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Van de redactie

Na overleg met de uitgeverij en het bestuur van
de werkgroep is besloten dat de Stichting
Uitgeverij KNNV Eurorchis niet meer zal uitgeven.
Economische motieven liggen ten grondslag aan

dit besluit. De Stichting Uitgeverij KNNV werkt
deels met professionele krachten en dit komt tot
uiting in de prijs die uiteindelijk voor Eurorchis
moet worden betaald.

Met ingang van dit nummer wordt de uitgave van
Eurorchis weer door de werkgroep zel'f verzorgd.
De werkgroep werkt uitsluitend met vrijwilligers
en de kosten voor de uitgave beperken zich tot
het werk van lilhograaf en drukker. Door het
plaatsen van advertenties willen we de koslen
verder beperken. Ook neemt de werkgroep zelf
de verkoop van Eurorchis over. Zie hiervoor de
laatste pagina van dit blad.

De inhoud van Eurorchis 1 1 is zeer gevarieerd:
o Herman van Looken heeft een gedegen

onderzoek uitgevoerd naar de naamgeving
van Ophrys arachnitiformis. Net zoals we dat
van zijn lezingen gewend zijn wordt zijn aftikel
geïllustreerd met prachtige dia's.

o Op de afgelopen bijeenkomsten van de werk-
groep is het Mascula-complex dìverse keren

ler sprake gekomen. Een aantal leden heeft de
informatie over het Mascula-complex samen-
gevat in een uitgebreid artikel.

o Hans Dekker doet verslag van zijn natuurrei-
zen naar ltalië en Normandië. ln llalië vond hij

een nieuwe hybride en in Normandië deed hij
een aantal opmerkelijke vondsten o.a. van
Spiranthes aestivalis en Epipactis helleborine
ssp. neerlandica.

o Karel Kreutz heeft de groeiplaatsen van
Dactylorhiza praetermissa geTnventariseerd.
Ook in Limburg rukt deze soort op.

o Madeira is tweemaal bezocht door Rob Poot.
Hij heeft een brede belangstelling voor de
natuur en naast orchideeën heeft hij op en
rond Madeira ook de vlinders en vogels geob-
serveerd.

o Om de coördinaten van alle vindplaatsen
nauwkeurig vast te stellen kunnen we tegen-
woordig gebruik maken van elektronische
apparatuur. Met een artikel over GPS van Dirk
Kapteyn den Boumeester sluiten we deze
Eurorchis af.

Ruud Wielinga
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Enkele opmerkingen over Ophrys arachnitiformis
Grenier & Philippe

Herman van Looken

Samenvatting

Ruim 140 jaar interpreteert men Ophrys arachni-
tiformis verkeerd. ln 1859 werd door Grenier
gelijktijdig Ophrys arachnitiformis en een variant
van Ophrys sphegodes, met een gekleurd bloem-
dek, die hij ten onrechte aanzag voor Ophrys
exaltata Ten., beschreven. Deze planten stamden
uit de omgeving van Toulon. J. Barla zond rond
1851 tekeningen naar Reichenbach Fil. van een
kleinbloemige Ophrys uit de omgeving van Nice.
Reichenbach twijfelde sterk. Hij was er niet zeker
van of het om hybriden ging of niet. Uiteindelijk
maakte hij er twee soorten van. Hij kopieerde de
tekeningen en nam ze op in zijn iconografie
onder de naam "Ophrys aranifera var. specularia" .

J. Barla had het anders begrepen en was het er
duidelijk niet mee eens. ln 1868, negen jaar na de
beschrijving van Ophrys arachnitiformis door
Grenier & Philippe, beschreef hij "zijn" planten
onder de naam"Ophrys nlcaeensls".
ln 1908 ziet E.G. Camus de variant met het
gekleurd bloemdek (Ophrys exalfafa sensu
Grenier) verkeerdelijk aan voor Ophrys arachniti-
formis en voegt er de kleinbloemige "Ophrys
specularia/nicaeensrs" aan toe. ln hetzelfde jaar

maakt Lojacono van de var. "specularia" een
soorl. De variëteit "specularia" van Reichenbach
is evenwel niet beschreven op basis van reèle
planten maar een twijfelachtige beschouwing van
nochtans duidelijke afbeeldingen.
ln 1980 beschrijven Gölz & Reinhard de geldig
beschreven Ophrys arachnitiformis ten onrechte
nog eens als Ophrys splendida.
De variant van Ophrys sphegodes met gekleurd
bloemdek werd in 1992 door Paulus en Gack
Ophrys integra genoemd.

Summary

More than 140 year Ophrys arachnitiformis is

unjustly interpreted. ln 1859 Grenier described
simultaneously Ophrys arachnitiformis and a
variant of Ophrys sphegodes, with a coloured
perianth. He unjustly described the latter one as
Ophrys exaltataTen.
J. Barla sent around 1851 drawings to
Reichenbach Fil. of a small flowered Ophrys out
of the surroundings of Nice.
Reichenbach doubted strongly. He wasn't sure
whether the drawings were of hybrids or not.
Finally he made two species of it. He copied the
drawings and took them up in his iconography
under the name "Ophrys aranifera var. specula-
ria". J. Barla had a difference of opinion and dis-
agreed distinctly with Reichenbach. ln 1868, nine
years after the description o'i Ophrys arachnitifor-
mrs by Grenier, he described "his" plants under
the name "Ophrys nicaeensis".
ln 1908 E.G. Camus looked at the variant with
the coloured perianth (Ophrys exaltafa sensu
Grenier) unjustly as Ophrys arachnitiformis and
added the small flowered "Ophrys specularia/
nlcaeensrs". ln the same year Lojacono changes
the variant "specularia" in a species.
The variant "specularia" of Reichenbach is never-
theless not described on the basis of real plants
but is the result of a doubtful consideration of
clear illustrations.
ln 1980 Gölz & Reinhard describes unjustly lhe
already valid described Ophrys arachnitiformis as
Ophrys splendida.
At last ln 1992 Paulus en Gack call the variant of
Ophrys sphegodes with coloured perianth
Ophrys ¡ntegra.
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Zusammenfassung

Schon seit mehr als 140 Jahren interpretieft man
Ophrys arachnitiformis unrichtig. lm Jahre 1859
wurde von Greinier gleichzeitig Ophrys arachniti-
formis und eine Variante von Ophrys sphegodes
mit gefärbtem Perigon, die er zu Unrecht für
Ophrys exaltata Ten. hielt, beschrieben. Diese
Pflanzen stammten aus der Umgebung von
Toulon.
J. Barla schickte um 1851 Zeichnungen einer
kleinblütigen Ophrys aus der Umgebung von
Nizza nach Reichenbach. Dieser zweifelte sehr.
Er war sich nicht ganz sicher ob es sich um
Hybriden handelte oder nicht. Letztendlich
machte er zwei Arten davon. Er kopierle die
Zeichnungen und nam sie in seine Monografie
auf unter dem Namen Ophrys aranífera var. spe-
cularia". J. Barla jedoch war anderer Meinung
und deutlich nicht damit einverstanden. 1868,
neun Jahre nach der Beschreibung von Ophrys
arachnitiformis von Grenier, beschrieb er ,seine'
Pflanzen als Ophrys nicaeensis. E.G. Camus sah
im Jahre 1908 zu Unrecht die Variante mit gefärb-
tem Perigon (Ophrys exaltata sensu Grenier und
Philippe) an'iür Ophrys arachnitiformis und fügte
daran die kleinblütige "Ophrys specularia/nica-
eensls" zu. lm selben Jahr machte Locojano von
der Varietät "specularia" eine Selbständige Art.
Die Varietät specularia von Reichenbach ist
jedoch nicht auf existierende Pflanzen gegründet,
sondern auf eine zweifelhafte Betrachtung von
deutlichen Zeichnungen. 1980 beschrieben Gölz
und Reinhard die gültig beschriebene Ophrys
arachnitiformis unnötigerweise und zu Unrecht
noch einmal unter dem Namen Ophrys splendida.
Die Variante von Ophrys sphegodes mit gefärb-
tem Perigon wurde schlieBlich 1992 von Paulus
und Gack Ophrys integra gelauft.

lnleiding

ln een uittreksel uit de "Mémoires de la Société
d'Emulation du Doubs: Recherches sur quelques
orchidées des environs de Toulon", van 13
augustus 1859, schrijft Ch. Grenier het volgende:
"Wanneer men orchideeën wil bestuderen in

samengedrukte en uitgedroogde vorm, zoals ze
voorkomen in een herbarium, is het dikwijls zeer
moeilijk om niet te zeggen onmogelijk om een
juist beeld te krijgen van de opbouw en vorm van
hun bloemdelen.
Het feit dat ik slechts de beschikking had over
herbariumexemplaren heeft mij opgebroken toen
ik bij het opstellen van de Flora van Frankrijk deze
mooie Ophryssoorten moest beschrijven. lk had
ze bijna allemaal verzameld, maar ik had geen
notities gemaakt bij het plukken van deze planten
en mijn herinneringen, vaag en onnauwkeurig, lie-
ten mij zo dikwijls in de steek dat ik het verlangen
koesterde om mijn beschrijvingen te toetsen aan
levende planten. Dit gewetensvol verlangen zou
waarschijnlijk nooit gerealiseerd zijn zonder de
uitzonderlijke welwìllendheid van M. Philippe,
directeur van de botanische tuin van de keizerl|-
ke marine te Sarnt Mandrier nabij Toulon. Deze
ijverþe botanist deed werkelijk alle moeite om
frisse levende exemplaren te bemachtigen en
heeft mij bijna alle orchideeën, die gesignaleerd
waren in de omgeving van Toulon, in volle bloei
opgezonden.

M. Philippe heeft van 1 3 maarl tot 21 mei vijf zen-
dingen verstuurd. Met dit grote aantal exempla-
ren, in peffecte staat, heb ik alles wat in mijn eer-
ste beschrijvingen fout was, kunnen verbeteren."
ïot zover de inleiding van Ch. Grenier.

Vervolgens geeft hij een vrij nauwkeurige be-
schrijving van een tiental sooften met de naam
van de auteur en verwijzend naar de betreffende
literatuur waar de oorspronkelijke diagnose te
vinden was. Wat daarom nog niet wil zeggen dat
het om de huidige naamgeving ging.

Wat ook opvalt bij deze beschrijvingen is bijvoor-
beeld dat er geen Ophrys arachnites Scop., de
toen gangbare benaming voor Ophrys fuciflora
(F.W. Schmidt) Moench., bij was. Zo werden
Ophrys aranifera Huds. (nu Ophrys sphegodes
Mill.), Ophrys atrata Lindl. (nu Ophrys incubacea
Bianca), Ophrys exaltata Ten, Ophrys bertolonii
Morett., Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe,
Ophrys bombyliflora Link, Ophrys philippi Gren.
(nu aangezien voor een hybride van Ophrys sphe-
godes x Ophrys scolopax), Orchis champagneuxii
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Barm., Orchrs variegata All. en tridentata Scop.
en Orchis mascula olicetorum uitvoerig beschre-
ven.
Deze orchideeën kunnen dus duidelijk voor wat
hun bloeitijd betreft op een rijtje gezet worden. Ze
werden evenwel door Ch. Grenier niet in die volg-
orde beschreven. Ze vallen wel alle binnen
dezelfde tijdspanne van bloei, namelijk half maart
tot de derde week van mei, zoals hij zelf in zijn
voorwoord heeft vermeld.
Op bladzijde 6 beschrijft hij dan Ophrys aranifera
Huds., onze huidige Ophrys sphegodes Mill.
"Deze plant is zeer talrijk op de droge hellingen in
de omgeving van Besançon. Het type van Ophrys
aranifera (opgezonden door M. Phílippe) is volko-
men gelijk aan dat van onze koelere streken. De
sooÆ rs overvloedig in het mediterrane gebied.
Deze is algemeen in de omgeving van Toulon en
M. Philippe heeft me hiervan zeer veel exempla-
ren toegezonden."

Maar iets hoger in dezelfde lekst schrijft hij ook
duidelijk:
"Met gegronde redenen lijkt het mij juist, hiervan
Ophrys exaltata ïen. te scheiden, waarvan het
aspect veeleer aan Ophrys arachnites doet den-
ken dan aan Ophrys aranifera."

Het is duidelijk dat M. Philippe een Ophrys met
gekleurd bloemdek, die gelijktijdig bloeit met
Ophrys aranifera, aanziet als eenzelfde soort en
ze alzo gemengd in één zending naar Ch. Grenier
heeft opgestuurd.
Hij was trouwens niet de enige die het toen zo
zag. Zie onder andere J. Barla.
Ch. Grenier maakte hier dus wel een onder-
scheid.

Op bladzijde 7 geeft hij dan een beschrijving van
de planten, die hij aanziet voor Ophrys exaltata
Ten. en zegt het volgende:
"De habitus van de plant lijkt op Ophrys arachni-
tes Reich., maar de bloemanalyse staat veel dich-
ter bij Ophrys aranifera en Ophrys atrata.
Wat me gelijktijdig treft zijn de grootte van de

bloemen, de witte en dikwijls roze kleur van de
drie sepalen. Dit laatste kenmerk is zo treffend dat
ik, toen ik de planten voor het eerst zag, deze
voor Ophrys arachnites hield."

Hier volgt de beschrijving:
Petalen (bedoeld wordt petalen en sepalen): wit
of bleekroze met groene nerven. De twee binnen-
ste donkerder, fijn gewimperd en min of meer
zeer fijn donzig behaard.
Gussone zegt dat de twee binnenste petalen
groenachtig zijn. lkzel'f heb ze altijd bleekbruin
gezien, gemengd met een licht tintje groen.
Lip: grool, met aan de basis twee bultjes die
soms vervagen of praktisch verdwenen zijn.
lngesneden aan de top en in de insnijding een
koft aanhangsel. Behaard aan de rand.
De bovenzijde van de lip is gemerkt met gladde
lijnen (banden), zeer bruin, dan weer gescheiden,
dan weer verenigd met een dwarse lijn (band).
Het zuiltje is kort. De stengel is slank, 20 tot 30
cm lang en zelfs meer.
Bij deze soort ontbreken de bultjes nogal dikwijls
en deze variëteit "egibbosa" zou weleens ver-
ward kunnen worden met Ophrys berlolonii . als
men niet voor het oog heeft dat deze laatste een
lip heeft die op zijn minst een kwart langer is.

Hieruit kan men afleiden dat in feite Ch. Grenier
enkele planten van een Ophrys-soorI in de hand
had, wel degelijk uil de omgeving van ïoulon, en
waarvan men nu bijvoorbeeld in de boeken:
Delforge, P. 1994, "Guide des Orchidées
d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-
Orient": p. 409;
S.F.O., 1998, "Les orchidées de France, de
Belqique et Luxembourg": p. 307;
J. Devillers-Terschuren en P. Devillers. 1988,
Essay: "Les Ophrys "arachitiformis" du bassin
méditerranéen occidental" - Les Naturalistes
Belges 69 (2): p. 1O2,
afbeeldingen vindt die met deze beschrijving
overeenstemmen en die, onrechtmatig Ophrys
arach n itiform i s wordt genoemd.

^Hier wordt zeker Ophrys aurel¡a Delforge bedoeld, die ook wat breder toont omdat de zijranden van de lip n¡et zo sterk zijn omge-
slagen, zoals bij de typische Ophrys beftolonii van lVoretti Hij heeft trouwens enkel exemplaren bij de hand die door M. Phillppe waren
toegezonden
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Wat is dan wel Ophrys arachnitiformis?

