar Eygliers in de Queyras, ten zuiden
van Briançon. Daarna koersten we af op ltalië. We
kampeerden hier eerst bij Entraque in het Parco
Naturale Argentera. Hierna brachten we nog een
aantal dagen door in Pont, in het Parco Nazionale
Gran Paradiso, weer om even bil te komen. Voor-
dat de werkelijke terugreis werd aanvaard, kam-
peerden we nog een paar dagen in de Jura.
Het weer tijdens deze tocht was zeer veelzijdig.
De eerste tien dagen werden gekarakteriseerd
door veel regenbuien, sneeuw en lage temperatu-

ren. Af en toe scheen de zon, soms bijna een hele
dag. Hierna werd het veel beter weer. Veel zon,
vrij warm en alleen regen tijdens onweersbuien.
Wel was het zicht vrij slecht door de hoge lucht-
vochtigheid, vooral later op de dag. Door het vele
slechte weer werden veel minder dia's gemaakt
dan anders. Veel vindplaatsen werden in de regen
bezocht.
ln totaal hebben we 34 orchideeënsooften en -on-

dersoorten gevonden. Aangezien we vooral kalkar-
me gebieden hebben bezocht, was het aantal ge-

vonden soonen per gebied niet bijzonder groot. Dit
is goed te merken, als we de Jura in het overzicht
betrekken. Een relatief groot deel van de 34 soorlen
werd alleen hier gevonden. Voorbeelden zijn o.a.
Ophrys insectifera, Gymnadenia conopsea ssp.
densiflora en Anacamptis pyramidalis. ln dit afiikel
zal ik de bezochte gebieden in de Alpen belichten.

Omgeving Allemond

De dagen die we hier doorbrachten hebben we, als
het weer het toeliet, vooral doorgebracht op de al-
penweiden achterAlpe d'Huez en rond de Col de la
Croix de Fer. Tevens werden rond Allemond en Oz
enkele kleinere wandelingen gemaakt. Mijn aan-
dacht ging vooral uit naar de veftegenwoordigers
van het geslacht Nigritella die hier voorkomen.

Nigritella nigra s.l. en N. corneliana s.l.

Op een aantal plaatsen, zoals de bergweiden rond
het Lac Blanc bij Alpe d'Huez, rond de Col de la
Croix de Fer en de Col des Sarennes werden in to-
taal drie sooften gevonden, l.w. Nigritella cornelia-
na, N. rhellicani en N. nigra s.l. Het gebied rond de
vallei van de Oisans is in feite een overgangsge-
bied. Hier komen alle drie soorten en twee onder-
soorten naast elkaar voor. Verder naar het zuiden
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worden N. nigra s.l. en de algemenere N. rhellica-
nlgeheel vervangen door N. corneliana en komen
deze soorten dus niet meer gezamenlijk voor. Al-
leen uit de Ligurische Zeealpen bestaan meldin-
gen van donkere Nigritella's die op de aanwezig-
heid van N. nigra s.l. ol rhellicanl kunnen duiden.
Van N. corneliana en N, n¡gra s.l. werden de twee
ondersoorten gevonden, namelijk N. corneliana
ssp. bourneriasrien N. nigrassp. gallica. N. corne-
liana ssp. bourneriasii onderscheidt zich van N.
corneliana ssp. cornel¡ana o.a. door (Breiner 1 993):

" de eenvormige kleur (roze tot rood) zonder het
duidelijk tweekleurig aspect van ssp. cornelia-
na,

" de latere bloeitijd (ongeveer 14 dagen later),
" de aan de basis ingesnoerde lip,* de grotere gemiddelde planthoogte.

Volgens Klein (1995) en Kreutz (1996) is de rang
van ondersoort niet terecht. Zij vatten de ssp.
bourneriasiiop als een kleurvariëteit. Zij gaan ech-
ter voorbij aan de andere verschillen die Breiner
heeft weergegeven.

Ook over de status van de door Breiner 1f OSS¡ Oe-
schreven N. nigra ssp. gallica bestaat discussie.
Klein (1995) en Kreutz (1996) scharen deze vorm
onder N. nþra ssp. austriaca. Klein ziet op grond
van onderzoek naar het chemische gedrag van
kleurstoffen bij beide ondersoonen en op grond
van maten een reden om de ssp. gallica loI de
ssp. austriaca te rekenen. Breiner geeft echter wel
een aantal duidelijke verschillen aan. N. nrgra ssp.
gallica onderscheidt zich van de ssp. austriaca
door (Breiner 1993, Servier 1995):

" de kleur: lichter en warm rood tot violet,* de vorm van de aar: niet bolvormig, maar lang-
werpig eivormig,

" de grotere bloemen,. de grotere planthoogte,. het geringere aantal bladeren, die tevens breder
zijn.

