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Van de redactie

ln 1989 verscheen het eerste nummer van Euror-
chis. Een met nietjes samengebonden boekie met
een wat saaie bruine kaft. Maar de inhoud mocht
er direct al zijn. Vanaf dat moment werd er ieder
jaar weer met spanning naar het nieuwe nummer
uitgekeken. Het tijdschrift is in de loop der jaren

volwassen geworden en kan nu elke toets der kri-

tiek doorstaan. Misschien is het daarom dat de

eindredacteur van het eerste uur, D. W. Kapteyn
den Boumeester, besloten heeft na 10 iaar de
eindredactie van Eurorchis over te dragen. Hij kan
met trots terugzien op wat er in de afgelopen jaren

tot stand is gebracht. Vanaf deze plaats wil ik hem
graag namens al zijn lezers van hade bedanken
voor zijn geweldige inzet.

Met ingang van dit nummer heb ik de eindredactie
overgenomen. Al spoedig ben ik erachter geko-
men dat het een zeer arbeidsintensieve bezigheid
is. Het is echt heel moeilijk om aan voldoende ko-
pij te komen. Eurorchis is een blad voor en door de
leden. Gelukkig zijn er een aantal leden, die al

sinds de oprichting van het blad, geregeld bijdra-
gen hebben geleverd. Tijdens onze bijeenkomsten
in voor- en najaar zijn er tal van leden die interes-
sante lezingen verzorgen. Die moeten daar toch
ook een goed artikel over kunnen schrijven. Graag
wil ik u aansporen om uw ervaringen op papier te
zetten en in ons blad te publiceren.

Nummer 10 van Eurorchis opent met een artikel
van ons belgische lid Mevr. F. Kerremans-van huf-
fel over orchideeën in de Provence. De foto's bij

het arlikel ziln gemaakt door N. Kerremans. Heel

mooi en bijzonder is de foto van de hybride van
Serapias lingua en Orchis laxiflora.
Epipactis staat sterk in de belangstelling. Niet al-
leen in Nederland vandaar dat het adikel over Epi-
pactis hellebonne ssp. neerlandica in het Engels is
geschreven.
Dat er gelukkig ook positieve berichten te melden
zijn over het voorkomen van orchideeën in Neder-
land blijkt uit het aftikel van A. Wieland over
Zeeuws-Vlaanderen. Nabij Breskens doen de Bij-

en-, Bokken- en Poppenorchis het goed.
Voor ziln nieuwe boek over de orchideeën in Tur-
kije heeft K. Kreutz nog een reis gemaakt naar
Turkije. Vaak wordt hem gevraagd hoe hij op zijn
reizen te werk gaat. ln dit nummer doet hij uitge-
breid verslag van zo'n reis.
De duinen vormen een belangrijk natuurgebied,
waar ook veel orchideeën voorkomen. "Orchi-
deeën in de duinen" geeft een overzicht van de or-
chideeën rijkdom van de duinen.
Sinds enige tiid onderhouden leden van de werk-
groep contacten met medewerkers van de univer-
siteit van Gdañsk. Dit heeft o.a. geresulteerd in
een artikel over de groeiplaatsen van orchideeën
rond die stad.
Vorig jaar heeft M. Roos een belangwekkende le-
zing gegeven voor de Werkgroep. Daarbij laat hii
ons kennis maken met de huidige systematiek als
moderne wetenschappelijke discipline. De tekst
van de lezing is integraal opgenomen.
lk hoop dat u met veel plezier Eurorchis '10 zult le-
zen.

Ruud Wielinga
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Lezing KNNV Werkgroep Europese
Orchideeën 11 -1 0-1 997

M. C. Roos

lnleiding

I k wil in mijn betoog wat laten zien van de huidige
I systematiek als moderne wetenschappelijke dis-
cipline, met inbegrip van fylogenie, biogeografie
en moleculaire ontwikkelingen. lk zal wat extra
aandacht schenken aan het onderscheiden van
soorten en de soortsconcepten als theoretisch
kader daarvoor. Ook zal ik wat uitvoeriger stil-
staan bij enkele (nieuwere cq. moleculaire) tech-
nieken.

Geen enkel biologisch vakgebied heeft de laatste
paar decennia zoveel dynamiek te zien gegeven
als juist de systematiek. Systematiek wordt op de
eerste plaats geassocieerd met classificatie en
identificatie. Maar veel fundamentelere vragen ko-
men aan de orde, zoals wat een classificatie voor-
stelt en weergeeft, en hoe die tot stand komt. De
afgelopen decennia hebben spectaculaire ontwik-
kelingen laten zien in de grondslagen en metho-
dologie van de systematiek (meer dan in enig an-
der vak), en in technieken zoals de analyse van
moleculaire kenmerken. Zodra nieuwe technieken
routinematig kunnen worden toegepast, kunnen
ze gebruikt worden voor vergelijkend onderzoek,
voor het exploreren van nieuwe kenmerken en het
aanpakken van systematische problemen, die res-
teren met de traditionele informatie. Niets gaat
weg of verloren, er komen alleen maar kenmerken
en technieken bij. Morfologie behoudt zijn waarde,
voorlopige taxonomische indelingen en morfolo-
gisch bepaalde classificaties zijn nog steeds uit-
gangspunt, ondanks alle ontwikkelingen. Juist ook
vragen m. b. t. soorten hebben bij voortduring vol-
op in de belangstelling gestaan.

Enkele ontwikkelingen uit het midden van de
20ste eeuw betreffen:

o Karyologie (DNA-content, chromosoomnum-
mers).

o Cytotaxonomie (aantal, grootte en vorm van
chromosomen; hun gedrag gedurende de
meiose en mitose; hybridisatie en ploTdie; ge-
netische isolatie tussen en genenuitwisseling
binnen soorten [niet 100 vs. 100%!]).

o Chemotaxonomie (secundaire plantenstoffen,
aminozuren, betacyanine/-xanthine, terpenen
en flavenoïden; primaire plantenstoffen).

o Genecologie (polymorfisme en polygen variatie
gekoppeld aan geografische verspreiding, eco-
logische rassen, soortonderscheid op basis van
variabele kenmerken).

o Geografie en ecologie (geografisch gebonden
complexe variatiepatronen, numerieke metho-
den om variabele kenmerken te ordenen, corre-
lalie tussen geografie en morfologie; infraspeci-
fieke variatie, allopatrie en sympatrie).

Een aanlal zaken heeft de systematiek in deze pe-

riode parten gespeeld:
'l . Hoe belangrijk typologisch denken is voor de

beoordeling van onderzoek, collecties en een
vakgebied. Dit heeft vooral betrekking op de
ontwikkelingen in het soortconcept.

2. Hoe steeds weer alle hoop gevestigd wordt op
nieuwe ontwikkelingen, en de onvervangbaar-
heid van bestaande inzichten uit het oog wordt
verloren. Zo wordt de betrouwbaarheid en het
oplossend vermogen van moleculaire gege-
vens vaak overschat en de etfectiviteit en efii-
ciëntie van modologisch onderzoek tekortge-
daan.

Het is natuurlijk duidelijk, dat er een spannings-
veld bestaat tussen dynamiek/variatie en een sta-
biele ordening. Wij proberen de dynamische wer-
kelijkheid (iets veranderlijks; ook al is het dan op
grotere dan menselijke tijdschaal) beter te begrij-
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pen door deze in statische termen te vangen.
Maar, door alle variatie in (dynamisch: binnen en
tussen populaties en in individuen cq. levenscycli)
formeel vast te leggen in taxonomische eenheden
(veelal soorten) kunnen we niet pretenderen de
werkelijkheid beter te beschrijven en dus te begrij-
pen.

Systematiek

Eén van de basale activiteiten van de mens is het
zoeken naar patronen en het ordenen daarvan.
Door de verschillende onderdelen van de opge-
stelde ordening van namen te voorzien (te classi-
ficeren) wordt communicatie mogelijk.
Systematiek is één van de oudste biologische
subdisciplines en wordt al eeuwen bedreven. Zij is
die biologische discipline, die op basis van verge-
lijkend onderzoek ordening probeert aan te bren-
gen in de ons omringende overweldigende diversi-
teit van recente en uitgestorven organismen; m. a.
w. systematiek is de studie van de organisatie, ge-
schiedenis en evolutie van de levende organis-
men.
Het aanbrengen van een ordening dient een
tweetal doelen. Het eerste doel is wetenschappe-
lijk. De systematicus analyseert de overeenkom-
sten en verschillen tussen organismen, en ordent
de gevonden patronen met behulp van gekozen
ordeningsprincipes en doelstellingen in een hië-
rarchie. Vervolgens streeft de systematicus naar
een verklaring voor het ontstaan van de onder-
zochte diversiteit, en onderzoekt mogelijke corre-
laties tussen deze ordening met evolutionaire,
ecologische en andere biologische processen en
met geologische en geografische patronen en pro-
cessen. Systematisch onderzoek heeft in belang-
rijke mate bijgedragen tot de formulering van de
evolutietheor¡e, en sinds Darwin zijn systematiek
en evolutie onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het tweede doel is praktisch, namelijk een classi-
ficatie op te stellen waarbij aan bepaalde niveaus
van de hiërarchie volgens voorgeschreven regels
rangen en namen worden toegekend. Deze classi-
ficatie vormt het referentiekader voor alle vormen
van biologisch onderzoek. De naamgeving maakt
het mogelijk om mondeling of schriftelijk te refere-
ren naar de bestudeerde taxa. Daardoor is het

mogelijk om aan de hand van namen de beschik-
bare informalie op te slaan en terug te vinden, het-
geen van evident belang is voor een ieder, die met
biologische organismen werkt. Een dergelijke
classificatie en nomenclatuur moet stabiel zijn om
goed tegemoet te komen aan de belangen van de
gebruikers. Stabiliteit kan alleen verkregen wor-
den, wanneer de classificatie is gebaseerd op
goed onderbouwde fylogenetische inzichten.

De internationale gemeenschap van systematici
heeft hiertoe een drieledige doelstelling voor de
systematiek geformuleerd om een ieder duidelijk
te maken, hoe basaal deze discipline is voor we-
tenschap en maatschappij (Systematic Agenda
2000):
a. het inventariseren en beschrijven van de biodi-

versiteit op aarde, d. w. z. het in kaart brengen
van de rijkdom aan soorten en hun variatie in
ruimte en tijd;

b. het begrijpen en verklaren van de biodiversiteit,
d. w. z. het ordenen van de daarin aanwezige
patronen van overeenkomsten en verschillen,
gevolgd door een synthese over het ontstaan
van deze patronen (reconstructie van de evolu-
tiegeschiedenis cq. fylogenie);

c. het toegankelijk maken van biodiversiteitsken-
nis in een vorm, die het beste tegemoetkomt
aan de eisen van wetenschap en maatschap-
pij, d. m. v. een stabiele classificatie en gebrui-
kersvriendelijke informatiesystemen.

Systematiek heeft een sterk synthetiserend ka-
rakter. Systematici trachten zoveel mogelijk ken-
merken op uiteenlopende structuurniveaus te
incorporeren. Gegevens uit alle biologische sub-
disciplines kunnen relevante informatie leveren; in
de systematiek worden alle technieken en verwor-
venheden van de moderne biologie betrokken.
Naast de meer traditionele morfologie en anato-
mie betreft dit in het bijzonder gegevens komend
vanuit de ecologie, ethologie, ontwikkelingsbiolo-
gie, celbiologie, genetica en moleculaire biologie.
Daarmee brengt systematisch onderzoek een
veelheid aan gegevens omtrent organismen sa-
men en genereert een omvattend inzicht in het
ontstaan en de dynamiek van biodiversiteit in
ruimte en tijd. De systematiek draagt op deze ma-
nier in belangrijke mate bij aan moderne theorieën

I EuRoRculs 10,1998



omtrent soonsvorming, massale extincties, adap-
taties, en de historische basis van gedrag en eco-
logische interacties.
Het systematisch onderzoek heeft de laatste twee
decennia een belangrijke sprong voorwaarts ge-
maakt. Enerzijds is dit veroorzaakt door de grote
ontwikkelingen ten aanzien van de uitgangspun-
ten en methodologie van de reconstructie van
fylogenetische verwantschappen, en de veftaling
daarvan in computerprogrammatuur. Anderzijds
is dit een gevolg van het beschikbaar komen
van nieuwe routinematig toe te passen analy-
setechnieken. De transmissie elektronenmicros-
coop en scanning elektronenmicroscoop hebben
de studie van micro- en ultrastructuren mogelijk
gemaakt, tenatijl elektroforese en technieken ter
bepaling van amino- en nucleotidevolgorden ver-
gelijkend onderzoek van moleculaire kenmerken
(eiwitten, enzymen, DNA, RNA) hebben geÏntro-
duceerd. Beide ontwikkelingen hebben ervoor ge-
zorgd, dat tegenwoordig de evolutie van het leven
op een meer eenduidige en toetsbare wijze gere-
construeerd kan worden dan voorheen het geval
was.

ln de ontwikkeling van de systematiek en haar me-
thodologie speelt een aantal intrinsieke en extrin-
sieke criteria een rol:* Het scherper formuleren van doelstellingen, uit-

gangspunten en methoden, zoals wat betreft
stabiliteit en informatie-inhoud van classifica-
ties;* Het verbeteren van de objectiviteit, d. w. z. her-
haalbaarheid en toetsbaarheid van de resulta-
ten - dit heeft eerst geleid tot de numerieke
taxonomie en later tot de huidige fylogenetische
systematiek (cladistiek);

* Het verhogen van de efficiëntie om de haalbaar-
heid van grote inventarisatie- en flora/faunapro-
jecten te verhogen;* Het verbeteren van de bruikbaarheid van syste-
matische resultaten, zowel t. b. v. de ontwikke-
ling van de evolutionaire biologie en biodiversi-
teitstudies als naar de niet-wetenschappelijke
gebruiker toe; in dat laatste geval gaat het er om
goed oog te hebben voor de doelgroep, de ei-
sen die zij stelt, de benodigde informatie, han-
teerbaarheid van het format, etc., en voor de
consequenties van nog niet voldoende onder-

bouwde hypothesen i. v. m. overhoophalen van
bestaande (ingeburgerde) classif icaties.

Er worden vijf deelgebieden in de moderne syste-
matiek onderscheiden:
o de beschrijving, classificatie, naamgeving en

identificatie van organismen;
o fylogenie - de studie van de evolutionaire ge-

schiedenis en reconstructie van de fylogeneti-
sche verwantschappen tussen organismen;

o historische biogeografie - de studie van het ont-
staan van verspreidingspatronen van taxa en
de synthese van fylogenetische en biogeografi-
sche met geologische en fysisch geografische
patronen;

o historische ecologie - de studie van het ont-
staan van ecologische interacties tussen taxa;

o biosystematiek - de studie van soottsvorming
en processen van evolutionaire veranderingen.

Systematiek is de centrale discipline voor de stu-
die van biodiversiteit. Echter, staat bij de systema-
tiek het zoeken naar patronen van relevante over-
eenkomsten centraal, bij biodiversiteitsonderzoek
gaat het allereerst om kwantitatieve analyses van
verschillen. Voor toegepaste biodiversiteitskennis
komen vervolgens twee vragen naar voren: de
vraag naar het ontstaan (historische vraag) en
naar het instandblijven (maintenance; actuele
vraag) van verscheidenheid in de levende natuur.
Biodiversiteit kan vanuit een aantal invalshoeken
bestudeerd worden:

- soortenrijkdom (systematisch bepaald),

- biotopenrijkdom (m. n. ecologisch bepaald, o. a.

aan de hand van soortensamenstelling),

- genetische variatie (binnen een soort),

- functionele variatie (binnen/tussen ecosyste-
men).

De aanpak van de systematicus

Het werk van een systematicus kent een aantal
stappen:
o Het onderscheiden van sooften; de soort is een

centraal begrip in de biologische wetenschap;
o Kenmerkanalyses; een kenmerk (toestand) is

een eigenschap van een taxon, die je kunt be-
schrijven voor het maken van taxonomisch on-
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derscheid. Hypotheses over verwantschap zijn
gebaseerd op patronen van overeenkomsten
en verschillen in homologe kenmerken;

o Het construeren van een datamatrix van soor-
ten en fylogenetisch-informatieve kenmerken;

o Fylogenie-reconstructie; centraal staat het her-
kennen en classificeren van groepen van soor-
ten, die zijn ontstaan uit één gemeenschappelij-
ke vooroudersoort en alle nakomelingen van
deze vooroudersoort omvatten, want deze
weerspiegelen de evolutionaire geschiedenis;

o Biogeografische analyse; er van uitgaande dat
de aarde en haar biota gezamenlijk zijn geëvo-
lueerd, staat centraal het zoeken naar een ver-
band tussen de geologische geschiedenis van
de aardkorst en algemeen voorkomende ver-
spreidingspatronen.

Soortconcepten

Soorten zijn enerzijds de eenheden om diversiteit
mee/in te beschrijven en de fylogenetische ge-
schiedenis te reconstrueren, anderzijds zijn ze he|
startpunt en het resultaat van speciaties. Het is tot
op heden niet gelukt om een algemeen geldende
en voor iedereen acceptabele (d. w. z. toepasba-
re) definitie van soorten te vinden. Deze situatie is
nogal onbevredigend omdat de soort een centraal
begrip is in vele takken van de biologische weten-
schap. Er vindt dan ook sinds vele decennia een
niet aflatende discussie plaats over de aard en de-
finitie van soonen. Er zijn maar enkele uitgangs-
punten, die door vrijwel iedereen onderschreven
worden: soonen dienen zodanig gedefinieerd te
worden, dat ze elkaar niet overlappen en de de-
finitie moet van toepassing zijn op zoveel mogelijk
organrsmen.
Met soorten worden uiteenlopende eigenschap-
pen geassocieerd die we terugvinden als definië-
rende criteria in verschillende soortsdefinities. De
criteria die worden gehanteerd komen vrijwel alle-
maal neer op:
o de modologie (verschillen),
o de voortplanting (m. n. kruisbaarheid en repro-

ductieve isolatie),
o de geschiedenis (evolutionaire lijnen).

Het belangrijkste probleem bij soortsdefinities be-

treft hoe ver de theorie afstaat van de praktijk. Een
bijkomend probleem is de veronderstelling, dat in
de werkelijkheid deze criteria altijd gezamenlijk
van toepassing zijn. Maar stel, dat we soorten wil-
len definiëren als groepen van kruisbare organis-
men, die onderling meer op elkaar lijken dan op
organismen van andere dergelijke groepen. Deze
combinatie veftoont incompatibileit van criteria
omdat gebleken is dat organismen die morfolo-
gisch ononderscheidbaar zijn soms toch niet on-
derling kruisbaar zijn (zg. sibling species) en dat
omgekeerd morfologisch zeer verschillende orga-
nismen onderling goed kruisbaar kunnen blijken
(zg. polytypische species). Deze twee criteria blij-
ken in de biologische werkelijkheid niet altijd geza-
menlijk op te gaan. Dat alle drie criteria altijd sa-
men zullen voorkomen, houdt de veronderstelling
in, dat de evolutie zodanig zou moeten verlopen,
dat het ontstaan van een soonssplitsing altijd ge-
paard gaat met het ontstaan van morfologische
verandering in de twee dochtersooften en met het
ontstaan van een kruisingsbarrière tussen hen.
Hoewel dit soms het geval kan zijn (bij bv. specia-
tie d. m. v. polyploTdie) gebeurt dit in werkelijkheid
waarschijnlijk maar weinig.

Het morfologisch soortsbegrip

Dit soortsbegrip sluit aan bij onze intui'tie dat orga-
nismen van een bepaalde soort meer op elkaar lij-
ken dan op organismen van andere soorten. Uit
praktisch oogpunt valt hier niets tegen in te bren-
gen; modologische overeenkomsten en verschil-
len zijn bij uitstek goed waarneembaar. Het pro-
bleem bij dit begrip is, dat het berust op de
veronderstelling, dat organismen in werkelijkheid
gegroepeerd zijn in afzonderlijke clusters van or-
ganismen die onderling meer op elkaar lijken dan
op organismen van andere clusters. Dit is lang niet
altijd het geval. Als we ons eerst beperken tot con-
temporaine organismen, dan blijkt dat zich in het
patroon van morfologische similariteit niet alleen
afzonderlijke eenheden aftekenen, maar ook reti-
culate en andere complexe structuren. Bij het evo-
lulieproces is er soms terugval naar een oudere
kenmerkstoestand of een parallelle of convergen-
te ontwikkeling van eigenschappen, dan wel krui-
singen die disjunctie verhullen. Als we vervolgens
organismen erbij betrekken uit eerdere tijdsdoor-
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sneden, stuiten we op het probleem van het door-
gaans ontbreken van een morfologisch herkenba-
re scheiding tussen organismen van een bepaalde
sooft en van diens vooroudersoort. De verklaring
hiervoor is natuurlijk dat kenmerksveranderingen
in de tild doorgaans geleidelijk verlopen.

Het biologisch soortconcept

Het definiërend criterium van dit soortsbegrip is
dat organismen tot eenzelfde soort behoren indien
zij onderling kruisbaar ziln. Hoewel dit criterium
sterk aansluit bij onze intuities over soorten, stuit
het op diverse problemen.
Groepen van natuurlijke populaties waartussen
kruisingen actueel voorkomen of potentieel moge-
lijk zijn, en die reproductief geisoleerd zijn van an-
dere van dergelijke groepen. Genenuitwisseling
binnen een soofi werd eerst gezien als het be-
langrijkste bindmiddel tussen populaties. Later
werd het ontbreken van genenuitwisseling naar
buiten de eigen soort steeds meer benadrukt.
Daarbij zijn allerlei barrières genoemd, maar in ie-
der geval interne: chromosomaal, posVpre-zygo-
tisch. Vanuit de botanie worden kritische kantteke-
ningen geplaatst en juist aan hybridisatie (relatief
gemakkelijk te verwezenlijken) veel aandacht be-
steed als een stap in het soortvormingsproces.
Er zijn recent twee standpunten voor het ont.
staan/instandhouden van sooftverschillen:

- isolatieconcept: selectie voor isolerende me-
chanismen,

- (mate)recognition/cohesian concept: partner-
keuze/-herkenning is de belangrijkste.

Een groot probleem zijn soorten met grote ver-
spreiding in ruimte en tijd. Kruisbaarheid van con-
temporaine organismen kan getoetst worden door
een kruisingsexperiment, maar dat leidt tot kunst-
matigheid. Het spreekt voor zich, dat het toetsen
van de onderlinge kruisbaarheid van organismen
uit verschillende tijdsdoorsneden ons voor onover-
komelijke problemen kan stellen. Maar laten we
ons nog even beperken tot contemporaine orga-
nismen; dan stuiten we op het verschijnsel dat een
organisme b kruisbaar kan zijn met organismen a
en c, terwijl deze laatste twee organismen niet on-
derling kruisbaar zijn. Het kruisbaarheidscriterium
plaatst a en b in één sooft en b en c in een ande-
re soort. Organisme b kan dus in lwee soorten te-

gelijk geplaatst worden en hiermee wordt aange-
toond dat het kruisbaarheidscriterium niet altijd
geschikt is om organismen in elkaar uitsluitende
soonen op te delen. Dit verschijnsel doet zich voor
in de zogenaamde ringsoorten.
lndien we het criterium verruimen door een indi-
recte kruisbaarheid toe te staan, dan is een ring-
soort geen probleem meer, maar wel de beschou-
wing van organismen uit het verleden. Dan
namelijk kunnen we een recent organisme verbin-
den met een organisme uit een tamelijk vroeg sta-
dium van onze evolutie en verliezen we het onder-
scheid tussen sooñen en vooroudersooften.
Tenslotte, recent onderzoek heeft aangetoond dat
de variatie op genniveau veel groter is dan voor-
heen werd aangenomen, en dat genenuitwisseling
op veel uitgebreider schaal plaatsvindt dan tot
voor kon werd aangenomen, zelfs tussen onbe-
twist goede, sympatrische sooften. Het biologisch
soortsbegrip is moeilijk of niet toe te passen op
veel organismen afhankelijk van hun voottplan-
ting. Als apogamie, zelfbestuiving, etc. bij een
groot deel van de landplanten overheerst, dan is
het al dan niet aanwezig zijn van genenuitwisse-
ling/genetische isolatie niet te gebruiken voor
soodonderscheid.

Het ecologische soortsbegr¡p

Volgens dit begrip is een soort een groep organis-
men, die een niche bezetten. Een 'niche' laat zich
omschrijven als een 'ecologische woonplaats'
voor een sood. Het is moeilijk gebleken om de
term 'niche'te definiëren zonder weer gebruik te
maken van het soortsbegrip. ln andere woorden,
het ecologisch soortsbegrip heeft te kampen met
circulariteit in de definitie.

Het fylogenetisch soortconcept

Dit begrip is verbonden met de notie van het ge-
nealogische netwerk waarin alle organismen (uit
heden en verleden) met elkaar verbonden zijn
door ouderschapsrelaties. Deze relaties zijn met
elkaar verknoopt in een netwerk doordat vele or-
ganismen het product zijn van sexuele voortplan-
ting en derhalve twee ouders bezitten. Het gene-
alogische netwerk heeft een boomachtige
structuur doordat op zekere momenten splitsingen
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in het netwerk hebben plaatsgevonden, veroor-
zaakt door het uitblijven van kruisingen tussen
organismen van twee delen van het netwerk. Een
fylogenetische soort wordt nu, grofweg, gedefi-
nieerd als een stukje van het genealogische net-
werk tussen twee (permanente) splitsingen. Daar-
mee hebben soonen ieder hun eigen begin en
evolutionaire lot, het zijn fylogenetische lijnen die
onafhankelijk van dergelijke lijnen zich ontwikke-
len. Operationeel betekent dit dat de soort de
kleinste eenheid is met een unieke combinatie van
kenmerken. Er zijn echter wel praktische proble-
men. Over ouderschapsrelaties tussen organis-
men is doorgaans weinig bekend, en dit geldt na-
tuurlijk in toenemende mate voor organismen uit
het verleden. Daar komt nog bij, dat over welke
splitsingen definitief zullen blijken, we nu slechts
schattingen kunnen geven.
Het praktische probleem is het minst fundamente-
le probleem en daarom nog het best acceptabel.
Daar moet aan worden toegevoegd dat overeen-
komst en verschil in morfologische eigenschap-
pen en gegevens over kruisbaarheid niettemin
een belangrijke rol kunnen spelen als (toegegeven
feilbare) indicatoren van de omgrenzingen van
een fylogenetische soort.

Soortsondersche¡d in de praktijk

Het onderscheiden van soorten heeft altijd te ma-
ken met het accomoderen van variatie:
- continue/discont¡nue,

- in tijd (ontogenetische/fylogenetische),

- in ruimte (allopatrische/sympatrische).
De morfospecies is vaak het enige wat het studie-
materiaal toelaat. Vaak is eigen taxonomische ex-
perlise uitgangspunt en wordt gewoon pragma-
tisch onderscheid gemaakt op grond van
morfologische, moleculaire en biochemische over-
eenkomsten. Zoals voor alle wetenschappelijk
werk, geldt ook hier dat het enerzijds gaat om het
opstellen van hypotheses en anderzijds het toet-
sen daarvan. [Vergelijk met homologie-hypothe-
ses: het empirisch herkennen (op basis van over-
eenkomsten: vorm, structuur, positie, ontogenie)
en het toetsen (op basis van de positie/verdeling
in het cladogram, m. a. w. de congruentie met an-
dere eigenschappen).1 Hoe beter de soortshypo-
theses zijn onderbouwd met zoveel mogelijk ge-

gevens, hoe beter ze bij toetsing overeind zullen
blijven. Het zoeken is naar disjuncties in de varia-
tiepatronen.
Als vuistregel kan gelden dat alleen die hypothe-
ses zin hebben, die uitgaan van ten minste twee
constante verschillen in kenmerktoestanden met
de nauwst verwante soorten. Het gaat niet om zo
maar ad hoc nieuwe soonen te beschrijven als dat
niet is gebaseerd op monografisch onderzoek
over het gehele areaal. ln Nederland is de flora
behoorlijk goed bekend; van de ongeveer 1500
soonen vaatplanten weten we goed hoe alge-
meen of zeldzaamzij zijn. We weten zelfs per vier-
kante kilometer welke sooden en variëteiten er
voorkomen. Variërende aantallen sooften zijn niet
zozeer he| gevolg van het ontdekken van voor de
wetenschap nog onbekende soorten, maar komen
veeleer voort uit veranderende taxonomische in-
zichten.