De logica zelf, ware het niet dat P Gölz en H.
Reinhard in een artikel verschenen in Plant
Systematics and Evolution, '1980-136: p. 7-39
over "Populationsstatistische Analysen bestäti-
gen die HeterogeneitäT von Ophrys arachnitifor-
mrs", het nodig achtten een nieuwe sooft te
beschrijven onder de benaming Ophrys splen-
dida (pag.30), die in feite door Ch. Grenier en M.
Philippe reeds als Ophrys arachnitiformis geldig
was beschreven.
Het klinkt misschien wel aardig en het lijkt wel
een doordenkeftje maar hier volgt de beschrijving
uit hetzelfde adikel van Ch. Grenier, pag. 9:

Ophrys arachinitiformrs Grenier & Philippe
"Deze soort is zonder twijfel vervvard met onze
Ophrys arachnites, die niet zelden is in het medi-
terrane gebied, vooral in de omgeving van
Toulon."

Zie hier de diagnose, opgemaakt en vergeleken
met de beschrijving van Ophrys arachnites van
onze flora (plant waarschijnlijk al beschreven uit
de omgeving van Besançon).

Bloemen ln een /osse bloeiaat armbloemig,
Het schutblad is langer dan breed, gelijk of langer
dan het vruchtbeginsel.
De sepalen zijn smal lancetvormig, ovaal of iets
langer dan breed of breed ovaal en afgerond. Ze
zijn wit of roze met een groene middennert.
De twee petalen zijn half zo lang, langwerpig
afgerond, glad en niet gewimperd.
De lip is omgekeerd eirond, nauwelijks ingesne-
den aan de top, convex met aan de basls twee
bultjes, die dikwijls ontbreken. Ze is vooraan
voorzien van een kort en glad aanhangsel als een
uitstulping of verlenging van de lip.
De bovenzijde van de lip is purperbruin en ver-
toont in het midden een gladde vlek, blinkend,
bruinachtíg en gevormd uit twee met de rug
tegen elkaar staande halve maantjes (crorssanþ.
Het zuiltje eindigt op een korle bek."

Dan noemt bij enkele variëteiten:
Cornuta: metduidelijke (spils-staande) bultjes
Mammosa: korte afgeronde bultjes (borstjes)
Explanata: zonder bultjes, dus vlak.
Uit de omgeving van Toulon, 10 april 1859.
Legaat M. Phillippe.

De bloemen van deze plant verschillen met de
bloemen van Ophrys arachnites op de volgende
punten:
o niet donzig behaarde petalen, die maar half zo

lang zijn als de sepalen
. de variabiliteit van de bultjes, die ook wel eens

kunnen ontbreken
. het extreem kofte aanhangsel van de lip. Een

verlengstuk van de lip dat niet ingesnoerd is
aan de basls en niet naar voren is terugge-
plooid

o door zijn bloeitijd: + 1 maand vroeger
. de grootte van de bloem die één derde kleiner

rs en de afmetingen van de plant zelf.

Op het eerste gezicht zou men deze plant verge-
lijken met Ophrys arachnites maar als men een
uitgebreide studie maakt, vindt men dat deze
dichter bij Ophrys exaltata* en Ophrys bertolonii
staat.

ln Les Naturalistes Belges, 1994.75(7): pag. 360
(buiten reeks) wordt in het artikel "Essai d'analy-
se systematique du genre Ophrys." van P.

Devillers en J. Devillers-Terschuren een opsom-
ming gegeven wat er onder de groep "Ophrys
arac h n it ifo rm i s" v alt.
Onder de elf opgesomde soorten worden Ophrys
arachitiformis Gren. & Phil. én Ophrys splendida
Gölz & Reinhard vermeld!
Bij de laatste wordt geschreven: Het is een ende-
mische soort uit de Provence.
Verder wordt vermeld:
Het gebruik van de benaming Ophrys arachniti-
formis voor de vroegbloeiende Provençaalse
soort blijft tegengesproken (Paulus & Gack,
1992b) en is (daarom) nog maar eens ge-
rechtvaardigd in de bijlage 1: 14 op pag.339.

Hier vergelijkt Grenier de plant zonder twijfel met de door hem genoemde Ophrys exaltaþ fen.

10 EuRoncHrs 11 , 1999



Hier volgt dan een deel van de tekst van deze bij-
lage die eveneens aanvangt met de beschrijving
van Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil. (hier

weggelaten) en enkel aangevuld met hun beden-
kingen en besluiten.

Al deze kenmerken zijn exact deze van het vroeg-
bloeiende Provençaalse taxon welke wij hebben
gelijkgesteld (toegeschreven aan) mel Ophrys
arachnitiformis Gren. & Phil., (Devillers
Terschuren & Devillers, 1988). Zie Les
Naturalistes Belges, 1988. 69(2): p.98-112. Les

Ophrys "arachnitiformis" du bassin méditer-
ranéen occidental.

Deze kenmerken sluiten alle andere soonen van
de omgeving van Toulon, waar de originele
beschrijving vandaan kwam, uit. Ophrys splendi-
da misschien uitgezonderd.
Een identificatie (of gelijkstellen) van Ophrys
arachnitiformis Gren. & Phil. met deze laatste is in
ieder geval onmogelijk gezien de nauwkeurige
opgave van de bloeitijd.
Grenier en Philippe duiden inderdaad de maand
april aan maar vermelden daarbij dat haar bloei
"bijna een maand vroeger is" dan van Ophrys
fuciflora."
Maar in deze regio is dit laatste taxon vertegen-
woordigd door een grootbloemige populatie met
min of meer eigen kenmerken, die beginnen met
bloeien in het kustmassief van l'Estaque iuist
vòòr Ophrys splendida en een beetje voor Ophrys
aurelia, waar ze samen voorkomen.

Dit is inderdaad een maand na het vroege taxon
dat daarom zonder twijfel als Ophrys arachnitifor-
mrs Gren. & Phil. moet worden getdentificeerd.
Er moet toch duidelijk gesteld worden dat het

enige argument dat hier door P. Devillers en J.

Devillers-Terschuren wordt aangehaald, namelijk
de bloeitijd van de plant, maar een heel zwak
argument is om de echte Ophrys arachnitiformis
van Grenier en Phillippe die nu ten onrechte
Ophrys splendida Gölz en Reinhard wordt
genoemd, in een verkeerde context te plaatsen.

Dit is zo weerlegd.

Ch. Grenier beschreef deze planten immers van-
uit Besançon op zo'n slordige 500 km van

Toulon. Dit was niet bij de deur en het was in die
tijd (1 859) niet zo vanzelfsprekend dat men zich
dikwijls verplaatste over grote afstanden.

Ch. Grenier was dus bezig met het opstellen van
de flora van Frankrijk en zal ongetwijfeld wel
Ophrys fuciflora in zijn herbarium gehad hebben.
Misschien niet uit het massief van l'Estaque maar
veeleer uit de omgeving van Besançon waar hij

deze zelf kon plukken en beschrijven.
Deze bloeide daar in mei - juni en zeker nog niet
in april. Men kende toen al die vroeg en laat bloei-
ende vormen nog niet. Waar hij wel moest aan-
geraken, waren specifieke orchideeënsoorten uit
Zuid-Frankrijk. Hij wist wel dat er daar veel

Ophrys fuciflora voorkwam, ook nabij Toulon. Hij

vermeldt het trouwens. Hij was dus in feite deels
afhankelijk van wat binnen zijn bereik lag of wat
hem werd toegezonden. Het lijkt me nogal
logisch en duidelijk dat hij de nieuwe Ophrys
arachnitiformis vergelijkt met een reeds bestaan-
de beschrijving van Ophrys fuciflora uit zijn
omgevrng.

Eender welke flora van Frankrijk men openslaat,
't zij die van:
- H. Coste,1901, deel 3: p.39 of
- P. Fournier, 1936. p.211 of
- M. Greinier & M. Godron, 1855. p. 302 of
- M. Guinochet en R. de Vilmorin, 1978. deel 3:

p.1165
alle geven mei - juni op als bloeitijd voor Ophrys
arachnites.
Dit zal in de oudere flora's ook wel zo geweest
zijn.

De beschrijving gegeven door Ch. Grenier van
enkele planten uit de omgeving van Toulon als

zijnde Ophrys exaltata Ten. was zeer aanvaard-
baar gezien de op het eerste gezicht treffende
gelijkenis.
Een ding staat echter vast, hij had zeker de NU

foutief benoemde Ophrys arachnitiformis in de
hand. Of toch niet?
Waarom werd dit toch over het hoofd gezien?

Literatuuronderzoek

Deze Ophrys werd reeds herhaalde malen als
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species, subspecies en variëteit beschreven.
Enkele beschrijvingen moeten toch ter verduide-
lijking worden geciteerd:
o Reichenbach Fil. 1851.
Florae Germanicae et Helveticae, deel 13-14:
pag.90-91, icon. pag.112, 1,3-7
Ophrys fucifera subsp. atrata var. specularia.
Labelli (bene apiculati) lituris valde dilatatis.
Perigonii rosea et viridia. Hanc varietatum NON
OBSERVAVI tantum novi ex iconibus piclis cl.
Barla ad me missis. Forsan duae valde diversae
plantae hic conjunctae. lnspicienti mihi tb. 112
fig. 3, 4, 6, 7. lnsulae istae velutinae in mediis sig-
nis glabris. Ophrydem bertolonii in mentem revo-
cant. An hybrida inter Ophrydem bertoloni atque
O. araniferum speculariam??

Vrij veftaald betekent dit:
De lip heeft een goed ontwikkeld aanhangsel, is
vlak en ook zeer verbreed. De bladeren van het
bloemdek zijn rose en groen. Deze variëteit heb ik
(Reich.) nog NIET GEZIEN tenzij op de nieuwe
tekeningen van de hand van Barla, mij toegezon-
den.

En hij gaat verder: Er zijn misschien wel twee ver-
schillende planten naast elkaar gezet. Zie mijn
tekening op pag. 112 fi1.3,4,6 en 7. ln het mid-
den van de behaarde lip is een gladde tekening
die in gedachte Ophrys bertolonii oproept.
En verder: (lk twijfel) of het een hybride is van
Ophrys beftolonii en of het niet een hybride is van
een Ophrys aranifera met een spiegeltje.

ln de verklarende tekst bij zijn iconografie pag. g1

schrijft hij dan nog het volgende:
l. Volledige plant. 3-7 afzonderlijke bloemen 3, 4,
6, 7: flores mihi subdubii: deze bloemen zijn iet-
wat twijfelachtig.
ln zijn iconografie CCCCLXIV p. 112 zijn de vol-
gende afbeeldingen gelijk met die van Barla:
3=12, 4=13, 5=14, 6=1 6 en 7=17.
Merkwaardig is ook dat zijn afbeelding I op p. 112
slechts een deel van een plant, getekend door
Barla (pl. 55, 2), door hem werd gekopieerd en
dat er een schutblad en een bloem aan werden
toegevoegd, eveneens genomen uit de afbeel-
dingen van J. Barla (pl. 55, 11)

Reichenbach twijfelde dus aan alles. Hij wist
eigenlijk niet goed welke afbeeldingen van plan-
ten en bloemen hij voor zich had.

De bloemen, die hij heeft overgenomen van de
iconografie van J. Barla, vindt hij zelf toch ook
ietwat twijfelachtig, Daarentegen, de enige
bloem, afgebeeld met een groen bloemdek
neemt hij wel aan (Barla, plaat 55: 14). Nochtans
is deze geheel gelijk aan de andere.

Reichenbach is ook niet consequent in zijn op-
deling araniferae en fuciferae. Deze laatste groep
omvat soorten die goed ontwikkelde bultjes heb-
ben zoals Ophrys mammosa en Ophrys atrata.
Waarom plaatst hij bij deze laatste dan de var.
"specularia" daar het om bloemen gaat met een
vlakke lip waarop de bultjes toch praktisch of
geheel ontbreken? (icon. 3-7)

Des te opmerkelijker is het verschil in grootte tus-
sen de var. "specularia" en de op dezelfde plaats
afgebeelde var. "subfucifera". lmmers deze laat-
ste, ook overgenomen van de tekeningen van J.
Barla, plaat 52: 6-8, is meer dan waarschijnlijk
een Ophrys araneola met bultjes.

Heeft Reichenbach plaat 54 van J. Barla wel in de
hand gehad en goed bekeken? Of heeft hij deze
nooit gezien? De afgebeelde bloemen zijn noch-
tans groot, robuust, sterk convex, hebben bultjes
als Ophrys atrata en een schuin naar voren
gericht driehoekig en puntig aanhangsel.

ls de beschouwing van Reichenbach over Ophrys
fucifera ssp. atrata van specularia wel geldig als
beschrijving?

Reichenbach heeft zijn werk geschreven en vol-
tooid in een vleugel van een benediktijnerabdij te
Leipzig, op 28 december 1851, die ter beschik-
king stond van wetenschappers (Leipzig in
Mauretianum)

o Ch. Greinier, 1859.
Recherches sur quelques orchidées des environs
de ïoulon. p. 7 en 9.
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Ophrys exaltata (len.) sensu Ch. Grenier
Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.
Zie de beschrijvingen hiervoor.

o J. B. Barla, 1868.
lconographie des orchidées uit: Flore illustré de
Nice et des Alpes-Maritimes p. 66 icon. pl. 54:
12-23 en pl. 55: 1-23

Ophrys aranifera var. nicaeensis

Een bloeiaar met twee tot vier bloemen. De sepa-
len zijn langwerpig, stomp met min of meer opge-
rolde randen. Rose of paarsroze gekleurd, soms
ook groenachtig. Met groene nerven.
De petalen zijn korter dan de sepalen. Ze zijn lang
en smal, stomp en soms een beetje ingesneden
aan de top. De kleur is roodachtig paars, soms
min of meer donkerpurper. De boorden zijn ook
gegolfd. De petalen zijn zeer zwak behaard.
De lip is zo groot als de sepalen. Omgekeerd
eirond, soms bijna rond of bijna vierhoekig. Ze is
geheel of drielobbig, staat bol en is donzig
behaard met een purperbruine tot roodachtige
kleur. Ze is getekend met twee gladde nogal
brede strepen die dikwijls verbreden of uitlopen
aan de basis. De tekening is glanzend en paars,
soms vervormd door ronde insnijdingen die ook
donzig behaard zijn.
De zijlobben vormen min of meer zichtbare bul-
tjes. De middenlob is veel groter en ingesneden
en voorzien van een aanhangsel.
Verder merkt Barla op: Deze variëteit heeft vele
vormen, vooral wat de tekening betreft die dik-
wijls analoog is met het schildje van Ophrys sco-
lopax en Ophrys arachnites.

Barla was blijkbaar niet akkoord met de zienswij-
ze van Reichenbach. Hij beschreef dus zijn plan-
ten onder de naam Ophrys aranifera var. nicaeen-
sls en vermeldde tussen haakjes (var. specularia)
Reichb.
Hij plaatste ze dus als het ware naast Ophrys
aranifera.

Hij geeft een uitgebreide en behoorlijke beschrij-
ving maar merkwaardig genoeg beeldt hij hier, op
één na, allemaal bloemen met een rood gekleurd
bloemdek af. (Pl. 55:14)

De grote planten afgebeeld op plaat 54: 12 ToL 23
kunnen zonder meer aangezien worden als hybri-
den of terugkruisingen F1-F2 van Ophrys incu-
bacea en Ophrys aurelia (zie o.a. Ophrys si-
pontensrs).