Ten opzichte van N. rhellicani verschilt N. nigra
ssp. gallicadoor'.

. de bloeitijd (14 dagen vroeger),

. de kleur: warm rood tot violet i.p.v. donker cho-
coladebruin,* de grote planthoogte,

* de grotere bloeiaa¡- de grotere lip.

Mij vielen vooral de grootte van de bloemen, de
krachtige habitus en de vorm van de bloeiaar op.
De verschillen tussen de ssp. gallica en ssp. aus-
triaca zijn waarschijnlijk te groot om deze beide
vormen te verenigen. Tevens heeft de ssp. gallica
een eigen verspreidingsgebied, dat niet recht-
streeks aan dat van de andere ssp. aansluit. Ook
dit pleit voor een eigen status.
ln het Alpengebied komen naar mijn mening dus
drie verschillende donker gekleurde Nigritella's
voor. Over het gehele Alpengebied kom| N. rhelli,
canivoor, met uitzondering van de meest oostelij-
ke kalkalpen; N. nigra ssp. austriaca vindt in het
oostelijk deel zijn optimum, terwijl de ssp. gallica
beperkt is tot het westelijk deel. Een compliceren-
de factor is echter, da| N. nigra ssp. auslnaca en
N. rhellicani lokaal naast elkaar voorkomen. On-
danks een verschillende voortplantingsstrategie
komen volgens Breiner (1993) en Kreutz (1995)
daardoor toch overgangen voor in o.a. oostelijk
Zwitserland en in de Dolomieten.

Andere vondsten

Andere sooften die in de omgeving van Allemond
werden aangetroffen, waren o.a. Orchis mascula
ssp. signifera (einde bloei), Dactylorhiza sambuc¡-
na (rood en geel, deels nog in bloei), Traunsteine-
ra globosa (bloei) en Dactylorhiza majalis ssp. a/-
peslris (net over de bloei heen).
Deze laatste soort had erg geleden door de kou en
plotselinge sneeuwval eind juni. Hierdoor waren
veel planten bruin verkleurd enlof geknakt. Een
opvallende vondst was die van één exemplaar van
Himantoglossum h¡rc¡num boven Allemond aan de
weg naar Oz. De plant stond voor ongeveer 1/3
deel in bloei. Deze soort is geen echte gebergte-
plant, maar komt vooral voor aan de voet van de
Alpen en in sommige warme dalen. Volgens Ser-
vier et al, (1995) was de soort uit de omgeving van
Allemond nog n¡et bekend. De vondst van H. hir-
cinumin juli geeft aan dat de plant een lange bloei-
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periode kent: van mei in de lagere en warmere de-
len van het verspreidingsgebied tot eind juli in de

koudere en vaak hoger gelegen gebieden.

Queyras

Vanuit Eygliers werden de Queyras en de Ecrins
bezocht. Ook in de Queyras werd weer Nigritella
corneliana gevonden, in één geval ook de onder-
soorl bourneriasrT. Op één plaats, in het Reserve
Naturel Escreins bij Vars, werd N. corneliana ssp.
corneliana op 1650 m hoogte gevonden. Volgens
de literatuur (Buttler 1986, Servier et al. 1995) is dit

ongeveer de ondergrens voor deze soort. Over het

algemeen is N. corneliana pas rond de 2000 m te
vinden. Bij Eygliers en Reotier werd een aantal
exemplaren van een Epipactis-soorl gevonden, die
nog het meest op E. distans leek. Onbekendheid
met deze soorl en het ontbreken van een goede flo-

ra in de boekentas leidden er toe, dat ik niet geheel

zeker was van de status van de planten. E. distans
verschilt van E. helleborine door onder andere
(Dworschak en Wucherpfennig 1 995):

* kortere en bredere bladeren in geringer aantal
(E. distans max. 6, E. helleborine min. 6),

* een zeer dikke, rechte stengel,
* bleek gekleurde bloemen,. een sterk ingesnoerde overgang van hypochiel

naar epichiel,* een voorkeur voor vrij zonnige standplaatsen,
* vroegere bloeitijd dan E. helleborine.

ln de omgeving kwamen enkele hellingvenen voor
met o.a. Gymnadenia conopsea s.1., G. odoratis-
sima en Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata. Qp
één plaats werden ook D. cruenta en D. maialis
ssp. aþesfrls in een zeer fraai hellingveen gevon-

den. Een andere zeldzame soort hier was Carex
davalliana. ln struweel en kalkgrasland rond Reo-
tier werd zeer veel Himantoglossum hircinum ge-

vonden. Een zoektocht naar de in de Queyras
voorkomende Cypripedium calceolus, Orchis spit-
zelii en Ophrys holoserica leverde niets op.