Fylogenetische systematiek

De moderne systematiek streeft naar een classifi-
catie die de fylogenie weerspiegelt. Uitgangspun-
ten hierbij zijn:

- evolutie = afstamming met verandering die
heeft geleid tot soorlvormingen die, willen ze
herkenbaar zijn, geassocieerd zijn met veran-
deringen in één of meer kenmerken,

- de historische volgorde van soortsplitsingen
vormt een hiêrarchisch systeem van voorouder-
sooften en afstammelingen,

- de veranderingen, evolutionaire nieuwtjes over-
geëdd aan alle afstammelingen, documenteren
dus die specif ieke soorlsplitsing,

- gemeenschappelijk bezit van dergelijke ken-
merktoestanden duidt op gemeenschappelijke
afstamming,

- door de patronen van overeenkomsten te ana-
lyseren kun je de historische opeenvolging van
soorlsplitsingen reconstrueren,

- het selectiecriterium voor de keuze tussen cla-
dogrammen is parsimonie, het universele Ock-
hams razor: kies de eenvoudigste oplossing die
het minste aantal ad hoc stappen vergt.

ln de fylogenetische systematiek worden patronen
van overeenkomsten en verschillen tussen soor-
ten en andere taxa geanalyseerd om tot een orde-
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n¡ng te komen die de evolutionaire geschiedenis
weerspiegelt. Taxa (enkelvoud taxon) is een alge-
mene benaming van groepen van organismen
waaraan een taxonomische naam is gegeven, on-
geacht de taxonomische rang.
Kwalitatieve aspecten die hierbij een rol spelen,
zijn het onderscheiden van sooften (de beoorde-
ling van [morfologische] variatie en verschillen) en
kenmerken (de beoordeling van [modologische]
variatie en verschillen bij onderscheiden toestan-
den, discrete en continue variatie, etc.). Wat be-
treft kwantitatieve aspecten gaat het om het zoe-
ken naar methoden om op basis van deze
gegevens tot kwantitatieve toetsen van hypothe-
ses te komen door het gebruik van veel kenmer-
ken en parsimonie (als methodologisch principe).

Kenmerken: homologie en homoplas¡e

Om verwantschappen vast te stellen, moeten ken-
merken geanalyseerd en de verschillen en over-
eenkomsten in kaad gebracht worden. Een ken-
merk doet zich voor in kenmerkstoestanden.
Bijvoorbeeld, het kenmerk bladoppervlak kent
o.a. de kenmerkstoestanden kaal en behaard. Be-
haard is zelf weer een kenmerk met onder meer
de kenmerkstoestanden haren vertakt en haren
onvertakt.
Overeenkomsten kunnen voor fylogenie-recon-
structie alleen zinvol gebruikt worden wanneer zij
homoloog zijn. Homologie is naast'soort'één van
de centrale begrippen in de evolutiebiologie. Het
wil zeggen dat in geval van twee vergelijkbare
kenmerkstoestanden de ene gedurende de evolu-
tie direct afgeleid is van de andere, of dat beide
toestanden zijn afgeleid van dezelfde voorouderlij-
ke kenmerkstoestand.
Homologieën kunnen pas echt worden bepaald
aan de hand van een gereconstrueerde fylogenie.
Echter, er is een aantal (modologische) criteria om
a priori hypotheses op te stellen over welke ken-
merkstoestanden homoloog kunnen zijn. De be-
langrijkste zijn: gelijk basispatroon (Bauplan); ge-
lijke positie t. o. v. andere structuren, en
overeenkomsten in de geometrie; overeenkom-
sten in ontogenie; en continue overgangen via in-
termediaire vormen. Uiteraard moeten deze hypo-
thesen getoetst worden aan de hand van de
fylogenie (d. w. z. congruentie met andere ken-

merken). Want het komt voor dat ogenschijnlijk
overeenkomstige structuren een verschillende
evolutionaire oorsprong hebben. Men spreekt dan
van homoplasie: de verzamelnaam voor parallel-
lisme, convergentie of reversie. Parallellisme
houdt in dat twee overeenkomstige structuren zich
onafhankelijk uit een zelfde structuur hebben ont-
wikkeld; convergentie is dat twee overeenkomsti-
ge structuren onafhankelijk ontstaan zijn uit ver-
schillende structuren; bij reversie ontwikkelt zich
uit een afgeleide kenmerkstoestand een nieuwe
kenmerkstoestand, die gelijkvormig is aan een
kenmerkstoestand, die al eerder in de evolutie
ontstaan was. Een voorbeeld van reversie is de
secundaire afwezigheid van bladgroen bij sommi-
ge parasitaire sooften orchideeën; hun voorou-
ders hadden als afgeleide kenmerkstoestand
bladgroen. Homoplasieën leiden tot een ordening
die niet de juiste afstammingsrelaties weergeeft.

Fylogenie reconstructie

Centraal in de fylogenetische systematiek staat
het herkennen van de evolutionaire ordening door
de fylogenie van soorten te reconstrueren, d. w. z.
verwantschapshypothesen opstellen op basis van
de historische opeenvolging van soortssplitsin-
gen. Alleen die groepen van soorten die zijn ont-
staan uit één gemeenschappelijke vooroudersoort
en alle nakomelingen van deze vooroudersoorl
omvatten, zijn echte evolutionaire eenheden en
weerspiegelen de evolutionaire geschiedenis. Hy-
potheses over gemeenschappelijke afstamming
worden opgesteld aan de hand van homologe
overeenkomsten die geTnterpreteerd kunnen wor-
den als uniek voor de vooroudersoort (daarin
nieuw ontstaan) en die daardoor uitsluitend zijn
overgeërfd in haar afstammelingen.
Een cladogram is een grafische weergave van de
verwantschappen tussen taxa. ln essentie geeft
het weer dat sood a meer verwant is met soorl b
dan beide zijn met sooft c. Met andere woorden,
de soorten a en b hebben een meer recente voor-
ouder gemeenschappelijk dan ieder met c. Van
deze gemeenschappelijke voorouder hebben ze
unieke kenmerken overgeërfd (synapomorfien).
Een synapomorfie is een evolutionair nieuwe ken-
merktoestand die in de recentste gemeenschap-
pelijke voorouder is ontstaan. Een symplesiomor-

EunoncHrs 10, 1998 13



fie is al in een eerdere voorouder ontstaan en
komt dus ook voor bij andere taxa dan de recent-
ste voorouder. De verwantschap tussen twee taxa
moet altijd beschouwd worden in relatie tot een
derde taxon. Een cladogram met meer dan drie
taxa is geheel te herleiden tot een serie van der-
gelijke drie-taxon uitspraken.
Een groep met één of meer synapomorfieën en
bestaande uit een voorouder én al zijn nakomelin-
gen, wordt monofyletisch genoemd. Monofyleti-
sche groepen zijn de bouwstenen van het clado-
gram, omdat ze een directe weerspiegeling zijn
van de evolutie. Parafyletische groepen bestaan
uit een gemeenschappelijke voorouder met niet
alle nakomelingen. Zii zijn gebaseerd op vorm-
overeenkomst, waarbij symplesiomorfieën ge-
bruikt worden voor de groepering. Bekende voor-
beelden zijn de reptielen (zonder vogels en
zoogdieren) en de dicotylen (zonder monocoty-
len).

Ondersteuning en tegenspraak

Overeenkomsten die als synapomodieën geinter-
preteerd kunnen worden, ondersteunen een ver-
wantschapshypothese. Echter, patronen in over-
eenkomsten kunnen elkaar soms tegenspreken.
Er moet dan sprake zijn van homoplasieën of van
een plesiomode kenmerkstoestand die ten on-
rechte als apomorf is geinterpreteerd.
Voor een keuze tussen de mogelijke hypotheses
ga je voor elke hypothese na hoeveel veranderin-
gen in de kenmerkstoestanden noodzakelijk zijn
om de verdeling over de soofien in het betreffende
cladogram te verklaren; m. a. w. hoeveel steun
heeft elk en hoeveel stappen zijn er nodig ter ver-
klaring. Synapomorfieën vereisen één stap; ho-
moplasieën twee of meer. Tel voor elk cladogram
het aantal stappen en de hypothese met het min-
ste aantal stappen, dus met zo weinig mogelijk
veranderingen in de kenmerkstoestanden, wordt
aangenomen (het principe van de parsimonie).
Parsimonie is een methodologisch criterium: kies
geen ingewikkelde oplossing als er een eenvoudi-
ger oplossing voorhanden is (Ockam's scheer-
mes). Binnen de fylogenetische systematiek bete-
kent parsimonie, dat je de hypothese kiest, die het
beste past bij alle waarnemingen, d. w. z. het cla-
dogram dat het kleinste aantal stappen vereist.

Door het parsimonie-criterium toe te passen, kan
men op objectieve en toetsbare wijze een keuze
maken tussen de verschillende drie-taxon uitspra-
ken.

Biogeografie

Soorten zijn spatio-temporeel beperkt. Dit bete-
kent dat ze zowel in ruimte als in tijd beperkt voor-
komen. Een soort ontstaat en stedt uit of gaat op
in één of meer nieuwe soorten. Gedurende zijn
bestaan komt een soort maar in een beperkt ge-
bied voor, dit gebied wordt het areaal of de ver-
spreiding van de soort genoemd.
De verklaring van een verspreiding, waarom zit
een soort daar en nergens anders, heeft steeds
een ecologische en een historische kant. Het po-
tentile gebied met de correcte ecologische om-
standigheden waarin een soort kan leven, is ge-
woonlijk groter dan het actuele areaal. Het domein
van de ecologische verklaringen valt binnen die
van de historische (en nooit andersom); men moet
een areaal eerst historisch verklaren en binnen die
verklaring ecologisch.

Allerlei processen beinvloeden de verspreiding
van soorten. De bekendste zijn dispersie (actieve
uitbreiding van een areaal), extinctie (uitsterven)
en vicariantie. Dispersie en extinctie zijn typisch
per soort en leveren meestal geen algemene ver-
klaringen voor patronen op.
Vicariantie is eigenlijk een passief proces. Als het
areaal van een vooroudersoort opsplitst, b. v. door
plaattectonische bewegingen (bergvorming of op-
splitsen van schollen), dan worden de populaties
van de vooroudersoort gescheiden en die kunnen
zich in de nu gescheiden arealen ontwikkelen tot
apafte soorten. Plaattectonische processen of kli-
maatsveranderingen werken dan uiteraard niet op
een enkele soort, maar op alle soorten die in het
betrokken gebied aanwezig zijn. Men krijgt dan
een beeld van synchrone soortsvorming bij weinig
verwante soonen, oftewel een patroon ontstaat.
Vicariantie levert dus algemene verklaringen op.
Daarom probeert men in de historische biogeogra-
fie eerst vicariantie als verklaring te gebruiken en
pas bij tegenspraak ad hoc verklaringen als uit-
sterven of dispersie.
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Historische biogeografie is ook sterk beïnvloed
door fylogenetische analyse-methoden. Het op-
splitsen van arealen levefi eenzelfde beeld op als
het opsplitsen van soorten in nieuwe sooden. Van-
daar dat men een cladogram van de gebieden wil
opstellen, een area-cladogram, waarop men de
soonen projecteert als kenmerken.

Wat hebben we nodig aan gegevens voor een his-
torisch biogeografische analyse?
'l . Een aantal niet direct verwante monofyletische

taxa (liefst zelfs dieren en planten dooreen).
2. De fylogenieën van deze groepen.
3. Hun arealen, waarbij de taxa die we vergelijken

in hetzelfde gebied moeten voorkomen.
We gebruiken meer groepen daar je, bij gebruik
van één groep, geen onderscheid kunt maken tus-
sen vicariantie en dispersie en hierdoor teveel vi-
cariantie-gebeurtenissen zult hypothetiseren.
Sommige tegenstrijdigheden kunnen pas zicht-
baar worden als meer groepen met elkaar verge-
leken worden.
Voordat een analyse kan beginnen, moet eerst
vastgesteld worden, welke de basale gebieden
zullen zijn, die onderscheiden worden. Gewoonlijk
worden hiervoor de zg. gebieden van endemisme
genomen, dus die gebieden waarin endemen
voorkomen.

Als in bijv. drie gebieden A, B en C drie taxa aan-
wezig zijn, elk met drie sooden en elke soort en-
demisch op één eiland. En, we hebben verder de
fylogenieën van de drie taxa, dan kunnen we de
sooÌten substitueren door hun verspreidingge-
bied. Dat levert dan de historische relaties tussen
de verspreidingsgebieden op. Wanneer dit voor
alle drie een congruent patroon laat zien, samen
te vatten tot één area-cladogram, dan geeft dat
mogelijke informatie over een algemeen mecha-
nisme voor de evolutie van alle drie de taxa.

Moleculai re systematiek

Moleculaire kenmerkanalyses

Systematiek vedoont een ontwikkeling van het
gebruik van weinig, arbitrair gekozen kenmer-

ken naar veel, random gekozen kenmerken. Che-
mische en moleculaire kenmerken vullen de mor-
fologische aan, maar kunnen niet hun plaats inne-
men.
De opkomst van het gebruik van moleculaire ken-
merken hangt samen met de ontwikkeling van rou-
tinematig toe te passen technieken. Het allereer-
ste begin vond ca. 40 jaar geleden plaats, terwijl
het vooral in de 80er jaren in een stroomversnel-
ling is geraakt.

moleculair gereedschap
Laten we allereerst eens kijken naar de technie-
ken die sindsdien zijn opgekomen.

- eiwit immunologie (serologie)
Het gebruik van de specifieke antilichaam-re-
actie op plantenstructuren, die als antigen func-
tioneren en de vergelijking van dezelfde reactie
van een referentieantilichaam met verschillen-
de antigenen, met het doel verwantschappen in
kaart te brengen, althans de mate van over-
eenkomst tussen soortenparen.
Antilichaam en antigen (van de indringer) zul-
len afhankelijk van passende reactie-plekken al
dan niet een neerslag geven, en die kun je
waarnemen. Het gaat om directe vergelijkingen
tussen organismen; d. w. z. als je A met B en
met C vergelijkt, zegt dat wat over A en B en
over A en C, maar niets over B en C. Dus als
het aantal sooden sti¡gt, wordt het aantal te ma-
ken vergelijkingen explosief groter. Toepassing
vooral bij toetsing van alternatieve hypothesen,
dus in de context van andere systematische in-
formatie. Wordt vooral toegepast voor onder-
zoek naar de fylogenie op hogere taxonomi-
sche niveaus (bijv. families).* Eiwit van referentieorganisme isoleren - in-

spuiten in konijn - antilichamen verzamelen -

eiwitten van test organisme isoleren - eiwit-
ten (antigenen) en antilichaam laten reage-
ren - aantal gebonden antigen/antilichaam-
complexen meten

- Eiwit-elektroforese - het in kaart brengen van
genvariatie en heterozygotie.
Eiwitten en macromoleculen worden in een elek-
trisch veld gescheiden op basis van lengte en
elektrische lading; de techniek werkt alleen ver-
gelijkend, niet absoluut: je kunt alleen bandjes
op één en dezelfde gel met elkaar vergelijken.
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- Cellen/organen homogeniseren - centrifuge-
ren - bovenlaag oplossing verzamelen - ei-
witten (neutraal, positief of negatief geladen)
laten bewegen in gel door stroom (soms 2-di-
mensionaal) - resultaat zichtbaar maken
door kleuring

De analyse van aminozuuruolgorde heeft niet die
vlucht genomen als 20 jaar geleden werd gedacht.
Men richt zich nu veel meer op DNA/RNA. Boven-
dien is gebleken, dat het verzamelen en interpre-
teren van gegevens veel lastiger is dan eerst werd
aangenomen. Het werd vooral toegepast op Cyto-
chroom C (ademhalingsenzym), Plastocyanine
(chloroplastenzym) en Rubisco (fotosynthese-en-
zym; het meest voorkomende planteneiwit), op het
niveau van de fylogenie van hogere taxa (bijv. An-
giospermen).
Elektroforese heeft de studie van iso/allozymen
mogelijk gemaakt. Dergelijke analyses van de va-
riatie in eiwitten en enzymen is gebaseerd op het
verschil in elektrische lading tussen varianten van
een specifiek eiwit. Dit is vooral toepasbaar op
soortsniveau waarbij de taxa nauw verwant moe-
ten zijn; het wordt vooral toegepast voor bijv. het
scheiden van sibling species/-microsooften en het
aantonen van conspecificiteit in morfologisch va-
riabele soorten en hybridisatie.
Allozymen zijn moleculair verschillende vormen
van enzymen van hetzelfde locus. Eerst moet de
conspecificiteit aangetoond worden. Ze zijn goed
bruikbaar voor onderzoek van hybridisatie en po-
lyploÏdie, en ook geschikt voor vaststellen van fy-
logenetische relaties. lsozymen zijn verschillende
vormen van enzymen van verschillende loci die
dezelfde reactie katalyseren. Dergelijke gendupli-
caties kunnen een complicatie vormen als ver-
schillende loci voor hetzelfde, maar heterogene
enzym coderen.
Homologie is altijd een probleem geweest, zeker
bij moleculaire kenmerken. Gelijke banden hoe-
ven niet op dezelfde enzymen te wijzen.

- DNA-DNA hybridisatie - het vaststellen van de
de mate van overeenkomst tussen DNA-stren-
gen van soortenparen.
DNA fragmenten (300-400 nucleotiden), ge-
maakt door mechanisch opbreken, worden ge-
scheiden door verhitting. Bij één van de taxa
(A) worden de enkele strengen radioactief ge-
labeld. Vervolgens wordt weinig éénstrengig

DNA van A met veel van B bij elkaar gedaan
(anders teveel kans op A-A koppeling) en weer
dubbelstrengig DNA gevormd door afkoeling.
Daarna worden deze DNA-strengen weer ge-
scheiden door langzame verhitting. Door te kij-
ken naar hoe sterk gemiddeld de verbindingen
zijn (d. w. z. bij welke temperatuur een bepaald
"/" weer enkelstrengs is geworden), kun je zeg-
gen hoe hoog het percentage overeenkomstige
baseparen is.

- Restriction analyses (Bestrictie fragmentlengte
polymorfisme: RFLP).
Bepaalde (restrictie)enzymen knippen DNA-
strengen op specifieke plaatsen, waar een be-
paalde volgorde van baseparen voorkomt. De-
ze plaatsen zijn meestal symmetrisch. De
resulterende fragmenten kunnen elektrofore-
tisch op lengte worden gescheiden. Een gene-
tische verandering geeft meer of minder knip-
plaatsen en dus andere fragmenten. De
techniek is vooral te gebruiken voor de variatie
en divergentie binnen en tussen populaties.
Het is hiermee echter ook mogelijk om linkage
maps op te stellen voor de studie van de volg-
orde van genen op een chromosoom.

- DNA-sequentie / polymerase kettingreactie
(Polymerase Chain reaction - PCR).
De PCR-techniek wordt gebruikt om stukken
DNA te kopiëren en te vermenigvuldigen door
denaturatie van DNA gevolgd door nieuwe op-
bouw van dubbele strengen met losse basen
en specifieke primers; zodoende kan van zeer
kleine hoeveelheden DNA voldoende stof voor
de analyse gemaakt worden. Dit heeft het be-
palen van de base-volgorde in DNA (en RNA)
op grote schaal mogelijk gemaakt. Deze tech-
niek is te gebruiken voor identificaties en ver-
wantschapsanalyses.
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPDS)
zijn een speciale, snelle maar minder precieze
manier om informatie over genvariatie te ver-
krijgen. De gebruikte primers zijn niet-specifiek.. lsoleer DNA - maak enkelstrengs en bindt

primers - vorm nieuwe dubbelstrengen in
mengsel van nucleotiden - maak enkel-
strengs en bindt primers - vorm nieuwe
dubbelstrengen in mengsel van nucleoti-
den - herhaal zoveel als gewenst
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Stand van zaken

Algemeen

rRNA is het meest onderzochte deel van het ge-

noom. Van vrijwel alle hoofdgroepen zijn studies
bekend: bacteria, eukaryoten, metazoa, planten,

insecten, vertebraten. rbcL (op het cpDNA) is het
meest onderzochte deel van het plantengenoom.
Het is op vrijwel alle taxonomische niveaus toege-
past. Wel geldt in het algemeen dat cpDNA-genen
vooral toegepast worden op het niveau van ordes,
families en lager, terwijl rRNA meer is gebruikt

voor vraagstellingen op hogere taxonomische ni-

veaus.
Chloroplast DNA: relatief klein, uniparentaal
(asexuale haploïde klonen) genoom, dat relatief
langzame veranderingen venoont (conservatief
is), redelijk uniform van opbouw is en optimaal
bruikbaar is op genusniveau (daarboven veftoont
het te veel ruis, daaronder te weinig variatie); het
is niet geschikt voor hybridenonderzoek.
Nucleair DNA: biparentaal genoom, dat is te ge-

bruiken om recombinatie en reticulate patronen
(hybridisatie) te bestuderen, maar ook op andere
taxonomische niveaus bruikbaar is en veel variatie
vertoont in snelheid van veranderen (conservatie-
ve en variabele delen; reikwijdte van variatie bin-
nen één plant tot stabiliteiVconstantheid tussen
hoofdtaxa); het is echter niet altijd gemakkelijk om
homologe fragmenten (bijv. voor iso-enzymen) te
bepalen. Het kan uitstekend complementair aan
cpDNA worden gebruikt, met als voordeel de bipa-
rentale afstamming en de directe link met morfolo-
gische en fysiologische expressies. Hetzelfde
geldt voor het nucleair ribosomaal DNA.

(On)Mogelijkheden

lnleiding

De systematiek kent een zoektocht om van kwali-
tatieve (morfologische) waarnemingen tot kwanti-
tatief gebaseerde uitspraken te komen. Cladistiek
met het (methodologische) parsimonie (zuinig-
heids)principe is hiervoor geschikt. Er zi,in vele

voorbeelden bekend waarbij moleculaire data-ma-
trices inzicht gegeven hebben in problemen die op

morfologische gronden niet opgelost waren of hef-
tig bediscussieerd werden, dan wel tot nieuwe in-

zichten in (morfologische) kenmerkevolutie aanlei-
ding gaven. Dit laat echter onverlet, dat het
wezenlijk is om te kijken wat de reikwijdte van mo-
leculaire analyses is, wat de mogelijkheden en on-
mogelijkheden zijn, welke problemen in de toe-
passing naar voren komen.
Er is enkele jaren geleden een uitgebreid over-
zicht van de stand van zaken m.b.t. moleculaire
systematiek gegeven. Daarin kwam een zekere
scepsis naar voren over de ontwikkelingen in de

komende jaren, want men zag, dat maar vijf inte-
ressante fylogenieën tot nu toe voortgekomen zijn
uit moleculair fylogenetisch onderzoek (onder an-
dere de universele boom van alle leven en de oor-
sprong van het chloroplast). Andere moleculaire
resultaten zijn onvoldoende gefundeerd, o. a. om-
dat op basis van de gegevens (veel) alternatieve
hypotheses kunnen worden opgesteld, die onder-
ling incongruent zijn. Derhalve stelde men dat het
geenszins het geval is dat (incongruente) molecu-
laire resultaten inderdaad de modologische in-

zichten in de fylogenie zo makkelijk kunnen over-
vleugelen. Maar dit laat onverlet dat ze meer
inzicht kunnen geven in sootlcomplexen.

Sterktes

Moleculaire kenmerken ziin zeer geschikt om-
dat:

- ze zitten aan de bron van het genotype en kun-
nen tussen alle recente organismen vergeleken
worden,

- ze kennen een rijke verscheidenheid aan duide-
lijke, discrete toestanden (vier basen),

- ze zijn kwantificeerbaar (aantallen overeenko-
mende nucleotiden kunnen'eenvoudig' worden
geteld - distances),

- kunnen link leggen tussen morfologische en ge-
netische evolutionaire veranderingen (gene
mapping).

- matriarchaal overgeërfd DNA (cpDNA, mtDNA)
levert inzicht in hybridogene patronen, in ieder
geval één van de voorouders.

Morfologische data zijn minder divers en vaak be-

ter begrepen (je kunt vorm en functie interprete-
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ren, ontogenie waarnemen, etc.), maar de variatie
is veelal continu.

Problemen

De problemen waar we tegen aan lopen, hebben
te maken met:

- de sampling van kenmerken, taxa en variatie
(dus het opstellen van een datamatrix),

- de methode van kenmerkverwerking en de ach-
tergrond 'theorieën' (het vergelijken, boom con-
structie en interpretatie van de -grote hoeveel-
heden- bomen),

- de integratie van verschillende kenmerksets
(om tot één fylogenie te komen, interpretatie
van de kenmerken).

Een wezenlijk punt is altijd de selectie van de goe-
de genen voor de goede taxa (dus: informatieve
kenmerken voor je vraagstelling en taxonomisch
niveau).

Similariteit - homologie

Morfologische structuren zijn veelal te complex
(drie of vier dimensies als ontogenie ook wordt
meegenomen) zodat het moeilijk is om de waar-
schijnlijkheid van homologie te kwantificeren. Mo-
leculaire nucleotiden zijn weer te simpel (één di-
mensie, slechts vier basen).
Echter, hoe complexer, hoe meer kans dat toeval
kan worden uitgesloten. Sequenties als geheel
zijn voldoende complex, waarbij het enerzijds gaat
om de overeenkomsten en verschillen in de posi-
tie op het genoom van de individuele basen, en
anderzijds om de aan/afwezigheid van totale al
dan niet coderende stukken streng (bijv. exons/-in-
trons). Moleculaire homologie wordt vaak geïnter-
preteerd als similariteit (en weergegeven als %),
zonder onderscheid tussen homologie en homo-
plasie (¡e kunt aan de overeenkomst ¡n een simpe-
le nucleotide op een bepaalde plek niet zien of die
daar altijd heeft gezeten, of dat het er via een aan-
tal mutaties weer is teruggekeerd).

Alignment

Wanneer de sequenties zijn opgesteld, komt het
punt van het vergelijken. Om de overeenkomsten

zo goed mogelijk in kaart te brengen volgt er dan
een procedure, nl. alignment: het zo 'zuinig' mo-
gelijk op elkaar passen (d. w. z. zo veel mogelijk
overeenkomsten zoeken). Dit houdt ook een aan-
tal aannamen in m. b. t. het vaststellen van homo-
logieën.
Voor de uitvoering van alignments lopen we
meteen op tegen het probleem van kenmerkwe-
ging. Voor een goede evaluatie van de noodzake-
lijk te veronderstellen substituties e. d. moet met
een aantal chemische en fysische aspecten reke-
ning gehouden worden. Er is bijv. een verschil in
waarschijnlijkheid tussen transversies en transi-
ties. Je kunt hiermee rekening houden door de
waarschijnlijkste toestand lager te wegen dan de
minst waarschijnlijke toestand. Maar in welke ma-
te? Voorts zijn veranderingen in de 3e positie van
codons vaak synoniem (d. w. z. coderend voor
hetzelfde aminozuur) en derhalve minder ingrij-
pend dan veranderingen op de 1e of 2e positie. Dit
heeft tot discussies geleid om al dan niet de 3e po-
sitie buiten beschouwing te laten (als '0' te we-
gen). En, wat te doen met grote deleties en inser-
ties?

Achtergrondtheorieën

De moleculaire klok is gebaseerd op de idee van
constante evolutiesnelheid als gevolg van de (gro-
tendeels) neutrale evolutionaire veranderingen op
moleculair niveau. Hiervan afgeleide voorwaarden
zijn additiviteit (de lengtes van alle takken in het
cladogram zijn dan gelijk aan de som van alle si-
milariteitswaarden van de soortenkoppels) en ul-
trametrische methoden (alle soorlen staan even
'ver' van de wortel, en zusteftaxa hebben gelijke
taklengtes). Hier is veel kritiek op, want het dwingt
de analyse in een keurslijf.

lntegratie verschillende datasets
Als we de resultaten van verschillende analyses
voor dezelfde taxa naast elkaar leggen, zijn ze ot-
wel congruent (dit is veelal het geval!) of conflicte-
rend. lncongruenties kunnen bestaan tussen mor-
fologische en moleculaire analyses, maar zeker
ook tussen verschillende moleculaire kenmerk-
sets. Met de toenemende aantallen gesamplede
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gensequenties ontstaat een beeld van mozaiek-
evolutie in verschillende genen voor de diverse
taxa. Dit beeld doet volgens velen niet onder voor
dat van de morfologie.
De synthese van morfologie en moleculair zal nog
veel disputen tot gevolg hebben. Een steeds te-
rugkerend punt is hoe we kunnen komen tot een
evenwichtige integratie van verschillende soorten
datamatrices. Er zijn grofweg vier mogelijkheden:

- total evidence (combineer gegevens in één da-
taset): dit geeft het probleem van kenmerk-
(set)weging, bijv. hoe kun ie een gene tree op-
delen in toestanden vergelilkbaar met die in de
morfologie of dat alle datasets integraal moeten
worden opgenomen. Een moleculaire boom
kun je bijv. in componenten opdelen, die ge-

bruikt kunnen worden als toestanden. Dat som-
mige takken door meer restrictieplaatsen of
basevolgorde-verschillen gekarakteriseerd wor-
den dan andere, is dan niet anders dan dat mor-
fologische kenmerktoestanden sterk kunnen
verschillen, moeilijk te onderscheiden kunnen
zijn dan wel meer variatie kunnen veftonen dan
andere. Door te kiezen op welke plaatsen de
moleculaire boom opgedeeld wordt, heb je ook
nog de mogelijkheid te bepalen hoeveel ken-
merktoestanden in de datamatrix worden opge-
nomen en hoe zwaar het kenmerk zal wegen,

- consensus (twee apafte analyses en de resulte-
rende bomen over elkaar leggen),

- moleculaire analyse krijgt prioriteit, de gege-

vens van de morfologie worden op cladogram
gemapd,

- morfologische analyse krilgt prioriteit, mapping
van de moleculaire gegevens vindt plaats op
het cladogram (dit is eigenliik de bestaande si-
tuatie; het wordt op basis van een kosten-ba-
tenanalyse ook vaak aangeraden omdat veelal
de mor{ologische indeling wordt gesteund of in
ieder geval onvoldoende fundament bestaat om
deze te veruerpen; je kunt beter specifieke pro-

bleemgevallen analyseren),

Moleculaire fylogenie

Een fylogenetische analyse van moleculaire ken-
merken levefi een genenboom, die de relaties tus-
sen de verschillende genen aangeeft. CpDNA
kenmerken leveren dus een chloroplastboom op,

niet per se een soodenboom. lntrogressie, gendu-
plicatie en lineage sorting vertroebelen het beeld
en geven dezelfde problemen als kenmerken die
afhankelijk van elkaar zijn. Het is beter om alle da-
ta van een macromolecuul als toestanden van één
kenmerk te beschouwen.
Introgressie: hybridisatie (vermenging van genen-
poelen) met vervolgens terugkruisen met één van
de ouders (en daarmee conspecifisch worden/blij-
ven/zijn). Dan ontstaan reticulate patronen, die
vnl. naar de ene en mogelijk deels ook naar de an-
dere ouder wijzen. Als bijv. het cpDNA zich weet te
handhaven, geeft dat een genenboom die totaal
verschilt van de soortenboom.
Lineage sorling'. stochastische processen bij het
verdwiinen van polymorfe toestanden/vormen;
bijv. vooroudersoort (binnen individuen of binnen
dan wel tussen populaties) vertoont twee cp vor-
men en de dochtersoorten ieder maar een.
Genduplicatie: paraloog (oorspronkelijk gen ver-
dubbelt zich tot twee genen en een individu) en or-
tholoog (een gen vertoont verschillende vormen
tussen soorten). Het belangrijkste probleem bij

moleculaire homologie is het onderscheiden van
orthologie van paralogie. Paralogie is waarschijn-
lijk regel; slechts een relatief beperkt aantal genen
is single-copy.