Gelijksoortige grootbloemige planten werden
door mij reeds aangetroffen in de omgeving van
Grasse, St. Cézaire-sur-Siagne en St. Vallier, zij
het in kleine relictpopulaties, zelfs met groene
sepalen en die helemaal niet kunnen worden ver-
ward met wat nu Ophrys passlonls wordt
genoemd.
Treffend is dat van de vijf afgebeelde planten er
drie een zuiver rood bloemdek hebben. Slechts
twee planten hebben ietwat groen in de petalen.
Alle hebben een sterk naar voren gericht puntig
aanhangsel en GEEN gele boord.

Op plaat 55 die Reichenbach fil. ook in de hand
had, staan zonder twijfel andere planten afge-
beeld. Deze komen zeer sterk overeen, zowel het
rode bloemdek, tekening op de lip, zelfs de gele
boord, het naar beneden gericht aanhangsel en
de soms vrij vlakke lip met de nauwelijks ont-
wikkelde bultjes, met wat nu ten onrechte Ophrys
splendida wordt genoemd en die men o.a. vindt
in de Var, omgeving Bagnols-en-Forêt, Le Muy, in
de vallei van de Endre en vooral in het massief
van l'Esterel, oostelijk van St. Raphaë|.

Tekenend zijn bijvoorbeeld de foto's van O. en E.

Danesch, 1969. Orchideen Europas, Südeuropa
p. 114 onder a tot c en in: Ophrys Hybriden p.
214 onder a, d, e, f, p. 215 onder d. Deze zijn
IDENTIEK aan de afbeeldingen van J. Barla.

Daarentegen zijn de afgebeelde planten 3 en 4 op
dezelfde plaat 55 zeer robuust en hebben goed
ontwikkelde schutbladeren. Plant 3 is ongetwij-
feld een hybride Ophrys splendida x Ophrys sco-
lopax, een hybride die veel voorkomt!

De lip, duidelijk drielobbig, waarvan de puntige
zijlobben NAAST de lip staan net zoals bij Ophrys
scolopax. De lip heeft bovendien een BREED en
sterk NAAR VOREN GEPLOOID aanhangsel. Bij
plant 4 vallen vooral de bracteeën en het aan-
hangsel op. De armpjes van de lip zijn op de
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tekening in zijaanzicht niet zo duidelijk van de lip
gescheiden.
Dit heeft Reichenbach evenwel niet opgemerkt!

J. Barla schrijft in zljn werk op pag.65:
Opmerkingen bij Ophrys aranífera (=Ophrys
sphegodes) het volgende: "Bij het bestuderen
van Ophrys aranifera die in de omgeving van Nice
groeit kan men vaststellen dat deze sood zeer
variabel is door:
- De kleur van het bloemdek, de afmetingen, de

vorm van de lip en de tekening.
- De middenlob die al dan niet voorzien is van

een aanhangsel.
- De sepalen die GROEN, WITACHTIG of

LICHTROZE kunnen zijn.
- De petalen min of meer breder aan de basis en

min of meer verlengd, glad of behaard.
- De twee gladde strepen die dan weer geheel

gescheiden, dan weer parallel lopen of met
elkaar verbonden zijn om zo een vierhoekig
schild te vormen.

- De bultjes die min of meer zichtbaar zijn of
soms ook niet en behaard of glad zijn aan de
binnenzijde. Deze verschillen betekenen voor
enkele botanisten dat het om te onderschei-
den soorten gaat.. Bedoelt hij dat Ch. Grenier met "zijn" Ophrys

exaltata bijvoorbeeld?

Het is toch zeer duidelijk dat:
- J. Barla met zijn Ophrys nicaeensrs (1 868) in

'feite Ophrys arachnitiformis van Gren. en Phil,
(1859) heeft beschreven en getekend.

- Dat Ch. Grenier ook planten in de hand had
die hij aanzag voor Ophrys exaltata (niet Ten.)

- Dat J. Barla hier op terugkomt met te zeggen
dat dit de variabiliteil is van Ophrys sphego-
des.

Na de drie eerstgenoemde auteurs begint in feite
het schaakspel.

o K. Richter, 1890.
Pl. Euro. 1, p.262
Ophrys arachnites subsp. arachnitiformis Gren. &
Phil. Hij plaatst "arachnitiformis" onder "arachni-
tes". Dil klinkt heel logisch en is duidelijk geTnspi-
reerd door de beschrijvende tekst van Ch.
Grenier zelf.

o E.G. Camus, 1908.
Monographie des Orchidées'. p.282-287 Ophrys
aranifera subsp. arachnitiformis (Gren. & Phil.)
Hij verwijst op p.282 onder Ophrys aranifera naar
de iconografie van Reichenbach fil. p. 7, pl.
CCCCXLIX en naar J. Barla pl. 51: 1-6. Deze
tekeningen tonen niet dezelfde bloemen.
Vervolgens plaatst hij op p.284 bij Ophrys aranif-
era de variëteit"subfucifera" Reichb., en verwijst
naar de iconografie p. 120, plaat CCCCLIV: 2.
Dan vermeldt hij de variëteit "specularia"
Reichenbach iconografie p. 112 CCCCXIV: 3-7
met als synoniem de variëteit "nicaeensrs" Barla,
plaat 55: 1-23 en citeert:
"Onder deze naam heeft Barla afbeeldingen van
planten van verschillende oorsprong voorgesteld:
1 Ophrys aranifera var. specularia Reichenbach
2 Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.
3 Hybriden waarvan de oorsprong nog ter

plaatse moet worden onderzocht."
Barla heeft dat helemaal NIET voorgesteld. Het
zijn de andere auteurs die er een verschillende
oorsprong hebben aan gegeven.

ln feite wordt hier door E.G. Camus de basis
gelegd voor een Babylonische spraakverwarring.

E. G. Camus maakt er dan op p. 287 helemaal
een onoverzichtelijke zaakvan want hier beschijft
hij Ophrys aranifera supsp. arachnitiformis (Gren.
& Phil.) en vermeldt als synoniem: Ophrys arani-
fera van nicaeensis Barla (hij vermeldt overigens
met geen woord om welke afbeeldingen het
gaat).

"De bloemen zijn nogal groot! Ze verschillen in
feite niet veel met Ophrys arani'fera. De beharing
van de lip is in hel algemeen langer! (4. Camus,
1928: stekelig behaard).
Bloeitijd: maart!! Waarschijnlijk ook in Ligurië!!"
Het is toch duidelijk dat E. G. Camus het hier
heeft over Ophrys arachnitiformis sensu D. Tyteca
in S. F. O.1988.83: p.159-163, en sensu P
Delforge en P. Devillers in 1994 (zie hiervoor) en
sensu S. F. O. 1998 (zie hiervoor), en in feite
Ophrys splendida om maar voor de duidelijkheid
hel synoniem te gebruiken, als dezelfde soort
aanziel.
E.G. Camus had er ook beler aan gedaan de
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opmerking van J. Barla onder Ophrys aranifera
op blz. 65 te lezen.
Het is pas in.19B0 dat Gölz en Reinhard op een
vrij ongelukkige manier deze sootl terug hebben
opgesplitst, en deze waar het hier nu om gaat
NIEI hebben benoemd.
De iconografie van Camus, plaat 24'.772 en 780
toont eenzelfde bloem, frontaal en in zijaanzicht
en is een typische Ophrys arachnitiformis Gren. &
Phill. (synoniem = Ophrys splendida Gölz &
Reinhard), kleinbloemig en dit in tegenstelling
met zijn beschrijving.

o Lojacono, 1908-1909.
Fl. sicul. 3, p. 35

Ophrys specularia (Reichb.fil. ) Lojac.
Als deze beschrijving correct is gebeurd, mis-
schien was de lnternational Code of Botanical
Nomenclature al van toepassing, dan is, indien
de twijfelachtige beschrijving van Reichb. fil. toch
als geldig wordt aangezien, deze benaming juist
en prioritair op Ch. Grenier en J. Barla, want
Lo.iacono grijpt naar de oudste benaming.
Maar nogmaals, voor ons is de van "specularia"
van Reichb. fil. GEEN beschrijving.

o Ruppeft, 1926.
Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Reinl., Westfalen. 83:
p. 302

Ophrys nlcaeensrs
Zelfs al is de oorspronkelijke auteur J. B. Barla
vermeld, dan nog is Ophrys nicaeensls een syno-
niem voor Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.

o E. G. Camus en A. Camus, 1928.
lcon. des Orch. d'Eur. et du bassin Médit. p. 337-
338, icon. p|.72:1-32 en plaat 73'. 17-24.

Ophrys aranifera subsp. arachnitiformis (Gren. &
Phil.) E.Camus var. specularia A. Camus (zie hier-
voor Lojacono)
Het is zeer leerrijk en nuttig deze tekst en te lezen
en de tekeningen te vergelijken. Het is een heel
gewijzigde visie van die van 1908.
Ze vermelden nu ook de variëteit "specularia"

'arachn¡t¡form¡s, (niet Ch. Grenier) groter en rondom stekelig behaard: Klopt.

onder "arachnitiformis" synoniem is Ophrys ara-
nifera - atrata - specularia Reichb.fil. plaat 112,
CCCCLXIV: fig. 3-5 en schrijven:
De afbeeldingen 6 en 7 benaderen het best het
type! (arachnitiformis?).
Dit zijn de bloemen 16 en 17, afgebeeld op plaat
55 van Barla. Deze hebben zwakke bultjes.
Reichenbach vindt deze toch wat twijfelachtig
voor zijn " specularia".
Synoniem is Ophrys nicaeensrs Barla PP. icon.
nostrae plaat 73, 1-5.
Blijkbaar weten ze hier niet goed welke bloemen
van J. Barla van plaat 55 hiervoor in aanmerking
komen, ze volgen wel Reichenbach en als oplos-
sing maken ze dan zelf tekeningen, pl. 73: 1-5.
Deze afbeeldingen zijn nagenoeg identiek met
die van Barla, alleen ontbreekt het gele boordje,
maar er werd toch één met bultjes bijgezet.
Begrijpe wie kan.

Bovendien hebben ze zich strikt aan eenzelfde
type gehouden. En ze schrijven
"Het is de KLEINE VORM, dikwijls zijdelings wat
samengedrukt, nauwelijks stekelig behaard.,
voorzien van een H-vormige tekening of bijna,
zeer goed te onderscheiden nabij Nice!! (Barla)
maar nauw aansluitend aan het type (arachnitifor-
mis, NIET Ch. Grenier)* door overgangsvormen
nabij Vence en Grasse."

E.G. Camus en A. Camus vergelijken nog steeds
Ophrys arachnitiformis me| Ophrys fuciflora vol
gens de originele tekst van Ch. Grenier!
Als bloeitijd blijft dan maart - mei opgegeven en
als verspreiding: Spanje, Zuid-Frankrijk, o.a. Var
en Alpes-Maritimes waar deze soort overvloedig
is op kalk. ltalië: Ligurië, Sicilië en Sardinië, enz.
Verder is het hoogsÌ merkwaardig dat in hun ico-
nografie plaat 73: 1-12 afbeeldingen werden
gegeven die gelijk zijn met die van J. Barla maar
het typische gele boordje ontbreekt, en dat op
dezelfde plaat de tekeningen 20 to| 23 gewoon
werden gekopieerd van Barla om hun "arachniti-
formis" te tonen! Wat hierbij vooral opvalt, is dat
de afbeelding 20 van hun iconografie dezelfde is
als de afbeelding van plant 3 op plaat 55 van J.
Barla die naar onze mening zeker een hybride is
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van Ophrys nicaeens¡s x Ophrys scolopax.
Verder wordt er steeds maar herhaald dat de
tekeningen van Barla maar voor een deel in aan-
merking komen voor de var. "specularia" maar dit
kan even goed van hun tekeningen op plaatT2
gezegd worden voor hun "arachnitiformis".

Blijkbaar MOET J. Barla fout zijn

Verder vermelden ze ook dat de bestuiving in
Zu id- Fran krij k gebeurt door And re na tri m me rana
en Co//etes cun¡cularius volgens waarnemingen
gedaan door Godfery in 1922.

E. G. Camus en A. Camus hebben dus duidelijk
ook niet begrepen dat Ch. Grenier in 1859 plan-
ten in de hand hield uit de omgeving van Toulon,
gezonden door M. Philippe, en die hij jammer
genoeg ten onrechte aanzagvoor Ophrys exalta-
fa en dat het in feite dezelfde planten waren waar
zij het nu over hebben, met dit verschil dat ze die
van J. Barla er maar bijgenomen hebben.

o G. Keller & R. Slechter, 1931.
Mon. en lcon. Orchid. Europ. en Mittelm. band 2-
3: p.42, herdruk 1972.

Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.
Syn. Ophrys nicaeensis Barla p.p. var. specularia
Reichb.

Van de subspecies "arachnitiformls" sensu
Camus NIET Ch. Grenier wordt nu een soort
gemaakt!

. H. Sundermann, 1980
Eur. und medit. Orchideen 1980, uitgave 3., p.
39, p. 97 en 98.

Ophrys sphegodes subsp. arachn itiformis (Gren.
& Phir.)
Terug als subspecies, maar nu met de soortnaam
Ophrys sphegodes Mill. De afbeeldingen illustre-
ren zeer duidelijk over welke soort het in feite
gaat.

o P. Gölz & H. Reinhard, 1980
Populationsstatistische Analysen enz.. Plant
System. and Evol. 136: p. 7-39

Ophrys sphegodes van arachnitiformis en Ophrys
splendida

Gölz en Reinhard noemen de vroegbloeiende
planlen met gekleurd bloemdek nu arachnitifor-
me varianten van Ophrys sphegodes en beschrij-
ven een nieuwe soort onder de naam Ophrys
splendida, in feite de echle Ophrys arachnitifor-
mls van Grenier en Philippe.

o C. Del Prete, 1984.
Webbia 37: p.251

Ophrys exaltata subsp. arachnitiformis (Gren. &
Phir.)
Hoewel C. Del Prete op het herfstcolloqium S. F.

O. 1982 nog pleitte voor hel behoud van de
soortnaam Ophrys arachnitiformis, plaatst hij
deze nu als subsp. onder Ophrys exaltata.

o H. Paulus & C.Gack, 1992

Ophrys integra
Deze benaming werd door P. Devillers en J.
Devillers in 1994 betwist (zie hiervoor).
Vergelijken we nu de kenmerken van de beide
planten die door Ch. Grenier beschreven werden,
dan zien we het volgende:
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Ophrys arachnitiformis
Grenier & Philippe
(zie afb. pag. 19: 1)

synonremen

O. specularia (Beichb.) Lojac

O. nicaeensis (Barla) Rupp.

O. splendida Gölz & Reinhard 1 980

bloeitijd
april-mei

algemeen aspect
kan zonder twijfel verward worden
me| O. fuciflora

sepalen
wit of rose met groene middennerf
soms breed ovaal en afgerond

petalen
glad, half zo lang als de sepalen

kleur petalen

lip
Klein, een derde kleiner dan
O.fuciflora

tekening
ln het midden een gladde vlek, blinkend,
bruinachtig en gevormd door twee met
de rug tegen elkaar staande halve maantjes

Ophrys integra (MoSS.)
Paulus & Gack
(zie alb. pag.22:8)

1 990

O.exaltata (Ien.) sensu Greinier 1 859

1 980arachnitiforme variant van
O. sphegodes Mill (Gölz &
Reinhard)

maart-april

staat veel dichter bij O.sphegodes en
Q. incubacea

wit of bleekroze met groene middenned

gewimperd en donzig behaard

Gussone* zegt dat de twee binnenste
petalen groenachtig zijn. lkzelf heb
ze altijd bleekbruin gezien.