Argentera

Het ltaliaanse Parco Naturale Argentera (of Alpi
Maritimi) ligt tegen de grens met Frankrijk aan en

bevindt zich in de zuidelijkst gelegen Alpen. De

kern van het gebied is opgebouwd uit kalkarme
gesteenten zoals graniet, terwijl de randgebergtes
uit kalksteen bestaan. Hierdoor is er een grote af-
wisseling in begroeiing, en door verschillen in ont-
staan, verwering en menselijk gebruik, ook in

landschap. De hoogste top is meer dan 3200 me-

ter hoog. De winters zijn er voor een zo zuidelijk
gelegen gebied streng en sneeuwrijk. Hier ligt b.v.

de zuidelijkste gletscher van de Alpen. De fauna is

overweldigend: steenbokken, gemzen, marmotten
en steenarenden zijn hier talrijk en goed te zien.
De lammergier is hier teruggebracht.
Aan orchideeën leek het gebied tijdens ons be-
zoek niet bijzonder rijk. De gebruikelijkste sooften
als Dactylorhiza fuchsii, D. sambucina, Orchis
mascula, Pseudorchis albida en Platanthera bifo-
/ra kwamen regelmatig voor. Uit contacten met de
beheerders bleek, dat het kalkgebied rijker is.

Ophrys holoserica en O. sphegodes en Hermini-
um monorchis zijn daarvan voorbeelden. ln het

kalkarme gedeelte zijn orchideeën duidelijk min-
der talrijk. Ondanks enkele zoektochten werden
geen exemplaren van Nigritella corneliana, N. ni-
gra s.l. en N. rhellicani gevonden, Wel werden in

een donker bos exemplaren van Corallorrhiza tri-
flda gevonden en in heischrale bergweiden Coe-
loglossum viride, samen met o.a. Antennaria dioi-
ca en Arnica montana. Bii een langer bezoek ziln

zeer waarschijnlijk meer soonen te vinden. Ook
het oostelijk van Argentera gelegen gebied rond
Limone Piemonte is rijk aan orchideeën. Hier be-

staat de bodem weer uit kalksteen en levert weer
een keur aan kalkminnende orchideeën op (Van

der Straaten, schrift. med.).

Gran Paradiso

Als laatste stop in het Alpengebied werd het Val-

savaranche aangedaan. Hier werd in Pont te mid-
den van alpenweiden op bijna 2000 m hoogte ge-

kampeerd. Pont is vooral een centrum van waaruit
bergbeklimmers, langeafstandwandelaars en rug-

zakkampeerders vertrekken naar de vele schitte-
rende bergen om Pont heen. Orchideeën werden
hier niet zo veel gevonden, mogelijk vanwege het
kalkarme gesteente. Op de camping stond NþrÊ
tella rhellicani, terwijl naast de camping Gymna-
denia conopsea in een hellingveen stond. Aan de
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opgang naar het plateau van Nivelle stonden bei-
de genoemde soorten samen met Pseudorchis al-
bida. Aan het begin van het plateau, 400 meter ho-
ger, stonden vele honderden exemplaren van
Nigritella rhellicani samen Pseudorchis albida en
Coeloglossum viride.
Nigritella rhellicani en Pseudorchis albida waren
op 2000 m hoogte al bijna uitgebloeid, tenrvijl bei-
de soorlen 400 m hoger nog prachtig stonden te
bloeien. Opvallend was dat veel soorten planten in
het 300 km zuidelijker gelegen Argenteramassief
nog niet zo ver in bloei waren als het noordelijker
en hoger gelegen gebied rond Pont. Men zou dit
eerder andersom verwachten.
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Ophrys reinholdii(ssp. straussrD op Cyprus, een
uitbreiding van het bekende areaal

N.A. v.o. Crruoer

Summary
During an excursion on Cyprus the well-known or-
chid-site Hala Sultan Tekke was visited on the
19th of April 1995. Here a specimen ot Ophrys
reinholdii was discovered for the first time on Cy-
prus. The specimen showed characteristics of the
ssp. sfraussü

Zusammenfassung

Während einer Exkursion auf Zypern wurde am
19. April 1995 der bekannte Orchideenfundort bei
der Moschee Hala Sultan Tekke besucht. Hier
wurde zum ersten Male auf Zypern ein Exemplar
von Ophrys reinholdii gefunden. Das Exemplar
zeigte Merkmale der Unterart straussii.