Afronding

Je kunt in de geschiedenis een cyclisch proces

zien: indeling op mor{ologie -verfijning met nieuwe
kenmerken- relevantie m. b. t. tot extrinsieke ken-
merken, De morlologie bepaalt de keuze van het
moleculaire onderzoek, dat op zijn beurt weer de
morfologie aan een herinterpretatie onderwerpt,
wat weer nieuwe keuzen voor moleculair onder-
zoek tot gevolg heeft flees voor moleculair ook
anatomie, ultrastructureel, etc.l. Alle fasen van al-
leen morfologisch tot alleen moleculair onderzoek
komen dus naast elkaar en tegelijkertijd voor, Dat
is ook geografisch bepaald; de ene flora is nu een-
maal beter bestudeerd dan de andere.
De laatste 25 jaar is de systematiek voortdurend in

beweging geweest. Er heeft een aantal grote ver-
anderingen tegelijkerlijd plaatsgevonden; m. n. de
technische, conceptuele en methodische ontwik-
kelingen zijn enorm geweest, ontwikkelingen die
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noodzakelijk waren en ook vruchtbaar zijn geble-
ken. Veel oude onderdelen zijn bewaard gebleven
omdat ze onmisbaar zijn, nieuwe onderdelen zijn
daaraan toegevoegd. De doelstellingen en uit-
gangspunten zijn onder de loep genomen, even-
als de aanpak. En tenslotte, de systematiek is een
integrerende discipline. Zij biedt andere discipli-
nes een raamwerk om het onderzoek en de resul-
taten daarvan aan op te hangen. Tegelijkertijd le-
veren die andere disciplines methoden en
technieken die routinematig in het vergelijkend
biodiversiteitsonderzoek kunnen worden toege-
past. Dit heeft het aantal mogelijk te bestuderen
kenmerken gigantisch uitgebreid; het heeft nieuwe
handvatten gegeven om sooften cq. populaties/
kenmerken m. b. v. proceshypothesen te interpre-

teren en de taxa/-toestanden te onderscheiden.
ln ieder geval is steeds opnieuw gebleken, dat
nieuwe technieken geen panacee leveren voor de
oplossing van alle resterende problemen. Ze dra-
gen wel hun steentje bij, maar alles moet steeds
op zijn merites beoordeeld worden. De kritische
interpretatie van de systematicus blijft steeds es-
sentieel.

Dr. M. C. Roos
Rijksherbarium/Hortus Botanicus
Van Steenisgebouw
Einsteinweg 2
NL - 2333 CC Leiden

20 EunoRcr-rs 10, 1998



Orchideeën in de duinen

Ruuo WrEuruc¡

Summary

The author writes about the origin of the Dutch
I coastal area. He describes the different lands-

capes of the dunes and gives details of the diffe-
rent species of orchids that have been found in the
area.

Zusammenfassung

Der Autor schreibt über der Entstehungsgeschich-
te der niederländischen Dunenlandschaft. Er be-
spricht die verschiedenen Landschaften und gibt
Einzelheiten der gefundenen Orchideenarten.

lnleiding

De duinen vormen één langgestrekt natuurgebied
langs de Nederlandse kust. De verscheidenheid
van de landschappen waar het duinlandschap uit
is opgebouwd komt tot uiting in het grote aantal
planten en dieren dat in de duinen te vinden is. ln

de duinen wordt ook een groot aantal orchideeën
gevonden. ln dit aftikel beschrijf ik de diverse bio-
topen en de daarin voorkomende orchideeënsoor-
ten.

Duinvorming

ln de jaren zestig werd het, door de bouw van
bruggen en dammen in het kader van het Delta-
plan, steeds gemakkelijker om vanuit de Randstad
een bezoek te brengen aan de Zeeuwse- en Zuid-
Hollandse eilanden. Zo kwam ik in die tijd voor het
eerst in het natuurgebied op de kop van het eiland
Goeree: de Kwade Hoek. Het is een ca. 360 ha
groot gebied, dat bij de Deltawerken buitengaats
is gebleven, waardoor vele bijzondere levensge-
meenschappen zich hebben kunnen handhaven.
Het is één van de weinige plaatsen waar nog na-
tuurlijke duinvorming plaatsvindt. De stromingen
in de Noordzee verplaatsen enorme hoeveelhe-
den zand. Op de ene plaats kalft de kust door de
stroming af, op andere plaatsen wordt dat zand
weer afgezet. Zo wordt ook op de punt van Goe-
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ree zand afgezet, waar het voor de kust banken
vormt. Omdat die zandbanken met de kust verhe-
len is er op de Kwade Hoek een heel erg breed
strand ontstaan. Het zand droogt in de zon en de
wind en begint op gegeven moment te stuiven. Op
het strand blijft het weer achter allerlei obstakels,
zoals schelpen, dode vogels, etc., liggen. Op die
plaatsen kan Biestarwegras (Elymus farctis) kie-
men en zo de aanzel tot duinvorming geven. Zod-
ra de Biestarwegras duintjes hoog genoeg zijn om
een zoetwatervoorraadje vast te houden wordt de
plaats van het Biestarwegras vaak overgenomen
door Helm (Ammophila arenarial en Zandhaver
(Leymus arenaria). Dat zijn de echte zandvan-
gers, die met hun sterk vertakte wodelsysteem,
het zand ook vastleggen. Er vormen zich duintjes,
die uit kunnen groeien tot een duinenrij. Heel vaak
worden echter de in de zomer opgebouwde duin-
tjes weer door herJststormen weggevaagd. Het
duurde op de Kwade Hoek tientallen jaren voor er
op de strandvlakte een nieuwe duinenrij was ge-
vormd. Langzaam maar zeker werd een deel van
het strand afgesnoerd van de zee. De nieuwe
duinvallei, die tussen de oude en nieuwe zeereep
inligt, noemt men een primaire vallei.
ln de duinen van de n¡euwe zeereep groeien dan
al vaak een aantal fraaie planten. Voorbeelden
daarvan zijn b. v. Zeemelkdistel (Sonchus arven-
sls var. maritimus), Zeewinde (Calystegia solda-
nella), Zeedislel (Eryngium maritima), Zeekool
(Crambe maritima) en Zeeraket (Cakile maritima).
Al deze planten zijn voor hun voeding afhankelijk
van de mineralen, die door het stuivende zand
worden aangevoerd.

Primaire duinvalleien

Vooral in hel beginstadium wordt een primaire
duinvallei nog geregeld met zeewater overspoeld.
Vaak staat de vallei in de winterperiode onder wa-
ter en kan ze in de zomer al naar gelang van de
weersomstandigheden en de hoogteligging, onder
water staan, min of meer vocht¡g of droog zijn. De
wisselende grondwaterstanden zorgen voor grote
verschillen in vochtigheid en daardoor is er een
grote variatie in de begroeiing.
Omdat de invloed van de zee afneemt en ontzil-
ting door regenwater op gang komt raakt de pri-

maire duinvallei begroeid. De pionierbegroeiing
van de nieuwe vallei op de Kwade Hoek wordt op
dit moment gevormd door Zeekraal (Salicornia
dolychostachys).
ln primaire duinvalleien met wisselende water-
standen vestigt zich normaliter een Knopbiesge-
meenschap (Junceto-Schoenetum nigricantis).
Het f raaist is deze gemeenschap ontwikkeld op de
Waddeneilanden. ln deze plantengemeenschap
groeit Knopbies (Schoenus nigricans) in gezel-
schap van o. a. Parnassia (Parnassia palustris),
Moeraswespenorchis (Epipactis palusfrls), Vlees-
kleurige orchis (Dactylorhiza incarnata), Groen-
knolorchis (Liparis loeselií) en Armbloemige water-
bies (El eochari s qu i nq u ef I o ra).
Door de glooiende valleiranden ontstaat bij een
zakkende grondwaterstand een zich steeds ver-
plaatsende overgang van nat naar droog. Dat is
het milieu voor de pioniergemeenschap van
Strandduizendguldenkruid en Sierlijke Vetmuur
(Centaurio-Saginetum). Daar vinden we uiteraard
de naamgevende soorten Strandduizendgulden-
kruid (Centaurium littorale) en Sierlijke Vetmuur
(Sagina nodosa). Maar ook Melkruid (Glaux mari-
fima), Waterpunge (Samolus valerandi), Deens le-
pelblad (Cochlearia danica), Slanke duingentiaan
(Genti an el Ia ama re I I a), Zomerbitte rl i n g (Bl acksto -

nia perfoliata) en Bleekgele droogbloem (Gnapha-
lium luteo-album) kunnen we in deze gemeen-
schap aantreffen.

Op een aantal plaatsen in Zeeland en Zuid-Hol-
land zijn er door de Deltawerken terreinen ont-
staan d¡e alle kenmerken van primaire duinvallei-
en vedonen. Een voorbeeld van zo'n terrein
bevindt zich rond het Oostvoornse meer. lk kwam
er al in de tijd dat het nog een kale zandvlakte was
en heb in de loop der jaren de ontwikkeling tot een
geheel begroeide vallei gevolgd. ln het begin wa-
ren er alleen de pioniervogels, zoals Strandple-
vier, Kluut en Sterns, die er hun broedterrein had-
den. Na enige tijd vestigden er zich allerlei
mossen. Het krulmos (Funaria hygromet¡ca) en
knikmossen (Bryum spec.) bedekten grote opper-
vlakken. Die mossen zorgden voor de eerste hu-
mus en maakten de bodem op die manier geschikt
voor andere planten. Het terrein raakte al spoedig
begroeid met hogere planten zoals Zeekraal (Sa-
licornia dolychostachys) en Engels slijkgras
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(Spartina anglical. De plaats van het Zeekraal
werd overgenomen door het roze bloeiende Melk-
kruid (Glaux maritima). Daartussen bloeide het
klei ne Fraai du izend g uldenkruid (C e ntau ri um pu l-
chellum) samen met Waterpunge (Samolus
valerandí). Op wat hogere plaatsen stond het
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littoralel,
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Parnassia
(Parnassia palustris\, Watermunt (Mentha aquat¡-
ca), Zille zegge (Carex distans), Zilte rus (Juncus
gerard i í), Arm bloemi ge waterbies (E leoch ari s qui -

queflora), Heelblaadjes (Pulicaria dysenter¡ca) en
Leverkruid (Eupatorium cannabinum). Op de
plaatsen, waar deze gemeenschap groeit, is de

bodem ook in de zomer vaak heel nat.
De eerste Kruipwilgen (Salix repens), Duindoorns
(Hippophae rhamnoides) en Vlieren (Sambucus
nþra) hadden zich er inmiddels ook gevestigd.
De pioniervogels zochten hun heil elders. Het
groene strand werd bezet door Kievit en Tureluur.
De nieuwe struiken vormden het ideale biotoop

Moeraswespenorchis - Epipactis palustris

voor zangvogeltjes zoals het Fitis, Grasmus,
Nachtigaal, Blauwborstje en Koekoek.
De eerste orchidee die er in grote getale ver-
scheen was de Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza
incarnata). De gehele populatie bestond uit de ro-
ze bloeiende planten van de var. lobelii. Het zaad
kan niet van de bekende groeiplaatsen op Voorne
afkomstig zijn, omdat daar een andere vorm van
de Vleeskleurige orchis n. l. var. dunensis groeit.
De D. incarnata var. dunensr,s planten zijn heel
laag en hebben een ijle bloeiaar in tegenstelling
tol D.¡ncarnata var. lobelii, dat zijn grote krachtige
planten met veel bloemen (tabel 1). De bestuiving
van D. incarnafa op Voorne wordt o. a. verzorgd
door diverse soorten hommels, die massaal op D.

incarnata vliegen.
De laatste jaren doet de Vleeskleurige orchis het
op Voorne buitengewoon goed. Op de andere
eilanden in de Delta gaat het minder, in de vas-
telandsduinen ontbreekt de soort op een enke-
le plaats bij Hoek van Holland, 's-Gravenzan-
de en Castricum na. De Vleeskleurige orchis
groeit ook op alle Waddeneilanden. lk heb daar
echter nooit zulke massale groeiplaatsen gevon-
den als in Zuid-Holland. Wel vond ik een bijzonde-
re groeiplaats van D. incarnata op de Noordvaar-
der op Terschelling. De plant staat daar in
gezelschap van de Draadgentiaan (Cicendia fili-
formis).
ln het buitenland komen geel bloeiende D.incar-
nata'svoor t. w. de var. ochroleuca ent. ochran-
Íha. ln grotere D. incarnata populaties in Zuid-Hol-
land kom ik geregeld planten tegen met heel veel
geel in de bloemen. Die komen heel dicht bii D. in-
carnata l. ochrantha. Ook zuiver witte vormen
(f .leucantha) worden af en toe aangetroffen.

De volgende orchidee in dit milieu is de Moeras-
wespenorchis (Epipactis palustris). Dit mooie or-
chideetje bloeit in het begin van de zomer. ln de zo-
mer van 1997 zag ik duinvalleien op Voorne en op
Schiermonnikoog, die roze gekleurd werden door
enorme aantallen Moeraswespenorchissen. Als de

Moeraswespenorchis zich ergens eenmaal heeft
gevestigd dan vormt ze met haar wortelstokken
vaak klonen. ln duinvalleien zie je Moeraswespen-
orchis in lintachtige begroeiingen precies op
die plaats op de helling, waar het 's winters niet
te nat en 's zomers niet te droog wordt. De Moe-
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raswespenorchis wordt door tal van insekten be-
zocht.
Nog een orchidee die zich in primaire duinvalleien
thuisvoelt is de Groenknolorchis (Liparis loeseliî).
Vroeger werd ze Sturmia genoemd, een heel wat
mooiere naam voor zo'n sierlijk plantje dan Groen-
knolorchis. ln de vastelandsduinen en Texel is het
plantje een grole zeldzaamheid. Maar dat is altijd
zo geweest. Beter gaat het met de soort op Voor-
ne, Schouwen en enkele Waddeneilanden. Op
Voorne kun je populaties van Liparis loeselii van
honderden exemplaren tegenkomen . De mooiste
planten zag ik in een vitale Knopbiesgemeen-
schap in de Westerkwelder op Schiermonnikoog.
Die gemeenschap is blijkbaar een optimaal bio-
toop voor de Groenknolorchis.

Secundaire duinvalleien

ln de loop der tijd is een duinlandschap ontstaan
dat gekenmerkt wordt door reeksen duinen die
valleien omsluiten. Als het plantendek in het duin
op de een of andere wijze is vernield kan de wind
er weer vat op krijgen. Er ontstaat een stuifkuil
waarbij grote hoeveelheden zand worden ver-
plaatst. Het door de wind weggeblazen zand wordt
vaak direct achter de stuifkuil weer tot een rug op-
gehoopt. Normaal zal het uitstuivingsproces stop-
pen zodra de grondwaterlijn is bereikt. lnmiddels
is dan wel vaak een enorm groot gat in het land-
schap ontstaan. Het kan voorkomen dat in een
droge periode het zand dieper wegstuift dan bij
normale grondwaterstanden. Als later het grond-
water weer zijn normale nivo bereikt kunnen op
die manier zelfs duinmeren ontstaan.
ln de secundaire valleien komt op sommige plaat-
sen Breedbladige orchis (Dactylorhiza majalis)
voor. Op de plaats waar de Breedbladige orchis
voorkomt is de bodem vaak zwak zuur en voed-
selrijk. Meestal zijn het plaatsen, die door de mens
in gebruik zijn genomen als weide- en/of hooiland.
De groeiplaatsen mogen 's winters tijdelijk onder-
water staan. De variatie van de bloemen van de
Breedbladige orchis is gering, Opvallende ver-
schillen zijn waar te nemen in de bladtekening.
Soms zijn de bladeren ongevlekt maar meestal
hebben de bladeren veel prachtige donkere vlek-
ken. De stof anthocyaan speelt hierbij een belang-

rijke rol. De standplaats van de Breedbladige or-
chis is bepalend voor de grootte van de planten.
Zo groeien er in de duinen vaak laagblijvende
planten, die door Vermeulen tot de ondersoort
' ampla' worden gerekend.
lk heb op diverse plaatsen langs de kust Breed-
bladige orchissen planten opgemeten. ln tabel 2
worden de maten vermeld van planten uit duinval-
leien op Schiermonnikoog en van het Merrevliet,
een verlande waterloop op Voorne. Duidelijk is dat
de Breedbladige orchissen uit de duinvalleien in
alle opzichten achterblijven bij de planten die
groeien in het Merrevliet. De duinplanten zijn klei-
ner, hebben minder bloemen en de bloemen zijn
ook kleiner dan die van de planten van het Merre-
vliet. Verder hebben duinplanten vaak opvallend
donkerrood gekleurde bloemen. Vermeulen heeft
in de veronderstelling geleefd dat het bij deze plan-
ten om D.purpurella ging. Pas na jarenlange cul-
tuur van D.purpurella in zijn proeftuin was hij over-
tuigd dat deze sooft niet in Nederland voorkomt.
Door ontwatering zijn in de vastelandsduinen veel
groeiplaatsen van D. majalis verdwenen. ln het
Zwanewater in Noord-Holland is nog een mooie
populatie. De soort wordt ook gevonden op Texel
en Schiermonnikoog. Verder stuit je in de duinen
soms op een kleine populatie. Zo is er b. v. al sinds
jaren in de Westduinen tussen Kijkduin en Den
Haag een groeiplaats van de Breedbladige orchis.
leder jaar komen daar in een vochtige duinpan ca.
50 planten tot bloei . Het is bekend dat Dactylorhi-
za's gemakkelijk hybridiseren. Ook van D. majalis
zijn hybriden bekend mel D. maculata, D.preater-
missa en D. incarnata. ln de duinen zie je niet veel
hybriden van D. majalis met andere Dactylorhi-
za's. DaI komt omdat er in de duinen maar weinig
plaatsen zijn waar meerdere soorten Dactylorhi-
za'stezamen groeien. Verder is er een beduidend
verschil in bloeitijd tussen de diverse soonen.
Sipkes beschrijft in 'De Levende Natuur' (1917) de
vondst van Orchis Boudieri. Dil zou de hybride van
Dactylorhiza majalis en Orchis morio zijn.

ln de duinen vinden we op dezelfde groeiplaats als
die van de Breedbladige orchis de Grote keveror-
chis (Lr,sfera ovata). De voorkeur van de Grote ke-
verorchis gaat uit naar open grazige plaatsen. Ver-
der staat deze soofi in de lichte schaduw van het
vochtige Duin-Berkenbos. ln de secundaire duin-
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Harlekijn - Orchis morio

valleien van Oostvoorne en het Zwanewater vond
ik meestal hele kleine exemplaren, niet hoger dan
15 cm met een stuk of '10 bloemetjes.
ln Zeeland, Zuid- en Noord-Holland, Texel en op
Vlieland komt de Grote keverorchis voor. ln de li-
teratuur wordt geregeld melding gemaakt van
planten met drie i.p.v. twee eironde bladeren.

ln de duinweide direct achter de zeereep vinden
we in het voorjaar de Harlekiln (Orchis morio).
Midden in de lente kan de plant uitbundig bloeien.
De Harlekijn is echter door z'n gevoeligheid voor
bemesting, ontwatering en wanbeheer op veel
plaatsen verdwenen. Vroeger was de Harlekijn in

de duinen een veel voorkomende sood getuige de
beschrijvingen van b.v. van Eeden in 'Onkruid'
over het voorkomen van de Harlekijn in 1886 in de
duinen bij Velsen en de loftuitingen van Thijsse op
deze fraaie orchidee in zijn boek 'Texel'. ln de
kuststreek zijn er nog echte bolwerken van de
soort te vinden op Schouwen en op Texel. Harle-
kijn komt verder in bescheiden aantallen voor op
Walcheren, Voorne, in de duinen van Noord-Hol-
land en op Texel en Terschelling. Op de andere
Waddeneilanden is de Harlekijn door cultuurmaat
regelen verdwenen.
Het Harlekijntje is een soort die zich in verschillen-
de biotopen thuisvoelt. De voorkeur van de plant
gaat uit naar de wat hoger gelegen plaatsen. Zo
groeit de plant in de duinweide achter de zeereep
van Schouwen op de rand van jonge duinen. ln
gezelschap van o. a. Strandduizendguldenkruid
(Centau riu m littorale), Sierlijke vetmuur (Sagina
nodosa), Geelharlje (Linum catharticum) staan ve-
le honderden Harlekijntjes. Verder vinden we de
Harlekijn op mient of vroongronden, zoals b. v.

de Hobbelwei op Goeree. De Hobbelwei is een uit-
gestrekt duingrasland, waar al sinds jaar en dag
extensieve beweiding plaatsvindt.
Op de Waddeneilanden groeit de Harlekijn op de
grens van nat en droog in de Wintergroen-Kruip-
wilgheide. Vooral in de duinheide op Terschelling
is de Harlekijn niet zeldzaam.
Buiten de duinen is de Harlekijn in Zeeland bezig
met een comeback. Op diverse plaatsen zijn
prachtige populaties met vele honderden exem-
plaren.

ln duinvalleien achter de zeereep komt zeldzaam
de Grote muggenorchis (Gymnadenia conopsea)
voor in het gezelschap van Kruipwilg en Rond
Wi ntergroen (Py rolo- Sal icetu m). ln vroeger tijden
was de soort in het gehele duingebied goed verte-
genwoordigd. Regelmatig werd in de literatuur
melding gemaakt van groeiplaatsen in het duinge-
bied met honderden Muggenorchissen. Nu is de
soort bijna verdwenen en beperkt tot een klein
aantal exemplaren op de Waddeneilanden. De
Kruipwilg-Wintergroen gemeenschap waar de
Muggenorchis in groeit is een pionierstadium van
de begroeiing van duinvalleien. Door het in een
vroeg stadium vastleggen van de stuivende dui-
nen komt de Kruipwilg-Wintergroen gemeenschap
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minder voor en daarmee neemt ook het biotoop
van de Muggenorchis af. Door sommige floristen
worden de Muggenorchissen op de Waddeneilan-
den beschouwd als de var. friesica. De verschillen
met een normale Muggenorchis zijn gering.
De groeiplaats van de Muggenorchis op Schier-
monnikoog heb ik de afgelopen jaren geregeld be-
zocht. Het waterbeheer van het duingebied is dui-
delijk verbeterd. Door minder water aan het
gebied te onttrekken is de grondwaterstand ver-
hoogd. Daar hebben de Muggenorchis, de Moe-
raswespenorchis en de Honingorchis duidelijk van
geprofiteerd. Op Schiermonnikoog staat op de
groeiplaats van de Muggenorchis ook Parnassia
(Parnassia pal ustris), Geelhartje (Linu m cathaftL
curn), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), Zee-
groene zegge (Carex flacca), Rondbladig winter-
groen (Pyrola rotundifolia) en de zeldzame Bonte
paardenstaart (Eq u i setu m var¡ egatu m).

De Honingorchis (Herminium monorchis) koml
ook in dit milieu voor. De Honingorchis kwam vroe-
ger ook voor op Voorne, nu nog met enkele exem-
plaren in Kennemerland en talrijk op Schiermon-
nikoog. Zelf ben ik in verschillende jaren op het
eiland op zoek geweest naar de Honingorchis
zonder dat ik bloeiende exemplaren aantrof. Eén
keer vond ik twee uitgebloeide exemplaren op een
klein verhoging op een vlakke strandweide bij
Nieuwenhuisglop. Pas in 1997 vond ik in de West-
duinen enkele tientallen bloeiende exemplaren.
Op de plaats in de Westduinen stond de Honing-
orchis in het gezelschap van duizenden Moeras-
wespenorchis sen (Ep i pactis pal u stri s), Tormentil
(Potentilla erecta), Dopheide (Erica tetralix), Ron-
de zonnedauw (Drosera rotundifolia), Grote ra-
Telaar (Bhinanthus angustifolius) en Duinriet
(Calamagrostis epigejos). De Westduinen op
Schiermonnikoog vormen werkelijk een prachtig
gebied met imposante stuivende duinen en schit-
terende valleien.

Kalkarme duinen

Er is een frappant verschil in de begroeiing van de
duinen in het Duindistrict en het Waddendistrict.
De oorzaak is het verschil in kalkgehalte van de
grond. ln het Duindistrict worden kalkgehaltes tot

Gevlekte orchis -

Dactylorhiza maculata

ca, 20"/' gemeten en in het Waddendistricl 1"/" ot
lager.
De grens ligt rond Bergen (N.H.). Het verschil in
kalkrijkdom komt o. a. tot uiting in de kleur van het
zand. De kleur van het zand van de kalkarme dui-
nen is wit terwijl het kalkrijke zand geliger is. Daar-
bij speelt o. a. ook ijzer een rol.
Het kalkrijke duin is weelderig begroeid met Ege-
lantier (Bosa rubiginosa), Duindoorn (Hippophae
rhamnoides), Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
en Gewone vlier (Sambucus nigra). Het kalkarme
duin ten noorden van Bergen wordt gedomineerd
door Struikheide (Calluna vulgaris) en Kruipwilg
(Salix repens).