Groot, driekwart van O. bertolonii.
"egibbosa" kan wel eens verward worden
met O. bertolonii.

banden of strepen al dan niet
met elkaar verbonden

1 859

1 909

1926

- Fl, nap., ll, p 306, is O. exaltata Tenore in Cat. hort. neap apP prima p. 83 van 1819
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Slotoverweging

Uit de vergelijking komen de beide sooden wel
tot uiting. Maar de beschrijving, vooral van
Ophrys arachnitiformis door Ch. Grenier, is wel
erg summier. Zeker omdat het tenslotte om een
nieuwe soort ging. Dit is wel te begrijpen omdat
hij enkel wal toegezonden planten kon beschrij-
ven van een standplaats uit de omgeving van
Toulon. lntussen weten we dat populaties nogal
eens kunnen verschillen van standplaats tot
standplaats en dat volgens de grootte van een
populatie ook de variabiliteit verandert, zeker bij
deze soorten. Zo is het jammer dat hij bij zijn
Ophrys niet spreekt over de mooie gele kale
boord van de lip (trouwens Camus ook niet), die
breed kan zijn of soms verborgen is door het
plooien van de zijranden. Deze gele boord is
soms afwezig. Vandaar misschien?

Verder komen er individuen voor die wel degelijk
een H-vormige tekening hebben zoals b.v.
Ophrys araneola. Waarom er niet gesproken
wordt over een wit omlijnde tekening is dus ook
niet te begrijpen. Ioch is dit jammer want deze
omlijsting komt veel voor en is onder andere ook
kenmerkend voor Ophrys provincialis en Ophrys
aurelia. Verder hadden ook de kleur en de vorm
van de petalen beschreven moeten worden.
Soms langwerpig en stomp maar kort of drie-
hoekig en koft. Wit tot rozerood met zeer dikwijls
een karakteristieke groengele boord (Gussone)
die soms sterk gegolfd is.
De populaties Ophrys arachnitiformis Grenier &
Philippe, die wij eind april - mei 1983 en 1984 in
de VAR en Alpes-Maritimes verkeerdelijk aange-
zien hebben voor Ophrys splendida, waren wat
variabel in grootte, lipvorm, kleur van het bloem-
dek en de vorm van het spiegeltje. De vergissing

is begrijpelijk als je door sommige auteurs op het
verkeerde been wordt gezet!

Nochtans waren deze bloemen steeds wal klei-
ner dan die meestal in de tijd praktisch uitge-
bloeide arachnitiforme varianten van Ophrys
sphegodes s.l. om ze zo maar te noemen, waar-
van we dachten dat het Ophrys arachnitiformis
was. Het bloemdek was dikwijls wit, ook roze of
rood. Zeer zelden groenachtig. Het splegeltje had
soms de vorm van een kleine H of een schildvor-
mige vlek zoals bij Ophrys scolopax of was her-
leid tot een brilletje zoals bij Ophrys promontorii
uit de Gargano. Deze tekening was veelal omrand
door een witte boord die uitliep met hoekige ver-
takkingen naar de basis of naar de top toe.
Het spiegeltje was glanzend, soms wijnkleurig
met een purperen schijn tot bruin of opvallend
donkerblauw.
De beharing van de lip was het opvallendst aan
de basis nabij de soms zwak ontwikkelde bultjes.
Deze beharing liep langs de rand voort lot onge-
veer in het midden zoals bij Ophrys araneola.
Zelden rondom. Heel dikwijls was een gele kale
boord aanwezig, soms duidelijk naar voren
geplooid of verborgen doordat de lip was terug-
geslagen. De kleur van de lip was donker kastan-
jebruin soms wat rood aangelopen.

De petalen waren meestal wit, soms wat roze
aangelopen, vooral aan de basis. Half zo lang als
de sepalen, soms lijnvormig afgestompt of breed,
kod en driehoekig. Ze waren kaal, soms voorzien
van enkele haartjes of een groene nerf. De boord
was meestal sterk gegolfd en groen- of geelach-
tig omrand.

Mooie populaties hebben we vooral gezien in de
Esterel, oostelijk van St. Raphaë|, nabij Bagnol-

1 Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.

Bois de Rouquan. Vidauban. Var.

18 april 1999, foto H. van Looken
2 Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.

met groene sepalen.
Puget-sur-Argens. Var.

19 april 1999, foto H. van Looken

3 Ophrys arachnitifornis Gren. & Phil.

variëteit cornuta.
Le Rove. Massief van Estagne, Bouche du Rhone.
21 april 1999, foto H. van Looken

4 Ophrys arachnitiformis Gren. & Phil.

variëteit explanata.
Le Rove. Massief van Estagne. Bouche du Rhone
21 april 1999, foto H van Looken
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en-Foret, in de vallei van de Endre, de omgeving
van Le Muy, nabij Tourette en Le Bar-sur-Loup,
de klassieke bezochte plaatsen.

Met dank aan H. van Bruggen en R. Wielinga
voor het doorlezen van het manuscript.
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Een nieuwe Ophrys-hybride uit Toscane (1.)

Hans Dekker

Samenvatting

ln het voorjaar van 1999 was ons gezin van plan
om voor een kode vakantie naar Kroatië af te rei-
zen. Door de tragische gebeuftenissen op de
Balkan, met name in Kosovo, veranderden we
het reisdoel op het laatste moment in llalië en

meer gespecificeerd naar de omgeving van het
Gardameer en Toscane. Rond het Gardameer
verbleven we van 30 april tot en met 3 mei en van
13 tot en met 14 mei, terwijl we in de tussenlig-
gende periode Toscane bezochten. Uiteraard
bezochten we in beide gebieden de culturele
hoogtepunten zoals Siena, Volterra en Populonia,
maar het accent lag evenals in de meéste van
onze andere reizen op natuur en landschap. ln

Ioscane vonden we een voor ons nieuwe hybri-
de, die het hoofdonderwerp van dit artikel vormt.

Summary

ln Spring 1999 my family had planned a short
holiday in Croatia. Due to the tragic circumstan-
ces in ihe Balkan, especially in Kosovo, we chan-
ged our destination to ltaly. We went to the sur-
roundings of Lake Garda and Toscane. Around
Lake Garda we spent from the 30th of April to the
4th of May and from the 13th till the 15th of May.

ln the intermediate period of our vacation we visi-
ted Toscane, famous for its cultural monuments
in Siena, Voltera and Populonia. However the
emphasis of our trip was just like our other holi-
days the nature and landscape. ln Toscane we
found a new hybrid, which is the main subject of
this article

Zusammenfassung

Meine Familie und ich hatten im Frühling 1999
einen Kurzurlaub auf dem Balkan geplant. lnfolge
der tragischen Verhältnisse in diesem Gebiel,
besonders in Kosovo, änderten wir unsere
Reisebestimmung in ltalien. Wir führen in die
Umgebung des Gardasees und in die Toskana.
Am Gardasee verblieben wir vom 30. April bis
zum 4. Mai und vom 13. bis zum 15. Mai. Die
restliche Zeit verbrachten wir in der Toskana.
Natürlich besuchten wir die Kulturdenkmäler in

Siena, Voltera und Populonia. Der Akzent unserer
Reise lag aber, genau wie bei unseren früheren
Reisen auch, auf Natur und Landschaft.
ln der Toskana fanden wir einen neuen Ophrys-
bastard, der das Hauptthema dieses Artikels bil-
det und der als Ophrys x torrensis beschreiben
wird. Der Arlikel wird mit einer Liste der von uns
beobachteten Arten beschlossen.

lnleiding

ln Toscane verbleven we enkele dagen op twee
standplaatsen, te weten camping Le Soline in
Casciano di Murlo (Siena) in het binnenland en
camping Le Pianacce bij Castagneto Carducci
(Livorno) aan de kust. Rond beide plaatsen is het
niet moeilijk een flink aantal soorten orchideeën
te vinden. Aangezien het voorjaar ten tijde van
ons bezoek al behoorlijk ver was voodgeschre-
den waren er al veel Ophrys-planten uitgebloeid.
Aan de andere kant begonnen veel andere plan-
ten juisl te bloeien. Al bij Casciano viel me een
kleinbloemige Ophrys holoserica op die juist de
eerste bloemen opende.
Door het boekje van Baumann en Künkele "Die
Orchideen Europas" (1988) was ik gespitst op het
vinden van Ophrys gracilis. De foto van Ophrys
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gracil¡s in "Die Orchideen Europas" is n.l.
gemaakt in de omgeving van Siena . De beide
auteurs geven Zuid-ltalië als het verspreidings-
gebied van deze Ophrys aan. De planten die ik

vond deden mij aan Ophrys gracilis denken, voor-
al vanwege de vrij kleine lip en de eenvoudige
tekening. Opvallend waren de sterk uitgegroeide
bultjes op de lip, die soms hoornachtig verlengd
waren. Bij een wat smallere lip (verder omgesla-
gen) dan gebruikelijk doen sommige bloemen
enigszins aan Ophrys scolopax denken. De tot nu

bekende biotoop van Ophrys gracilis bestaat uit
vochtige gebieden, die redelijk beschaduwd zijn.

De door ons gevonden planten groeiden echter
zowel in de volle zon als onder enige schaduw-
gevende beplanting. Ook was van vochtige
omstandigheden niet veel te merken. ln de loop
van onze verdere terreinverkenningen rond onze
twee standplaatsen kwamen we deze Ophrys uit
de holoserica-groep telkens en soms in grote
aantallen tegen. Bij Castagneto Carducci waren
de planten al verder in bloei dan in het binnen-
land. Op hetzelfde moment was een vertegen-
woordiger uit de Ophrys sphegodes groep al aan

het uitbloeien. Het betrof Ophrys argentaria, een
door Devillers-Terschuren en Devillers in 1991

nieuw beschreven sooft. Deze soorl komt veel

voor op en rond de Monte Argentario in zuidelijk
Toscane. De soort is een kleinbloemige
Spinnenorchis die relatief dicht bij Ophrys ara-
neola staat, maar daarvan onder meer afwijkt
door de complexe tekening en het ontbreken van
een brede gele rand rond de lip. lk heb al op de
bijzondere status van deze toen nog onbenoem-
de planten gewezen in een artikel over de orchi-
deeën van de provincie Grosseto (Dekker 1990).

Tijdens mijn laatste reis heb ik gemerkt dat
Ophrys argentaria een veel grotere verspreiding
heeft dan alleen het gebied op en rond de Monte

Argentario. Werkelijk overal was deze soort veel-
al talrijk te vinden, meestal talriiker dan de regu-
liere Ophrys sphegodes. Zuivere exemplaren van
Ophrys araneola hebben we in het geheel niet
gevonden. De planten bij Castagneto Carducci
hadden alleen nog hun bovenste bloemen ge-
opend of waren al uitgebloeid.

Andere sooden op de vindplaats bij Castagneto
Carducci waren Epipactis cf. helleborine, Ophrys
apifera, Orchis morio ssp. morio, Orchis papilon'
acea ssp. rubra en Seraptas vomeracea ssp.
vomeracea.

Ophrys x torrens¡s, een nieuwe hybride
Zoals hierboven al naar voren gebracht stonden
de kleine Hommelorchissen in volle bloei. Tot ons
plezier stond er temidden van een laag struweel
ook een hybride van Ophrys argentaria en de
kleinbloemige Ophrys holoserica met duidelijk
intermediaire kenmerken, zowel in bloemdimen-
sies als in bloeistadium. De vraag was echter
alleen: welke soort uit de Ophrys holoserica
groep was de andere ouder van deze hybride?
Ophrys gracilis was het niet, Ophrys holoserica
echter ook niet. Het antwoord lag bij thuiskomst
in Hoogeveen op de deurmat. Daar was net de
nieuwste aflevering van het Journal Europäischer
Orchideen gearriveerd met een zeer verhelderend
artikel van Hannes Paulus en Claudia Gack.
Beide auteurs hadden uitgebreide bestuivingson-
derzoeken gedaan naar deze beide Ophrys-soor-
ten, deels ook op de plek waar wij de hybride
hebben gevonden! Paulus en Gack komen in hun
uitgebreide artikel (1999) tot de conclusie dat de
kleinbloemige Ophrys holoserica niet behoort tot
Ophrys gracilis en evenmin Tot Ophrys holoserica
s. str., maar tot de lang vergeten Ophrys pseu-
doscolopax. Deze kleinbloemige Hommelorchis

5 Syn.: Ophrys aranifera var. Nicaeensls

J. Barla plaat 55, 1 en 13

Bois de Palayson. Le Muy. Var.

19 aprìl 1999, foto H. van Looken

6 Ophrys sco/opax Cav.

J. Barla: Opm. pag 66 "het schildje van scolopax"
Le mas Andral. St. Baulize. Aveyron.

16 mei 1993, foto H. van Looken

7 Arachnitiforme variant van Ophrys sphegodes Gölz &

Reinhard
Cirque de l'lnfernet. St. Guìlhem-le-Désert. Hérault.

9 april 1999, foto H. van Looken

I Ophrys lntegra (lVlogg.) Paulus & Gack
Domaine de Garron. Claviers. Var.

20 april 1999, foto H. van Looken
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is door Moggridge in 1869 beschreven naar plan-
ten uit de omgeving van Menton (F.). ln dit deel
van Frankrijk (Var, Alpes-Maritimes) schijnt deze
soort zeer zeldzaam te zijn, in Toscane is zij dat
zeker niet. Helaas hebben Paulus en Gack nog
geen bestuiver gevonden. ln hun artikel beschrij-
ven zij echter wel de resultaten van het onder-
zoek van Büel, die bij Pisa en Salerno Eucera cly-
peata als bestuiver van de kleinbloemige Ophrys
holoserica vond. Dat is een andere bestuiver dan
van de reguliere Ophrys holoserica, want deze
heeft Eucera longicornis als bestuiver.

Plezierig was ook dat Paulus en Gack Ophrys
argentaria hebben onderzocht. Zij komen tot de
conclusie dat het hier om een duidelijk herkenba-
re zelfstandige soort gaat met een eigen bestui-
ver. De door ons gevonden hybride is dus een
bastaard tussen Ophrys argentaria en Ophrys
pseudoscolopax.

Ophrys x forrensr.s Dekker, nothospec nat,
nov. (Ophrys argentaria Devillers-Terschuren
& Devillers x pseudosco/opax Moggridge)

Descriptio:
Planta alta 19 cm. Folia basalia 4. lnflorescentia
1 1,5 cm longa. Flores 5, pro genere satis magni.
Sepala e rozea alba, venis viribus, 9 mm longa, 4
mm lata. Petala e rozea-viridia,5,5 mm longa, 2,5
mm lata, acuminata, pilosa. Labellum rotundulum
gibberi lateraliter acuminati, paretes margirralls
pilosae. Labellum badium. Delineatio labelli parte
distali finita. Appendix horizontaliter disposita.

Terra typica:
Italia, Livorno, Castagneto Carducci, 200 m

Holotypus:
8-5-1999, leg. H. Dekker, in L.

lcon:
Eurorchis 1 1 , 1999, pag. 27: 9

Beschrijving:
Plant 19 cm hoog. De plant heeft vier bladeren in
haar rozet. De bloeiwijze is 11,5 cm lang, los-
bloemig en telt vijf bloemen. De sepalen zijn roze
tot wit, groen geaderd, 9 mm lang en 4 mm

breed. De toegespitste en behaarde petalen zijn
eveneens roze, maar met een groene gloed, 5,5
mm lang en 2,5 mm breed. De lip is gewelfd met
duidelijk toegespitste bultjes, de zijkanten zijn
behaard. De lip is roodbruin van kleur. De lipteke-
ning is beperkt tot de bovenste helft van de lip.

Etymologie:
De hybride is genoemd naar de karakteristieke
toren op de vindplaats, een restant van een wind-
molen.