Tijdens een KNNV-groepsexcursie naar Cyprus
(18 april - 3 mei 1995) werd op 19 april een bezoek
gebracht aan de bekende orchideeênvindplaats in
het naaldbos (en directe omgeving) bij de beroem-
de moskee Hala Sultan Tekke, een belangrijke is-
lamitische bedevaartplaats, waar een tante van
Mohammed begraven ligt. Het bos ligt op de hoek
van de zijweg naar de moskee vanaf de weg Li-
massol-Larnaca.
Van deze plek zijn o.m. bekend: Ophrys attica, O.
fusca, O. umbilicata, O. sphegodes, O. mammo-
sa, O. Iutea ssp. minor, Orchis italica, O. corio-
phora, O. syriaca, O. collina, Serapias vome-
racea, S. orientalis.
We vonden er die dag Orchis coriophora in twee
kleurvarianten, de normale vorm en een aantal al-
bino-planten, Ophrys umbilicata, O. mammosa,
Serapias laxiflora en Barlia robertiana (de laatste
uitgebloeid).
Tot onze verrassing stond er nog een bloeiende
Ophrys-soort die niet op ons lijstje stond van op

Cyprus voorkomende planten. We hadden dan
ook enige moeite deze plant op naam te brengen.
Uiteraard werd de plant gefotografeerd en het de-
termineren werd uitgesteld tot een geschikt mo-
ment. Wie als reisleider een groep begeleidt, heeft
vaak heel andere dingen aan zijn hoofd dan deter-
mineren van gevonden planten. Dat wordt gemak-
kelijk uitgesteld en zoals bekend, komt van uitstel
afstel. Het rustige moment brak dus pas aan toen
de dia's na thuiskomst waren ontwikkeld en het
verslag van de reis moest worden gemaakt.
Tot mijn verbazing bleek het te gaan om een sooñ,
die in het geheel niet van Cyprus bekend is:
Ophrys reinholdii en naar het zich laat aanzien
daarvan de ssp. straussii.
Nu is het niet zo eenvoudig om uit te maken of je
mel O. reinholdÍ s.s. te maken hebt of met de on-
dersoort straussii. De tekening op de lip van het
gevonden exemplaar is onmiskenbaar die van
straussii, maar volgens de gebruikte gidsen is er
nog een aantal kenmerken dat het verschil zou be-
palen. En daarin zit nu de moeilijkheid, want iede-
re auteur geeft daarvan een ¡ets andere beschrij-
vrng.
Landwehr zegt dat de bloemen van sfraussil ge-
middeld groter zijn en de randen van de midden-
lob van de lip soms (niet altijd!) naar achteren zijn
geslagen en dat de teken¡ng op de lip uitgebreider
is. Buttler stelt dat de middenlob vaak sterk ge-
welfd is en van bovenaf gezien elliptisch. Davies,
Davies en Huxley noemen ook de grotere bloem
en stellen dat de zijlobben niet duidelijk zijn terug-
gebogen en dat het lippatroon gereduceerd is,
maar dat het bleke of doffe deel (pale area) zich
over een grotere afstand over de lip uitstrekt. Met
het bleke gedeelte is, blijkens de toevoeging dat er
in Zuidoost-Turkije kleurvormen voorkomen zon-
der spiegel en met wit lippatroon op een erg don-
kerbruine ondergrond, kennelijk de lichtgekleurde
liptekening bedoeld.
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Ophrys reinholdii (ssp straussii), Hala Sultan
Tekke (Cyprus), 19-4-1995 (N.A. v.d. Cingel)

Delforge die de ondersoort in de sooftrang verheft,
stelt dat de petalen meer langgerekt zijn, de zijlob-
ben afgeronder, dat de middenlob boller is en om-
gekeerd eivormig lijkt. De liptekening is volgens

hem vaak sterk gereduceerd en ligt meer centraal
en is gevormd uil twee parallelle en aan elkaar
grenzende druppels (sic), vaak verbonden door
een overdwars lopende band, de top van het zuil-
tje meer toegespitst.
Baumann en Künkele (1988) die ook twee soorten
onderscheiden, wijzen eveneens op het verschil in
de vorm van de middenlob en de liptekening en
melden nog, dat het aanhangsel van de lip klein is,