Op de Waddeneilanden groeit in de duinheide de
Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata). De
meeste floristen onderscheiden D. fuchsii en D.
maculata. Redenen voor het maken van dit onder-

,{
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scheid zijn de modologische verschillen. De lip
van D. fuchsii heeft een veel langere middenlob
dan de lip van D. maculata. Verder verschilt de ha-
bitus sterk. Daarnaast is er een duidelijk verschil in

biotoopvoorkeur. D.fuchsii groeit bij voorkeur in
halfschaduw op vrij droge, kalkrijke grond, terwijl
D. maculata zonnige, vrij natte, matig zure grond
prefereert.
De laatste tijd verschijnen er steeds vaker publica-
ties waarin D. fuchsii en D. maculafa weer onder
één noemer worden geplaatst. Wellicht zullen
nieuwe technieken (enzymonderzoek) in de toe-
komst klaarheid in deze zaak brengen.
Op Terschelling hebben de Gevlekte orchissen
zich pas enige tientallen jaren geleden gevestigd
in de Kraaiheide-Dopheidegemeenschap. De ver-
zuring van deze gemeenschap maakte de vesti-
ging van deze orchideeën mogelijk. De planten
vallen op door de donkerpurper gevlekte bladeren
en de krachtige lusvormige lijnen op de onderlip.
De planten vormen geregeld klonen, veel geheel
identieke planten staan dan vlakbij elkaar. Door
Vermeulen werd de soort onderscheiden als de
var. Terschellingensis. Landwehr deelde deze
planten in onder de var. podesta. Deze variëteit
van D. maculafa zou identiek zijn met planten uit
Schotland. ln Schotland komt D. maculata ssp,
ericetorum voor. De habitus van de gefotografeer-
de planten in 'Wild Orchids of Scotland'lijkt inder-
daad sterk op die van planten op Terschelling. Als
hoogte voor deze Schotse soort wordt 15-30 cm
opgegeven. lk ben zelf een aantal keren naar Ter-
schelling gegaan om in de duinen D. maculatale
bestuderen, lk heb daar veel planten uit het typi-
sche biotoop opgemeten en de uitkomsten verge-
leken met mijn resultaten van metingen uitgevoerd
op D.maculata planten uit de Bruuk in Groesbeek
(tabel 3). De conclusie is dat de planten uit de Ter-
schellinger heide duidelijk minder hoog worden
dan die in Groesbeek. Maar planten die niet hoger
waren dan 5-1 2 cm, zoals door Landwehr beschre-
ven, heb ik er zelden waargenomen. De planten
die ik vond veftonen wel de andere kenmerken van
var. podestazoals de afstaande bladeren met zeer
donkere vlekken en bloemen met krachtige lusvor-
mige lijnen. Zoals gebruikelijk bij de Gevlekte or-
chis is er heel veel variatie in kleur en tekening van
de lip. Ook op Terschelling varieert de kleur van de
lip van zuiver wit tot donker paars en de tekening

Welriekende nachtorchis -
Platanthera bifolia

van de lip is ook variabel. Mogelijk worden de plan-
ten nu groter dan vroeger omdat door het zachtere
klimaat van de laatste jaren de leefomstandighe-
den voor de soort zijn verbeterd. Bij experimenten
van Landwehr met var. podesta in zijn tuin in Am-
stelveen bleek ook dat de plant daar, met behoud
van een aantal specifieke kenmerken, veel groter
werd dan op Terschelling. Een significant verschil
tussen de Gevlekte orchissen van Terschelling en
Groesbeek is het feit dat de planten op Terschelling
een dichte bloeiaar hebben met veel bloemen. Die
bloemen zijn duidelijk veel groter dan die van de
Groesbeekse orchideeën.
Dactylorhiza maculata komt verder ook nog voor
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op Texel. ln de vastelandsduinen wordt af en toe
een enkel exemplaar gevonden.
ln het Deltagebied heeft zich de laatste jaren D.
fuchsii welen te vestigen. De soort wordt vooral
gevonden in pioniervegetaties op nieuwe gron-
den, die het gevolg zijn van activiteiten in verband
met de uitvoering van het Deltaplan. Ze groeit
daar vaak op wat hogere plaatsen in Kruipwilg.
Van D. fuchsii worden geregeld hybriden met an-
dere D actyl orhr2a's waargenomen. Een opvallend
kenmerk van deze hybriden is dat ze vaak veel ho-
ger worden dan hun ouders (heterosis). Ook ont-
staan soms monstruositeiten.
Op dezelfde groeiplaatsen als van de Gevlekte or-
chis groeit in het Waddendistrict de Welriekende
nachtorchis (Platanthera bifolia). De Welriekende
nachtorchis komt bijna uitsluitend voor in de kalk-
arme duinen t. n. v. Bergen en de op de Wadden-
eilanden.
De plant heeft namelijk een voorkeur voor humus-
rijke plaatsen, waar de begroeiing duidelijk het pio-
nierstadium achter de rug heeft. Hij wordt dan ook
voornamelijk gevonden in vochtige, ontkalkte
duinen in een begroeiing van Kruipwilg (Salix re-
pens), Kraaiheide (Empetrum nigrum), Rondbla-
dig Wintergroen (Pyrola rotundifolia), Dopheide
(Erica tetralix) en Klokjesgenliaan (Gentiana pneu-
monanthe). ln het Zwanewater groeit de Welrie-
kende nachtorchis langs de randen van een natte
secundaire duinvallei met o.a. Dotterbloem (Caltha
palustris), Gele lis (lris pseudacorus) en Waterdrie-
blad (Menyanthes trifoliata). Op Terschelling staan
ze ook in grote aantallen op afgeplagde duinwei-
den. Vooral in de buurt van de ingang van de Bos-
plaat kun je in het begin van de zomer volop Wel-
riekende nachtorchissen bloeiend aantreffen.

ln tegenstelling tot de Welriekende nachtorchis
groeit de Bergnachtorchis (Platanthera bifolia ssp.
chlorantha) graag op kalkrijke bodem. ln de Pro-
domus Batavia wordt gemeld dat in 1871 in Oost-
Kapelle in Zeeland de Bergnachtorchis is aange-
troffen. Sipkes was in de Eerste Wereldoorlog
gelegerd op Walcheren. Hij ging in z'n vrije tijd op
zoek naar de Bergnachtorchis. Op 27 juni 1917
vond hij inderdaad in Oost-Kappelle 20 bloeiende
planten. ln de literatuur komen later af en toe nog
meldingen van vondsten van de Bergnachtorchis
uit Zeeland voor.

Kleine Keverorchis -

Listera cordata

&

Duinbossen

ln de duinen zijn op grote schaal bossen aange-
plant. De duinbebossing met dennen heeft een
sterk nivellerende invloed op de duinvegetaties
gehad. De ondergroei ontbreekt ook na tientallen
jaren vaak geheel in dergelijke monocultures. De
Breedbladige wespenorchis (Ep¡pact¡s hellebori-
ne) komt in het hele duingebied en op alle Wad-
deneilanden voor. ln de duinen staat de Breedbla-
dige wespenorchis vaak op plaatsen waar zure
naaldenhumus door kalkhoudend zand oversto-
ven is. Vooral in de naaldhoutaanplantingen vin-
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den we vaak Breedbladige wespenorchis langs
schelpenpaden. Hoewel de Breedbladige wes-
penorchis een echte bosplant is komt ze ook voor
in schaars begroeide duinvalleien en in dwergstru-
weel van Kruipwilg. ln de duinen hebben de
Breedbladige wespenorchissen vaak te lijden van
vraat door konijnen. ln 'De Levende Natuur'
(1907) schreef Thijsse een prachtig artikel over de
Breedbladige wespenorchis. Opvallend is dat hij in
eerste instantie dacht met de Bruinrode wespen-
orchis (Epipactis atrorubens) van doen te hebben.
ln de duinen vind je ook nu nog planten waarvan
alle bloemen donkerpaarsrood zijn. ln de tijd dat
men nog weinig reisde en men de Bruinrode wes-
penorchis niet zelf had gezien lag deze vergissing
voor de hand. ln oude literatuur vind je zeer gere-
geld meldingen van E.atrorubens in de duinen.
Deze meldingen hebben waarschijnlijk alle betrek-
king op donkerpaarsrood bloeiende planten. Thijs-
se onderzocht ook de voortplanting van de Breed-
bladige wespenorchis. Hij nam wespen waar die
voor kruisbestuiving zorgden en zag dat de hom-
mels met hun lange tong van de nectar kunnen
snoepen zonder daarvoor enige tegenprestatie te
hoeven leveren. Hij deed ook proeven door gazen
kappen over de planten heen te zetten. Bestuiving
door insecten kon zo niet meer plaats vinden. Hij
constateerde toen al dat de stuifmeelklompjes na
enige tijd naar voren gleden en voor zelfbestuiving
zorgden. Geen wonder dus dat de Breedbladige
wespenorchis altijd goed in het zaad zit. Thijsse
groef in de duinen ook de wortelstokken op. Hij
constateerde dat de nieuwe knop meestal vlak
naast het begin van de stengel wordt aangelegd.
Op hellingen wordt de knop vaak veel hoger aan-
gelegd, waardoor het nieuwe wortelsysteem op de
meest gunstige hoogte komt te liggen. Vooral in
stuivende duinen is dit van groot belang voor de
plant. Veel laler zal deze in etage's gevormde wor-
telstok door Vermeulen (1958) als specifiek ken-
merk worden opgegeven voor E helleborine ssp.
neerlandica. Over deze ondersoort wordt elders in
dit nummer uitgebreid verslag gedaan.

Toen Staatsbosbeheer tegen het einde van de
19e eeuw begon met de aanplant van dennenbos-
sen in de duinen werden voor de aanplant o. a.
Oostenrijkse den (Pinus nigra var. nigra), Corsi-
caanse den (Pinus nigravar. maritima), Grove den

(Pinus sylvestris) gebruikt. Later werd dit bos ge-
mengd met loofhout, waarbij gebruik werd ge-
maakt van Zomereik (Quercus robur), Ruwe berk
(Betula pendula), Gewone esdoorn (Acer pseudo-
platanus) en Witte abeel (Populus alba). De on-
dergroei bestond eerst voornamelijk uit mossen
en varens. Later vestigden zich er grassen, Kraai-
heide (Empetrum nigrum), Struikheide (Calluna
vulgaris), Breedbladige wespenorchis (Epipactis
helleborine), Braam (Rubus fruticosus) en Wilde
kamperfoelie (Lonicera periclymenum). ln de loop
der jaren werden zelfs, voor de Nederlandse flora
geheel nieuwe planten, zoals b. v. het Linnaeus-
klokje (Linnaea boreal is), Eenbloemig wintergroen
(Moneses uniflora) en Zevenster (Trientalis euro-
paea) gevonden.
De Kleine keverorchis (Listera cordata) is ook een
naaldbosneofiet. De Kleine keverorchis werd voor
het eerst in 1949 op Ameland ontdekt, in 1953 op
Terschelling, in 1956 op Schiermonnikoog en in
1959 op Vlieland.

Op Schiermonnikoog zijn de dennen aangeplant
op een sterk geaccidenteerd terrein. De Kleine
keverorchis groeit in dat dennenbos in een vochtig
valleitje, waar ook struiken, zoals de Wilde lijster-
bes (Sorbus aucuparial en Wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum), staan. Ze staat daar in
half verteerd naaldenstrooisel. lk heb weleens
voorzichtig de dennennaalden weggegraven en
dan blijkt dat er evenveel van de Kleine keveror-
chis boven de grond staat als er onder. Het wortel-
stokje van de Kleine keverorchis is heel fragiel.
Omdat de planten in het dennenstrooisel staan
zijn ze heel gevoelig voor verdroging.
Westhoff denkt dat in dit milieu zich mogelijk Ko-
raalwortel (Corallorhiza frlflda) opnieuw kan vesti-
gen. Koraalwortel groeide destijds op een zorgvul-
dig geheim gehouden plek in de Berger duinen. ln
een enthousiast aftikel in 'De Levende Natuur'
verhaalde Heimans hoe hem een doosje werd toe-
gestuurd met daarin een deel van een plantje en
de vraag is dit nu Sturmia Loeseliivan 'ln de Dui-
nen'?? Heimans zag direkt het bijzondere van de
zaakin.'Dit is Corralliorrhiza innata, de Koraal-or-
chidee, die zich voedt met de organ¡sche be-
standdelen van half of bijna helemaal vergane
plantendelen, een saprophyt. Het rare onderstuk,
dat deze plant van alle andere onderscheidt is een
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onderaardse stengel, een rhizoom, dat met talloze
zuigcellen de vochten opzuigt, die al sedert lang
door andere planten bereid waren en die na het
afsterven van deze in resten en in de vochtige bo-
dem achterblijven.'Op 1 juni 1902 ging Heimans
met zijn zoontje en de briefschrijver op pad. 'Op
een snikheten Zondag bereikten ze na een uren-
lange marsch in de zon langs schaduwloze paden
de groeiplaats'. Ze vonden er ongeveer 20 bloei-
ende planten. Vanaf dat jaar heeft de vinder en la-
ter zijn zoon de groeiplaats, de 'Heerenweide' in

het zuidelijke deel van de Verbrande Pan jaarlijks
bezocht en de aanwezige exemparen nauwkeurig
geteld. De aantallen varieerden aanvankelijk van
20 tot over de 200 stuks. Echter ¡n 1926 werd het
'Koraalbos' grotendeels kaal gekapt. De zeewind
kreeg vat op het terrein, de overgebleven bomen
gingen dood en het bos kreeg een open karakter.
Tot de oorlogsjaren kon de Koraalwortel zich
handhaven in tientallen exemplaren. Na de oorlog
is nooit meer een exemplaar gevonden.

ln de dennenbossen bij Schoorl op de overgang
van Duin- naar Waddendistrict komt sinds 1914 in

de onderbegroeiing van Kraaiheide de Dennenor-
chis (Goodyera repens) voor. De planten staan in
de schaduw van de dennen in een dik naalden-
pakket, dat gedeeltelijk met mossen is begroeid.
ln dit bos groeien ook Struikheide (Calluna vulga-
ns), Braam (Rubus fruticosus), Amerikaanse vo-
gelkers (Prunus serotina) en Wilde kampeÍoelie
(Lonicera per¡clymenum) ln 1919 werd de soort
ook in een dennenbos in de Kijfhoek bij Wasse-
naar gevonden. De Kijfhoek ligt in het waterwinge-
bied van Den Haag. Misschien is verdroging van
de groeiplaats de oorzaak van de verdwijning van
de Dennenorchis uit de Kijfhoek.
Op Ameland werden de eerste drie bloeiende
Dennenorchissen in 1952 gevonden, Terschelling
volgde in'1956 net als Schiermonnikoog. De Den-
nenorchis vormt met zijn kruipende vefiakte wor-
telstokken grote groepen. ln Schoorl bloeien eind
juli duizenden Dennenorchissen.

Waterwinning

Duinen worden al sinds jaren gebruikt om drink-
water te winnen. De verdroging, die daarvan het

gevolg is, heeft een enorme verarming van de flo-
ra en fauna tot gevolg gehad.
Op gegeven moment werd de vraag naar water zo
groot dat niet meer kon worden volstaan met de
natuurlijke toevoer van regenwater en is men ri-
vierwater gaan infiltreren.
Dit voedselrijke water heeft gezorgd voor een ster-
ke toename van ruigtekruiden. Ook de Rietorchis
(Dactylorhiza preatermissa) heeft er van geprofi-
teerd. Langs veel infiltratiekanalen bloeit tegen-
woordig de Rietorchis uitbundig.
Ook in Zeeland vinden we de Rietorchis. Op de
Brouwersdam zijn op het asfaltdek van de dam
duintjes opgestoven. De zandlaag is vaak slechts
enkele decimeters dik. Op dit dunne laagje kalkrijk
zand maakt de Rietorchis samen met o.a. Harle-
kijn deel uit van de pionierbegroeiing. Op het
strand van de Slufter bij Voorne groeit de Rietor-
chis zelfs op plaatsen die soms door het zeewater
worden overstroomd.
ln de 'Flora van Nederland' (Heukels/van der Me-
ijden) wordt de Rietorchis beschouwd als onder-
soon van de Breedbladige orchis n. L D. majalis
ssp. praetermlssa. Tussen de Breedbladige- en
Rietorchis zijn echter dermate grote modologische
verschillen (biotoop, bloeitijd, biometrische data)
dat andere floristen de Rietorchis met ongevlekte
bladeren als een aparte soort beschouwen n. l. D.
praetermissa en de vorm van de Rietorchis met
gevlekte bladeren als een variëteit n. l. D.praeter-
missa var. junialis. Weer anderen gaan nog een
stap verder en vinden ook de vorm van de Rietor-
chis met gevlekte bladeren een aparte sooft n. l.

D. pardalina. De taxonomen richten hun onder-
zoek naar overeenkomsten die planten hebben.
Floristen zijn juist op zoek naar (soms kleine)
verschillen tussen de planten. Die verschillende
wijzen van benaderen van het probleem zijn de
oorzaak van de verwarring rondom de naamge-
ving.
Daarbij komt ook nog het feit dat de Rietorchis bij-
na nooit in de zuivere vorm wordt gevonden. D.
praetermissa, de Rietorchis met ongevlekte blade-
ren moet roze bloemen hebben met een honing-
merk, dat bestaat uit lijntjes, die zijn opgebouwd
uit stippen. De variëteit met gevlekte bladeren (D.
praetermissa var. junialis) moet donkerrode bloe-
men hebben met een duidelilk honingmerk, dat
bestaat uit een patroon van lusvormige lijnen. Op
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Bijenorchis - Ophrys apifera

opspuitterreinen rond Amsterdam kwamen in de
pionieÍase gescheiden populaties van Rietorchis-
sen voor met gevlekte c. q. ongevlekte bladeren.
Na een paar jaar was alles zo goed als volledig
gemengd. Het verschijnsel dat geschikte groei-
plaatsen in eerste instantie door de zuivere soor-
ten wordt bezet en dat pas later de hybriden ont-
staan werd ook beschreven door Danesch in "Die
Orchideen der Schweiz".
ln de Zeeuwse duinen groeit bijna uitsluitend de
vorm met ongevlekte bladeren met rode bloemen
met duidelijk honingmerk.
Waar D.preatermissa samengroeit met ander
Dactylorhiza's vormt ze makkelijk hybriden.

Zeedorpenlandschap
Door de invloed van de mens zijn er in de duinen
rond de zeedorpen aparte landschappen ont-
staan. Dit zeedorpenlandschap, dat nu in snel
tempo verdwijnt, is de groeiplaats van veel bijzon-
dere planten zoals b. v. het Hondskruid (Anaca-
mptis pyramidalrs). ln heel Nederland duikt het
Hondskruid regelmatig op in geringe aantallen. ln
de duinen zijn twee groeiplaatsen waar de soort
ieder jaar weer in behoorlijke aantallen voorkomt.
Hondskruid groeit bij voorkeur op de noordhellin-
gen. Door het verschil in stralingsintensiteit van de
zon op de noord- en zuidhelling van een duinvallei
ontstaan duidelijke verschillen in de begroeiing.
Op een zuidhelling zijn de verschillen in tempera-
tuur tijdens een etmaal met zonneschijn zeer groot
terwijl op dezelfde dag op de noordhelling de min.
en max. temperatuur niet zo ver uit elkaar liggen.
Op een onbegroeide zuidhelling kan de tempera-
tuur van het zand 's zomers boven de 40'C uitko-
men!
Zowel in Wijk aan Zee als in Noordwijk groeit
Hondskruid in hetzelfde biotoop met o. a. Wond-
klaver (Anthyllis vulneraria), Nachtsilene (Silene
nutans), Dauwbraam (Rubus caesius), Bitterkruid
(Picris hieraciordes), Bitterkruidbremraap (Oro-
banche picrides), Grote ratelaar (Rhinanthus an-
gustifoliusl, Grote wilde lijm (Thymus pulegioi-
des), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala
vulgaris) en Gewone hoornbloem (Cerastium fon-
tanum). Vaak is de begeleidende begroeiing al ge-
deeltelijk verdord als het Hondskruid begint te
bloeien. Het Hondskruid wordt vooral bezocht
door vlinders. Darwin heeft zelfs 23 vlindersoorten
op het Hondskruid aangetroffen. ln de duinen is
het vooral de St. Jansvlinder, het mooie zwarle
vlindeftje met rode vlekken op de vleugels, die op
Hondskruid vliegt.

De laatste orchidee in de duinen die tot bloei komt
is de Hedstschroeforchis (Spiranthes spirales). De
groeiplaatsen van de Herfstschroeforchis liggen in
de Westduinen op Goeree. Plaatselijk bekend als
de Hobbelwei. Sinds jaar en dag worden op dit ou-
de duinterrein paarden en koeien ingeschaard.
Daardoor ontstaat een kofte grasmat die licht be-
mest wordt door de ingeschaarde dieren. Op de
hellingen van de kleine duintjes is de juiste voch-
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Herfstschroeforchis - Spiranthes spirales

tigheidsgradiënt voor deze soort aanwezig. De
aantallen van de HerJstschroeforchis wisselen
sterk. Meestal zijn er tussen de 1000 en 2000
bloeiende exemplaren. De begeleidende flora van
de Herfstschroeforchis bestaat o.a. uit Zand-
blauwtje (Jasione montana), Kruisdistel (Cardu us
crispus), Gewone brunel (Prunella vulgaris),
Knoopkruid (Centaurea jacea, Gewone vleugel-
tjesbloem (Polygale vulgaris) en Dwergvlas (Fa-
diola linoides).
ln de Westduinen worden ook veel bijzondere
paddestoelen gevonden, waaronder opvallend
veel soorten Wasplaten (Hygrocybe spec.).

Een aantal orchideeënsooften komt zelden voor in
de duinen. Deze soofien worden hieronder koft
vermeld.
Aapiesorchis (O rchi s si m ia)
De Aapjesorchis is in 1905 bij Scheveningen in de
duinen gevonden en daarna verdwenen in een

herbarium. Tot nu toe zijn geen nieuwe meldingen
van de Aapjesorchis in de duinen.
B ijenorch is (Oph rys apife ra)
Favoriete groeiplaatsen van de Bijenorchis zijn
kalkrijke plaatsen, die ingrijpend door de mens zijn
beinvloed en vervolgens weer met rust gelaten.
Zo groeien er op het voormalige natuurreservaat
"de Bee/' vele Bijenorchissen. Regelmatig zijn er
meldingen van nieuwe groeiplaatsen van de Bijen-
orchis in de duinen.
Bokkenorchis (H i ma ntog lossu m h i rci n u m)
ln deze eeuw zijn de volgende meldingen van een
bloeiende Bokkenorchis in de duinen bekend:
1906 Santpoort, 1931-1936 Rockanje, 1937 Goe-
ree, 1948 Rockanje, 1981 Katwijk aanZee, 1994
lJmuiden. Deze voor de duinen zeldzame plant
werd bij Katwijk aangetroffen op droge humeuze
grond in gezelschap van Geel walstro (Galium
verum ssp. maritimum), Gewone rolklaver (Lofus
corn i cu latu s), Rimpel roos (Rosa ru gosa), Duinriet
(Calamagrostis epigejos) en Helm (Ammophila
arenaria).
Poppenorchis (Aceras anth ropoph o ru m)
Tussen 1968 en 1971 zijn op Voorne een aantal
Poppenorchissen gevonden. ln 1992 werd de
soort ook aangetroffen in de Haarlemse duinen op
een open, grazige noordwesthelling in een zee-
dorpenlandschap. Begeleidende flora: Kleine pim-
pernel (Sanguisorba minoÌ¡, Echt bitterkruid (PÊ
cris hieracioides), Fakkelgras (Koeleria
macrantha), Kruipend stalkruid (Ononis repens)
en Maanvaren (Botrychium lunaria).
Sof daatje (Orch is mi I ita ri s)
Het Soldaatje is tweemaal in het deltagebied, een-
maal bij Den Haag en eenmaal in het Haarlemse
duin waargenomen. De laatste waarneming stamt
van de Plantenwerkgroep Voorne in juni 1975.
Veenmosorchis (Hammarbya pal u dosa)
Het biotoop van de Veenmosorchis wordt ge-
vormd door natte duinvalleien. Door de ontwate-
ring van de duinen is de soort waarschijnlijk voor
het duingebied verloren gegaan. ln de jaren zestig
is op de Koegelwieck op Terschelling de soort
(voor het laatst?) waargenomen op een veenmos-
bult in een vochtige duinheide.
Vogelnestje (Neotti a n idus-avisl
Het Vogelnestje is een echte bosplant. De plant
groeit bij voorkeur schaduwrijke bossen. Het Vo-
gelnestje is vroeger op veel plaatsen in de duinen
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aangetroffen. ln de duinen bij Bergen werd de
plant in 1983 voor het laatst aangetroffen. Zelf
vond ik in 1997 een prachtig bloeiend exemplaar
op Voorne. De vindplaats bevindt zich echter in de
nabijheid van de de heemtuin van de Tenellaplas
waar veel orchideeën zijn aangeplant. lk heb daar-
om twijfels of het hier om een natuurlijke vestiging
gaat.
Wit bosvogellje (Cephalanthera longifolia)
ln Gorteria wordt melding gedaan van een vondst
van het Witte bosvogeltje in de duinen t. n. v. Pet-
ten. Op 20 mei 1985 werd daar een bloeiend
exemplaar aangetroffen in een begroeiing van
Kruipwilg (Salix repens), Grote ratelaar (Rhinan-
thus angustifolius), Braam (Rubus caesius),
Maanvaren (Botrychium lunaria), Stofzaad (Mo-
notropa hypopithys), Dopheide (Erica tetralix) en
Tormentil (Pote nti I la e recta).

Tabellen:

De metingen zijn op dezelfde wijze uitgevoerd als
bij de onderzoeken, waarvan de resultaten gepu-
bliceerd zijn in het Journal Europäischer Orchi-
deen en in Les Naturalistes Belges. De resultaten
van de volgende tabellen kunnen daarom vergele-
ken worden met de in bovengenoemde tijdschrif-
ten gepubliceerde gegevens.
De metingen zijn uitgevoerd op vers materiaal.

Tabel 1

Een vergelijking van de maten van D. incarnata

planten van een klassieke groeiplaats, de Vlieg-
veldvallei in Oostvoorne en van een recente groei-
plaats, de oevers van het Oostvoornse meer.
Op de Vliegveldvallei groeit D. incarnata var. du-
nensrs en langs de oevers van het Oostvoornse
meer D. incarnatavar. lobelii.
Uit de tabel blijkt dat D.incarnata var. lobelii plan-
ten gemiddeld bijna 2 x zo groot zijn als D. incar-
nata var. dunensis. Ook heeft de var. lobelli meer
en grotere bloemen dan de var. dunensis.

Tabel 2
Een vergelijking van D. majalis planten van een
groeiplaats in het binnenland, het Merrevliet op
Voorne en van een groeiplaats in de duinen op
Schiermonnikoog.
Uit de gegevens blijkt dat de duinplanten veel klei-
ner zijn dan de planten uit het Merrevliet. Opval-
lend is dat de bloemen van de planten uit het duin
en in het binnenland ongeveer even groot zijn.

Tabel 3
Een vergelijking van D. maculata afkomstig van de
klassieke groeiplaats de Bruuk in Groesbeek en
van een groeiplaats in de duinen van Terschelling.
Uit de gegevens blijkt dat de duinplanten gemid-
deld veel kleiner zijn dan de planten uit de Bruuk.
De duinplanten hebben veel echter meer bloe-
men. Die bloemen zijn daarbij ook ca. 2ío/o gtotet
dan de bloemen van planten uit de Bruuk.

Voor de tabellen zie de volgende 3 pagina's.
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Tabel 1, Kenmerken Dactylorhiza incarnata

Datum
Vindplaats

Hoogte van de plant
Aantal bladeren
Lengte van het onderste blad
Breedte van het onderste blad
Lengte van het op één na onderste blad
Breedte van het op één na onderste blad
Afstand van de grootste breedte tot de
basis van het één na onderste blad
Lengte van het bovenste blad
Afstand tussen de bovenste bladeren
Stengeldiameter onder de bloeiaar
Stengeldiamter boven het onderste blad
Aantal bloemen
lengte van de bloeiaar
Lengte van de bloeiaar van de
5 onderste bloemen

Maten van de 4e bloem van onderen

Lengte van de bractee
Breedte van de braktee
Lengte van het het vruchtbeginsel
Lengte van de zijdelingse sepalen
Breedte van de zijdelingse sepalen
Petaallengte
Petaalbreedte
Lengte lip
Lengte van de zijlobben vanaf de lipbasis
Lengte van de middenlob
Lipbreedte
Basisbreedte van de middenlob
Spoorlengte
Doorsnede van de spoor

12.88
5.07
6.69
1.74
9.72
2.O1

23.49
5.31

11 .69
2.41

15.21
2.80

3.52
0.91
3.93
0.57
3.34
0.56

cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
mm
mm

cm

cm

4 juni '1992

Vliegveldvallei
Oostvoorne

n=31
gem. st.dev.

1.77
0.68
2.08
0.54
1.43
0.40

1.79
4.57
0.34
5.25
7.50

39.50
6.59

1.01 o.2

0.40
1.43
0.22
1.22
2.09

12.89
1.45

0.59
1.95
0.83
2.00
2.19

20.26
1.49

4juni 1992
Rond Oost-

voornse meer
n=49

gem st.dev.

3.19
6.86
1.93
6.83
8.76

46.61
8.34

1.4 0.45

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

22.07
4.36

12.57
7.14
2.68
5.82
't.96

6.71
4.08
1.17
6.36
1.78
8.21
2.50

4.22
0.56
1.66
0.62
0.43
0.85
0.49
0.68
0.39
0.22
0.59
1.09
0.98
0.41

29.56
5.06

13.50
7.97
3.13
6.88
2.63
7.59
4.81
1.19
7.63
2.84
7.71

3.16

6.39
0.89
2.06
0.76
0.51
0.66
0.59
0.73
1.01

0.18
1.03
1.26
1.76
0.56
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Tabel 2. Kenmerken Dactylorhiza majalis

Datum
Vindplaats

Hoogte van de plant
Aantal bladeren
Lengte van het onderste blad
Breedte van het onderste blad
Lengte van het op één na onderste blad
Breedte van het op één na onderste blad
Afstand van de grootste breedte tot de
basis van het één na onderste blad
Lengte van het bovenste blad
Afstand tussen de bovenste bladeren
Stengeldiameter onder de bloeiaar
Stengeldiamter boven het onderste blad
Aantal bloemen
lengte van de bloeiaar
Lengte van de bloeiaar van de
5 onderste bloemen

Maten van de 4e bloem van onderen

Lengte van de bractee
Breedte van de braktee
Lengte van het het vruchtbeginsel
Lengte van de zijdelingse sepalen
Breedte van de zildelingse sepalen
Petaallengte
Petaalbreedte
Lengte lip
Lengte van de zijlobben vanaf de lipbasis
Lengte van de middenlob
Lipbreedte
Basisbreedte van de middenlob
Spoorlengte
Doorsnede van de spoor

4.60
4.75
1.86
5.12
6.68

30.75
7.50

0.64
1.42
1.69
1.12
1.56
6.16
1.86

2.67
4.03
'1.28

4.35
4.00

17.80
4.79

cm

cm
cm
cm
cm

cm
cm
cm
mm
mm

cm

cm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

31.17
5.78
9.25
2.83

12.17
2.79

24.25
5.78

12.94
10.19

3.51
6.37
3.31
7.47
6.86
2.50

10.57
2.80
8.99
2.63

3.38
o.42
1.09
o.4'l
1.28
0.46

2.79
0.70
0.90
0.33
1.55
o.32

29 mei 1993
Merrevliet

n=31
gem. st.dev.

'13 mei 1992
Schiermonnikoog

n=49
gem. st.dev.