Toelichting:
De plant is duidelijk intermediair tussen de beide
ouders. Van zowel Ophrys argentaria als Ophrys
pseudoscolopax kan| zijn de belangrijkste eigen-
schappen te zien. Zo zijn de bulljes en de kleur
van de sepalen en de petalen van Ophrys pseu-
doscolopax goed te herkennen. De gereduceerde
liptekening gaat meer in de richting van Ophrys
argentaria, evenals de grondkleur van de lip. Ook
de bloeitijd was intermediair. Ierwijl Ophrys
argentaria al bijna uitgebloeid was, stond Ophrys
pseudoscolopax in volle bloei. De bloeitijd van de
hybride was duidelijk over het hoogtepunt heen,
alleen de bovenste bloemen waren nog intact.

Overige waarnemingen in
Toscane en rond het Gardameer

ln Toscane en bij het Gardameer hebben we in
totaal 45 soorten en 5 hybriden gevonden. ln
tabel 1 staan deze sooften opgesomd.

Gardameer

Tijdens het verblijf aan het Gardameer was cam-
ping Bellavista in Cassone bij Malcesine onze
verblijfplaats. Ons eerste reisdoel was de
beroemde Monte Brione bij Riva. Helaas was de
weg die naar de top van deze orchideeënrijke
heuvel voed, afgesloten. Te voet was het op dat
moment een te grote belasting, zodat we onver-
richter zake teruggingen. Wel hebben we onder-
weg enige olijfboomgaarden b¡j Malcesine
bekeken. ln deze boomgaarden en in bermen
bloeiden zeer veel Ophrys sphegodes en enkele
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exemplaren van Ophrys incubacea.
Een ander zeer bekend reisdoel is de orchi-
deeënrijke omgeving van Albisano. Hier is Ophrys
benacensls samen met vele hybriden aan te tref-
fen. Dat dit plekje bekend is bij vele liefhebbers
bleek uit talrijke platgetreden paden en ligplekken
van 'kwijlende' fotografen aan de voet van de
mooiste en merkwaardigste planten. Het is
gewoon erg wat hier gebeurt, zoveel was er ver-
nield en platgetrapt. Bij veel zogenaamde liefheb-
bers staat natuurbehoud op een laag pitje.
Eigenbelang en kortzichtigheid staan bij hen
voorop!
Een derde reisdoel waren de bergweiden bij San
Zeno, in het bijzonder bij Prado. ln 1993 troffen
we daar al prachtige vegetaties aan met vele
voorjaarsbloeiers waaronder ook enige orchi-
deeën. Tijdens het eerste bezoek op 1 mei 1999
stonden het bos en de weides in volle bloei, maar
orchideeën waren nog niet te vinden. Bij ons
tweede bezoek op 13 mei begon Dactylorhiza
sambucina net te bloeien. Van andere orchi-
deeën, uitgezonderd Listera ovata, was nog niets
te zien.

Toscane (omgeving van Siena)

Ons eerste reisdoel betrof de omgeving van

Siena, nauwkeuriger het heuvelland ten zuiden
van Siena. Van hieruit konden we ook de Colline
Metallifere en de Monte Amiata bereiken. We

kampeerden op camping Le Soline bij Casciano
di Murlo. Op en rond de camping stonden al vele
orchideeën in bloei, waaronder Ophrys fusca en

Ophrys bertolonii. Beide Ophrys-sooden begon-
nen net te bloeien. ln het bos stonden twee
Cephalanthera-soorten, t.w. Cephalanthera
damasonium en Cephalanthera longifolia. De
laatste bleek overigens uitermate talrijk in vrijwel
heel Toscane. Begin mei bleek een prima tijd te
zijn om naar orchideeën te zoeken. Uiteraard
waren er al wat soorten uitgebloeid zoals Ophrys
exaltata ssp. tyrrhena of bijna uitgebloeid zoals
Ophrys sphegodes. Maar de meeste sooften
stonden in volle bloei o.a. Orchis morio, Orchis
papilionacea, Orchis purpurea en Orchis provin-
cnlls of moesten nog gaan bloeien zoals Orchis
coriophora, Anacamptis pyramidalis en
Gymnadenia conopsea. Rond Casciano liggen

veel weiden, wijngaarden en akkers. Hier is niei
veel te vinden. Gelukkig zijn er ook veel bossen,
wegbermen en ruige hoekjes waar nog veel
orchideeënsooden le vinden zijn. Ophrys pseu-
doscolopax opende net de eerste bloemen en
bleek vooral in bermen zeer talrijk voor te komen,
evenals Ophrys /usca en O. bertolonii. Vriiwel
overal kon je deze soorten in grote aantallen
tegenkomen. Ophrys fusca behoott hier tot een
vrij grootbloemige variant die nog het meest lijkt
op Ophrys sulcata. Deze 'sootf is echter één van
de kleine fusca-varianten. Behalve de grootte van
de lip waren het vooral de langwerpige gleuf over
een groot deel van de lengte van de lip en de
intens blauwgrijze vlekken aan weerszijden van
de gleuf opvallende kenmerken die aan Ophrys
sulcata deden denken. Ook de opvallende olijf-
kleurige petalen springen in het oog. Bournérias
('1998) beschrijfT Ophrys sulcata echter als een
kleinbloemige soort, terwijl de door ons gevon-
den planten allerminst kleinbloemig waren. Ze
behoorden qua grootte meer tot de middelmaat.
Op een plaats in de omgeving van Casciano
begon Dactylorhiza saccifera al te bloeien. De
frêle, maar grote planten stonden in een weg-
berm in de schaduw van een oud loofbos. De
grote, diep ingesneden lip en de brede zakvormi-
ge spoor wezen duidelijk in de richting van
Dactylorhiza saccifera en niet naar Dactylorhiza
maculata o'f Dactylorhiza fuchsii.
Orchis morio ssp. morlo bleek ongelooflijk talrijk
te zijn. Werkelijk overal kwam deze sootl volop
voor. lets minder talrijk was Orchis purpurea.
Vooral op kalkarme plaatsen was Orchis papilion-
acea ssp. rubra algemeen. Veel zeldzamer is

Orchis italica. Deze kwamen we hier slechts één
keer tegen. Vrijwel alle Serapias-planten waren
nog in het knopstadium. Slechts af en toe vonden
we een bloeiende plant. ln dit deel van Toscane
kwamen we alleen Serapias vomeracea en
Serapras parviflora |egen.

Monte Amiata

Tijdens één van de vakantiedagen maakten we
een tocht naar de Monte Amiala. Deze berg
bestaat uit een complex hoge heuvels van vulka-
nische oorsprong. De Monte Amiata is de hoog-
ste vulkaan in het gebied (1 738 meter). Tijdens
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ons bezoek, begin mei, lag er nog volop sneeuw
op de top en was skiën nog mogelijk. ln de kas-
tanjebossen aan de voet van de berg is een zeer
rijke flora aan te treffen. Vooral bij Monticello
Amiata en Castel del Piano, maar ook elders,
komen zeer veel orchideeën voor. Duizenden
exemplaren van Dactylorhiza romana (bloei en
einde bloei), Dactylorhiza sambucina (bloei en
begin bloei) en Dactylorhiza sacclfera (knop)
kleuren samen met Orchis morio, Orchis provin-
cralls en Orchis mascula de bossen in alle tinten
geel, rood en paars. De meest bijzondere soorl is
Dactylorhiza insularis. Na enig zoeken vonden we
deze soort in vrij grote aantallen in een zeer open
kastanjebos bij Castel del Piano. De eeuwenoude
bomen staan wijd uit elkaar, terwijl de ondergroei
periodiek wordt weggehaald. Dit leved goede
condities op voor de vele orchideeën.
Dactylorhiza insularis komt in ltalië alleen in
Toscane, op Elba en op Sardinië voor. Buiten
Italiê komt deze elegante, geelbloeiende soort
lokaal voor op het lberisch schiereiland, op de
Balearen, in de Languedoc (F.) en op Corsica. ln
Toscane leek de sood beperkt tol de Monte
Amiata en Elba, maar ook op de Monte
Argentario zijn wel eens exemplaren gevonden.
Daarnaast deden we nog een leuke ontdekking in
de Colline Metallifere. ln de lager gelegen delen
van de Monte Amiata zijn goeddeels dezelfde
soorlen te vinden als elders in Toscane. Voor-
beelden zijn o.m. Orchis simia, Orchis purpurea,
Orchis papilonacea en Orchis tridentata, alsmede
Ophrys bertolonii en fusca.

Colline Metallifere

De Colline Metallifere ofwel de metaalhoudende
bergen liggen ten zuidwesten van Siena. ln deze
heuvels, waarvan de hoogste toppen tot boven
de 1000 m reiken, worden al eeuwenlang delf-
stoffen gewonnen. De oostelijke helft van het

gebergte is nog ongeschonden met eeuwenoude
bossen, ruige graslanden, karakteristieke stadjes
op heuveltoppen en snelstromende beekjes. ln
de westelijke helft van het gebergte wordt het
landschap ontsierd door tientallen kilometers bui-
zen van meer dan 1 meter in doorsnede en een
aantal chemische fabrieken. Toch zijn ook hier
veel orchideeën te vinden. Het gebied dat op ons
de meeste indruk maakte ligt bij het dorp
Gerfalco. Hier ligt een uitgestrekt ruig gebied met
struweel, garigue, grasland en bossen waar het
wemelt van de orchideeën. Vooral Orchis pauci-
f/ora is hier zeer algemeen. Ook Orchrs morio en
Orchis provincralrs komen veel voor. Op een
plaats bloeide een hybride van Orchis pauciflora
en Orchrs morio. A'f en toe staan er ook enkele
exemplaren Orchis simia en Orchls papilonacea.
Ook Ophrys-soor-ten zijn er talrijk. Niet alleen de
gebruikelijke soorten maar ook een sood als
Ophrys garganica bloeide hier nog volop. Aan de
andere kant van het dorp vonden we op onze
terugreis een uiterst bloemrijk perceel grasland
op de helling van een kleine heuvel.

Dit perceel bleek het kleurigste te zijn van onze
hele vakantie. Honderden exemplaren van Orchrs
mascula, Orchis morio en Orchrs provincialis
groeiden dicht opeen. Hybriden van Orchis mas-
cula en Orchis provincralis waren niet zeldzaam.
Tussen al deze soorten stonden tot onze niet
geringe verbazing tientallen exemplaren van
Dactylorhiza insularis in volle bloei. ln de literatuur
had ik nog geen enkele melding van deze soorl
uit de Colline Metallifere gevonden. Toch bleek
de plek al wel bekend, getuige twee ltaliaanse
fotografen, die bij het fotograferen van de hybri-
den flinke stukken van de vegetatie verwoestten.
Weer een voorbeeld hoe het niet moet! Overigens
werd het terrein keurig beheerd. De vegetatie
wordt er jaarlijks gemaaid en de boomopslag in
de hand gehouden. ln terreintjes aan de westzij-

9 Ophrys x torensls Dekker
Catagneto Carducci
9 mei 1999, foto H. Dekker

1O Orchis scopulorum
Madeira
eind mei 1998, foto R. Poot

1 1 Dactylorhiza foliosa
Madeira
eind mei 1998, foto R. Poot

12 Dactylorhiza foliosa
Madeira
eind mei 1998, foto R. Poot
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de van het gebergte vonden we veel Ophrys-
planten. Vooral Ophrys bertolonii, Ophrys pseu-
doscolopax en Ophrys fusca bleken zeer alge-
meen. Ook vonden we hier de eerste bloeiende
planten van Orchis coriophora ssp. fragrans,
samen met Serapras vomeracea en Serapias
lingua.

De kuststrook

ln de kustslrook ter hoogte van Populonia en
Castagneto Carducci hebben we slechts een-
maal daadwerkelijk een bezoek gebracht aan het
strand en de daarachter gelegen weides en bos-
sen. Behalve voorbeelden van de Etruskische en
middeleeuwse cultuur zijn hier soms orchideeën-
rijke vegetaties te vinden. Door tijdgebrek heb-
ben een uiteindelijk een beroemd kustbos niet
bezocht. Hierdoor hebben we een soort als
Ophrys crabronifera gemist, maar deze hadden
we tijdens eerdere vakantie's al volop gezien. Wat
we wel vonden waren grote groepen Serapias,
die in volle bloei stonden. Het handelde voorna-
melijk om Serapias vomeracea en Serapias par-
viflora, maar hier en daar stonden ook exempla-
ren van Serapras neglecta in de vegetatie. Enkele
kilometers van de kust begint het heuvelland.
Hier groeien veel orchideeën, vooral de wat alge-
menere soorten als Ophrys apifera, Ophrys pseu-
doscolopax en Ophrys argentaria. Op een plaats
vonden we tot onze niet geringe verbazing nog
vijf exemplaren van Ophrys tyrrhena, een uiter-
mate vroeg bloeiende soort. Op een sterk
beschaduwd talud stonden drie exemplaren nog
in bloei, zij het met de laatste bloemen. Normaal
is deze soort half april volledig uitgebloeid.
Waarschijnlijk zijn de sterke beschaduwing en de
expositie t.o.v. de zon (noordhelling) verantwoor-
delijk voor de late bloei. De gevonden exempla-
ren waren onderling nogal verschillend, maar in
alle drie bloeiende exemplaren was de invloed
van Ophrys holoserica (pseudoscolopax?) goed
te herkennen. Paulus en Gack (1999) rekenenen
Ophrys tyrrhena tot een ondersoort van Ophrys
exaltata evenals Ophrys arachnitiformis. Beide
ondersoorten liggen volgens deze auteurs dicht

bij elkaar en vormen vicariërende ondersooften
met een gescheiden areaal. ln het bergland direct
achter Castagneto Carducci groeien in bermen
en graslanden tal van orchideeën zoals
Platanthera bifolia, Orchis morio, Orchis provin-
c¡alrs en Orchis papílonacea. Op een plaats von-
den we op een heuveltop een vochtig terrein met
veel Orchrs laxiflora, samen met Serapias vome-
racea en Serapras parviflora. De bossen in deze
streek zijn heel gevarieerd en lijken de moeite
waard om nader te onderzoeken.

Zievoor een overzicht van alle aangetroffen soor-
ten de tabel op pagina 29.
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Soort Gardameer Toscaanse Colline
kust Metallifere

Monte Amiate Omgeving
Siena

A. pyramidalis
C. damasonium
C. Iongifolia
D. insularis
D. romana
D. saccifera
D. sambucina
E. cf. helleborine
G. conopsea
H. adriaticum
L. ovata
L. aboriivum
O. apifera
O. argentaria
O. benacensls
O. bertolonii
O. bertolonii-groen
O. exaltata ssp.
tyrrhena
O. fusca
O. garganica
O. holoserica
O. incubacea
O. insectifera
O. pseudoscolopax
O. sicula
O. spec.
O. sphegodes
O. coriophora
ssp. fragrans
O. italica
O. laxiflora
O. mascula
ssp. signifera
O. morio
O. papilonacea
ssp. rubra
O. pauciflora
O. provincialis
O. purpurea
O. simia
P. bifolia
S. lingua
S. neglecfa
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Soort Gardameer

Hybriden
S. parviflora
S. vomeracea
S. sprralls
O. ins. x ben.
O. sph. x ben.
O. pse. x arg.
O. mor x pau.
O. mor x pap.