bij O. reinholdil daarentegen koñ en naar voren
gebogen.
Door het warme, zonnige en droge voorjaar waren
op veel plaatsen de planten eerder uitgebloeid
dan verwacht en het fenologisch gegeven dat de
ondersoorl straussii over het algemeen wat later
bloeit dan de ssp. reinholdii is niet goed te gebrui-
ken, ook al mag geconcludeerd worden, dat dit ge-
geven in elk geval niet op gespannen voet staat
met het tijdstip van onze vondst.
De liptekening van de gevonden plant is het een-
duidigste kenmerk, dat wijst op de ondersootl
straussii, alle andere kenmerken dìe genoemd
worden, zijn niet ondubbelzinnig vast te stellen, zij
het dat op één van de foto's de bloem van de zij-
kant weergegeven is en dan lijkt te voldoen aan
het kenmerk van een bolle lip.
Samenvattend kan gesteld worden, dat de aange-
troffen soort in elk geval nieuw is voor Cyprus, dat
het gaat om de soort Ophrys reinholdiien naar al-
le waarschijnlijkheid om de ondersootl straussii.
Het verspreidingsgebied zoals tol nu toe bekend,
maakt een dergelijke vondst niet onwaarschijnlijk.
De beide vormen komen min of meer aaneen-
grenzend voor van Griekenland tot in Koerdistan
met sfraussll als de oostelijke vorm. Volgens Del-
forge is deze ook bekend van Rhodos.

N. A. van der Cingel
Hooiweg 185
9765 EG Paterswolde
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The establishment of the 'secretariat for the
conservation of European Orchids'

Dear friends of European orchids,

On 11'h February 1996 delegates of the Dutch,
English, Flemish, French, German and ltalian wor-
king groups on European orchids agreed on the
establishment of a co-ordinating organisation: the
SecRer¡Rtnr FoR THE CoNseRv¡ro¡r or Eunope¡ru OR-
clrros (SCEO).

The aim of the SCEO is to promote co-operation,
communication and mutual information between
working groups on European orchids. lt will also
promote international projects and research for
the conservation and protection of European or-
chids. Other working groups are welcome to join.
The SCEO will stimulate the formation of new wor-
king groups in countries where no working group
exists.

Only working groups may obtain membership. ln-
dividuals from countries where no working group
exists or institutions active with European orchids
exist may be observers.

The first activities for the near future are:

- collecting all European, national and regional
legislative acts and regulations concerning the
conservation and protection of European or-
chids;

- collecting all information on illegal transactions,
illegal experiments ¡n cultivation and the digging
up of European orchids; the SCEO will inform
its members and, if necessary, the authorities of
such practices;

- collecting addresses of experls on nature ma-

nagement and supporting the exchange of ex-
perience between interested members of the
SCEO;

- compiling all dates of international meetings on
European orchids and making this information
available to all its members and to the pafties
which informed the SCEO of their meetings.

Other possible fields of work in future are suppor
ting and co-ordinating mapping activities, stimula-
ting youth activities and compiling and distributing
didactic material on European orchids.

All information for and from the member groups
will be distributed in the "SCEO Communication
Bulletin". Some information from the "SCEO CB"
will, in addition, be available on:
http://www. U ni-Goetti n gen. D E/FB/Bio/BotGar-
ten/AHO.

To fulfil our f¡rst tasks we ask you to send us:
- European, national and regional legislative acts

and regulations;

- information on illegal transactions, illegal expe-
riments in cultivation and the digging up of Eu-
ropean orchids;

- addresses of experts on nature management;

- dates of international meetings on European or-
chids.

Thanking you in advance,
Yours faithfully,

Drs. Dirk W. K¡prevru oe¡¡ Bouveesren
Chairman
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THE AIMS, GOALS AND FIELDS OF
WORK OF THE SCEO

1 Aims
'l .'l The aim of the SCEO is to promote co-ope-

ration, communication and mutual informa-
tion between different working groups for
the purpose of research on European or-
chids and their protection.

1.2 The SCEO promotes international projects
and research for the conservation of Euro-
pean orchids.

1.3 The SCEO promotes the formation of new
working groups in countries without working
groups.

1.4 The SCEO is politically and denominational-
ly independent.

2 Name of the organisation
2.1 The organisation is called "Secretariat for

the Conseruation of European Orchids", ab-
breviated SCEO.

A meeting has to be organised before elec-
tions. New candidates for the EC must at-
tend the meeting. Voting takes place after-
wards, For the meeting the EC has to offer
two possibilities:
Either a meeting in connection with a confe-
rence on European orchids,
Or a separate meet¡ng in the country of the
chairman.
The secretary is responsible for the bureau
of the SCEO. He may appoint one or more
assistants.