13.36
4.90
5.17
1.93
7.22
2.09

0.64
o.76
0.66
0.86
0.65
4.56
0.84

1.07 0.371.64 0.47

3.14
1.16
1.96
1.25
0.49
0.48
0.25
o.82
1.08
0.99
1.70
0.57
1.27
0.17

21.60
4.62

12.54
9.80
3.08
7.04
2.55
8.57
6.85
3.06

10.25
2.50
7.90
2.68

4.50
0.69
1.62
0.75
0.66
0.58
0.58
0.99
0.65
0.86
0.82
0.59
1.15
0.46
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Tabel 3. Kenmerken Dactylorhiza maculata

Datum
Vindplaats

Hoogte van de plant
Aantal bladeren
Lengte van het onderste blad
Breedte van het onderste blad
Lengte van het op één na onderste blad
Breedte van het op één na onderste blad
Afstand van de grootste breedte tot de
basis van het één na onderste blad
Lengte van het bovenste blad
Afstand tussen de bovenste bladeren
Stengeldiameter onder de bloeiaar
Stengeldiamter boven het onderste blad
Aantal bloemen
lengte van de bloeiaar
Lengte van de bloeiaar van de
5 onderste bloemen

Maten van de 4e bloem van onderen

Lengte van de bractee
Breedte van de braktee
Lengte van het het vruchtbeginsel
Lengte van de zijdelingse sepalen
Breedte van de zijdelingse sepalen
Petaallengte
Petaalbreedte
Lengte lip
Lengte van de zijlobben vanaf de lipbasis
Lengte van de middenlob
Lipbreedte
Bas¡sbreedte van de middenlob
Spoorlengte
Doorsnede van de spoor

cm

cm
cm
cm
cm

14juni 1992
Groesbeek

ll=21
gem. st.dev.

44.42
7.90

10.66
1.79

12.99
1.71

5.36
2.22
2.68
2.76
3.44

33,00
7.58

1.42
0.51
0.93
o.44
0.98

10.50
2.O5

1.59 0.47

8.22
1.14
2.2
0.54
2.92
0.43

29.69
4.90

10.95
2.16

13.99
2.17

22 juni 1 995
Terschelling

n=14
gem. st.dev.

5.58
0.70
3.52
0.40
3.83
0.33

4.70
7.98
2.49
4.05
6.22

45.00
6.39

cm
cm
cm
mm
mm

2.52
3.71
1.60
0.90
1.04

20.67
1.74cm

cm 0.93 o.21

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

15.06
2.86
9.76
8.46
2.19
6.58
2.37
8.52
8.19
2.59

11 .69
2.60
8.62
1.68

3.58
0.80
1.29
0.80
0.46
0.68
0.50
1.22
0.98
0.93
1.15
0.37
1.09
0.36

19.80
3.73

13.60
10.81

3.21
8.01
2.79

10.58
10.98

1.98
13.56
2.64
8.55
1.81

4.71
0.48
1.87
1.26
0.44
1.18
0.71
0.61
1.02
0.65
1.36
0.51
1.61

0.23
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Een korte reis naar Turkije, een reisverslag

C. A. J. Kneurz

Samenvatting

i ledio maart 1998 werden enkele orchideeën-
lVlsoorten in Turkije bestudeerd. Aangetroffen
werden onder meer de vroegbloeiende soorten
Ophrys cinereophila, Ophrys climacis, Ophrys la-
biosa, Ophrys lesbis, Ophrys iricolor, Ophrys hete-
rochila, Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera
en Orchis papilionacea subsp. schirwanica. Ophrys
isaurawerd op een nieuwe groeiplaats bestudeerd.
Ook werden er overgangspopulaties van Ophrys
mammosa en Ophtys transhyrcana gevonden. Bo-
vendien werd Ophrys israelitica, ver buiten haar be-
kende groeiplaatsen in het oosten van Turkije, nabij
Antalya op verscheidene plaatsen ontdekt.

Summary

ln Turkey some orchid species were studied Mid-
March 1998. Among others the early flowering
species Ophrys cinereophila, Ophrys climacis,
Ophrys labiosa, Ophrys lesbis, Ophrys iricolor,
Ophrys heterochila, Ophrys speculum, Ophrys
tenthredinifera and Orchis papilionacea subsp.
schirwanica were observed. Ophrys isaura was
discovered on a new locality. Also some transition-
al populations between Ophrys mammosa and
Ophrys transhyrcana were found. Moreover Oph-

rys israelitica was discovered on a number of lo-
calities in the neighbourhood of Antalya, far outs-
ide its known localities in East Turkey.

Zusammenfassung

Mitte März 1998 wurden einige Orchideenarten in

der Türkei studieft. Beobachtet wurden unter an-
deren die frühblühenden Arlen Ophrys cinereo-

phila, Ophrys climacis, Ophrys labiosa, Ophrys
lesbis, Ophrys iricolor, Ophrys heterochila, Ophrys
speculum, Ophrys tenthredinifera und Orchis pa-
pilionacea subsp. schirwanica. Ophrys isaura wur-
de an einem neuen Wuchsort beobachtet. Auch
wurden Übergangspopulationen zwischen Ophrys
mammosa und Ophrys transhyrcana gefunden.
Außerdem wurde Ophrys israelitica, weit außer-
halb ihrer bekannten Standorte im Osten der Tür-
kei, in der Nähe von Antalya, an verschiedenen
Stellen entdeckt.

lnleiding

ln verband met het ontbreken van enkele dia's
voor mijn boek over de orchideeën van Turkije als-
mede bestudering van een aantal vroegbloeiende
taxa, werd besloten om een extra studiereis naar
Turkije te ondernemen en wel in de omgeving van
Antalya. Samen met de voorzitter van de Werk-
groep Europese Orchideeën, dhr. P. Brederoo,
werd de reis gemaakt.

Na een voorspoedige vlucht van Amsterdam naar
Antalya werden op de eerste dag, in de omgeving
van de luchthaven, enkele terreinen bezocht,
enerzijds om te controleren hoe ver de vegetatie al
was voortgeschreden, anderzijds om hier Orchis
papilionacea subsp. schirwanica Ie vinden. ln
1996 was deze ondersoort voor het eerst in deze
omgeving waargenomen. Aangezien dit taxon
vanouds vanaf de provincie Gaziantep en verder
oostelijk in Turkije voorkomt, was het wenselijk de
status van deze planten naderte onderzoeken. ln-
derdaad werd de ondersoort nabij Antalya gevon-
den, maar gezien de zuidelijke expositie van het
terrein, alsmede de ligging op zeeniveau, waren
de planten al ver uitgebloeid en kon de status niet
meer met zekerheid bevestigd worden.
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De volgende dag was het de bedoeling om enkele
groeiplaatsen van Ophrys climacis te bestuderen.
Deze nieuwe soort was enkele weken daarvoor
beschreven en natuurlijk belangrijk voor het boek
'Die Orchideen der Türkei'; het is immers niet de
bedoeling, dat als een boek verschijnt, het al niet
meer up-to-date is. ln ieder geval waren bij het ar-
tikel de GPS-coördinaten afgedrukt, waardoor de
vindplaatsen redelijk eenvoudig te vinden waren.
Bovendien had het echtpaar Rückbrodt (Lampert-
heim) een week tevoren enkele groeiplaatsen ge-
vonden. Met hun schetsen en mijn GPS-ontvan-
ger zou het geen probleem mogen zijn deze
nieuwe soort te lokaliseren. En inderdaad werd
Ophrys climacis vrijwel direct gevonden. De
meeste vindplaatsen van deze soort bevinden
zich in lichte naaldbossen aan de zuidzijde van de
weg die van Kemer in het Sapandere-dal in de
richting van Kuzdere voert. Op de eerste vind-
plaats, die ons door Rückbrodt was aangegeven,
vonden wij inderdaad een plant in beginnende
bloei, op elke volgende plek iedere keer slechts
één exemplaar. Daarna zijn wij zelf verder gaan
zoeken en vonden op twee nieuwe vindplaatsen,
respectievelijk één en drie planten. Deze exem-
plaren waren begin maart in volle bloei, ondanks
het feit dat de groeiplaats ongeveer 400 m boven
zeeniveau ligt. Dezelfde dag werd getracht de /o-
cus classicus van Ophrys climacis te lokaliseren.
Met behulp van GPS is dat mogelijk, maar het
bleek toch uitermate moeilijk om met behulp van
bekende UTM-coördinaten deze vindplaats op te
sporen. Maar na enige tijd en aan de hand van
een onnauwkeurig beschreven vindplaatsaandui-
ding werd de desbetretfende groeiplaats gevon-
den. Er werd een krachtig exemplaar in volle bloei
aangetroffen en zoals het voor Turkije kenmer-
kend is, daarna na intensief zoeken geen enkele
plant meer.
ln hetzelfde gebied werd wel een relatief grote
populatie van Ophrys heterochila gevonden, bo-
vendien vele uitlopende exemplaren van Limodo-
rum abo¡ùivum.
Het blijkt dal Ophrys climacis een uitermate zeld-
zame soort is. Op alle vindplaatsen werden nooit
meer dan vier planten gevonden. De soorl bloeit
zeer vroeg. Vanaf begin maart zijn de planten
reeds in volle bloei, eind maart zijn ze volledig uit-
gebloeid. De soort vormt grote bloemen en hoort

thuis in he| Ophrys lycia-, Ophrys lesbis- en Oph-
rys lucis-complex. Bijzonderheden over deze
soorten worden uitvoerig in het boek 'Die Orchi-
deen der Türkei' behandeld.
Ophrys heterochila komt in Turkije in het zuidwes-
ten voo¡ daarnaast voornamelijk nog op Rhodos.
De soort bloeit vrij vroeg, hetgeen ook op de vind-
plaats bij Kuzdere het geval was. Helaas werd ook
vastgesteld dat planten van deze soort op enkele
plaatsen volledig waren uitgegraven.

Op de tweede dag werden enkele vindplaatsen
oostelijk van Antalya bezocht. Het betreft hier een
gebied met kalkrijke ondergrond, waar reeds be-
gin maart enkele orchideeënsoorten in volle bloei
stonden. Bovendien werd in dit gebied in 1996 Or-
chis papilionacea subsp. schirwanica gevonden.
De interessantste vindplaats in dit gebied bevindt
zich in de omgeving van Bucakseyhler, noordelijk
van Manavgat. Na een intensieve speurtocht wer-
den hier op I maart diverse soonen orchideeën
gevonden, waaronder verschillende Ophrys-soor-
ten, zoals Ophrys bremifera, Ophrys iricolor, Oph-
rys israelitica, Ophrys speculum en Ophrys tenth-
redinifera. Ophrys iricolor stond in volle bloei,
Iewvijl Ophrys israelitica reeds op haar retour was.
Het is opmerkelijk, dat Ophrys israelitica zo ver
westelijk bij Manavgat voorkomt. Dit was niet be-
kend. Tot dan toe lagen de meest westelijk gele-
gen bekende vindplaatsen bij Adana en rijke groei-
plaatsen waren ook bekend uit de provincie Hatay.
Door haar vroege bloeitijd wordt Ophrys israelitica
slechts zelden waargenomen en in april en mei,
als de meeste orchideenliefhebbers Turkije be-
zoeken, is de soort reeds geheel uitgebloeid en
ook niet meer herkenbaar.
Evenals Ophrys speculum is Ophrys tenthredinif-
era een vroeg bloeiende soort. Van belang was
vooral de vondst van deze laatste soort. Jaren ge-
leden werd deze bij Sorgun, zuidelijk van Manav-
gat, gevonden. Samen met de nieuwe vindplaats
zijn dit de tot dusver meest oostelijk gelegen be-
kende groeiplaatsen van deze soort. Vanwege het
vroege tijdstip van ons bezoek waren enkele
exemplaren van Ophrys tenthredinifera schitte-
rend in bloei, andere daarentegen waren reeds
gedeeltelijk uitgebloeid.
Zoals reeds vermeld, vonden wij hier ook Orchis
papilionacea subsp. scñlrwanrba in slechts twee
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Linksboven:
Ophrys hete-
rochila Torba
(Mugta)
1 2-03-1 998
(c. A. J.
Kreutz)

Rechtsboven:
Ophrys lesbis
Torba (Mugla)
12-03-1998
(c. A. J.
Kreutz)

Linksonder:
Ophrys clima-
cis Kuzdere
(Antalya)
8-03-1998
(C. A, J,
Kreutz)

Hechtsonder:
Ophrys tenth-
redinifera Bu-
cakseyhler
(Antalya)
9-03-1998
(c. A. J.
Kreutz)
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exemplaren. Helaas kon niet met zekerheid vast-
gesteld worden of het hier ook werkelijk deze on-
dersoort betreft. ln ieder geval wijken de planten af
van die ik in het oosten van Turkije en in lsraël be-
studeerd heb. Wellicht betreft het hier overgangs-
vormen tussen Ophrys papilionacea subsp. hero-
ica, die in West- en Zuidwest-Turkije voorkomt en
Orchis papilionacea subsp. schirwanica. Nader
onderzoek zal hier zeker nog nodig zijn.
Op dezelfde vindplaats werd ook Ophrys mammo-
sa in verschillende exemplaren aangetrotfen. Na
bestudering van de planten en discussie met
Rückbrodt bleek het hier om een overgangspopu-
latie van Ophrys mammosa en Ophrys transhyr-
canale gaan. Zoals bekend, koml Ophrys mam-
mosa in het westelijke deel van Turkije voor,
namelijk vanaf het Europese deel tot in het Zuid-
westen. Het verspreidingsgebied van Ophrys
transhyrcana strekt zich in Turkije uit vanaf Adana
en verder oostelijk. Vindplaatsen met planten, die
de typische kenmerken bezitten, bevinden zich
hoofdzakelijk in de provincie Hatay. Tussen beide
gebieden in ligt bovengenoemde vindplaats. Ook
in de naaldbossen links en rechts aan de weg van
Manavgat naar Aksek¡ werden verscheidene
groe¡plaatsen van deze overgangspopulaties ge-
vonden. Bovendien werd hier ook op diverse
plaatsen Ophrys israeliticawaargenomen, waaruit
blijkt dat deze vroegbloeiende soort toch redelijk
verspreid in deze omgeving voorkomt.
ln dezelfde streek werden op een begraafplaats
nabij Colakli ook nog enkele exemplaren van mo-
gelijke overgan gsvormen tussen Ophrys papi I io n-
acea subsp. heroica en Orchis papilionacea sub-
sp. sch¡rwanica gevonden. Door Rückbrodt
werden van enige bloemen bloemanalyses ge-
maakt en naar de eerste resultaten te oordelen
betreft het hier zeker geen Ophrys papilionacea
subsp. herolca.

De volgende dag werd besteed aan bestudering
van enkele terreinen in de omgeving van Olym-
pos, een gebied ten zuidwesten van Antalya. De-
ze gebieden werden door de auteur reeds in voor-
gaande jaren bezocht, gemiddeld meestal echter
een maand later. Vanwege het vroege tijdstip kon
Barlia robertiana nu in volle bloei gefotografeerd
worden. De meeste van deze planten groeien op
een verlaten begraafplaats, die plaatselijk door

opslag van struweel en houtige gewassen venruil-
derd is. Op dergelijke plaatsen zijn meestal de
meeste orchideeën te vinden.
ln de directe omgeving bevinden zich vele gebie-
den, waar orchideeën te vinden zijn, zoals de
eveneens vroeg bloeiende Ophrys cinereophila,
die begin april reeds volledig uitgebloeid is. Oph-
rys cinereophila werd korl geleden door Paulus
(1998) beschreven. De soort is reeds lang bekend
en werd voorheen Ophrys cinereophila-/usca ge-
noemd. De planten zijn klein en de bloemen beho-
ren tot de kleinste van het Ophrys fusca-complex.
ln de omgeving van Olympos is de soort niet zeld-
zaam en treedt vaak in groepjes van zo'n 20 plan-
ten op.
Eveneens in het gebied aanwezig is Orchis sy-
r¡aca, die ook reeds vanaf begin maafi bloeit. On-
geveer een maand later bloeien op deze vind-
plaatsen vele andere soorten orchideeën.
ln de directe omgeving werden bovendien nog
twee planten van Ophrys labiosa gevonden, een
soort die door de auteur (Kreutz, 1997) beschre-
ven werd. Ophrys labiosa vertoont kenmerken van
Ophrys ferrum-equinum, maar is door haar zeer
grote bloemen, haar vroege bloeitijd en de don-
kerbruin gekleurde lip met naar voren gebogen zij-
randen, duidelijk van deze soort te onderscheiden.

Enkele jaren geleden werd nabij Bodrum Ophrys
/esbis gevonden, een soort die vooral op Lesbos
voorkomt en ook van dit Griekse eiland beschre-
ven werd. Begin april 1997 werd de vindplaats bij
Bodrum door de auteur bezocht, maar door het
warme weer van dat voorjaar was de bloeitijd van
de planten reeds ver voortgeschreden en waren
slechts alleen nog de topbloemen in open. Daar-
om werd besloten deze vindplaats op 12 maart
1998 nogmaals te bezoeken. Daarvoor moest
over Turkse prov¡nciale wegen een afstand van
430 km gereden worden, bovendien met het ge-
vaar, dat de planten wegens het vroege tijdstip
nog in knop stonden. Na een rit van meer dan vijf
uur bleek dat de eerste planten reeds in bloei ston-
den, enkele planten zelfs in volle bloei. Bovendien
was het terrein, een vrij kleine helling met een rui-
ge vegetatie, nog onbegraasd, waardoor de plan-
ten in onbeschadigde toestand werden aangetrof-
fen. ln 1997 werd het terrein namelilk intensief
door koeien begraasd waardoor de meeste plan-
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ten aanzienlijke schade opgelopen hadden. ln to-
taal werd een 50-tal exemplaren geteld, waarvan
de helft nog in knop was. Buitengewoon interes-
sant was de vondst van een apochroom exem-
plaar van Ophrys /esbls. De plant had reeds twee
bloemen geopend. Op het tegenoverliggende ter-
rein werden nog Barlia robertiana, Ophrys bremi-
fera, Ophrys umbilicata en Orchis papilionacea
subsp. herolca gevonden. lntussen werden van
Ophrys /esbls andere vindplaatsen in de omge-
ving van Bodrum ontdekt.

ln 1997 werd door Ferrari & Wakely (schrift. me-
ded., 1997) een nieuwe groeiplaats van Ophrys
isaura ontdekL. Ophrys isaura is wellicht de zeld-
zaamste orchideeënsoort van Klein-Azië en tot
1997 was zij alleen bekend van enkele vindplaat-
sen ten zuiden van Gülnar in de provincie lcel.
Door intensivering van de landbouw en het uitste-
ken van de plant ten behoeve van salep was
Ophrys isaurabij Gülnar uiterst zeldzaam gewor-
den. Uitermate belangrijk is dan ook de vondst van
de soort ongeveer 400 km westelijk van haar be-
kende groeiplaatsen. De vindplaats, die zich bij
Kuyucak ten noorden van Cevizli bevindt, was
snel gevonden. De planten groeien hier op vochti-
ge plaatsen langs een beek, die in het voorjaar
smeltwater uit de bergen afvoeft, ideale omstan-
digheden voor Ophrys isaura, die graag vochtig
staat. Maar wat bleek: precies op de groeiplaats
van Ophrys isaurawas met een graafmachine een
kuil gegraven, waarin het smeltwater (drinkpoel
voor vee) opgevangen wordt. Daardoor was de
halve populatie verdwenen en de rest zal vermoe-
delijk door het vee vertrapt worden.

Op de laatste dag werd nog een terre¡n tussen An-
talya en Manavgat bezocht. Geheel toevallig von-
den wij hier een zeer rijke groeiplaats van Ophrys
israelitica waaruit blijkt, dat deze soort in de om-
geving van Antalya toch een verspreidingszwaar-
tepunt bezit. Op dezelfde vindplaats werden ook
Ophrys sicula en Ophrys iricolor gevonden. Vooral
Ophrys slcula was hier met honderden exempla-
ren venegenwoordigd.

Hieronder zijn alle belangrijke vindplaatsen, met
onder meer de gevonden taxa opgenomen, die tij-
dens deze reis werden bezocht. Sommige taxa,

vermeld in onderstaande lijst, werden gedurende
de tweede week van maart 1998 niet bloeiend
aangetroffen, maar op andere reizen in Turkije.

N830.45: Torba (Mugla); olijfboomgaarden met
grazige onderbegroeiing op kalk; 7.4.1997,
1 2.3.1 998; 50 m (7 km N Bodrum) . Barlia roberiia-
na, Neotinea maculata, Ophrys heterochila, Oph-

rys homeri, Ophrys lesbis, Ophrys /esbrs (geel),
Ophrys bremifera, Ophrys reinholdii, Ophrys sicu-
la, Ophrys umbilicata, Orchis italica, Orchis papi-
lionacea subsp. herorba, Serapias bergonii.

TF72.O9'. Yenbey (Antalya); wegberm; 10.3.1 998;
200 m (13 km NO Kumluca). Ophrys bremifera,
Ophrys labiosa.

1F72.35'. Olympos (Antalya); weidegebied met
dennenbossen; 18.4.1997, 10.3.1998;235 m (14
km O Kumluca). Limodorum abortivum, Ophrys
cinereophila, Ophrys heterochila, Ophrys minoa,
Ophrys phaseliana, Ophrys sicula, Orchis anatoli-
ca, Orchis sancta, Orchis syriaca, Serapias ber-
gonii, Spiranthes spiralis.

TF72.44: ÇavuE-Olympos (Antalya); dennenbos
met grazige open plekken; 5.4.1997, 10.3.1998;
260 m (13,0 km ONO Kumluca). Barlia robertiana,
Ophrys leucadica, Ophrys minoa, Orchis syriaca.

TF75.35: Kuzdere, Sapandere-dal (Antalya); den-
nen-cipressenbos; 8.3.1998, 200 m (5 km W Ke-
mer). Ophrys climacis.

TF75.36: Kuzdere, Sapandere-dal (Antalya); den-
nen-cipressenbos; 8.3.1998, 260 m (6 km W Ke-
mer\. Ophtys climacis.

TF75.37: Kuzdere, Sapandere-dal (Antalya); den-
nen-cipressenbos; 8.3.1998, 300 m (8 km W Ke-
mer). Ophrys climacis.

TF75.44: Açlanbucak (Antalya); open dennenbos
met vochtige, grazige plekken; 8.3.1998; 450 m (5
km W Kemer) . Limodorum abortivum, Ophrys cli-
macis, Orchis anatolica.

TF75.80: Kuzdere, Karataçlar (Antalya); dennen-
bos met grazige, vochtige plekken; 8.3.1998, 70 m
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(5 km ZW Kemer). Limodorum abortivum, Ophrys
cl imaci s, Oph rys hete rochi la.

UF48.38: Taça$l (Antalya); grazig braakliggend
land met verspreid staande dennen; 14.3.1998; 50
m (13 km O Serik). Ophrys iricolor, Ophrys israeli-
tica, Ophrys sicula.

UF57.06: Çolakli (Antalya); begraafplaats met
dennen en struikgewas; 8.3.1998, 10 m (10 km
NW Manavgat\. Orchis papilionacea subsp. schrr-
wanica (?).

UF57.63: Titreyengöl (Antalya); heuvelachtig duin-
landschap met verspreid staande dennen;
9.3.1998, 20 m (3 km W Manavgal). Ophrys hete-
rochila.

UF67.17: Bucakçeyhler (Antalya); open dennen-
bos; 9.3.1998; 170 m (6 km NW Oymapinar).
Ophrys bremifera, Ophrys iricolor, Ophrys israeli-
tica, Ophrys speculum, Ophrys tenthredinifera,
overgangen tussen Ophrys mammosa en Ophrys
transhyrcana, Orchis papilionacea subsp. schrr-
wanica (?).

UF86.28: Manavgat-Akseki (Antalya); open den-
nenbos; 9.3.1998; 300 m (17 km O Manavgat).
Overgangen tussen Oph4zs mammosa en Ophrys
transhyrcana, Ophrys israelitica.

UF97.13: Manavgat-Akseki (Antalya); kleine met
dennen en verschillende struiken begroeide top-
pen;30.3.1997,9.3.'1998;330 m (28 km ONO Ma-

navgat). Ophrys iricolor, overgangen tussen Oph-
rys mammosa en Ophrys transhyrcana, Orchis
papilionacea subsp. schlrwa nica (?).

UG82.63: Kuyucak (Antalya); open dennenbos
met vochtige plaatsen aan beek; 13.3.1998, 1'120
m (15 km NNW Akseki). Ophrys isaura.
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De Provence

Mevn. F. KenRel¡¡¡rs-vn¡r uurrel

Summary

The author visited the southern part of France
I several times. She gives a description of the

area and a survey of the presence and distribution
of the indigenous orchids, observed in 1993 and
1 996.

Zusammenfassung

Die Autorin besuchte mehrmals Südfrankreich.
Sie gibt eine Charakteristik des Gebietes und ei-
nen Uberblick der dofi in den Jahren 1993 und
1996 beobachteten Orchideen mit Bemerkungen
über Vorkommen und Verbreitung.

lnleiding

ln 1996 was Zuid-Frankrijk ons reisdoel. Het werd
zowel een toeristische als een orchideeënvakan-
tie. ln totaal waren we bijna zes weken ondenrueg,
van 26 april tot 2 juni 1996, en er werd 5698 km af-
gelegd.
Wegens het slechte weer bleven we voor het
grootste gedeelte aan de kust kamperen. Maar de
besneeuwde toppen, die vanaf enkele kustplaat
sen al zichtbaar zijn, kan men in nog geen halve
dag bereiken.

We kozen voor de Provence omdat deze streek
zoveel te bieden heeft. Eerst en vooral hebben
we, voor wie van water houdt, de Middellandse
Zee. Haar kleur heet in elk odelied azuurblauw,
terwijl de schilders veelal van kobaltblauw spre-
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ken. Maar de Mediterranee kan net zo sterk van
kleur verschillen als elke andere zee, afhankelijk
van de lucht en het licht erboven.
Het water is ondanks verontreinigingen tamelijk
helder vergeleken met dat van de Noordzee. Dat
komt doordat er minder slibdeeltjes en algen in
zweven. Getijdebeweging is er nauwelijks. Onder
normale omstandigheden staat het water bij vloed
slechts 25 cm hoger dan bij eb.
Maar de Provence biedt veel meer dan water. Rust-
zoekers en natuurliefhebbers komen aan hun trek-
ken in de prachtige wandelgebieden van het Massif
des Maures, de Calanques, het Massif de I'Esterel
en in het unieke reservaat van de Camarque.
Tussen het groen liggen de typisch Provençaalse
dorpjes met hun oude trapstraatjes, poortjes en
kerkjes, waar de tijd eeuwenlang lijkt te hebben
stilgestaan.
Ook het minder spectaculaire, maar zeer karakte-
ristieke Provençaalse landschap van het Plateau
de Vaucluse en het Luberon-gebergte zal menig
wandelliefhebber kunnen bekoren. Daar wordt de
wilde vegetatie van de kalksteengronden afgewis-
seld met wijngaarden, lavendelvelden en bloe-
mencultures.
Het Zuid-Franse kustgebied is bovendien een ide-
aal oord voor kunstminnaars. Op het kruispunt van
wegen, waar tal van volkeren elkaar door de eeu-
wen heen ontmoetten en waar kunstenaars als
Van Gogh, Cezanne, Matisse en Picasso inspira-
tie vonden, kunnen ze sporen van uiteenlopende
beschavingen ontdekken.

Bouches du Rhône

We begonnen de verkenning van het Zuid-Franse
landschap in de Bouches du Rhône. De delta van
de Rhône vormt een duidelijke scheiding tussen
het oostelijke en het westelijke deel van de Franse
kust. Het is vooral het westelijke gedeelte waar we
vertoefden.
ln de tijd dat de kust van de Middellandse Zee
verder naar het noorden lag, deponeerden de
Rhône en de Durance hun sedimenten op de
plaats waar nu de vruchtbare vlakte van het Com-
tat Venaissin ligt. Ook de zuidelijker gelegen vlak-
tes, zoals de Crau, zijn door afzettingen van deze
rivieren ontstaan. Dat de vlaktes geen eindeloos

en saai landschap vormen, is mede te danken aan
de oude kalksteenheuvels zoals de Alpilles en de
Montagnettes.

De Alpilles vormen een geisoleerd heuvelland-
schap midden in de Rhônevallei. Het grillige, dro-
ge kalksteenlandschap is omringd door wijngaar-
den, dennen en amandelbomen. Veel olijfgaarden
zijn veruvilderd. Het door kunstenaars door de eeu-
wen heen beminde landschap wordt wel eens het
hart van de Provence genoemd.

Als eerste verblijfplaats kozen we Fontvieille. ln
Fontvieille staat de molen van Daudet, het aqua-
duct van Barbegal en een oude Romeinse maal-
derij.
Het schilderachtige St-Rémy, aan de voet van de
Alpilles, dankt zijn bekendheid in Nederland voor-
al aan het verblijf van Vincent van Gogh in de na-
burige inrichting voor geesteszieken. Van de schil-
der kennen we onder meer de boulevard van
St-Rémy, maar in het plaatsje zelf herinnert niets
aan zijn verblijf.
Eén van de toeristische bezienswaardigheden in
St-Rémy is de Arc Municipal. De stadspoort van
Glanum, één van de oudste bewaard gebleven
Romeinse poorten.
Les Baux, de stad tussen de rotsen, is door haar
ligging, sfeer en historie één van de bezienswaar-
digste plaatsen van deze streek. Les Baux is nu
een dode stad, een schim uit het verleden. Nu be-
volken de toeristen de smalle straatjes van de
plaats, die eens de machtigste stad van de Pro-
vence was.
ln de directe omgeving van Les Baux vindt u nog
enkele bezienswaardigheden. Ten oosten van de
stad ligt het kloofdal Val d'Enfer met zijn grotwo-
ningen. ln de z. g. Cathédrale d'lmages speelt zich
een prachtig klank- en lichtspel af in het halfdon-
ker van de door de natuur gebouwde grot, waarbij
de blanke kalkrotsen als projectieschermen die-
nen.
ln Lamanon liggen de grotten van Calès; de in de
rotsen uitgehouwen woongrotten vormden een
schuilplaats voor Ligurische stammen.