1 3 Splranthes aestivalis
La Palud
22 juli 1995, foto J. Claessens

1 4 Spiranthes aestivala
Landes de Lessay
13 juli 1985, foto J. Claessens

Colline
Metallifere

Monte Amiate

X

15 Orchis sitiaca
Thripti, Kreta
19 april 1995, foto R. Wielinga

16 Orchis ovalis
Oostenrijk
29 juni 1988, foto J. Essink

Omgeving
Siena

Toscaanse
kust

x
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Twee bezoeken aan Madeira

Rob Poot

Samenvatting

ln 1996 en in 1998 heeft de auteur Madeira
bezocht. Doel van de bezoeken was kennis te
maken met de bijzondere flora en fauna van dit
geTsoleerde eiland. De orchideeënsoorten
Goodyera macrophylla, Dactylorhiza folbsa en
Orchis scopulorum werden waargenomen. Ook
werden er bijzondere vlinders en vogelsoofien op
deze reizen gevonden

voor orchideeënliefhebbers nogal late tijdstip
was gekozen was het feit dat dit de bloeitijd is
van Goodyera macrophylla. Goodyera macro-
phylla is een voor Madeira endemische soor1, die
opvalt door zijn buitengewone Qrootte. Eind mei
1998 werd de reis voor de tweede keer gemaakt,
ditmaal in gezelschap van mijn broer Martin Poot.
Tijdens deze reis zouden we de bloei van
Dactylorh iza f ol i osa (zie af b. pag. 27'. 1 1 en 1 2) en
Orchis scopulorum (zie afb. pag. 27: 10) kunnen
bewonderen.

Summary

ln 1996 and in 1998 the author visited Madeira.
The target of the visits was to make the acquin-
tance of the special flora and fauna of this isola-
ted island. The orchid species Goodyera macro-
phylla, Dactylorhiza foliosa and Orchis scopulo-
rum were found. Also padicular butterflies and
birds were seen on these trips.

Zusammenfassung

ln den Jahren 1996 und 1998 hat der Autor
Madeira besucht. Die Besuche hatten zum Ziel,
die besondere Flora und Fauna dieser isolierten
lnsels näher zu studieren. Die Orchideenarten
Goodyera macrophylla, Dactylorhiza foliosa und
Orchis scopulorum wurden beobachtet. Auch
wurden besondere Schmetterlinge und Vogel-
aden während dieser Reisen gefunden.

lnleiding

Eind september 1996 bracht ik mijn eerste
bezoek aan Madeira. De reden waarom voor dit

ln vergelijking met de Canarische eilanden heeft
Madeira meer gemeen met de kleinere eilanden
zoals Gomera dan met b.v. Gran Canaria of
Ienerife. Madeira maakt een groene indruk
ondanks het verlies van veel oorspronkelijk lau-
rierbos dat plaats heeft moeten maken voor tallo-
ze terrassen met vruchtbare landbouwgrond. Het
eiland is zeer steil en telt heel veel kloven en ravij-
nen.
Madeira heeft de naam een dure bestemming te
zijn. Wie echter overnacht in pensions en voor
zijn avondeten niet aanschuift in een toeristen-
restaurant kan zijn uitgaven redelijk binnen de
perken houden. Beide keren verbleven wij in
pension: Villa ïoca in Funchal op ongeveer 10
minuten lopen van het centrum en de marina.

Landschap

De bebouwing naar Poftugees model zorgt voor-
al in het centrum van Funchal voor een geheel
eigen sfeer met grote vervallen villa's en nauwe
straatjes. De wegen op Madeira zijn goed maar
reizen over de soms smalle en bochtige kustwe-
gen is zeer tijdrovend. De zuidzijde van het eiland
is voor het grootste deel in cultuur gebracht en is
voor natuurliefhebbers weinig interessant. De
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noordzijde en tevens de meest steile zijde van
het eiland is in de lagere delen vooral in gebruik
voor de wijnbouw, de hogere delen zijn begroeid
met het inheemse laurierbos. Het centrale deel
van het eiland is bergachtig met steile kloven.
Boven op de hoogste bergtoppen kan men
genieten van schitterende uitzichten.
Uniek voor Madeira zijn de vele levada's. Deze
aangelegde kanaaltjes lopen vrijwel horizontaal
langs de hellingen en vangen het regenwater op
dat op grote schaal voor irrigatie van de land-
bouwgronden en als drinkwater wordt gebruikt.
De levada's zijnvaak de enige mogelijkheid om
door het dichte laurierbos te wandelen. Soms
voeren ze langs ravijnen maar er zijn ook levada's
die door in de bergen uitgehakte krappe tunnels
lopen. Via een smal paadje langs de levada kan je
door de tunnel lopen. Deze tunnels kunnen hon-
derden meters lang zijn en het gebruik van een
goede zaklamp is dan wel noodzakelijk. Het oor-
spronkelijke laurierbos lijkt nog het meest op een
laagblijvend regenwoud met zeer veel varens,
mossen en struikgewas. De vele tientallen vier-
kante kilometers bos groeien op de steilste hel-
lingen, die soms zelfs zo goed als verticaal zijn.
De wolken, die soms dagenlang rond de hogere
delen van het eiland blijven hangen, zorgen voor
een hoge vochtigheid. ln deze nevels groeien
veel endemische planten zoal b.v. Erica made-
rensis, Vaccinium padifolium en de zeer forse
Geranium maderensis. Tijdens onze bezoeken
werd de aandacht vooral gericht op endemische
orchideeën, vogels en dagvlinders. Van de vijf
inheemse orchideeënsoorten zijn er drie ende-
misch. Alleen de zeldzaamste soorl, Goodyera
macrophylla, kon niet in het wild bestudeerd wor-
den. Van de andere endemen, Dactylorhiza folio-
sa en Orchrs scopulorum konden we in redelijke
aantallen vinden. Van de twee andere soorten t.w.
Gennaria diphylla en Neotrnea maculata, beide
zeer vroege bloeiers, werden alleen uitgebloeide
planten gevonden.

Van Madeira zijn twee endemische dagvlinders
bekend. De meest algemene is Pararge xiphia,
die in redelijke aantallen in de laurierbossen
vliegT. Hipparchia (aristaeus) maderensis vliegt
lokaal in het hooggelegen halfopen terrein.

Verder komen er op Madeira drie endemische
vogelsoorten voor, twee zeevogels en een dui-
vensoorl. Het Madeirastormvogeltje (Oceano-
droma castro) broedt vooral op de Deserta's, drie
kleine eilanden ten zuiden van Madeira. Van de
Freira (Pterodroma madeira), een bijna uitgestor-
ven soort, broeden nog slechts enkele paren op
de top van het eiland. De Trocazduif (Columba
lrocaz) leeft zeer teruggetrokken in de bosgebie-
den. De op Madeira voorkomende Vink en een
Goudhaantje, worden als aparte soorten be-
schouwd. Verder broedt op de Deserta's de
Gon-gon, Pterodroma feae), die nauw verwant is
aan de Freira. Op zee zijn deze soorien nauwe-
lijks van elkaar te onderscheiden. De
Berthelotpieper (Anthus berthelotii) en de
Madeira gierzwaluw (Apus unicolor) komen ook
op de Canarische eilanden voor.

Goodyera macrophylla

ln de omgeving van de botanische tuin te Ribeiro
staan alle inheemse orchideeën op een vrij klein
oppervlak. Goodyera macrophylla groeit hier in
vier gazen kooien, waarvan er drie in een donker
bos zijn geplaatst. ln de kooien in het donkere
bos staan slechts enkele kleine donkergroene
rozetten, die zelden tot bloei komen. De zonniger
geplaalste kooi in de tuin zelf staat daarentegen
vol met grote bleekgroene rozetten met donker-
groene nerven met het kenmerkende netpatroon
van de Dennenorchis. De planten lijken aan een
gebreksziekte te lijden. De ziekte had geen
invloed op de bloei van de planten. Eind septem-
ber '1996 waren 5 bloeiaren tot ontwikkeling
gekomen. Tijdens mijn bezoek stonden ze deels
in knop en deels in volle bloei. De krachtigste
bloeistengel was ongeveer 60 centimeter hoog
en had een ruim 20 cm lange dichtbloemige
bloeiaar. De vuilwitte bloemen zijn ongeveer
tweemaal zo grool als de bloemen van Goodyera
repens.ln het wild is deze soort nog nauwelijks te
vinden. Alleen in het gebied rond Seixal zou de
plant nog in het wild voor moeten komen. De
daar nog resterende laurierbossen groeien echter
in veel gevallen op zeer steile hellingen. Deze
bijna verticale hellingen zijn weelderig begroeid
zodat gericht zoeken vaak onmogelijk is.
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Orchis scopulorum

Orchis scopulorum is zonder enige twijfel de
moeilijkst bereikbare vertegenwoordiger van het
Orchis mascula complex. Onze eerste vondst van
deze soort leverde enige planten op die van
dichtbij konden worden bestudeerd. Vanaf
Ribiero frio gaat een wandelpad in noordwestelij-
ke richting naar Balcoes. Dit uitzichtpunt bereikt
men na ongeveer 20 minuten lopen. Enige meters
onder een houten hekwerk stonden eind mei
1998 2 planten nog ongeveer voor de helft in
bloei. Er was enige durf voor nodig om deze
exemplaren te bereiken. De planten waren onge-
veer 70 cm hoog. Ook bij deze forse exemplaren
meet de bloeiaar niet meer dan ongeveer 10 cm.
De bloemen kenmerken zich door een grote roze
lip, die in het midden met donkere puntjes is
bezet. De ongeveer 7 millimeter lange spoor is
enigszins naar beneden gericht. Volgens
Salkowsky (1 9BB) heeft O. scopulorum zich
teruggetrokken in de hoogste en meest ontoe-
gankelijke delen van het eiland, met name in het
gebied van de Pico do Ariero (1 810 m). ln dit
gebied bleek de soorl niet zeldzaam te zijn ech-
ter geen van de ca. 500 planten kon van dichtbij
worden bestudeerd. De planten groeien hier soli-
tair of in groepen op zeer steile tot bijna verticale
rotswanden, zowel op vrij kale rots als op grazige
plekken. De plant groeit uitsluitend nog op die
plaatsen waar geiten niet kunnen komen. De
meeste planten stonden in volle bloei of waren
halverwege de bloei. De bloeiperiode valt ver-
moedelijk van half mei tot en met half juni. De
schatting van het aantal planten kon alleen wor-
den gemaakt met behulp van een verrekijker.

staan de planten verspreid op vochtige plaatsen.
De meeste vindplaatsen liggen op de noordzijde
van het eiland. De planten die wij vonden stonden
gemiddeld in beginnende bloei, ook vonden we
regelmatig planten in knop. De bloeiperiode
wordt door ons geschat vanaf half mei tot eind
juni. De vrij grote bloemen zijn roze-purper
gekleurd. De bloemen zijn in min of meerdere
mate donker gestreept of gespikkeld en hebben
een brede rondachtige lip, die zwak drielobbig is.
De vrij dunne korte dunne spoor is omlaag
gericht. De doorgaans 8 tot 12 ongevlekte blade-
ren zijn tot 20 cm lang en bereiken de grootste
breedte (ca. 6 cm) halverwege het blad. Of er
inmiddels meer duidelijkheid is omtrent verwant-
schap met andere sooften is mij onbekend.

Neotinea maculata

Rond de picknickplaats te Ribeiro frio vonden we
een tiental uitgebloeide exemplaren van Neotinea
maculata. De vindplaats ligt buiten de eigenlijke
botanische tuin maar het betreft hier mogelijke
verwilderde exemplaren vanuit de botanische
tuin of aangeplante exemplaren. Nadere gege-
vens omtrent aantallen en verspreiding van
Neotinea maculala op Madeira ontbreken mij.

Gennaria diphylla

Tijdens onze tochten over het eiland vonden we
langs een vervallen levada bij Balcoes een groei-
plaats van Gennaria diphylla. De ongeveer 50
planten waren veelal nog te jong om tot bloei te
komen.

Dactylorhiza foliosa

Dactylorhiza foliosa is de meest algemeen voor-
komende endemische orchideeënsoort op
Madeira. ln vochtige bermen of langs de levada's
komt men deze soor.t regelmatig tegen. ln de
botanische tuin van Ribeiro frio liggen enkele
perkjes met vele honderden planten. De planten
staan zo dicht opeen dat het lijkt alsof ze zich
vegetatief voortplanten. Tot onze verbazing
mocht een groep hongerige geiten zich in de tuin
aan zo'n groep planten te goed doen! ln het wild

Dagvlinders

Ondanks het milde klimaat is Madeira niet bijzon-
der rijk aan dagvlinders. De gei'soleerde ligging
van het eiland is daar de voornaamste reden
voor. Vooral in tuinen en zelfs midden in de stad
kunnen Monarchvlinders het hele jaar door
gezien worden. Voor de twee endemen moet men
echter het binnenland opzoeken. Pararge xiphia
vliegt in het hele bosgebied samen met het pas in
1976 ontdekte Bruine Zandoogje (Pararge aege-
ria).
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Pararge xiphia is groter dan Pararge aegeria en
de onderkant van de achtervleugels van het
mannetje en wijfje verschillen van kleur.
Op de hooggelegen grazige halfopen terreinen
vliegt lokaal Hipparchia (aristaeus) maderensis,
een vlinder waarvan de status nog niet precies is
vastgesteld. Deze vlinders komen pas in juli
tevoorschijn en dus heb ik ze alleen tijdens mijn
eerste bezoek kunnen waarnemen o.a. ten wes-
ten van Posio.
Deze vlinders lijken enigszins op de in Nederland
voorkomende Heivlinder (Hipparchia seme/e).

Zeevogels

Voor het waarnemen van zeevogels kan men het
beste de overtocht maken naar één van de ande-
re eilanden. De ovedocht naar Porto santo, een
klein eìland t.o. van Madeira duurt ongeveer 4
uur. De veerboot vertrekt 's ochtends om B uur
vanuit Funchal. De terugtocht vanuit Porto santo
is rond 6 uur 's middags.
Tussen mei en september vliegen er zeer grote
aantallen Kuhls pijlstormvogels, enige honderden
Bulwers stormvogels, meestal enkele Gon-gons
en soms een Kleine- of Noordse pijlstormvogel.
Ook kan men met een goede telescoop vanaf de
wal, vooral bij winderig weer, enige sooften waar-
nemen.
Voor het waarnemen van de Freira's moet men tij-
dens een onbewolkte en maanverlichte nacht
naar het hoogste punt van het eiland gaan. Vanaf
het hotel op de Pico do Ariero loopt een pad naar
beneden. Op ongeveer 700 m van het hotel

bevindt zich de enig overgebleven broedkolonie
van deze bedreigde soort. De vogels beginnen
rond 11 uur luid te roepen en vliegen daarbilzeer
snel langs de rotswanden. Het geluid doet den-
ken aan een roepende Bosuil.
ln de laurierbossen kan men op zoek gaan naar
de ïrocazduif, een extreem schuwe soort, die
men slechts zelden zittend kan waarnemen. De
meeste waarnemingen betreft vogels die men
onbedoeld opschrikt. De witte halsvlek van deze
donkergrijze is alleen in het zonlicht goed waar-
neembaar.