Voting procedure
All members of the EC will be selected by
the SCEO.
The chairman shall not be elected for more
than two terms.
The number of votes per country is based
on the number of inhabitants of that country
(European key, appendix 2). The initial
member-groups (with number of votes) are:
SEMO and SOE (Belgium, 3); WEO (The
Netherlands, 3); GIROS (ltaly, 4); the AHO's
(Germany, 4); SFO (France, 4); Swiss wor-
king group (Switzerland, 2); EOSG (United
Kingdom, 4). For new member-groups of
additional countries the number of votes is
given by the European key (appendix 2).
The number of votes per country, calculated
with the European key, may not be excee-
ded. lf there is more than one member-
group in a country, the number of votes must
be shared e.g. according to the size of the
groups.
Admission of a new member-group of a
country in which already one exists, shall
lead to a redistribution of the votes of that
country. The member-groups shall decide
that matter amongst themselves, or in de-
fault the matter shall be decided by the
SCEO.
Observers do not have the right to vote.
Voting will be by a simple majority except for
changes to the constitution, which will be
decided by a2l3 majority.
Voting will be by mail or fax. At a meeting vo-
ting will only be valid if there is a qualified
majority.

4.5

4.5.1

4.5.2

4.6

5
5.1

5.2

5.3

3
3.1

3.2

3.2.1

Membership
Members are working groups on European
orchids, hereafter called membergroups.
Working groups can be admitted to mem-
bership as follows:
By agreement of all member-groups of their
country.
By the SCEO.
lnternational organisations, universities,
authorities or individuals from countries in
which no orchid working group exists can be
admitted to the SCEO as observers.

3.2.2
3.3

5.4

5.5
4 Executive Commíttee (EC)
4.1 Members of the EC must be members of a

member-group.
4.2 The Executive Committee is in service of the

SCEO for the fulfilling of everything related
to furthering its goal.

4.3 The EC is formed by 3 persons: chairman,
secretary/treasurer and 1 ordinary member.
The EC or any member-group may propose
to increase the number of ordinary members
before each election. One of the members
must function as a fund-raising officer.

4.4 The term of office will be two years.

5.6
5.7
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5.8

EunoRcxrs 9, 1997



5.9 The decisions of the SCEO concerning fi-
nancial terms are mandatory for the mem-
ber-groups.

5.10 All decisions apart from financial ones
should be seen as recommendations to the
member-groups.

5.11 At meetings a member-group delegate may
withhold his vote(s) and vote by mail or fax
after the meeting.

6 Communication
The working language of the SCEO will be
English.
Communications between the EC and the
member-groups will be by mail, fax or e-
mail. Member-groups shall notify the secre-
tary of a contact person for communication
and voting purposes and of the preferred
means of communication.
Frequently the bureau will inform all mem-
ber-groups by means of a Communication
Bulletin (CB).
Appointments by the EC have to be announ-
ced in the CB.
The EO-members meet as often as is dee-
med necessary.
Annually a report of activities and finances
of the bureau will be published.
lf a member or an institution raises a problem
to the SCEO, it has to be accompanied by a
suggestion for its solution together with ap-
propriate information. ln case the problem is of
general interest, the EC will publish the pro-
blem and the suggested solution in the CB and
all member-groups may send their opinions or
suggestions to the EC. On the basis of the re-
actions, the EC formulates a proposal. This
proposal will also be published in the CB.

6.1

6.2

6.3

8 Finances
8.1 Each member-group is to contr¡bute with an

annual fee to the expenses of the secreta-
riat.

8.2 Because observers join in the communica-
tion by mail, fax and e-mail they are also to
pay an annual fee.

8.3 Travelling expenses (e.9. for the EC and the
committee-members) must be covered by
sources other than annual fees.

8.4 Unless stated otherwise all functions are ho-
norary.

8.5 Two auditors shall be appointed by the
member-groups. The treasurer shall submit
an annual audited account to the member-
groups.

Appendix 1

6.4

6.5

6.6

6.7

Ad-hoc committees
Proposals from member-groups or the EC to
establish an ad-hoc committee of specialists
will be determined by the SCEO.
A committee reports at least annually on its
activities to the EC. Reports will be pu-
blished in the CB. Members of a committee
are not necessarily members of member-
groups and are chosen on the basis of their
specif ic knowledge and experience.