De streek 'Rhônedal en Camarque' wordt ge-
vormd door de benedenloop van de Rhône. De
vroeger steeds veranderende, maar nu 'getemde'
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delta, heeft wereldfaam veruoryen als natuurge-
bied: de Camarque.

Camarque

De Camarque is echt iets voor een liefhebber. Het
vlakke landschap is namelijk voor de oppervlakki-
ge toeschouwer weinig spectaculair. Het 800 km'
grote gebied wordt omsloten door de Grand Rhô-
ne in het oosten, de Petit Rhône in het westen en
de Middellandse Zee in het zuiden en behoort tot
de belangrijkste natuurgebieden van Europa.
De Camarque is letterlilk het product van de Rhô-
ne. Deze rivier vindt haar oorsprong in het Got-
hard-massief en heeft een zeer grote waterafvoer
in verhouding tot het stroomgebied. Hierdoor is de
Rhône in staat veel zand, slib en grind mee te voe-
ren.
Na Pont St-Esprit wordt het verval plotseling klei-
ner en de rivier breder waardoor het meegevoerde
materiaal bezinkt. Jaarlijks worden zo miljoenen
tonnen materiaal verplaatst. Zo is een delta ont-
staan, waardoor de rivier zich steeds nieuwe we-
gen baande.
Twee factoren maken deze delta zo verschillend
van het omliggende land. Dankzij het Rhônewater
is de natuurlijke begroeiing veel weelderiger en als
gevolg van de getijdebeweging heeft de delta veel
zout water te verwerken gekregen, waardoor zich
een heel specifieke flora en fauna heeft kunnen
ontwikkelen.
ln de Camarque draait het vooral om vogels. Het
gebied wordt bezocht en/of bewoond door maar
liefst driehonderd soorten. Voor een aantal trek-
en standvogels is de Camarque van levensbe-
lang.
De Camarque is de enige Franse streek, waar nog
rijst wordt verbouwd. De rijstvelden staan van april
tot oktober onder water.
Er leven de zwarte runderen en de halfwilde witte
paarden. Schapen zijn in de Camarque wintergas-
ten. ln de zomer worden ze naar de alpenweiden
gebracht. De extensieve beweiding door paarden,
koeien en schapen kan geen kwaad. Zil is zelfs
nodig om meer plantensoorten tot hun recht te la-
ten komen.
ln de Crau en de Camarque was het pover gesteld
met de orchideeën. ln de Camarque vonden we

enkel Barlia robeftiana en enkele planten van
Ophrys provincialis. De beste plaatsen liggen in
de omgeving van Eyguères en Orgon, maar ver-
wacht geen spectaculaire aantallen. Er bloeien
wel vier verschillende Spinnen-ophrysen: Ophrys
sphegodes, Oph rys passionis, Ophrys provincialis
en Ophrys araneola. Ophrys incubacea, die hier
zou voorkomen, hebben we niet aangetroffen.
Ophrys sphegodes geeft in de Provence wat pro-
blemen. De grotere exemplaren, ze lijken wat op
Ophrys garganica, zouden Ophrys passionis zijn.
Ophrys scolopaxtro'Ífen we zowel groot- als klein-
bloemig aan.Ze vedoonden verder geen kenmer-
ken om ze Ophrys sphegifera te noemen.

Calanques

De Calanques tusseñÌefTïiêRdeliKê-Cessis en
de metropool Marseille zijn een soort miniatuur-
fjorden, geflankeerd door steile, witgrilze rotsen.
Dankzij de geringe bebouwing hebben de Calan-
ques hun natuurlijke karakter goeddeels kunnen
behouden. De uiterst spaarzaam begroeide kalk-
heuvels tussen Marseille en Cassis bestaan voor-
namelijk uit garique.
De kleine variant van de Steeneik met een schilfe-
rige schors is de enige boom, die zich kan hand-
haven in deze kurkdroge omgeving.

Massif de la Ste-Baume

Als we verder westwaarts reizen, komen we nog
enige laaggebergten tegen: Het Montagne Ste.
Victoire, het Massif de la Ste-Baume en de Chai
ne de l'Etoile. Het Massif de la Ste-Baume, de
bergketen dankt zijn naam aan een grot (baumo in
het Provençaals). Dit massief is vanuit Gémenos,
via een smalle bochtige, hier en daar wat steile
weg te bereiken. Gémenos, onze tweede verblijf-
plaats, ligt zelf slechts op een hoogte van 150 m,
maar doet wat denken aan een alpendorpje. Het is
omringd door beboste heuvels en frisgroene wei-
den, waardoor kabbelende beekjes hun weg zoe-
ken.
Aubagne behoorl niet tot de grote toeristenplaat-
sen, maar geniet enige bekendheid dankzij haar
kunstzinnig aardewerk. De keramische nijverheid
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Linksboven:
Serapias lin-
gua x Orchis
laxiflora, May-
ons,5-5-1993
(N Kerre-
mans)

Rechtsboven:
Ophrys aure-
lia, Col de
Serre,
1 0-5-1 996
(N Kerre-
mans)

Linksonder:
Ophrys splen-
dida x Ophrys
incubacea,
Les Mayons,
1 2-5-1 996
(N. Kerre-
mans)

Rechtsonder:
Ophrys splen-
dida x Ophrys
scolopax,
Les Mayons,
1 2-5-1 996
(N. Kerre-
mans)
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is nauw verbonden met de vervaardiging van de
z. g. santons.

De omgeving van Gémenos en het Massif de la
Ste-Baume is heel orchideenrijk. ln het Massif de
la Ste-Baume bloeit tot midden mei Dactylorhiza
sambucina en Orchis provincialis. Orchis mascula
troffen we maar op één plaats aan. Verdere soor-
ten zijn: Orchis purpurea, Orchis simia, Cepha-
lanthera damasonium, Aceras anthropophorum,
Anacamptis pyramidalis, Barlia robertiana, H|
mantoglossum hircinum, Limodorum abortivum,
Ophrys provincialis, Ophrys araneola en Ophrys
fusca. De Ophrys fusca-planten waren heel groot.
De vraag welke ondersoort het hier betreft, laten
we graag over aan de specialisten. Deze Ophrys
fuscaen Ophrys araneola bloeien tot in de tweede
helft van mei.
Op de route du Crête vonden we Ophrys aurelia.
Ook Ophrys arachnitiformis stond er, maar was
aan het einde van de bloeitijd.

Vanuit Toulon kan men naar het half verlaten dorp-
je Evenos, waar het voor de huizen gebruikte ba-

salt wijst op vroegere vulkanische activiteit in dit
gebied. De toren van het verwoeste 16e-eeuwse
kasteel staat op de top van een dode vulkaan.
ln de omgeving van Toulon, op plaatsen waar het
oude kreupelhout is verwijderd, begint Serapias
cordigera weer opnieuw massaal te bloeien. Ook
op Cap Camerat warcn ze volop aan het kappen
en de eerste resultaten zijn reeds te zien. Een

aantal soorten, waaronder Orchis morio, Orchis
picta, Limodorum abortivum, Neotinea maculata,
Serapias lingua, Serapias vomeracea, Serapias
neglecta en Serapias cordigera, zijn terug en

bloeien weer.
ln de Provence groeien de volgende zes soorten
Serapias: S. lingua, S. olbia, S. neglecta, S. vo-

meracea, S. paruifloraen S. cordigera.
Op het schiereiland ten zuiden van le Lavandou
staan vijf van de zes soonen (ook Serapias olbia\,
met duizenden. Deze kruisen met elkander en be-
zorgen je de nodige kopzorgen bij het determine-
ren. Maar na een tijdje ziet men dan toch de be-
paalde kenmerken. Het is een kwestie van goed
opletten en observeren.

ln de omgeving van Cavalaire-sur-Mer stond LË

modorum trabutianum. Een orchidee die we nog
niet gezien hadden. Het lijkt wel een omgekeerde
Limodorum abortivum.

Waar ligt de grens tussen Orchis morio en Orchis
picta? Dal is voor ons een groot vraagteken. Or-
chis champagneuxll is wel duidelijk te onderschei-
den.Ze is te herkennen aan de spoor en de effen,
witte vlek zonder puntjes op de lip.

Epipactis microphylla en E. helleborine troffen we
regelmatig aan en ook E. tremolsrï is gemakkelijk
te herkennen. Maar van Epipactis weten we veel
te weinig. Omdat ze nog niet in bloei staan, wordt
het nog moeilijker. Zo had b. v. één Epipactis de
bladeren van E. microphylla maar de grootte van
een E. helleborine.\Nal is wat?

Massif des Maures

Na de monding van de Argens wordt de kustlijn
bepaald door het uitgestrekte en oeroude Massif
des Maures met zijn donkere bossen van dennen,
kurkeiken en kastanjes. Over de herkomst van de
naam van dit zwaar beboste bergland tussen Hyè-
res en St-Raphael is men het niet eens. Volgens
de overlevering danken de bergen hun naam aan
de Moorse piraten. Het woord Maure slaat echter
vermoedelijk niet op moor maar op maouro, het
Occitaanse (de taal oorspronkelijk gesproken in
de Langue d'oc, red.) woord voor zwart. Dat deze
bergen deze naam verdienen, zult u bemerken als
u tochten door de donkere bossen maakt. Het
Massif des Maures is met het Esterel het oudste
gebergte van de Provence. Beide gebergten zijn
het product van vulkanische activiteiten.
U kunt in het Massif des Maures heel wat mooie
plekjes vinden. Riviertjes, die hun weg zoeken tus-
sen hellingen met pijnbomen, mimosa's en kurkei-
ken. Meertjes omzoomd door eiken- en kastanje-
bossen.
De Kurkeik, het symbool van het Massif des Mau-
res, heeft een korte glorietijd gekend. Vanaf de
19e eeuw trokken de 'leveurs' het bergland in om
de eiken van een deel van hun schors te ontdoen,
waarna de roodgekleurde stam zichtbaar werd. Dit
moest wel deskundig gebeuren om er voor te zor-
gen, dat de boom de behandeling zou overleven.
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Prijsdaling en bosbranden waren er debet aan, dat
de verwerking van kurk spoedig economisch niet
meer haalbaar was. De kurkfabrieken van Cogolin
gingen dicht.

Aan de Middellandse Zee zijn vooral rond Hyères
veel dadelpalmen te zien. Maar het zijn niet alleen
de uitheemse soorten, die het karakter van het
landschap bepalen. Het mooiste voorbeeld van
een typisch Provençaalse boom is de Cipres. De-
ze tot 30 m hoge boom zien we vaak als een een-
zame zuil uitsteken boven het zonovergoten land-
schap.
Dennen komen in dit kustgebied in vele sooden en
maten voor. De Parasolden met zijn eetbare za-
den, de Zeeden en de Aleppoden.
De gewone Steeneik doet het uitstekend op de uit-
gestrekte kalksteengronden van het Zuid-Franse
kustgebied.

Uitlopers van de Maures vormen de schiereilan-
den en kapen bij St. Tropez. Enkele'haltuerdron-
ken' toppen van dit sterk geërodeerde bergland
kennen we als de eilanden van Hyères. De lles
d'Hyères zijn een eilandengroep, die bestaat uit
drie grote en enkele kleine eilanden. Ze worden
ook wel de lles d'Or genoemd vanwege hun
schoonheid of omdat ze gezien vanaf de kust bij
zonsondergang een gouden gloed vertonen.

ln le Luc verblijven we gewoonlijk op de camping
'Les Bruyères'. Vroeger stonden op deze camping
duizenden Orchis papilionacea, nu is de helft ver-
dwenen. De plaats is ingenomen door stacara-
vans met volkstuintjes. De hybride Orchis papi-
lionacea met Orchr,s moriobeslaal nog altijd.
De omgeving les Mayons en Vidauban is een zeer
rijk orchideeëngebied, waar men zeker een aantal
dagen kan doorbrengen. Wel moet men komen
voor 15 mei want dan beginnen ze te maaien en
hoe venryonderlijk het ook is, in de wegbermen
vindt men het meest.
Ophrys splendida is hier een veel voorkomende
soort, die men vanwege z'n late bloeitijd niet kan
verwarren met Ophrys arachnitiformis. Dit jaar wa-
ren we later en Ophrys incubaceawas zo goed als
uitgebloeid. Maar we zijn wel voor het eersL Orchis
fragrans tegengekomen. Ook een kruising van
Anacamptis pyramidalis x Orchis fragrans stond in

bloei. Helaas was de hybride na twee dagen, sa-
men met Anacamptis pyramidalis en Orchis fra-
grans verdwenen.

ln 1993 verbleven we op de camping "Lou Cantai-
re" gelegen aan de D562, vlakbij Fayence. Dat is
beter gelegen voor het bovenste deel van het
Massif des Maures. ln St. Vallier de Thiey kan het
in mei nog te koud zijn om te kamperen en boven-
dien gaan veel campings pas in juni open. Dit jaar
was het een bliksembezoek van drie dagen, maar
die konden meetellen! Van 's morgens vroeg tot's
avonds laat was het alleen maar orchideeën zoe-
ken en bekijken. Het slechte weer was spelbreker.
De meeste groeiplaatsen hebben we vanwege het
weer maar vluchtig bezocht. Daarbij kwam ook
nog dat veel soorten reeds uitgebloeid waren.
De tweede helft van mei is veel te laat voor deze
streek, althans voor het laaggelegen gedeelte.
Maar voor wat we waren gekomen, stond nog in
bloei. We wilden zien wat de verschillen zijn tus-
sen Ophrys aurelia en Ophrys saratoi. Veel wijzer
zijn we er niet uit geworden. Soms was het ver-
schil onduidelijk. Op de plaatsen waar volgens
Delforge Ophrys sarafolstond, hebben we ze dan
ook maar Ophrys saratoi genoemd. ln Fayence
stonden, zover ik het kon nagaan, de beide soor-
ten. ln St. Vallier de Thiey was het verschil echter
duidelijk te zien, daar stond Ophrys saratoi. He-
laas waren de schapen ons voor geweest want
veel stonden er niet.

Heel orchideeënrijk was het dan weer in de omge-
ving van Ampus. Er bloeide o. a. Dactylorhiza ela-
fa. Op 1 9 mei vonden we Ophrys fusca in de om-
geving van Ampus, op 550 m hoogte, nog in volle
bloei. Op de Col de Leque (685 m) was geen Oph-
rys fusca meer te vinden. Wel vonden we daar de
bloeiende hybride van Orchis tridentata en Orchis
ustulata. Orchis tridentafa was zowel aan de kust
als in het gebergte te vinden.

Onze mooiste vondst in 1996 was een witbloeien-
de Limodorum aboftivum. Maar alles was niet
even mooi. Grote orchideeëngroeiplaatsen zijn
bedreigd of worden niet onderhouden en zijn zoals
b. v. in Pierrefeu-du-Var (Ruud, ligt in het westen
van het Massif des Maures) helemaal verdwenen
of ovenrvoekerd. Ook op de Route du Bouverie zijn
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grote orchideeëngebieden ten dode opgeschre-
ven door bouwplannen. Duizenden Serapias olbia
gaan verdwijnen. Op de bekende plaats Grime ,

waar we vroeger de hybriden van Orchis laxiflora
met Serapras vonden, stond in 1996 nog welge'
teld een tiental Orchr.s laxiflora. De weilanden wor-
den nu begraasd door paarden en zijn afgesloten.

Massif de I'Esterel

Het Massif de I'Esterel is één van de mooiste ge-
bieden van de Provence. De rijke schakering van
tinten rood, oranje, groen, geel, blauw en grijs, die
de vulkanische porfierrotsen van het Esterelge-
bergte vertonen, contrasteren sterk met het som-
bere leisteen van het Massif des Maures. De door
erosie tot piramiden, kegels en torens gevormde
rotsen bezorgen de wandelaar een haast onna-
tuurlijk decor. Hoewel het gebergte geen grote
hoogten bereikt, is het landschap dankzij steile
wanden en diepe ravijnen zonder meer indruk-
wekkend. De grillige kammen lopen uit in zee en
omsluiten daar kleine baaien en inhammen. Het
hoogste punt, de Mont Vinaigre (618 m), dankt zijn
naam aan de zure wijn, die de druiven op de hel-
lingen van het gebergte leveren.
Doordat de bodemstructuur van plaats tot plaats
sterk wisselt, kent de Esterel een zeer gevarieerde
vegetatie. U vindt er uitgestrekte dennenbossen,
kurkeiken, mimosa's, jeneverbessen en mirte. En-
kele heuvelruggen zijn bedekt met lavendel. He-
laas lijden de bossen sterk onder bosbranden, die
in dit deel van de Franse zuidkust vaak voorko-
men. Waar de bossen verdwenen zijn, heerst de
garique of maquis, het ondoordringbare struikge-
was vol geurige kruiden. ln het voorjaar bloeit de
maquis met een schitterende kleurenpracht.

Montagne Ste-Victoire

We maakten een tussenstop van twee dagen in

het Montagne Ste-Victoire. Daar troffen we onver-
wach| Ophrys drumana aan. Dat is de zuidelijkste
groeiplaats voorzover we welen. Ophrys drumana
is heel goed van Ophrys aureliaen Ophrys saratoi
te onderscheiden. Zij is veelbloemiger en de
bloempjes zijn wat kleiner. Anacamptis pyramida-

/ls stond hier massaal in bloei. De bloemen waren
veel groter en feller rood dan aan de kust en in de
omgeving van le Luc. We kunnen geen totaal'
beeld geven van de soorten, die hier voorkomen.
Daarvoor was het seizoen al te ver gevorderd.
Hier volgt een lilstje van de soorten, die we nog
wel tegenkwamen: Anacamptis pyramidalis, Hi-
mantoglossum hircinum, Barlia robeftiana, Pla'
tanthera bifolia, Cephalanthera damasonium, Or-
chis purpurea, Limodorum abo¡1ivum,
Dactylorhiza ma,jalis, Epipactis helleborine, Oph-

rys scolopax, Ophrys apifera en Ophrys drumana.

Vaucluse

Ons laatste reisdoel was de Vaucluse. Feitelijk
hadden we niet meer verwacht nog veel orchi-
deeën tegen te komen. We zijn dan ook niet spe-
ciaal op zoek gegaan, maar je ogen zijn gewoon
automatisch naar de grond gericht.
Soorten die we een maand geleden in het zuiden
tegengekomen waren, begonnen in het Montagne
de Lure (1800 m) nu pas te bloeien.
Heel prettig is het altijd wanneer men van bene-
den naar boven trekt. Beneden einde bloei, in het
midden volle bloei en boven beginnende bloei en
zelfs nog in knop.
Soorten als Limodorum abortivum, Listera ovata,
Cephalanthera damasonium, Cephalanthera lon-
gifolia, Neottinea nidus-avis, Dactylorhiza sambu-
cina, Dactylorhiza majalis, Himantoglossum hirci'
num, Anacamptis pyramidalis, Orchis militaris,
Orchis purpurea en Ophrys apifera kwamen we
regelmatig tegen.
Massa's Ophrys fuciflora en Ophrys scolopax
stonden er in bloei samen met de vele tussenvor-
men. Op sommige plaatsen konden we zelfs geen
zuivere Ophrys fuciflora oÍ Ophrys scolopax meer
herkennen. De variaties zijn hier heel groot. Zelfs
Ophrys episcopalis werd hier aangetroffen.
Ook Ophrys drumana vonden we op de Col de
Mur weer in bloei. Dat wijst erop, dat het versprei-
dingsgebied van Ophrys drumana veel groter is
dan we denken en zeker niet beperkt blijft tot de
Vercors en de Zuid-Drôme.
De Vaucluse is op het eerste gezicht niet orchi-
deeënarm en verdient nog een veel verder en
grondiger onderzoek.
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Gegevens uit de jaren 1 993 en 1 996

Gevonden soorten per departement:
Bouches du Rhône = BdR
Var = Var
Alpes-de-Haute-Provence = AhP

Vaucluse
Alpes Maritimes

Vau
AM

Naamgeving volgens: Guide des orchidées d'Europe (1994) p. Delforge

nr. Naam BdR Var AhP Vau AM

x

X

x

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4',1

42
43

52

Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton x
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard x
Barlia robertiana (Loisel.) Greuter x
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce x
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch x
Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard
Dactylorhiza /uchsll (Druce) Soó
Dactylorhiza ma7ãlrs (Reichenb.) Hunt & Summerhayes x
Dactylorhiza e/afa (Poir.) Soó
Dactylorhiza sambucina (1.) Soó
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis microphylla (Ehrh.) Schwartz
Epipactis tremolsii Pau
Gymnadenia conopsea (L.) Brown
H imantoglossu m h i rcin um (L.) Sprengel
Limodorum aboft¡vum (L.) Schwartz
Limodoru m trabutianum Baüander
Listera ovata (L.) Brown
Neot¡nea maculata (Desf.) Stearn
Neotl¡a nidus-avr.s (L.) L. C. M. Richard
Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard
Pl atanthe ra chlorantha (Custer) Reichenbach
Ophrys apifera Hudson
Ophrys arachnitiformis Grenier & Phil.
Oph rys araneola Reichenbach
Ophrys aurelia Delforge

Ophrys drumana Delforge
Ophrys fuscaLink
Oph rys fucif lora F.W. Schmidt
Ophrys episcopalis Poiret
Ophrys incubacea Bianca
Ophrys lutea Cavanilles
Ophrys passionrb Sennen
Ophrys provinclalis (Paulus) Baumann & Künkele
Ophrys saratoiCamus
Ophrys scolopax Cavanilles
Ophrys splendida Gölz & Reinhard
Ophrys sphegodes Miller
O rch i s ch am p ag neuxrT Barnéoud
O rch is f rag ran s P ollini
Orchis lacteaPoiret
Orchis laxiflora Lamarck
Orchis mascula (L.) L.

x
X

X

:

:
x
X

x
x

X

x

x
x

x

X

X

X

x
x
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X

X
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x
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X

i
l
x
x
X

x
X

l
x

l
X

x
x
X

X

x
x
x
x
x
x
X

X

i
i
X

l

l
x
x
X

X

x

l

:
x

l

X
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X

X
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x
x

X

l
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nr. Naam

Hybriden

nr. Naam

01
02
03
o4
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BdR Var AhP Vau AM

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Orchis militaris L.

Orchis morio L.
Orchis picta Loiseleur
Orchis papilionacea L.

Orch is pap i lionacea L. v ar. rub ra
Orchis papilionacea L. var. grandiflora
Orchis provincialrs Balbis & Lamarck
Orchis purpurea Hudson
Orchis simia Lamarck
Orchis tridentafa Scopoli
Orchis ustulataL.
Serapias cordigeraL.
Serapias linguaL.
Serapias neglecta De Notaris
Serapias o/bra Verguin
Serapias paruiflora Parlatore
Serapias vome racea (Bu rm.) Briquet

X X

X

BdR Var AhP Vau AM

X

x
x
X

x

X

X

x
X

x
x

X

x

xX

O. arachnitiformisx O. araneola
O. arachnitiformisx O. incubacea
O. a rachitiform is x O. p rovincia I is
O. aureliax O. scolopa*?
O. aureliax O. provincialis
O. sarato¡x O. provincialis
O. sphegodesx O. provincialis
O. splendidax O. incubea
O. splendidax O. provincialis

O. scolopaxx O. splendida
O. scolopaxx O. fuciflora
O. scolopaxx O. provincialis
O. pictax O. laxiflora
O. mor¡ox O. laxiflora
O. moriox O. champagneux¡¡
O. moriox O. papilionacea
O. papilionaceax O. laxiflora
A. pyramidalisx O. morio
A. pyramidalisx O. picta
A. pyramidalisx O. fragrans
O. ustulatax O. tridentata
S. vomeraceax S. lingua
S. vomeraceax S. olbia
S. vomeraceax S. cordigera
S. vomeraceax S. paruiflora
S. vomeraceax S. neglectax S. cordigera
S. olbiax S. paruiflora
S. laxiflorax S. lingua
S. laxiflorax S. vomeracea
S. laxiflora x S. cordigera

I
X

X

X

x
x
X

X

X

X

X

X

X

x
x
x
X

x

l
x

X
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Some notes on Epipactis helleborine (L.) Cranlz ssp.

neerlandica (Vermeulen) Buttler and Epipactis renzii
K. Robatsch

Je¡¡r Cuesse¡¡s, J¡ceues Klev¡¡e¡¡ & Ruuo WIeltrucn

Key words:

E pipactis, E, helleborine ssp. neerlandica, E.

renzii, E. helleborine ssp. neerlandica var.
renzii, aulogamy.

Samenvatting

Epipactis helleÞonne ssp. neerlandicawordt in zijn
typische vorm gevonden in kruipwilgvegetaties in
de Nederlandse duinen. ln dennenbossen in de
duinen kunnen planten worden gevonden, die nei-
gen naar Epipactis helleborine.
ln 1997 vonden de auteurs autogame Epipactis
helleborine ssp. neerlandica. De autogamie werd
veroorzaakt door aanhoudend extreem warm zo-
merweer. ln de literatuur wordt vaak verwezen
naar het feit dat orchideeën, als de omstandighe-
den ongunstig zijn, over kunnen schakelen op
autogamie. Daardoor kunnen ook veranderingen
optreden in de vorm van het zuiltje, die echter als
onbelangrijk moeten worden beschouwd. Om die
reden wordt een autogame variëteit van Epipactis
helleborine ssp. neerlandica, beschreven als E
renzii,leruggezet in de rang van variëteit.

Summary

Epipactis helleþorine ssp. neerlandica in its most
typical form, is found in the Sa/x repens-scrub in
the dutch dunes. ln the pinewoods plants can be
found that show a tendency towards E. hellebori-
ne. ln 1997 the authors found autogamous E hel-
leborinessp. neerlandica. The autogamy was cau'
sed by the extremely hot weather during summer.
Numerous mentionings in literature indicate, that
many orchids are capable of autogamy if condi-

tions are unfavourable. This may also cause chan-
ges of the column structure, that must be regarded
as of only little importance. Therefore an autoga-
mous variety ol Epipactis helleþorine ssp. neer-
landica, described as E. renzii, is lowered to the
varietal rank.

Zusammenfassung

Typische Exemplare von Epipactus helleborine
ssp. neerlandica finden sich vor allem im Salix re-
pens-Gebüsch in den niederländischen Dünen. ln
den Fichtenwäldern der Dünen wachsen Pflanzen
die nach E. helleborine neigen. lm Jahre 1997
fanden die Autoren autogame E. helleborine ssp.
neerlandica. Die Autogam¡e wurde verursacht
durch das extrem heiße Wetter während des Som-
mers. ln der Literatur gibt es viele Hinweise, daß
viele Orchideen auf autogame Vorgänge überge-
hen können, wenn die Bedingungen für sie zu
ungünstig sind. Deshalb können auch Verände-
rungen in der Struktur des Säulchens auttreten,
die als unwichtig betrachtet werden müssen. Des-
halb wird eine autogame Varietät von E. hellebori-
ne ssp. neerlandica, beschrieben als E. renzii, in
den Rang der Varietät verschoben.

1. lntroduction

Epipactis helleborine is a species, well known for
its broad ecological amplitude as well as for the
great variety in shape and form under which its ap-
pears. During the last few years there is a tenden-
cy for splitting up E. helleborine in smaller entities,
based on morphological, ecological or pollination
biological criteria.
The ecological viewpoint has lead to the descrip-
tion of species or the evolution of the originally gi-
ven rank. Newly described or rediscovered spe-
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Salix repens-scrub in the dunes of Holland.

cies are Epipactis lusitanicaTyTeca and E distans
Aryet-Touvet. The latter species is only recently
brought down to the rank of subspecies; its name
then is E. helleborine ssp. orbicularis (Klein 1 997).

Table 1. Characteristics ol E. helleboíne ssp. neeilandica.

"Olde/' taxa are Epipactis helleborine ssp. tremol-
sri (Pau) Klein, E helleborine ssp. /afrna Rossi &
E. Klein and E. hellebodne ssp. neerlandica (Yer-
meulen) Buttler.

Plant height
Height 1st leatsoil
Number of leaves
Length 2nd leaf
Width 2nd leaf
Length largest leaf
Width largest leaf
lnflorescence length
Number of flowers
Length of 1 st bract

(141 24-44 (5Ol
(0.3) 4.4-11 .6 (1 6.4)

5-7
(3.4) 4.2-2.6 (7.2)

(z',) 2.2-3.6 (4.2)
(3.e)5.1-8.3 (11.6)

(2) 2.1-3.s (5.3)
(3.6)5.8-15.4 (23.3)

(10) 15-34 (44)
(1.4) 1 .6-2.8 (4.2)

E. helleborine ssp. neerlandica
Cl., Kl.,& Wie. Tyteca

n=25 n=16

Epipactis helleborine
Cl., Kl. & Tyteca

Wie.

58
9.6
5-9
7.6
4.5

10.4
4.6
19
30

19-39
0.6-3.6

5-9
3.6-5.2
2.2-3.2
4.3-6.9
2.1-3.5

7-17
12-44

60.9
9.4
7.7

10.3
5.2

12.4
4.4

16.7
36.2
2.2

lntervals indicate the mean plus or minus 1 standard deviation, the
values between brackets are the lowest and highest value measured.
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Epipactus helleborine ssp. neerlandica in the salix
repens-scrub in the Waterleiding dunes.