Ondanks het feit dat Madeira veel van zijn natuur-
lijke rijkdom heeft verloren is een bezoek aan dit
bijzondere eiland ten alle tijde de moeite meer
dan waard.
Madeira is met zijn vriendelijke bevolking en zijn
prachtige landschappen een reisdoel dat ik een
ieder kan aanraden.
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Bespreking Orchis mascula complex

J. & L. Essink, N. & F. Kerremans en M.H. Schot

Summary

There is an immense variety of European orchids,
which we all admire, but we have several pro-
blems when idenlifying them. The objective of
this overview on the Orchis mascula-complex is
to improve the ability to recognise the similarities
and differences when being in the field.
Next taxa are compared: Orchis mascula, O. ova-
lis, O. tenera, O. ichnusae, O. o/blenses, O. sco-
pulorum, O. langei, O. pinetorum, O. pallens, O.
provincialis, O. pauciflora, O. laeta, O. anatolica,
O. troodi and O. sitraca.

zijn de achterliggende tijd'complex-besprekin-
gen' gehouden over het Himantoglossuln-com-
plex en het Orchis mascula-complex. Dit aftikel
behandelt het laatsl genoemde complex. Hierbij
passeren de volgende taxa de revue:

o Orchis mascula-groep met
O. mascula
O. ovalis
O. tenera
O. ichnusae
O. o/blenses
O. scopulorum
O. langei
O. pinetorum

o Orchis anatolica-groep met
O. anatolica
O. troodi
O. sitiaca

o Orchis pallens-groep met
O. pallens
O. provincialis
O. laeta
O. pauciflora

Het doel van de complexbespreking is niet om te
dienen als wetenschappelijk overzicht, maar om
relevante informatie op een zodanige wijze te
presenteren, dat deze gebruikt kan worden voor
determinatie in het veld. De praktische herken-
ning van de sooden en de variaties is het uit-
gangspunt.

Beschikbare middelen

Bij het gebruik van 'veldgidsen' voor determinatie
in het veld staat een drietal middelen ter zijde: de

Zusammenfassung

Die Variabilität der europäischen Orchideen ist
unglaublich groß und es ist nicht leicht sie zu
studieren, aber es verschafft immer wieder viel
Vergnügen. Dieser Artikel über das Orchis
mascula-Komplex hat zumZiel, den Leser Unter-
schiede und Ubereinstimmungen besser
unterscheiden zu lassen, wenn er im Felde ist.
Zwei Komplexdiskussionen wurden in den
vergangenen zwei Jahren präsentiert: das
Himantoglossum- und das Orchis mascula-
Komplex. Dieser Artikel beschreibt den letzt-
genannten Komplex.

lnleiding

Voor ons, orchideeënliefhebbers, is een van de
grootste moeilijkheden, maar tegelijkedijd ook
een van de grootste geneugten, het bestuderen
van de ongekende variabiliteit van Europese
orchideeën. Om een helpende hand te bieden bij
het onderscheid maken binnen soorl-complexen
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delerminatietabel, de beschrijving en foto's. Hoe
onmisbaar ook, alle drie hebben echter hun
tekorten:

o Determinatietabel
Wat te doen als een onderscheidend kenmerk
niet duidelijk waar te nemen is? Welke kant
moet men nu op?
Een dergelijk probleem komt minstens drie
maal voor en het liefst nog direct bij de eerste
vraag. Bovendien gebruiken diverse auteurs
de determinatietabel slechts voor een globale
indeling. De exacte vaststelling van variaties
moet aan de hand van de beschrijving;

o Beschrijving
Vaak onoverzichtelijk, niet uniform ingedeeld,
incompleet en gekleurd door de auteur;

o Foto's
Geven slechts een gedeelte weer van een
al-dan-niet typisch exemplaar. Juist wanneer
taxa nauw verwant zijn is fotomateriaal vaak
onduidelijk of is de naam van de gefoto-
grafeerde soort onjuist!

Als extra hulpmiddel kan de informatie over het
verspreidingsgebied worden gebruikt. Ver-
spreiding zal echter altijd een verifiërende en
nooit een determinerende rol spelen. Naast een
grondige voorbereiding thuis zou determinatie
eigenlijk als volgt te werk moeten gaan:

lnzicht en parate kennis brengt het aantal moge-
lijkheden direct terug tot twee à drie taxa, Een
gedetailleerd, maar praktisch, overzicht legt een
aantal verschillen in één keer bloot en is onmis-
baar bij het vaststellen van hybriden en mon-
struositeiten. De veldgids hoeft slechts ter verifi-
catie getrokken te worden.

De complexbesprekingen reiken inzicht, parate
kennis en overzichten aan, middels:
o Macro indeling van hel O. mascula-complex;
o Beschrijving per taxon en zijn voorkomen;
o Diaserie per taxon. Hierbij wordt per taxon

eerst de typische vorm van diverse kanten
getoond, gevolgd door varianten en bijzonder-
heden (niet in Eurorchis);

o Vergelijkend overzicht

Versch i I I e n de i nval sh oeke n
Een van de manieren om snel tot een smalle
selectie van soorten te komen is door te kijken
wat de samenhang is van groepen binnen het O.
mascula-complex en wat deze groepen onder-
scheidt. Het aardige is dat diverse auteurs het O.
mascula-complex telkens anders indelen en daar
hebben ze zo hun redenen voor: er zijn duidelijke
verschillen! Deze duidelijke verschillen zijn
natuurlijk interessant bij het praktische werk in

het veld. Ook overeenkomsten tussen de auteurs
kunnen we als belangrijke aanwijzingen gebrui-
ken.

Pierre Delforge
De eerste auteur waar we naar kijken is Delforge.
Wij hebben onze indeling overigens gebaseerd
op die van Delforge. Niet dat we het met zijn sys-
tematiek eens zijn, maar Delforge is wel iemand
die goed kan waarnemen en de verschillen en
overeenkomsten goed kan aangeven. Praktisch.
Bovendien is Delforge de auteur die de meest
recente Europese orchideeëngids op zijn naam
heeft staan.
De belangrijkste kenmerken van het O. mascula-
complex zijn:
o Zijdelingse sepalen uitgespreid tot rechtop-

staand
o Petalen en middelste sepaal vormen een al

dan niet losse helm
o Lip drielobbig; zijlobben breed; middenlob

langer dan zijlobben en in tweeën gedeeld
o Spoor horizontaal tot rechtopstaand

Volgens Delforge valt het O. mascula-complex
uiteen in drie (sub)groepen (zie afb. pag. 51):
1 Orchis mascula-groep (O. mascula in enge

zin) - spoor omhoogstaand en verdikt aan het
einde

2 Orchis pal/ens-groep: soorten met gele
bloemen

3 Orchis anatolica-groep: lang, dun en koni-
sche spoor

Dicht bij het Orchrs mascula-complex staan ove-
ngens:
o O. quadripunctafa-complex
Dit complex staat dicht bij O. anatolica. Het
onderscheidt zich met name door de stand van
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de spoor, die naar beneden is gericht, de ovale
vorm van de sepalen en de rechtopstaande mid-
delste sepaal, waardoor geen helm wordt
gevormd. Delforge geeft het bestaan aan van
overgangspopulaties.

o O. spitzelii-complex
ïe onderscheiden door de dikke, naar beneden
gerichte spoor en de groen doorlopen petalen,
meestal voorzien van stippen.

o Verwantschap met Dactylorhiza en O. palu-
strls blijkt uit het voorkomen van hybriden,

Karl Peter Buttler
Buttler brengt geen direct verband aan met de
complexen die verwant zijn aan O. mascula (O.

quadr¡punctata en O. spitzelii). De hoofdindeling
van het O. mascula-complex is gelijk aan die van
Delforge, maar Buttler hanteert een fijnere groe-
pering, die we omwille van de duidelijkheid 'sub-
groepen' zullen noemen (zie afb. pag. 53):
1a. O. mascula-subgroep - O. mascula, O.

signifera en O. scopulorum;
1b. O. pinetorum-subgroep - O. pinetorum en

O. langei;
2a. O. pallens;
2b. O. provincialis;
2c. O. pauciflora-subgroep - O. pauciflora en

O. laetai
3. O. anatolica.

Enkele opmerkingen:
o Het onderscheid tussen O. mascula-sub-

groep en O. pinetorum-subgroep is gelegen
in de stand van de zijdelingse petalen.

o Buttler ziet O. olbiensrs en O. ichnusae zeer
nauw verwant aan O. mascula. Hij twijfelt of
hij de status species of subspecies moet toe-
kennen.

o O. tenera wordt niet onderkend.
o Buttler ziel O. troodi en O. sltraca als sub-

species van O. anatolica en behandelt deze
subspecies nauwelijks.

Pierre Quentin
Een andere indeling wordt aangehouden in
Synopsis des Orchidées Européennes, door
Pierre Quentin. Jammer genoeg blijkt uit dit werk

niet het waarom van de indeling.
Quentin plaatst het O. mascula-complex samen
met de verwante sooften in hetzelfde 'sectio' (zie
afb. pag. 54) , namelijk in die van de
Dipterocheilae, die valt vervolgens uiteen in:
1 Subsectio Masculae - gelijk aan O. mascula-

groep van Delforge.
2 Subsectio Provinciales - gelijk aan O. pallens-

groep van Delforge.
3 Subsectio Pusillae - combinatie van de O.

anatolica-groep en O. quadripunctata-groep.
4 Subsectio Patenfes - O. spitzelii / collina-

groep.

Opmerking: De samentrekking van de groepen
O. anatolica en O. quadripunctata is niet mis-
plaatst. Er zijn immers veel overeenkomsten en
bovendien bestaan er overgangsvormen en
hybriden, zoals O. sezikiana.

Auteurs
Persoonlijk kunnen we ons het beste vinden in de
indeling van Buttler, zoals beschreven in zijn
orchideeëngids. Ten overvloede zij vermeld dat
dit werk als standaard dient voor onze werk-
groep. Door het gebruik van drie verschillende
niveaus wordt de onderlinge verwantschap beter
benadrukt, hetgeen ook in de naamgeving tot uit-
drukking komt. Dit vereenvoudigt onder meer de
communicatie tussen'onderzoekers' onderling.

Overigens is het ons een raadsel waarom bij-
voorbeeld O. pallens dichter bij O. pauciflora
zou staan dan bij O. pinetorum, waar alle boven-
vermelde auteurs op grond van hun hoofdinde-
ling voor lijken te kiezen. ls de hoofdindeling
gebaseerd op de kleur geel? Wel is het zo dat de
vorm van de spoor (cylindrisch) dit onderscheid
bevestigt, maar geen van de auteurs brengt dit
prominent naar voren.

Verder willen we nog één verwantschap bena-
drukken die geen van de bovengenoemde
auteurs naar voren brengt: O. langei en O. pro-
vincialis. Afgezien van de kleur is de overeen-
komst frappant: let op de petalen en de scha-
penneus-vorm en de rand van de lip.
Per groep zullen hierna alle taxa behandeld wor-
den met hun voornaamste kenmerken, inclusief
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verspreiding, foto's, tekeningen en vergelijkende
overzichten. De naamgeving van Delforge wordt
aangehouden. De synoniemen zijn eveneens ver-
meld, zodat duidelijk blijft over welke orchidee
het gaat.
De tekeningen zijn naar Landwehr. De tabellen
zijn samengesteld uit diverse gidsen en eigen
waarnemingen. De schuin gedrukte kenmerken
zijn van doorslaggevende betekenis, of ten min-
ste in belangrijke mate behulpzaam bij het deter-
mineren.

Orchis mascula-groeP
De O. mascula-groep omvat een flink aantal

oecologische vormen die onderling sterk ver-

schillen. Ze zijn zeer variabel en moeilijk te karak-
teriseren, omdat afzonderlijke kenmerken vaak

door meer leden van de groep gedeeld worden.
Toch bereiken sommige vormen een vrij hoge
graad van zelfstandigheid en zouden als subspe-
cies opgevat kunnen worden. Daartoe is echter
een zeer uitgebreid en vergelijkend onderzoek
noodzakelijk dat zich uitstrekt over het gehele

verspreidingsgebied.
J. Landwehr heeft in Wilde orchideeën van
Europa een aantal variëteiten en vormen -afwij-
kingen van de beschreven taxa- binnen de
O. mascula-groep beschreven. De status van
variëteit (var.) of vorm (f.) geeft aan dat de
betreffende planten geheel binnen de varia-
tiebreedte van de soort vallen, maar het is goed

te weten dat zij er zijn en in sommige gebieden
zelfs de meest voorkomende vorm zijn. Een

tweetal van deze variëteiten, O. mascula var.

x-x-x-x-x

-o-o-o-o-o

Orchis mascula

Orchis olbiensis
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acut¡flora en O. mascula f. brevicalcarafa, is ver-
meldenswaard, omdat deze gemakkelijk verward
worden met twee andere leden van de O. mas-
cula-groep, respectievelijk O. ovalis en O. tene-
ra, wat een correcte determinatie bemoeilijkt.

Verspreiding
Het kaartje (zie pag. 39) toont de verspreiding van
de gehele O. mascula-groep. Duidelijk is te zien
waarom in Spanje zich de grootste determinatie-
problemen voordoen.
Hieronder volgt per taxon een beschrijving van de
voornaamste kenmerken.

Orchis mascula L.
Synoniemen: O. stabiana Tenore, O. mascula
subsp. occidentalis Schwarz, O. vernalis
Salisbury, O. wanjkowii Wulff .

Plant: krachtig; 20-60 (80) cm hoog.
Bladeren: lancetvormig, gevlekt of ongevlekt,
rozetvormig, aan de basis vaak gestreept, sten-
gel bovenaan vaak bruinrood.
Bloeiwijze: cylindrisch, dicht- en rijkbloemig,
bracteeën vliezig, purperkleurig.
Bloemen: middelgroot, kleur van licht roze tot
purperviolet, de lip is sterk drie-lobbig, de mid-
denlob iets langer dan de vaak gekerfde zijlob-
ben; rode stippen of streepjes op het lichte mid-
denveld.
Sepalen: zijdelingse sepalen opstaand tot volle-
dig teruggeslagen (naar buiten gedraaid, zodat ze
als het ware met de ruggen tegen elkaar staan);
spits eindigend.
Spoor: opwaarts gebogen, aan het einde verdikt,
tenminste even lang als vruchtbeginsel.
Standplaats: magere graslanden, alpine weiden,
loof- en naaldbossen, voornamelijk op kalk, maar
ook oppervlakkig ontkalkte bodem.
Bloeitijd: eind april t/m juli in berggebieden.
Verspreiding: Geheel Europa tot in Zuid-
Scandinavië, Noord-Turkije, Midden-Rusland,
Perzië, Noord-Afrika.

Orchis mascula L. var. acutiflora Koch
als O. mascula, maar:
Bladeren: gevlekt of ongevlekt, gewoonlijk vrij
smal en lang.

Orchis mascula L. var.
acutiflora Koch

Bloeiwijze: bracteeën ongeveer even lang als
vruchtbeginsel.
Bloemen: middenlob van de lip steekt ver voorbij
zijlobben.
Sepalen: spits toelopend en naar voren gericht,
soms rechtopstaand, de toppen gebogen of
gedraaid.
Opmerking: deze variëteit is in veel gebieden de
meest voorkomende vorm. Ze mag als tussen-
vorm naar O. ovalis beschouwd worden.

Orchis mascula L. var. acutiflora Koch f. longifotia
Landw.
als O. mascula var. acutiflora, maari
Plant: slank 25-45 cm hoog.
Bladeren: gevlekt of ongevlekt, overhangend,
smal en lang, lijn-lancetvormig.
Bloeiwijze: smalle aar.
Standplaats: Castanea bossen.
Verspreiding: Ligurië, ltalië.

\
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Orchis ovalis
F. W. Schmidt ex Mayer; zie ook afb. pag. 31 : 16

Orchis ovalis F.W. Schmidt ex Mayer
Synoniemen: O. mascula L. subsp. signifera
Vest, O. mascula L. subsp. signifera (Vest) Soó,
O. speciosa Host.
Plant: 20-60 cm hoog en slank.
Bladeren: ongevlekt, aan de basis gestreept,
bloemstengel gevlekt.
Bloeiwijze: los- en veelbloemig, bracteeën ten-
minste zolang als het vruchtbeginsel, bruinrood
gevlekt evenals bovendeel stengel.
Bloemen: roze tot lichtpurperviolet; middenlob
van de lip smal en langer als de zijlobben. Alle
lobben aan de randen onregelmatig getand.
Sepalen: naar voren gebogen, tot lange naar ach-
ter gekromde en bijna draadvormige toppen uit-
gerekt, zeer spits.
Spoor: horizontaal tot recht naar boven gericht,

stomp; even lang als vruchtbeginsel.
Standplaats: grazige kalkheuvels.
Bloeitijd: april t/m juli.