Possible fields of work
lnternational co-operation - Schedule of
meetings
The SCEO compiles all dates of internatio-
nal meetings and makes this information
available to all its members and, on request,
to other interested parties.
lnternational co-operation - Public relations
All suggestions (e.9. leaflets for prospective
members) made by the different member-
groups are forwarded to the SCEO and can
be distributed from there. As to their con-
tents, the authors of such leaflets remain re-
sponsible. A publication under the name of
the SCEO can be undertaken if the mem-
bers agree on the contents.
Mapping
Mapping is considered important and should
be promoted. The SCEO acts as a mediator
between those interested in field work and
those interested in distribution studies. Sup-
port of and co-operation with international
mapping projects such as "OPTIMA'or "Flo-
ra Europaea" is judged useful.
The SCEO promotes contacts between
people working on subjects concerning Eu-
ropean orchids.
Youth activities
Youth activities are an important aspect in
order to maintain a balanced age structure

1.1.1

7
7.1

1.2
1.2.1

1.3
1.3.1

1.3.27.2
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in the working groups on European orchids.
Upon request the SCEO should exchange
information between the different working
groups concerning this aspect.
Nature conservation
The SCEO collects all European (in all EU-
languages) and all national legislative acts
and regulations concerning conservation
and distributes these to its members upon
request.
The SCEO collects all information on illegal
transactions, illegal experiments in cultiva-
tion and digging up of European orchids and
informs its members and, if necessary, the
public authorities.
Upon request the SCEO establishes con-
tacts between its members engaged in con-
servation activities.
Conservation of habitats
The SCEO collects literature on nature con-
servation and addresses of experts on natu-
re management and supports the exchange
of experience between interested members
of the SCEO.
Organisations
The SCEO promotes the co-operation and
the contact with all organisations and institu-
tions whose aims coincide with those of the
SCEO.

Publications
The SCEO reports on their activities annual-
ly to its members, not later than two months
after closure of the financial year.
Training programme
The SCEO compiles relevant didactic mate-
rial and makes it available to its members,
upon request.

1.8
1.8.1

1.9
1.9.1

1.5
1.5.1

1.6
1.6.1

1.5.2

1.5.3

Appendix 2:

1 European key
1.1 Population up to 4 million inhabitants: 2 vo-

tes (Denmark, lreland, Luxembourg, Nor-
way, Switzerland).

1.2 Population between 4 and 40 million inhabi-
tants: 3 votes (Austria, Belgium, Greece,
The Netherlands, Porlugal, Sweden).

'l .3 Population more than 40 million inhabitants:
4 votes (France, Germany, ltaly, Spain, Uni-
ted Kingdom).

Secretary and treasurer:
Heinrich Br-nrr, Zur Hainerde 26, D-61169 Fried-
berg (Germany)
Tel.: +49 6031 14014; Fax: +49 6031 64469;
E-mail: aho.germ.bt-hch @t-online.de

7
7
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Boekbespreking

N. A. van der Cingel: An Atlas of Orchid Polli-
nation - European Orchids. A. A. Balkema, Rot-
terdam/Brookfield, 1995. 175 pag., 123 kleurenfo-
to's en 64 zwañ-witafbeeldingen, Í 175,-.

Over Europese orchideeën zijn de laatste jaren
talrijke boeken verschenen, om over de tijdschrift-
artikelen maar te zwijgen. Dit werk neemt tussen
al die boeken echter een bijzondere plaats in. Zo-
als de auteur in zijn verantwoording meedeelt, wa-
ren er tot nu toe nog maar twee boeken versche-
nen, die uitsluitend over de bestuiving van
orchideeën gaan: Darwins "Fefiilisation of orchids"
(1888) en "Orchid flowers: Their pollination and
evolution" door van der Pijl en Dodson (1966). Een
boek echter dat niet te veel wetenschappelijk jar-
gon bevat en tevens verslag doet van de ontdek-
kingen van de laatste tientallen jaren, ontbrak. De
auteur heeft zich daarom tot doel gesteld de tot nu
toe verschenen literatuur over dit onderwerp in
één boek samen te vatten. Het resultaat daarvan
ligt nu voor ons.
Het boek is inderdaad een compilatie geworden;
eigen onderzoek door de auteur speelt daarbij
nauwelijks of geen rol. Hoe kun je nu nagaan, of
het boek inderdaad zo compleet is, als het door
zijn opzet zou moeten zijn? Je kunt natuurlijk kij-
ken, of een aantal "klassieke" artikelen geciteerd
wordt of in de bibliografie voorkomt. Over het al-
gemeen lijkt dit wel te kloppen.
Een andere mogelijkheid om de compleetheid te
testen, is een onderwerp te nemen, waarin men
zelf goed thuis is. Daartoe heb ik Epipactis helle-
borine en Traunsteinera gekozen. Mijn artikel over
Epipactis helleborine var./subsp. neerlandica (Eu-
rorchis 1, 1989) bleek niet te zijn vermeld. Niet al-
leen jammer voor de schrijver van dit artikel, maar
bovendien is het tot nu toe het enige aftikel met
wat gegevens over de bestuiving van Epipactis
helleborine s.l. in Nederland. Over de bestuiving