We tend to regard all taxa as subspecies of Epi-
pactis hellebonne, because they are quite distinct
in the center of their area of distribution, but there
can be found transitional stages towards the nomi-
nate species.

The differences between the taxa are mainly
morphological, and concern above all the habitus
of the plant. On the whole the form of the flowers
and the gynostemium is the same, with only one
exception. A variety o'Í Epipactis helleborine ssp.
neerlandica that grows in an extreme biotope and
that shows a change in column structure, was de-
scribed as E. renzii (K. Robatsch 1988). We will
return to this taxon later on.

2. Epipactis helleborine ssp. neerlandica

Epipactis helleborine ssp. neerland¡ca was origin-
ally described as a variety ol E. helleborine (Yer-
meulen 1949), then raised to the rank of subspe-
cies (Buttler 1986 in Greuter, W. & Th. Raus ed.)
and finally given the specific rank (Delforge, Devil-
lers-Terschuren & Devillers'1991). Little has been
published about E helleborine ssp. neerlandica,
and the elevations of the rank were published wit-
hout comments.
Kapteyn den Boumeester (1989) critically exami-
ned the characteristics of Epipactis helleborine
ssp. neerlandica as given by Vermeulen (1949) as
well as some newly added characteristics (Buttler
1986, Kreutz 1987). These characteristics were
also adopted by Delforge (1994). ln their prelimi-
nary key to the species in the E helleborine - E.

atrorubens group, Tyteca & Dufrêne (1994) use
geographical and phenological features and say
only very little about the morphology ol E. hellebo-
nne ssp. neerlandica.
The uncertainty about what really is Epipactis hel-
leborine ssp. neerlandica is reflected in the de-
scription of a finding o'l E. helleborine ssp. neerlan-

st.dev.

sand plains and
Salix repen*suub

n=6
mean st. dev.

Table 2. Comparison between E. helleborine ssp. neerlandica growing ln pine woods and plants gro-
wing in sand and Salix repens-scrub.

pine woods

n=1 6
mean

Plant height
Height 1st leaf-soil
Length largest leaf
Width largest leaf
lnflorescence length
Number of flowers

29.6
5.9
5.4
2.5

10.7
22

38.7
9.6
7.6
3.4

11

25

7.5
2.7
1.7
0.9
4.3

7

12.4
4

0.9
o.7
5.9

11
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Table 3. Comparison between E. hellebo¡ineand E. helleborinessp. neerlandica.

E. helleborine
n=16

average st.dev.

E. helleborine ssp. neerlandica
n=25

average st.dev.

34.0
8.0
5.3
5.4
3.0
6.8
3.0

10.5
24.6
2.2

Plant height
Height lst leaÊsoil
Number of leaves
Length 2nd leaf
Width 2nd leaf
Length largest leaf
Width largest leaf
lnflorescence length
Number of flowers
Length of 1 st bract

60.9
9.4
7.7

10.3
5.2

12.4
4.4

16.7
36.2

4.9

17.8
3.6
'1.2

2.2
1.5
2.3
1.5
4.3

12.4
1.0

9.8
3.5
0.8
1.2
0.6
1.6
0.9
4.7
9.1
0.6

dicaon Usedom (Germany) (Peterek&Todt 1991).
The taxon that is described and illustrated in this
article, is not identical to lhe E helleborine ssp.
neerlandica as it can be found in Salix repens-
scrub of the dutch dunes. The measures of those
plants exceed in all aspects those of the typical E
helleborine ssp. neerland¡ca: height 40 - 90 cm;
leaves 4-9 cm long, 2-6 cm large; number of flo-
wers 25-60; bracts up to 6 cm long and 2 cm large.

ln order to be able to delimitate the typical Epipac-
tis helleþorine ssp. neerlandica. we measured 25
plants from different biotopes. The data were col-
lected from different localities in the Oostduinen
and the Waterleidingduinen, two dune complexes
between Scheveningen and Haarlem.
ln table 1 we compare our findings with those of
Tyteca (1995).

When comparing our findings with those of Tyteca,
there are above all two characters that differ: the
length of the second and of the largest leaf, and
the height first leaf - soil. A possible explanation is
that Tyteca only examined plants growing in Salix
repens-scrub, being the most typical (Tyteca &
Dufrêne '1994), whereas we also examined plants
in pinewoods.
The character: height first leaf - soil seems of very
little value, as it is influenced by the herbs in which
the plants groq or by the absence of surrounding
vegetation (sand plains). The influence of the bio-
tope is reflected in the values that were obtained,
varying from 0,3 up to 16,4 cm!

ln table 2 we compare the plants of the typical
neerlandica-biotopes (open sandplains, Salix re-
pensscrub) with those found in more transit¡onal
biotopes (pine forests).

Table 2 demonstrates, that the plants in pine
woods and those growing in sand plains and Sa/x
repens-scrub differ above all in plant height, length
and width of the largest leaf. This conclusion is qui-
te obvious, because plants growing in the shade of
trees need a larger leaf surface to ensure an opti-
mal photosynthesis. A quality, not to be found in the
table, is the texture and position of the leaves. The
typical neerlandrba-leaves are f¡rm, sloping and of-
ten undulate, whereas the plants from the pine-
woods have less firm leaves that tend to be placed
more horizontally (but still differing from typical
Epipactis helleborine) and which can be less undu-
late. They form the transition between E. hellebori-
ne ssp. neerlandica and E. helleborine, as pointed
out before (Claessens & Kleynen 1991).

ln table 3 we compare Epipactis helleborine and
E. helleborine ssp. neerlandica. The E hellebori-
ne plants were found in parks in the surroundings
of The Hague and Zoetermeer.

When comparing the findings there are two char-
acters that differ: the plant height and the lenght
and width of the second leaf.
With a statistical computer programme we made a
cusum analysis of the different sets of observa-
tions. With a cusum analysis, a number of obser-
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vations can be divided in different groups/areas,
which differ significantly of each other.

The graph shows a significant difference between
the height ol Epipactis helleborine and E. hellebo-
rlne ssp. neerlandica.
We also used this computer programme to review
the other sets of obseruations. From all the other
sets of observations we found significant ditferen-
ces between the length and width of the second
leaf only.

The form of the papilles on the leaf margin is a
characteristic seldom used. lt was recently taken
up by Delforge (1997) as a means to separate va-
rious taxa. lt was also used by Vermeulen as a dis-

Results of the
cusum analysis
of a number of
observations of
the height of E
helleborine and
E. helleborine
ssp. neerlandi-
ca.

,ll

number of
observations outl¡ers

9.96
16.12

criminative feature between Epipactis helleborine
and E. hellebonne ssp. neerlandica. As it appears
from our photographic comparison, there is indeed
a clear difference: the papilles ol E. helleborine
ssp. neerlandica are smaller (30 x 6o p) and form
an equilateral triangle whereas the papilles of E
helleborine are larger (60 x 160 p) and often have
their top pointing towards the leaf apex (see page
60). But the comparison of the papillae of all the
leaves of one plant shows that even within one
plant there is quite a great range.
The form of the papillae can help to dislinguish be-
tween Epipactis helleborine and the ssp. neerlan-
dica, bul the conclusions should be based on a
sufficient large number of observations and do not
have an absolute character.

E.helleborinÊ Ësp.neerla¡¡dica vs. E.helleborir¡e.

Lá 2é 31 36
¡O-nr

E. helleborine ssp. neerlandica
E. helleborine

Mean standard
deviationtill

ê

Eo
E

{o.

from
Area

21

25
-41

1-
26

p ant
p ant

'l

26
25
41

34.02
60.88

0
0

25
16
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Epjipactis helleborine ssp. neerlandica
3 augustus

pine wood, Berkheide - Katwijk
papilles on the leaf margin (125x)

Epipactis helleborine
25 juli 1997

park, The Hague
papilles on the leaf margin (125x)

leaf B

leaf 7

leaf 6

leaf 5

leaf 4

leaf 3

leal 2

leaf 1

leaf 7

leaf 6

leaf 5

leaf 4

leaf 3

leal 2

leaf 1

ffi

\
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Linksboven:
E. helleborine ssp. neerlandica autogamous; poll¡nies desin-
tegrat¡ng.
Pollen gra¡ns falling leÍt and ilght of the viscidium onto the
stigmatic suiace.
Noordwijkerhout, 1 6-8- 1 997
(Jean Claessens)

Rechlsboven:
E. hellebor¡ne ssp. neerlandica autogamous; anthet cap
dried out and flattened.
Noordwijkerhout, 1 6-8-1 997
(Jean Claessens)

Linksmidden:
E. hellebor¡ne ssp. neerlandica Gymnostemium, old stage,
perianth and anther cap dried oul. Desintegrated poll¡n¡es
are lying in the clinandilum as well as scattered over the
sigmat¡c suíace.
Noordwijkerhout, 1 6-8-1 997
(Jean Claessens)

Linksonder:
E. helleborine ssp. neerland¡ca
Plant growing in plain sand
llowe rs parti al I y au togamo u s
Detail of autogamous llower
Wassenaar, 16-8-1997
(Jean Claessens)
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The plants that grow in Salix repens-scrub are of-
ten difficult to find, because their colour shows a
large similarity with that of Salix repens: both show
a dull, greyish-green colour.
Characteristic are also the firm gutter-shaped,
grooved sloping leaves that are often more or less
undulate and stem-embracing.
It is obvious that these characteristics are an
adaption to the extreme biotope in which Epipactis
hellebori ne ssp. neerlandica grows. E helleborine
ssp. neerlandica distinguishes itself in its phenolo-
gy (late flowering: august up to october).
Epipactis helleborine ssp. neerlandica is known up
to now to grow with certainty in Holland, Belgium,
France (Pas de Calais) and Denmark (Hansen
1963). Findings from Germany are to be exami-
ned.

3. Autogamy

Epipactis helleborine ssp. neerlandica is normally
well visited and pollinated. Up to now only pollina-
tors of the genus Dolichovespula were observed
(Kapteyn den Boumeester 1989, Peterek & Todt
1 ee1 ).
The summer of 1997 was extremely hot and dry,
and those extreme conditions caused autogamy in
Epipactis helleborine ssp. neerlandica. We were
able to observe this phenomena in several plants
of different growing places. The tetrads compo-
sing the pollinia lost their coherence and fell left
and right of the viscidium onto the stigmatic sur-
face (see color photo's).
A similar process happens e. g. in Epipactis helle-
borine ssp. orbicularis. ln more temperate regions
this taxon is allogamous and well visited by insects
(Wucherpfennig 1993). ln xerophilous regions it is
facultatively autogamous even before anthesis
(Claessens & Kleynen 1997).
Other reports of autogamy in Epipactis helleborine
are to be found in e. g. Hagerup (1952), Reineke
(1987), Franz (1995) or Delforge (1996).
Autogamy only takes place incidentally in Epipac-
tis helleborine ssp. neerlandica. but our observa-
tions show that even a plant, well adapted to ex-
treme conditions, can change its mode of
pollination if required. Here we have an example
of a taxon that moves over towards autogamy, but
there are also reports of cases where exactly the

1-1-rl
llotlødse 4)*iP,

Epipactis helleborine ssp. neerlandica.

opposite takes place: now and then plants of E
muelleri or E. leptochila are found, that possess a
well-developed and functional viscidium (Reinhard
1977). ln fact, both allogamous and autogamous
flowers can be found on one plant. This was also
obserued in E. helleborine (Delforge 1996). Due to
Darwins views, autogamy was for a long time con-
sidered to be unnatural. But meanwhile there have
been numerous reports of autogamy in the orchid
family (Reinhard 1977). Most orchids are capable
of autogamy under certain conditions; the harder
the conditions are (biotope, presence of pollina-
tors), the sooner a plant turns to autogamy as a
survival or a conquering strategy. lndependence
of pollinators offers an opportunity to conquer an
ecological niche.

4. Epipactis renzii

As mentioned before, a deviant variety of Epipac-
tis helleborine ssp. neerlandica was described as
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E. renzii (K. Robatsch 1988). ln his introduction the
author questions himself whether changes in the
construction of the gynostemium, that cause obliga-
tory or facultative autogamy, justify the description
at the specific rank. An other objection, as pointed
out by the author, lies in the fact that E. renziiand E.

helleborine ssp. neerlandica show great concor-
dance as to their vegetative appearance.
ln fact, both taxa actually grow in the same region,
Epipactis renziibeing limited to the extreme bioto-
pes. E renzii can be found in the extreme north of
Jutland (Denmark), in a region called the "Danish
Sahara". The constantly moving sanddunes and
omnipresent winds constitute for insects as well as
for plants extremely hostile conditions. Therefore it
is not surprising that E renzii has changed to au-
togamy. This has not only affected the coherence
of the pollinia but also the construction of the gy-
nostemium.
The clinandrium is reduced, so that in combination
with a large filament, the anther is brought in a po-
sition above the stigmate surface. Thus the polli-
nia can easily contact the stigma.
There are more cases known where the clinandri-
um is incompletely developed or disintegrated, as
described in e. g. King & Pantling 1898 or in Kirch-
ner 1922a. Catling (1990) states that "in most au-
to-pollinated orchids, the rostellum (= viscidium -

remark authors) either does not develop, develops
incompletely, or in a few cases disintegrates du-
ring flowering, allowing the pollinia and stigma to
come in contact".
There are many examples of species that can be
both pollinator-dependant or auto-pollinating, de-
pending on various factors of the natural environ-
ment.
Well known is the example of the genus Viola,
where during spring normal chasmogamic flowers
are produced, but autogamous as well as cleisto-
gamous flowers are formed during summer.
Among the tropical orchids, Dendrobium densiflo-
rum is capable of producing normal chasmogamic
flowers as well as more or less cleistogamic ones,
both types growing on the same plant at the same
time (Uphof 1968). According to the same author
"a characteristic of the cleistogamic orchid flower
is a very rudimentary rostellum or its absence".
Schlechter (1992) gives a striking example of the
changes in the structure of the gynostemium, cau-

sed by cleistogamy: the tropical orchid Encyclia
odoratissima grows in two varieties. The variety
odoratissima is allogamous and possesses a mo-
nandrous gynostemium, whereas the autogamous
and cleistogamous variety serroniana shows a
triandrous gynostemium.
The changes in the structure of the gynostemium
as described above, can be regarded as minor, sin-
ce they do not involve the creation of an entirely
new structure, but only the loss of a structure or the
appearance of a primitive condition (Catling 1990).
Autogamy is most frequent in relatively primitive
groups (Dressler 1993), so it is not surprising to find
many autogamous forms among the genus Epipac-
fis. Drought and poor nutritions can cause autoga-
my and even cleistogamy (Uphof 1968), and are in
the case ot E. renziilaclors that, together with the
quasi-absence of pollinators can cause autogamy.
ln this process structural changes of the gynostemi-
um are quite logical and of little value.
Species growing near the borders of their range of
distribution or growing in an area where insect pol-
linators are scarce, may reveÍse to autogamy as a
means of surv¡val (Van der Pijl & Dodson 1966,
Proctor & Yeo 1973), whereas they have alloga-
mous forms in other areas.
During the last few years new species have been
described mostly on the basis of a different co-
lumn morphology: most plants described were au-
togamous. lt seems to us that too much weight is
put upon these changes, whereas there are many
examples of changes of column structure within
species.

Therefore it seems us more appropriate to descri-
be the taxon from the "Danish Sahara" as a varie-
ty ol Epipactis helleborinessp. neerlandica.

Epipactis helleborine (L.) Crantz ssp. neerlandica
(Vermeulen) Buttler var. renzii (K. K. Robatsch)
Claessens, Kleynen & Wielinga comb. et stat. nov.
Basionyme: Epipactis renzii K. Robatsch
Linzer Biol. Beitr.20 (1): 164, 1988.
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Zeldzame orchideeën in Zeeuws-Vlaanderen

Met een beschrijving van een standplaats in de omgeving van Breskens'

Alex Wreu¡¡o

Summary

fhe climate in Zeeland, specially in Zeeuws-
I Vlaanderen, is more mild than in the rest of the

Netherlands. This is due to the southern situation
of this part of the country and the influence of the
relative warm gulf stream in the North sea. These
circumstances result in a rich flora on the sea di-

kes of Zeeland, of which the orchids constitute a

major part. Orchids that normally grow in more
southern country's, such as Himantoglossom hir-
cinum and Aceras anthropophorum occur in this
area. The author made a study of the circumstan-
ces under which the orchids grow.

Zusammenfassung

Das Klima im Zeeland, speziell im Zeeuws-Vlaan-
deren, ist weicher als in den übrigen Teilen der
Niederlande. Die stidliche Lage dieses Teil des
Landes und der wärme Golfstrom in dem Nord-
meer sind die Ursachen. Durch diese Umstände
gibt es eine reiche Flora auf die Seedeiche. Für
den Landkreis Zeeuws-Vlaanderen werden Er-
gebnisse für den Zeitraum 1990-1998 vorgestellt.
Es konnten zwei seltene Aften Himantoglossum
h i rcin u m und Aceras anth ropophorum nachgewie-
sen werden.

Samenvatting

Het klimaat in Zeeland en met name in Zeeuws-
Vlaanderen is zachter dan in de rest van Neder-
land. Dit komt o.a. door de zuidelijke ligging van
de streek en door de invloed van de relatief warme
golfstroom in de Noordzee. Als gevolg daarvan
groeit op de Zeeuwse dijken een biizonder flora,

waar orchideeën een belangrijk deel van uitma-
ken. Zelfs orchideeën, die normaal in zuidelijker
streken groeien, zoals de Bokkenorchis (Himan-
toglossum hircinum) en de Poppenorchis (Aceras
anthropophorum) komen in het gebied voor. De

auteur heeft een studie gemaakt van de omstan-
digheden waaronder de orchideeën groeien. Uit-
voerig wordt ingegaan op de begeleidende flora
en het beheer van de orchideeën groeiplaatsen.

Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is wat orchideeën betreft een
soortenrijke regio. Dit komt o. a. door de grote ver-
scheidenheid aan biotopen. Er is veel variatie in

kalkrijkdom, voedselrijkdom en vochtgradient.
Daarnaast zorgt de zuidwestelijke ligging van de

streek voor relatief milde winters. De aanwezige
dijken leveren'warme' zuidhellingen op.
Tot nu toe zijn in Zeeuws-Vlaanderen de volgende
soorten aangetroffen:
Hondskruid (Anacamptis pyramidalis), Grote riet-
orchis (Dactylorhiza elata)*, Gevlekte orchis (Dac-
tylorhiza fuchsii en D. maculata), Vleeskleurige or-
chis (Dactylorhiza incarnata), Rietorchis -gevlekte

en ongevlekte var¡ëtiet- (Dactylorhiza praetermis'
sa), Brede wespenorchis (Epipactis helleborine),
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), Ho-
ningorchis (Herminum monorchis), Bokkenorchis
(Himantoglossum hircinum), Groenknolorchis (LÈ
paris loeselii), Grote keverorchis (Listera ovata),
Bijenorchis (Ophrys apifera), lJle orchis (Orchis
laxiflora\, Soldaatje (Orchis militaris), Harlekijn
(Orchis morio) en de Bergnachtorchis (Platanthe-
ra chloranthal.
- Waarschilnlijk aangeplant.
West Zeeuws-Vlaanderen heeft het mildste win-
terklimaat van Nederland. De combinatie van het
juiste biotoop en het milde winterklimaat is de re-
den dat er bijzondere soorten orchideeën voorko-
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Zeeuwse bloemdijk

men. Orchideeën, die normaal een veel zuidelijker
groeiplaats hebben.
Op een stuk dijktalud nabij Breskens is dit het ge-
val, hier werden in een aantal opeenvolgende ja-
ren Bokken- en Poppenorchissen gevonden.

Bokkenorch is (H i mantog I ossu m
hircinuml

De Bokkenorchis was tot nu toe tweemaal in
Zeeuws-Vlaanderen gevonden (Retranchement
1950-1980 en nabij St.Kruis '1980). De dichtsbij-
zijnde standplaatsen van enige betekenis zijn te
vinden langs de kust van Zuid België en Noord
Frankrijk.
ln '1992 vond A. de Zwart een drietal Bokkenor-
chissen in de omgeving van Breskens. ln de nabij-
heid van deze standplaats stonden sinds 1990 en-
kele tientallen Bijenorchissen, waardoor er
regelmatig door plantenliefhebbers op deze plaats
werd gekeken. Door werkzaamheden i. v. m. dijk-

verzwaring werd gevreesd dat deze orchideeën in
1993 verdwenen zouden zijn. De standplaats van
de Bokkenorchis bleef gespaard maar werd wel
intensief bereden door een rupskraan (med. A.de
Zwart). Dit belette de bloei van deze Bokkenor-
chissen in '1993. Nabij de standplaats van de eer-
ste vondst van de Bokkenorchissen vond ik echter
in 1993 twee bloeiende Bokkenorchissen op een
plaats, die net buiten de dijkverzwaring viel. De
Bokkenorchissen zaten tijdens de bloei onder de
bladluizen, deze heb ik door middel van een
zeepsopmengsel met succes bestreden. ln 1994
kwamen op deze groeiplaats 3 Bokkenorchissen
tot bloei. Op enkele meters afstand werd ook een
Poppenorchis (Aceras anthropophorum) gevon-
den. Bovendien stonden er op het stuk dijk, waar
de dijkverzwaring was uitgevoerd, nogeens O Bok-
kenorchissen en ca. 150 Bijenorchisssen (Ophrys
apifera). Helaas werden in 1994 in het begin van
de bloeiperiode, door een communicatiefout tus-
sen de wegbermbeheerder en de uitvoerder, alle
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Aantal groeiplaatsen tussen 1950 - 1997
5-25 25-50Soorl 1-5

Poppenorchis
Hondskruid
Vleeskleurige orchis
Brede orchis
Grote rietorchis
Gevlekte orchis (ssp.f uchsii)
Gevlekte orchis (ssp.maculata)
Rietorchis
Gevlekte Bietorchis
Brede wespenorchis
Moeraswespenorchis
Honingorchis
Bokkenorchis
Groenknolorchis
Grote keverorchis
Bijenorchis
lJle orchis
Soldaatje
Harlekijn
Bergnachtorchis

Honingorchis, Harlekijn en Bergnachtorchis na 1990 niet meer waargenomen.

>50

circa 30 x 5 m. De groeiplaats maakt deel uit van
een kleilichaam, dat is afgewerkt met een laag

kalkrijke zandige zavel. De mate van zanderigheid
varieert sterk. De Bijenorchissen staan op de

meest schrale zandige stukken, teruvijl op de
groeiplaatsen van de Bokkenorchissen iets meer
zavel is aangetroffen. Bovendien staan Bokken-
en Poppenorchissen onder op het talud waar het
vochtiger is dan op de groeiplaatsen van de Bijen-
orchis midden en boven op het atlud. Over het al-
gemeen genomen staan de meeste orchideeën op

de schraalste stukken van dit dijkvak. De begelei-
dende flora van de orchideeën op dit dilkvak be-

staat o.a. uit Knolboterbloem (Ranunculus bulbo'
sus), Kleine klaver (Trifolium dubium), Liggende
klaver (Trifolium campestre), de dwergvorm van
de Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Zach-
te dravik (Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus),
Zandhoornbloem (Cerastium semidecandrum),
Zachhe ooi evaarsbe k (G e ra n i u m m o I I e). Zeldza-
mer zijn er: Gewone reigersbek (Erodium cicutar¡-
um), Gewoon biggekruid (Hippochaeris radicata),
Muizeoortje (Hieracium pilosella), Rood zwenk-
gras (Fesluca rubra ssp. commutata), Scherpe
fijnstraal (Erigeron aceÌ¡, Kraailook (Allium vine-
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x
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x
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orchideeën op 2 Bokkenorchissen na omgemaaid.
Van deze Bokkenorchissen op de verzwaarde dijk
is later 1 exemplaar geplukt. ln 1995 en 1996 wer-
den respectievelijk 2 en 3 bloeiende Bokkenor-
chissen gevonden. De Poppenorchis werd niet te-
ruggevonden. Wel kwamen er in beide jaren ca.

150 Bijenorchissen in bloei. Na de strenge
sneeuwloze winter van 1996/1997 zijn er op het
betreffende dijkvak geen bloeiende orchideeën
aangetroffen. De winter van 1997/1998 was zacht.
De populatie Bokkenorchissen heeft zich kunnen
herstellen en uitbreiden. Er werden 11 bloeiende
exemplaren gevonden. De nieuwe exemplaren
waren iets kleiner dan in de Bokkenorchissen in

de vorige jaren. Ze stonden in één liin met oude
groeiplaats van de Bokkenorchissen. Dit komt
waarschijnlijk doordat het maaisel met orchi-
deeënzaden op rijen wordt gelegd. Naast de Bok-
kenorchissen kwamen in 1998 ook 75 Bijenorchis-
sen en 2 Poppenorchissen tot bloei.

De groeiplaats van de Bokkenorch¡ssen.

Het dijkvak waar de orchideeën groeien is op het
zuiden gelegen. De afmeting van de groeiplaats is
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ale), de geelwitte vorm van Luzerne (Medicago
sativa ssp.sativa), Rode klaver (Trifolium praten-
se), Hopklaver (Medicago lupulina), Voederwikke
(Vicia sativa ssp.sativa), Madeliefje (Bellis peren-
nts), G lanshav er (Arrhe n ath e ru m e lati us), Gew o-
ne hoornbloem (Cerastium fontanum).ln de nabij-
heid van de Bokkenorchissen werden vooral
Luzerne, Rode klaver, Hopklave¡ Voeden¡vikke,
Madeliefje, Gewone hoornbloem, Knolboterbloem
en Glanshaver aangetroffen. Aangrenzend aan de
zuidzijde van het dijkvak ligt een lage beplantings-
strook met Meidoorn (Crateagus monogyna\. De
orchideeënweide ligt ingesloten tussen de dijk en
de met Meidoorns beplante strook, waardoor de
temperatuur er snel kan oplopen. Tot en met juni
ziet het dijkvak er groen uit daarna verdord de ve-
getatie meestal snel. Als eerste is dit het geval op
de schrale groeiplaatsen vam de Bijenorchissen.
De vegatatie is zeer schraal en wordt jaarlijks ge-
maaid, gehooid, geschud en afgevoerd in juli/au-
gustus.
Ook op andere locaties in Zeeuws-Vlaanderen,
waar de bodem bestaat uit schraal zand en waar
een verschralingsbeheer wordt toegepast, is in de
periode 1990-1996 een sterke toename van het
aantal orchideeën geconstateerd. Het gaat hierbij
om Bijenorchis (Ophrys apifera), Hondskruid (,4n-
acamptis pyramidalis), Gevlekte orchis (D. macu-

lata s.l.) en de Rietorchis (D. praetermlssa). Stren-
ge sneeuwloze winters hebben een zeer negatief
effect op vooral de Bijenorchispopulatie.

Conclusie

ln Zeeuws-Vlaanderen blijken zeedijken, wegber-
men, natte weilanden en kreekoevers een ge-
schikte standplaats te zijn voor orchideeën. Daar-
onder zijn een aantal sooften, die normaal in
zuidelijker streken voorkomen. Voon¡vaarde is wel
dat er een actief verschralingsbeheer wordt uitge-
voerd. Daarnaast is het van groot belang dat de
winters zachlzijn. Na een strenge winter blijven de
orchideeën tijdelijk weg.
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lnteresting localities of orchids in the Gdañsk region

Juur¡ Mrruasrewrcz & D¡ntusz L. Szl¡cserxo

1 - Natural reserye "Piaénickie lqki"
2 - Orle
3 - Trójmiejski Landscape Park
4 - Natural Reserve "Beka"
5 - Natural reserve "Las Ostrzycki"

Samenvatting

H et artikel is geschreven door twee medewer-
kers van de universiteit van Gdañsk (afdeling

Plant Ecologie en Natuurbescherming). Zii be-
schrijven de orchideeënflora in de omgeving van
Gdañsk. De omgeving van Gdañsk wordt ge-

karakteriseerd door een bijzondere rijke flora. De-
ze rijkdom wordt veroorzaakt door de grote varia-

tie in biotopen. Zo zijn verschillende sooden bos,
moerassen, veen, weide, hooilanden en hei-
de. Eén derde deel van de in Polen beschermde
flora wordt in deze streek gevonden. De Brede or-
chis, Grote keverorchis, Brede wespenorchis en
het Vogelnestje zijn talrijk en vormen grote popu-
laties. Meestal komen de orchideeën echter in

kleine aantallen voor. Zeldzaam zijn het Vrou-
wenschoentje, Wit bosvogeltje, Bergnachtor-
chis, Smalbladige orchis, Groenknolorchis en de
Spookorchis. Deze orchideeën komen nog slechts
op een beperkt aantal terre¡nen voor. ln vergelij-
king met de situatie voor 1945 is er een teruggang
van ca. 50% van de orchideeënpopulaties.
Maar in de omgeving van Gdañsk zijn er nog
steeds interessante plaatsen, die het waard zijn
om te beschrijven en te bezoeken. De belangrijk-
ste daarvan zijn het reservaat "Las Ostrzycki" en
de weidegronden in de streek Orle. Beide ziln ge-
legen in een gebied waar de bodem kalkrijk is.

Las Ostrzycki

Dit reservaat is een van de mooiste plaatsen in de
omgeving van Gdansk. Het reservaat is ingesteld
ter bescherming van het berkenbos op de oevers
van het meer Ostrzyce. Het berkenbos groeit op
kalkrijke bodem en is belangrijk vanwege ziln rijke
flora. Hier groeien o.a. het Rode bosvogeltje en
het Vrouwenschoentje. Ook buiten het reservaat,
in de weilanden aan de oevers van het meer, wor-
den verschillende soorten Dactylorhiza's en de
Moeraswespenorchis gevonden.

Orle

Het reservaat Orle is grotendeels bedekt met
grasland en in de natste gebieden, die zelden ge-
maaid worden, groeien veel verschillende Dacty-
lorhiza's en hun hybriden.
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Er zijn nog een aantal andere reservaten:
Het reseruaat Beka is ingesteld ter bescherming
van de broedplaatsen van het waterwild. Het re-
servaat heeft ook een bijzondere flora. Eén van de
oorzaken is het feit dat zout zeewater en kalkrijk
water van het karstlandschap elkaar hier ontmoe-
ten. Er komen o.a. tamelijk grole Dactylorhiza
populaties voor. De meeste planten zijn verdwe-
nen nadat er een diepe ontwateringssloot was ge-
graven waardoor het grondwaterpeil zakte.
"Piaénickie lqki" is als reservaat ingesteld om de
zeldzame graslandf lora beschermen.
Het Trójmieski Landscape Park is grotendeels be-
dekt met berkenbos. Het is landschappelijk een
mooi reservaat. Fraaie hoge heuvels worden
doorsneden door woeste bergbeken.
Zowel in "het reservaat Piaénickie lqki" als in het
Trójmieski Landscape Park komen zeer veel or-
chideeën voor.
ln dit artikel zijn de rijkste en meest waardevolle
groeiplaatsen van orchideeën beschreven. De
groeiplaatsen van de orchideeën populaties in de
omgeving van Gdañsk zijn meestal bescheiden
van omvang. Dit bemoeilijkt de bescherming van
diverse orchideeên. Ook in Polen zijn de ontwate-
ring, radicale verandering van het biotoop, intensi-
vering van het agrarisch gebruik en de bosbouw
de belangrijkste oorzaken van de teruggang van
de orchideeën. Veel groeiplaatsen zijn definitief
verdwenen door de naoorlogse verstedelijking.

Zusammenfassung

Dieser Beitrag gibt eine Ubersicht aller bekannten
Standorte im Raum Gdañsk. Weil dieses Gebiet
ziemlich kalkreich ist, wurden verhältnissmässig
viel Orchideen gefunden.

lnteresting localities of orchids in the
Gdañsk region

The Gdañsk region is characterized by an unusu-
al wealth of plants. This is caused by the great va-
riety of habitats. Among others there are forests of
different kinds, marsh, peatbog, meadow, grass-
land, moorland or psammofilous communities. No
wonder that one third of all the plant species pro-
tected in Poland can be found here. Orchids con-

stitute a majority of them. All of them are rare and
in danger of extinction. Generally they appear indi-
vidually, only marsh-orchids can create quite big
populations. The species most often met here are
Dactylorhiza majalis, Listera ovata, Epipactis hel-
leborine and Neott¡a nidus-avis. Each of them has
numerous and abundant populations. The most
rare species are Cypripedium calceolus, Cepha-
lanthera longifolia, Platanthera chlorantha, Dacty-
lorhiza traunsteineri, Liparis loeselii and Epipogi-
um aphyllum. Now they have one to three less
abundant localities. ln comparison to the situation
before 1945 a decrease by about 50% of the then
state (Szlachetko, 1987).
ln the Gdañsk region there are still several excep-
tional localities worlh to describe and to see.
These are places having special natural values,
rich in various species of orchids. The most nume-
rous, consisting of many kinds of these plants, can
be found on the fertile chalk layers. Such most va-
luable localities are the reserve "Las Ostrzycki"
and the meadows in the region of Orle.

"Las Ostrzycki"

The reserve "Las Ostrzycki" is one of the most
beautiful spots of the Gdañsk region. lt protects
the beech wood situated on the West Bank of
Lake Ostrzyce. Communities of beechwood on
rich calciferous soils are more remarkable. ln the-
se communities there are more interesting and
rare species of plants, among others orchids.
Cephalanthera rubra, Cypripedium calceolus,
Epipactis helleborine, Epipogium aphyllum, Pla-
tanthera bifolia, Neottia nidus-avis and Corallo-
rhiza trifida have their localities here (Faltynomicz
& Machnikowski, 1982). Outside the reserve in
surrounding lake grasslands Epipactis palustris
and various species of marsh-orchid can be found.

Orle

The region of Orle is covered with grassland and
pasture shaped on low peat. ln the most wet, rare-
ly mowed areas Epipactis palustris, Dactylorhiza
majalis, D. maculata, D. fuchsii, D.incarnata, D. in-
carnata ssp. haematodes, D. incarnata ssp. sero-
tina, D. incarnatavar. brahyphylla, D.russowii and
their numerous hybrids grow. On the bank of Lake
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Orle there is also a locality of Liparis loeselii (Ka'
misarczuk-Mazurek, 1 973, Szlachetko, 1 987).

"Beka", "Piaénickie lgki" and Tróimieski
Landscape Park

Equally interesting and valuable from a natural
point of view are the reserves: Beka, Pi3énickie
lqki and Trójmieski Landscape Park.

"Beka" is a faunistical reserve, protecting the bree-
ding grounds of waterfowl, but it has also un-
questionable floristic values. lt is an area situated
on the Puck Bay and ¡t has a unique character, be-
cause both saline seawater and water flowing
from the moraine upland, rich in calcium carbona-
te influence its flora. There are quite numerous
populations ot Dactylorhiza maialis ssp. maialis,
D. majalisssp. brevifolia, D. russowii, D. incarnata
x D. majalis (D. x ashersoniana) and Epipactis pa'
/ustris here. There can be also found Listera ova-
ta. Only ten years ago, all Polish species belon-
ging to genus Dactylorhiza (including D. incarnata
ssp. ochroleuca/, except D. sambucina could be
found here (Szlachetko, 1987). A lot of them with-
drew when pasturage was given up and after dig-
ging a wide drainage ditch, which caused a remar-
kable decrease of the ground water level.

Oak forst cover the largest paft of the reserve
"Piaénickie lqki". "Piaénickie lqki" is the only reser-
ve in this region for the protection of the rare grass-
land flora. There are populations o'f Platanthera
chlorantha, Goodyera repens and Neottia nidu-
savis, Dactylorhiza maculata, D. fuchsii, D. incar-
natavar. brahyphylla, D. fuchsii x D. maculata (D.

x transiens) growing in wet grasslands, which are
regularly flooded. Localities of Epipactis atroru-
bens and Listera ovata (Herbich & Herbichowa,
1985) are nearby the outlet of the Piasnica River.

Trójmieski Landscape Park is situated between
Gdañsk and We,jherowo. Almost 90% of the Trój-
mieski Landscape Park is covered with forests,
especially beech-wood. lt is characterized by di-
versified sculpture of the ground. Beautiful high
hills cut by deep valleys. The streams flowing
along them look sometimes like mountain torrens
due to big falls. On their banks one can meet:

Dactylorhiza fuchsii, D. maculata and D. maialis.
ln higher parts there are: Listera ovata, Platan-
thera bifolia, Neottia nidus-avis, Epipactis hellebo'
rine, Goodyera repens and individually Cepha-
lanthera longifolia and Listera cordafa. The
biggest concentration of orchids is near Wejhero-
wo in the Reda River valley.

The described localities of orchids belong to the
most abundant and valuable. Most of them have
the status of legally protected area. ln the Gdañsk
region there are mostly small, scattered popula-
tions of orchids, which make any protective activi-
ties much more difficult. A factor that has a remar-
kable influence on the rate of disappearance of
these plants is the fact that even very numerous
populations often cover very small areas. This si-
tuation enlarges the danger of destruction, even
by accident, of the orchid populations. The main
threats are radical changes of the habitat condi-
tions: mostly drainage, intensive use of grassland
and most of the work connected with the forest ad-
ministration. Considerable loss is also caused by
devastation of habitats connected with urbanisa-
tion. Within the last fifty years thirteen species of
orchid disappeared in the area of Trójmiasto.
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Boekbesprekingen

Arbeidskreis Heimische Orchideen Thüringen
e.V.: Orchideen in Thüringen
Frisch-Eisenach, 1997. 256 pag., kleur, + / 85.- .

De laatste jaren komen e( zeeÍ geregeld boeken
uit die de orchideeën van een bepaalde streek of
land tot onderwerp hebben. Om een paar voor-
beelden te noemen: "Orchideeën in Zuid-Lim-
burg", "Die Orchideen der Schweiz und angren-
zende Gebiete" en "Wild Orchids of Scotland". Dit
soort boeken kenmerken zich door een bepaalde
opbouw. Na een algemene inleiding over orchi-
deeën en de streek of het land, vormt het stuk voor
stuk bespreken van de aangetroffen orchideeën
de hoofdmoot van deze boeken. Toch zijn ze niet
allemaal hetzelfde. Zo hebben de in bovenstaand
voorbeeld aangehaalde boeken ieder op zich bij-
zondere kwaliteiten, die de aanschaf rechtvaardi-
gen.

ln die rij van orchideeënboeken past ook het boek
"Orchideen in Thüringen". Als eerste valt de fraaie
uitvoering van het boek op. Schitterende foto's
van zowel de orchideeën als de biotopen, waarin
deze planten voorkomen, sieren het boek. Voor
veel orchideeënliefhebbers is dat al voldoende om
het boek aan te schaffen.

Het eerste hoofdstuk van het boek behandelt de
geologie, geomodologie en het klimaat van Thü-
ringen. Aan de hand van gedetailleerde kaaden
van Thüringen wordt een inzicht gegeven in de ge-
ologie en de geomorfologie van het gebied. Ook
wordt uitgebreid ingegaan op het klimaat van de
streek.
De biotopen van de orchideeën in Thüringen vor-
men het onderwerp van het tweede hoofdstuk. ln
Thüringen is een grote verscheidenheid aan bioto-
pen: b.v. loofbos, gemengd loofbos, loofbos op
droge en warme standplaatsen, orchideeënrijk

beukenbos, bosranden, droge- en halfdroge gras-
land, heide, vochtige en natte weiden, bergwei-
den, dennenbos en venen in het middelgebergte.
De meeste biotopen, die in dit hoofdstuk beschre-
ven worden, zijn geTllustreerd met fraaie foto's.
Bodemgesteldheid, klimaat en biotopen zijn be-
langrilke onderwerpen voor orchideeënliefheb-
bers. Om die reden is er door de auteurs zeer veel
aandacht aan deze ondenruerpen besteed.
Het derde hoofdstuk is gewijd aan de morfologie,
bloembiologie en de ontwikkelingsfasen van de
orchideeën. Systematiek en filogenie van de or-
chideeën worden beschreven in hoofdstuk 4. De
onderwerpen uit hoofdstuk 3 en 4 worden in kort
bestek behandeld. Het zijn blijkbaar verplichte on-
derwerpen in dit soort boeken. Voor de leek wel-
licht interessant maar voor geroutineerde floristen
staat er weinig nieuws.

ln het boek is ruim plaats ingeruimd voor de be-
schrijving van de geschiedenis van de kennis van
de orchideeèn in Thüringen.
Jena is één van de grotere steden van Thüringen.
De universiteit van Jena ontwikkelde zich in de
1 8e en de 1 9e eeuw als het centrum van de studie
van de botanie in Thüringen. De eerste systema-
tische duitse flora "Sylva Hercynia" komt uit Jena.
ln de loop der jaren opgevolgd door een groot
aantal werken over orchideeën, zoals b.v. "Die
Orchidaceen" van Max Schulze, dat lange tijd
in Duitsland het standaardwerk over orchi-
deeën was. Uit Thüringen stammen veel bekende
duitse botanici, waaronder Reichenbach en
Bornmüller.

Zoals gebruikelijk wordt ook in dit boek het groot-
ste deel ingenomen door de beschrijving, ecologie
en verspreiding van de orchideeën in Thüringen.
Alle in Thüringen voorkomende soorten passeren
de revue. Naast de zeer uitgebreide beschrijvin-
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gen zijn er per soon steeds een aantal opnamen
van de betreffende orchidee. De beschrijvingen
van de orchideeën en hun biotoop zijn vaak zeer
uitgebreid. Bij de meeste soorten zijn er ook goe-
de opnamen van het specifieke biotoop voor de
soort. Uiteraard zijn er bij elke soort ook versprei-
dingskaarten. Soms zelfs van de verspreiding van
de soort in Europa of het Noordelijk halfrond.
Algemeen is bekend dat het bewind van de voor-
malige DDR zich weinig aan de natuurbescher-
ming gelegen heeft laten liggen. Vergelijking van
het aantal actuele vindplaatsen met historische
gegevens maakt de dramatische achteruitgang
van de orchideeën in Thüringen zichtbaar. Een
aantal soorten is zelfs totaal verdwenen. Die soor-
ten, o. a. Groenknolorchis, Welriekende muggen-
orchis, Wantsenorchis en Hommelorchis, worden
nog wel in het boek beschreven. Van deze orchi-
deeën, waarvan in Thüringen geen opnamen
meer kunnen worden gemaakt, zijn aquarellen op-
genomen.
Een hoofdstuk over de in Thüringen gevonden hy-
briden sluit dit deel van het boek af.

Het boek is een uitgave van de werkgroep, die
zich in Thüringen sinds 1991 bezig houdt met de
bescherming van de orchideeën. Die achtergrond
blijkt uit het feit dat veel aandacht wordt geschon-
ken aan de gevaren waaraan orchideeën bloot-
staan en hoe de orchideeên daartegen be-
schermd kunnen worden. De verstedelijking en de
intensivering van de landbouw zijn ook in Thürin-
gen de belangrijkste oorzaken voor de teruggang
van de orchideeën. Door de intensivering van de
landbouw verdwijnen b. v. bijzondere biotopen,
zoals vochtige hooilanden en holle wegen. Door
ontwatering gaan de groeiplaatsen van orchi-
deeën in moerassen, brongebieden en vochtige
hooilanden verloren.

stand vanuit Nederland naar Thüringen is onge-
veer 500-600 km. Als u een bezoek aan Thüringen
overweegt is dit boek ook een goede gids.

Gisela & Karlheinz Morschek: Orchids of Cy-
prus - Zyperns Orchideen
Gepubliceerd door de auteurs, 1996. 185 pag.,
kleur, +f 45.-.

"Orchids of Cyprus" is een verzorgde gids over de
orchideeënflora van Cyprus. De gids begint met
een uiteenzetting over de geografische oorsprong
van het eiland. Aan de hand van de samenstelling
van de bodem wordt het eiland onderverdeeld in 5
gebieden. Voor de floristen die Cyprus willen be-
zoeken is dit interessant omdat van elk van de ge-
bieden ook de orchideeënflora wordt beschreven.

Het eerste gebied is de streek tussen Polis en
Paphos. De streek heeft een kalkrijke bodem. Bij-
na alle orchideeënsooften, die op Cyprus voorko-
men, worden hier gevonden. Het tweede gebied
omvat het Troodos gebergte. Dit gebergte is van
vulkanische oorsprong en daardoor arm aan or-
chideeën. Wel worden hier de voor Cyprus zeld-
zame soorten als Cephalanthera rubra, Dactylor-
hiza iberica, Epipactis veratrifolia en Plathanthera
chlorantha ssp. holmboel gevonden. Het derde
gebied omvat de zuidelijke kuststreek tot Larnaca.
Ook hier is de bodem kalkrijk en de juiste groei-
plaats voor vele orchideeën. De Mesaoria hoog-
vlakte, tussen de noordelijke bergketen, Kyrenia
en het Troodosgebergte, is het vierde gebied.
Door de vruchtbare bodem is het gebied hoofdza-
kelijk agrarisch in gebruik en is het er met de or-
chideeën minder gesteld.
Het vijfde gebied is het Pentadactylosgebergte en
de noordelijke kuststreek. Door de kalkrijke bo-
dem van dit gebied is er een rijke orchideeënflora.

Conclusie

"Orchideen in Thüringen" is een fraai verzorgd
boek. De inhoud biedt veel informatie over de or-
chideeën in Thüringen. Echt een aanwinst voor el-
ke orchideeënlief hebber.
Na de éénwording van Duitsland is er geen enkel
beletsel meer om Thüringen te bezoeken. De af-

Dan volgen er een aantal hoofdstukken waar in
kort bestek wordt ingegaan op diverse onderwer-
pen betreffende orchideeën.
Na dit algemene gedeelte wordt stilgestaan bij hy-
bridisatie. Hybridisering bij orchideeën wordt uit-
gelegd. Een aantal interessante foto's van de ver-
schillende hybriden completeren dit hoofdstuk.
Het verschijnsel hybridisatie brengt de schrijvers
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op een aantal probleemgevallen van de Cyprioti-
sche orchideeënflora.
Zoals b.v. het complex Ophrys mammosa/trans-
hyrcana. Deze beide soorten komen zuiver op Cy-
prus voor. Het merendeel van de aangetroffen
planten blijken echter hybriden van Ophrys mam-
mosa en Ophrys transhyrcana. Volgens de au-
teurs is in de loop der tijden op Cyprus een fertie-
le hybride uit bovengenoemde soofien ontstaan,
die zeer veranderlijk is.
Vervolgens wordt ingegaan op de problemen bij
het determineren van de orchideeën uilde Ophrys
sphegodes groep. Op Cyprus komt een vroeg-
bloeiende Ophrys sphegodes voor, die geken-
merkt wordt door kleine bloemen, die meestal een
gele rand hebben. De auteurs zijn van mening dat
deze soort lijkt op Ophrys sphegodes ssp. aescu-
lapii (Renz) Soó, maar er toch van verschilt en
hebben de soort de werktitel Ophrys sphegodes
ssp. aesculapiiformis meegegeven. Opvallend is
dat nergens in de gids gewag gemaakt wordt van
Ophrys sphegodes, die ook op Cyprus voorkomt.
HeI Serapias complex staat ook op Cyprus garant
voor problemen bij de determinatie. De bakermat
van Serapias ligt in het westelijke deel van de Me-
diterranee waar de "zuivere" soorten worden ge-
vonden. ln het oostelijke deel van het Middelland-
se zeegebied wordt het beeld van Serapias veel
meer bepaald door hybrisatie. Diverse auteurs zijn
dit probleem te lijf gegaan door het creëren van
nieuwe soonen. Na jarenlange studie komen de
Morscheks tot de conclusie dat, vooral als gevolg
van de zeer veranderlijke Serapias vomeracea
ssp. Iaxiflora, een eenduidige classificatie van Se-
rapias op Cyprus niet mogelijk is.

Een aantal orchideeënsoorten, zoals Anacamptis
pyramidalis, Ophrys apifera, Ophrys umbilicata en
Orchis quadripunctata, worden apart besproken.
Jammer is dat er van de nieuw beschreven varië-
Teil Orchis quadr¡punctatavar. akamasica geen af-
beelding is.

ln de inleiding wordt gesteld dat voor de naam-
voering Buttler is aangehouden. De naamvoering
van Buttler is echter niet erg consequent doorge-
voerd. De auteurs hebben duidelijk een voorkeur
voor namen waarin verwezen wordt naar de af-
stamming. Zo wordt b.v. Ophrys lapethica door

Morschek Ophrys scolopax ssp. lapethica ge-
noemd.
Wat ik in deze gids gemist heb zijn verspreidings-
kaadjes van de diverse orchideeënsoor-ten op Cy-
prus. Daarvoor wordt echter verwezen naar een
adikel in het Mitteilungsblatt van de AHO Baden
Wüfttemberg 1/90.

lk heb de gids tijdens een bezoek aan Cyprus in
maart 1997 in de praktijk getest. De ondertitel:
"Gids voor de Orchideeënflora van Cyprus" die de
auteurs hun boek hebben meegegeven is terecht.
Alle op Cyprus voorkomende orchideeën zijn be-
schreven en voorzien van een duidelijke foto. Voor
de orchideeënliefhebber die Cyprus bezoekt is het
een aanrader.

Ruud Wielinga

Verkrijgbaarheid literatuu r
over orchideeën

ln het algemeen hebben de meeste nederlandse
boekhandelaren bijna nooit boeken over orchi-
deeén in voorraad. Zeker niet voor wat betreft de
buitenlandse publicaties over orchideeën. Het is
daarom verheugend dat het sinds enige tijd moge-
lijk is om tijdens onze bijeenkomsten kennis te ne-
men van het aanbod van de nieuwste literatuur,
toegespitst op orchideeën. Uiteraard kunt u daar
o.a. ook de in dit nummer besproken boeken aan-
schaffen.
De boekenstand wordt verzorgd door W.J.P.
Meijs, Ringweg 44, 6141 LZ Limbricht. tel (046)
451 2955.

Aankondiging

Die Orchideen der Türkei - het nieuwe
boek van Karel Kreutz

Eind augustus van dit jaar is het door velen met
belangstelling tegemoet geziene boek over de or-
chideeën van Turkije verschenen. De auteur ken-
nende is het niet zomaar een boekje geworden.
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Wat voor ons ligt is een bijzonder boekwerk met
een gewicht van ruim vier kilogram en een formaat
van 29,9 x22,8 cm. Het is geheel full-colour uitge-
voerd en bevat 1353 kleurenfoto's, waarvan vele
een hele pagina groot.
Het boek is geheel actueel, want recent beschre-
ven nieuwe soorten zijn ook opgenomen, zodat de
schrijver in totaal 148 soorten behandelt.
Een prestatie op zich mag het vervaardigen van
verspreidingskaaftjes van alle soorten worden ge-
noemd in hokken van 10 km bij 10 km. Karel
Kreutz had hierbij de medewerking van vele orchi-
deeënliefhebbers in Europa, waaronder zeer veel
bekende namen, die ook in het boek zijn terug te
vinden. Zonder hun medewerking zou dit boek niet
hef standaardwerk over de orchideeën van Turkije
zijn geworden, wat het nu is.

Bijna vijf jaar heeft Karel Kreutz aan de totstand-
koming van dit boek gewerkt. Vele reizen, soms
vier keer per jaar, heeft hij naar Turkije gemaakt
om al het fotomateriaal te vergaren, waarvan lang
niet alles in dit boek kon worden gepubliceerd.
Zijn eerste reis was in 1988 samen met enkele
Duitse vrienden, toen hij met een camper 4 weken
lang door Turkije trok. ln die tijd was het nog mo-
gelijk zonder problemen door zuidoost Turkije te
trekken, zonder te worden tegengehouden door
militairen. Opnamen van planten op plaatsen die
momenteel niet meer voor toeristen bereikbaar
zijn, zoals het orchideeënrijke gebied rond Lice -
Kulp, konden zodoende nog in dit boek worden af-
gebeeld. Uitvoerig verslag van deze reis werd ge-
daan in het Turkije-nummer van de Berichte aus
den Arbeitskreisen Heimische Orchideen van mei
1 992.

Ondergetekende had het voorrecht meerdere ke-
ren met Karel naar Turkije te reizen. Op een van
deze reizen ontstond min of meer spontaan het
idee, bij het zien van alle mooie dingen die wij on-
derweg tegenkwamen, om een boek over Turkije
te gaan maken. Te meer omdat bij ons ook het be-
sef doordrong, dat over tien misschien twintig jaar
veel van de dingen die wij nu nog met eigen ogen
konden aanschouwen, weleens verdwenen zou-
den kunnen zijn in een land dat nauwelijks iets aan
natuurbescherming doet en waarvan de bevolking
steeds verder expandeert. Veel terreinen, denk

bijvoorbeeld aan de hazelnootcultures aan de
Zwarte Zee kust, waren in vergelijking met 1988
zeer sterk achteruitgegaan door het gebruik van
onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook het uitgraven
van orchideeënknollen (salep) door de lokale be-
volking e¡st nog steeds zijn tol. ln hele gebieden
van Turkije kom je geen orchidee meer tegen; wat
een verschil bijvoorbeeld met de Griekse eilanden
voor de Turkse kust. Wel werden veel nieuwe
vindplaatsen ontdekt, doordat het in de afgelopen
jaren sterk verbeterde wegennet het mogelijk
maakt in een kortere tijdspanne meer vindplaat-
sen te bezoeken.

Veel avonturen hebben wij samen in Turkije be-
leeft, waar soms onder primitieve omstandighe-
den moest worden overnacht. Niet gauw zal ik ver-
geten de tocht over de So_anli Pas van Bayburt
naar Trabzon aan de Zwarle Zee op zoeknaarT-
rausteinera sphaerica. Op de kaafi leek het een
niet moeilijk te nemen bergpas, in werkelijkheid re-
den wij 80 km langs diepe ravijnen op smalle
steenslagwegen waar wij goddank geen tegenlig-
ger ontmoetten. Tegen middernacht toen het al ve-
le uren donker was bereikten wij opgelucht de
kust. Bij het fotograferen van orchideeën trokken
wij vaak de aandacht van rondrijdende militairen.
Niet zelden werden wij opgepakt en afgevoerd
naar het politiebureau, waar wij aan een wel En-
gels sprekende commandant konden uitleggen
wat wij aan het doen waren.
Na wat heen en weer gepraat en natuurlijk na het
drinken van '¡çay" werden wij weer op vrije voeten
gesteld. Toch vanaf deze plaats geen kwaad
woord over de Turkse bevolking: altijd heel vrien-
delijk en gastvrij.

Onze planning was erop gericht het boek in het
voor,jaar van 1997 te kunnen uitbrengen. Bij het in-
ventariseren van het reeds aanwezige materiaal
bleektoch nog wel het een en anderte ontbreken,
met name van het Europese deel van Turkije en
het zuidoosten. Wij besloten toen nog een jaar te
wachten met publicatie en de ontbrekende gege-
vens te verzamelen. Voor zuidoost Turkije bleek
dit helaas nog steeds niet mogelijk hoewel we wel
tot in en voorbij Diyarbakir kwamen. Het jaar werd
echter toch goed benut, omdat het Karel lukte om
samen met "Turkile specialisten" als Rückbrodt,
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Peter en nog anderen enkele problemen op te los-
sen betreffende het wel of niet voorkomen van be-
paalde Ophrys soonen in Turkije. Dit resulteerde
in het beschrijven van enkele nieuwe sooften in
recent verschenen AHO Mitteilungsblätter, die na-
tuurlijk nog werden opgenomen in dit boek.

ligt het boek er en wil ik vanaf deze plaats de au-
teur van harte gelukwensen met zijn prestatie. lk
denk dat voor veel binnen- en buitenlandse orchi-
deeënliefhebbers dit boek een kostbaar bezil zal
zijn, waar ze nog lang plezier aan zullen beleven.

Nu ongeveer tien jaar na Karel's eerste Turkije reis B.J. Seckel

Erratum

ln de bespreking van An Atlas of Orchid
Pollination - European Orchids

op pagina 87 van Eurorchis 9
was sprake van een prijs van f 175.-.

Dit moet echter I 150.- zijn
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De volgende delen van Eurorchis zijn nog leverbaar:

Eurorchis 5

lnhoud: Beschrijvingen van orchideeën in lsraë|, Drenthe, Zuid-Frankrijk, Noord-Zweden en van groei-
plaatsen van X Orchiaceras hybriden. Taxonomische aandacht voor namen van nothogenera van Euro-
pese en mediterrane orchideeên; Ophrys x yvonnae en de intergenerische hybride tussen Orchis simia
en Platanthera bifolia.
Prijs: f 20,-

Eurorchis 7

lnhoud: Het zuiltje van een aantal Europese orchideeën; beschrijvingen van orchideeën in Turkiie; de
Amsterdamse Waterleidingduinen; de Witte Karpaten in Tsjechië; Zuid-Frankrijk en ltalië; Listera ovata in
jonge polderbossen en 'Morphologie und Populationsbildung von Platanthera bifolia an der Nordgrenze
ihres Areals'.
Prijs: f 20,-

Eurorchis I
lnhoud: Beschrijving van de type-groeiplaats van Dactylorhiza scotica; de status van Platanthera bifolia
in Nederland; beschrijvingen en afbeeldingen van alle Nigritellasoorten van Europa; orchideeën in beek-
dalen; wettelijke bescherming van alle Nederlandse orchideeën; beschrijvingen van orchideeën in Oos-
tenrijk en Zwitserland, de omgeving van Montenach, Slovenië en Zuid-Frankrijk en nieuwe vondsten van
orchideeën in Nederland.
Prijs: f 24,50

Eurorchis 9

lnhoud: De rol van water in het ecosysteem; zweefvliegen en Epipactis helleborine; de Bijeorchis in de
Waterleidingduinen; orchideeënnieuws uit Nederland en Duitsland, Orchideeënvariaties op Rhodos,
Complexbespreking Himantoglossum, Tochten naar Zuid-Frankrijk; 'Zwei Neue Orchideenarten aus der
Türkei'; orchideeën in de Frans-ltaliaanse Alpen, Cyprus en Rhodos en informatie over de oprichting van
de 'Secretariat for the Conservation of European Orchids'.
Prijs: f 24,50
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Eurorchis is de jaarlijkse publicatie van de werkgroep Europese orchi-
deeën van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en be-
vat bijdragen over de verspreiding, ecologie en taxonomie van orchideeën
in Nederland en de rest van Europa. ook wordt aandacht besteed aan de
bescherming van soorten en biotopen.
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