van var./subsp. neerlandica was tot 1995 bij mijn
weten elders nog helemaal niets gepubliceerd.
Toch wordt neerlandica in tabel 6 met name ver-
meld. Een artikel dat weliswaar geen bestuivers
noemt, maar wel uitvoerig de bloembouw van Epi-
pacfis beschrijft, is dat van A. & Ch. Nieschalk: Die
Gattung Epipactis in Nordhessen (1970). Dit arti-
kel wordt nergens genoemd, evenmin als het arti-
kel van J. Claessens & J. W. M. Kleynen: Het ge-
slacht Epipactis in de Benelux (Eurorchis 3, 1991),
waarvan toch een aantal foto's door de auteur in
zijn boek is opgenomen (foto 15 tlm 21 ,23 en 24)l
Over Traunsteineraken ik geen andere literatuur
dan de door van der Cingel geciteerde. De in de
tekst genoemde Mrljller (1881) kan echter niet de
in de bibliografie voorkomende llona Müller
(1988) zijn.
Op grond van mijn bevindingen zou ik zeggen, dat
het boek een goed overzicht van de huidige litera-
tuur geeft en de lezer een flink eind op weg helpt.
Wie echter alles compleet wil hebben, doet er toch
goed aan zelf verder te zoeken, omdat er hier en
daar wel wat ontbreekt.
De auteur heeft aan het begin van de bibliografie
een excuus ingebouwd voor het geval er omissies
zouden zijn: "For literature cited by the author,
which is not incorporated in these References re-
fer to: Willing, B. & E. Willing 1976. Bibliographie
über die Orchideen Europas und der Mittel-
meerländer 1744-1976. Willdenowia, Beiheft 11".
Al schrijvende had de auteur de lezer zo'n verwij-
zing echter gemakkelijk kunnen besparen,
Op pag. 13 is sprake van het "Red Queen effect",
zo genoemd door Van Valen. Noch in het beknop-
te literatuuroverzicht bij het hoofdstuk, noch in de
grote bibliografie aan het eind wordt deze Van Va-
len vermeld en de naam komt ook niet voor in de
bibliografie van Willing & Willing.
Op pag. 13 en '14 wordt uitvoerig ingegaan op ar-
tikelen van Dafni, Dawkins en Nilsson. De beide

EuRoRcr-rs 9, 1997 87



laatste worden wel vermeld in de korte bibliografie
aan het eind van het hoofdstuk, maar Dafni niet.
Waarom niet? Gelukkig staan zijn publicaties wel
in de grote bibliografie.
Het geslacht Nigritella komt er eigenlijk een beetje
bekaaid af. Al ziln er wellicht niet veel waarnemin-
gen van bestuivers, op het verschilnsel apomixis
had de auteur wel iets uitvoeriger mogen ingaan.
Riskant is de volgende werkwijze: "Füller men-
tions Hegi, who in turn cites Mü||er...". Veiliger zou
het zijn geweest om de geciteerde literatuur zelf
ook te raadplegen. Gezien de bibliografie is dit niet
gebeurd.
Verder is er sprake van een aantal kleine slordig-
heden en drukfouten, maar dat is welhaast niet te
vermijden in een zo uitvoerig werk.
Tenslotte nog iets over de afbeeldingen. Bij de
kleurenfoto's zitten heel mooie met bestuivers.
Jammer, dat het niet gelukt is voor het genus
Ophrys een aantal foto's van H. F. Paulus te ver-

krijgen. Hierdoor wordt dit geslacht (in figuurlijke
zin) wat onderbelicht. De frequent voorkomende
foto's zonder bestuiver horen eigenlijk in dit boek
niet thuis. Dergelijke foto's staan al genoeg -en

minstens van even goede kwaliteit- in de "gewo-
ne" boeken. Ook zijn er relatief veel foto's met toe-
vallige bezoekers in plaats van echte bestuivers.
De zwaft-witafbeeldingen zijn vrijwel alle met
bronvermelding uit de literatuur overgenomen.
Ondanks enige kritische kanttekeningen beant-
woordt het boek goed aan het doel: de geïnteres-
seerde orchideeënliefhebber bekend te maken
met wat er in gespecialiseerde tijdschriften over
de bestuiving van de Europese orchideeën gepu-
bliceerd is. Jammer genoeg moet worden gecon-
stateerd, dat de prijs juist voor amateurs nogal aan
de hoge kant is.

D. W. Kapteyn den Boumeester
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