Verspreiding: Oost-Europa, Alpes Maritimes(?),
Zwitserland, Oostenrijk.
Opvallend verschil met O. mascula: zeer lange,
grillige sepalen en petalen.

Orchis mascula L. var. obtusiflora Koch
als O. mascula, maar'.
Bloemen: met brede kode lip.
Sepalen: stomp.

Orchis mascula L. f . brevicalcarata G. Camus &
Lambert
Plant: tot 60 cm hoog, slank.
Bloeiwijze: arm en losbloemig.
Spoor: veel korter dan, of half zolang als vrucht-
beginsel.
Slandplaats: maquis.
Verspreiding: N.W. van Minglanilla prov. Cuenca,
Spanje.
Opmerking: Deze forma lijkt de overgang te vor
men tussen O. mascula en O. tenera, waarbij de
losbloemigheid sterk overeenkomt met die van

O. tenerai de bloemgrootte en lipvorm liggen
dichter bij O. mascula.

Orchis tenera
(Landw.) C.A.J. Kreutz
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Orchis tenera (Landw.) C. A. J. Kreutz
Synoniemen: O. masculaL.var. tenera Landw.
Plant: 15-60 cm hoog, slank en tenger.
Bladeren: gevlekt, 2-3 aan de basis bijeen, kort,
lancetvormig en stomp.
Bloeiwijze: ijl en losbloemig, met kleine, weinig
afstaande bloemen.
Bloemen: lip vlak, middenlob van de lip weinig
voorbij de zijlobben uitstekend. De kleur is als die
van O. mascula.
Sepalen: scheef eivormig, stomp, naar voren
gebogen.
Spoor: kort, naar boven gebogen, vaak sterk
gekromd.
Standplaats: grazige hellingen, rode leem, half-
schaduw tot volle zon.
Bloeitijd: april tot begin juli.
Verspreiding: Spanje.
Opvallend verschil met zowel O. mascula als O.
olbiensis: ijle bloemaar; gekromde, korte spoor;
latere bloei.

Orchis ichnusae (Corrias) J. & P. Devillers-
Terschuren
Synoniemen: O. mascula subsp. ichnusae
Corrias, O. o/blensls subsp. lchnusae (Corrias)
Buttler.
Plant: tamelijk krachtig 15-25 (35) cm hoog.
Bladeren: ovaal-lancetvormig, ongevlekt.
Bloeiwijze: Compact en tamelijk rijkbloemig, 10-
20 (30) bloemen.
Bloemen: middelgroot, kleur van wit tot tamelijk
donkerpurper, lip drie-lobbig, zijlobben naar ach-
teren geslagen, middenlob bezet met papileuze
vlekken en als regel smal, zoet geurend.
Sepalen: zijdelingse sepalen uitgespreid tot
rechtopstaand.
Spoor: horizontaal tot opwaar-ts gericht, even
lang tot iets langer dan vruchtbeginsel.
Standplaats: kalkrijk rotsachtig terrein, maquis,
zonnig tot halfschaduw.
Bloeitijd: begin maart t/m mei.
Verspreiding: Sardinië.
Opvallend verschil met O. mascula: sterke zoete
geur.
Opmerking: O. ichnusae lijkt tussen O. mascula
en O. olbiensis in te staan. De tabel toont geen
kwalitatief kenmerk van doorslaggevende bete-
kenis.

Orchis olbiensrs Reuter ex Grenier
Synoniemen: O. olivetorum Dörfler, O. mascula
L. subsp. o/biensrs (Reuter ex Barla) Ascherson &
Gräbner.
Plant: sierlijk 10-25 (35) cm hoog.
Bladeren: lancetvormig, gevlekt of ongevlekt.
Bloeiwijze: arm- en losbloemig, 5-12 bloemen,
bracteeën korter dan vruchtbeginsel.
Bloemen: middelgroot, kleur van wit tot licht
purperrood, lip drielobbig, zijlobben licht naar
achteren geslagen.
Sepalen: zijdelingse sepalen rechtopstaand naar
buiten gedraaid, eirond, niet spits toelopend.
Spoor: opwaartsgebogen, aan het einde verdikt,
even lang als het vruchtbeginsel.
Standplaats: kalkrijk rotsachtig terrein, half-
schaduw.
Bloeitijd: begin maart t/m juni.
Verspreiding: Zuid-west-Mediterraan: lberië,
Zuid-Frankrijk, Ligurië, Corsica, Marokko tot
Tunesië.
Opvallend verschil met O. mascula.. zijdelingse
sepalen niet toegespitst.
Opvallend verschil met O. ichnusae'. de minder
sterk teruggeslagen zijlobben en de dikkere
spoor.

Opmerking: ln Midden-Spanje, o.a. in de Cuenca
lijken de planten iets dichter bij O. mascula Ie
staan. Plant: krachtig tot 50 cm hoog.
Bloemen: middelgroot tot groot, kleur roze-rood,
lip drielobbig, zijlobben naar achteren geslagen.

Orchis langei Lange ex K. Richter
Synoniemen: O. mascula L. subsp. laxifloraefor-
m¡s Rivas-Goday, O. hispanica A. & Ch.
Nieschalk, O. mascula L. subsp. hispanica (A. &
Ch. Nieschalk) Soó.
Plant: hoog en slank, 30-60 cm hoog, stengel
meestal licht zig-zag.
Bladeren: meestal gevlekt, soms ongevlekt, lan-
cetvormig, rozetvormig bijeen.
Bloeiwijze: los- en rijkbloemig, bracteeën korter
tot even lang als vruchtbeginsel.
Bloemen: licht purperrood, meest zonder vlek-
ken, lip sterk gewelfd (50-70), bij de spooringang
wil.
Sepalen: schuin afstaand, bovenzijde naar voren
gericht, lang eivormig.
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Orchis langei
Lange ex K. Richter

Spoor: licht opwaars gericht, even lang of iets
korter dan het vruchtbeginsel, stomp.
Standplaats: lichte bossen, vaak in naaldenhu-
mus.
Bloeitijd: april Vm juni.
Verspreiding: Spanje.
Opvallend verschil met O. mascula: sterk
gewelfde lip (buikje), latere bloeitijd.
Opvallend verschil met O. tenera: sterk gewelfde
lip.

Orchis pinetorum Boiss. & KotschY
Synoniemen: O. mascula L. subsp. pinetorum
(Boiss. & Kotschy) E. G. & A. Camus & Bergon.
Plant: 20-60 cm hoog.
Bladeren: breed, ongevlekt, glanzend.
Bloeiwijze: Los- en riikbloemig, bracteeën half zo
lang als het vruchtbeginsel.

Orchis pinetorum
Boiss. & Kotschy

Bloemen: middelgroot, lichtrood. Lip zonder stip-
pen (soms weinig stippen of streepjes op lichte
lipbasis), stomp en hoekig; middenlob veel langer
dan zijlobben en lichtgewelfd. Deze welving komt
ongeveer overeen met de welving van de spoor.
Lip en spoor vormen zo een vloeiend geheel.
Sepalen: langwerpig, stomp en afstaand tot
rechtopstaand.
Spoor: koder of evenlang als het vruchtbeginsel.
Standplaats: Lichte bossen, struiken, bosranden.
Bloeitijd: maad t/m luni.
Verspreiding: Zuidoost-Europa: Macedonië tot
Kaukasus, Klein-Azië.
Opvallend verschil met O. mascula: losse bloei-
wijze, licht gewelfde lip en lange hoekige mid-
denlob.

Orchis scopu lorum Summerhayes
Synoniemen: O. mascula L. subsp. scopulorum
(Summerhayes) Sundermann.
Plant: krachtig, tot 70 cm hoog, bloemaar tame-
lijk dicht en koft, 8-18 bloemen.
Bladeren: ongevlekt.
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Orchis scopulorum
Summerhayes;
zie afb. pag.27: 10

Bloemen: groot en lichtroze, lip drielobbig met
rode stippen.
Sepalen: afstaand, niet teruggeslagen; ovaal-
langwerpig.
Spoor: 1/3 IoÌ 1/2 zo lang als het vruchtbeginsel,
recht naar achteren of neerwaarts gericht.
Standplaats: halfschaduw op droge rotsachtige
plaatsen.
Bloeitijd: mei t/m juni.
Verspreiding: Madeira.
Opvallend verschil met O. mascula: grole roze
bloemen, en neerwaarts gerichte spoor. De
spoorstand wijkt af van een algemeen kenmerk
van het O. mascula-complex.

Orchis anatolica-groep
De bloemen van de planten ui| de O.anatolica-
groep zijn rood of wit en de spoor is conisch:
lang, spits toelopend.

Verspreiding (zie kaarije op pag. 45)
Het kaartje laat zien dat de verspreiding van
zowel O. troodi als van O. sitraca geheel binnen
het verspreidingsgebied van O. anatolica valt.

Orchis anatol ica Borssier
Synon iemen/variëteiten : O. anato I i ca v ar. tau ri ca

Orchis anatolica Boissier

Reichenbach, O. anatolíca var. kochii Boissier, O.
rariflora K. Koch.
Plant: 15-40 (50) cm; roodbruine, meestal heen
en weer gebogen stengel.
Bladeren: lancetvormig, meestal gevlekt.
Bloeiwijze: los- en op gunstige groeiplaatsen
soms zeer rijkbloemig, bracteeën even lang of
langer als het vruchtbeginsel.
Bloemen: purperrood tot wit, lip diep drielobbig in
het lichtere midden talrijke stippen of vlekjes, zij-
lobben teruggeslagen.
Sepalen: schuin zijwaarts tot teruggeslagen,
omgerolde randen.
Spoor: conisch, naar het einde versmald; meest
steil opwaarts gericht; tenminste even lang of
langer dan vruchtbeginsel; spooringang hoger
dan breed.
Standplaats: droge graslanden, lichte bossen,
maquis. Stelt weinig eisen, maar heeft voorkeur
voor kalk.
Bloeitijd: maarl t/m mei.
Verspreiding: Oost-Mediterraan, bereikt op Kreta
haar westgrens.
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Orchis anatolica

Orchis troodi

Orchis sitiaca,

Orchis troodi
(Renz) Delforge

e
o

V
Orchis troodi (Renz) Delforge
Synoniemen: O. anatolica Boiss. subsp. froodi
Renz; O. anatolica Boiss. var. troodi (Renz) Soó.
Plant: zeer krachtig, tot 50 cm.
Bladeren: bijna ovaal, meestal gevlekt, bracteeën
meestal wat kofter dan het vruchtbeginsel.
Bloeiwijze: los- tot rijkbloemig.
Bloemen: groot, kleur lichtpurper tot roze, lip bre-
der dan lang en soms licht gewelfd.
Sepalen: groen generfd, evenals de petalen.
Standplaats: op vulkanisch gesteente, onder
dennen.
Verspreiding: Cyprus.
Opvallend verschil met O.anatolica: in het geheel
wat robuuster en lichter van kleur, sepalen en
petalen groen generfd.

Orchis sitiaca (Renz) Delforge
Synoniemen: O. anatolica Boiss subsp. slttaca
Renz.
Plant: krachtig.
Bladeren: langwerpig-ovaal, vooral de onderste.
Bloeiwijze: losbloemig.
Bloemen: bleekrood of -roze, soms groenachtig;
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Orchis sitiaca (Renz) Delforge

lip drielobbig, sterk gevouwen, smalle, verlengde
middenlob tot aan de rand gestippeld.
Sepalen: groendoorlopen, evenals de petalen.
Spoor: zeer krachtig, wijde ingang, naar het einde
vaak verdikt (meest steil opwaarts gericht, ten-
minste even lang als of langer dan vruchtbegin-
sel).
Standplaats: droge graslanden, lichte bossen,
maquis, stelt weinig eisen.
Bloeitijd: eind maart t/m mei.
Verspreiding: Kreta.
Opvallend verschil met O. anatolica'. bleekrode
tot groenachtige lip en groen-geaderde sepalen
en petalen.

Probleemstelling 1

De verschillen tussen O. anatolica en O. troodi
zijn op Cyprus zeer gering. Met hierboven
genoemde afwijkende kenmerken hebben wij op
Cyprus geen duidelijke scheiding kunnen aan-
brengen tussen O. anatolica en O. troodi. Ook bij
kleinere planten was de groene nerf in de sepalen
en petalen meestal aanwezig, maar de kenmer-
kende rode vorm, zoals wij die op Kreta zagen,

hebben wij niet eenmaal aangetroffen, al schijnen
hiervan wel enkele vindplaatsen te bestaan. De
vraag of O. anatolica wel op Cyprus voorkomt
dringt zich dan ook bij ons op. Wij hebben veel
meer de indruk dat de variabiliteit van O, troodí
die van O. anatolica gedeeltelijk overlapt en dat
O. anatolica op Cyprus ontbreekt (een veronder-
stelling die overigens ook door Delforge ge-
opperd wordt). ln ieder geval willen we qua sys-
tematiek Buttler volgen. Buttler beschouwt
O. troodi - en ook O. sitiaca - als lokale variant.
Ook uit de tekeningen naar Landwehr blijkt dat
de onderlinge verschillen gering zijn.

Probleemstelling 2
Uit een aantal ingezonden dia's is gebleken dat
de soms grote, bijna witte bloemen van O. qua-
dripunctata voor de nodige verwarring zorgen.
Op Cyprus is ook is ook het aantal stippen ver-
warrend. Een duidelijk onderscheid is de spoor.
Bij de O. anatolica-groep is de spoor conisch
aangezet en loopt naar het einde toe smal uit en
deze is naar achteren, maar meestal nadrukkelijk
omhoog gericht. De spoor ingang is hoger dan
breed.
Bij O. quadripunctata is de spoor draadvormig
dun, cylindrisch en naar beneden gericht. De
spooringang is rond en breed. Op Kreta en
Cyprus komen echter hybridepopulaties voor
waar¡n de karakteristieke kenmerken van
O. quadripunctafa en O. anatolica volledig zijn
samengesmolten. Hierdoor is het erg moeilijk om
een goede indeling te maken. Deze hybriden zijn
beschreven als O. sezikiana Baumann & Künkele.

Orchis pallens-groep
De bloemen van de planten uit de O. pallens-
groep zijn allen geel en de spoor is cylindrisch en
opwaafts gericht. De verspreidingsgebieden van
de leden van de O. pallens-groep (zie kaartje
pag. 47) overlappen elkaar grotendeels, met uit-
zondering van die van O. laeta. Opvallend is de
verbrokkelde verspreiding van O. pallens.

Orchis pallens L.

Synoniem: O. suþhurea Sims.
Plant: 15-40 cm hoog.
Bladeren: ongevlekt, zeer breed, glanzend.
Bloeiwijze: rijkbloemig, bracteeën ongeveer zo
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Orchis provinciales

Orchis pallens

Orchis laeta

Orch¡s pauciflora
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lang als het vruchtbeginsel, groen of witachtig.
Bloemen: bleekgeel tot geel, lip drielobbig, vaak
nauwelijks ingesneden tot gaafrandig, iets bol,
zonder tekening.
Sepalen: volledig teruggeslagen en eirond, niet
toegespitst.
Spoor: krachtig, opwaarts gebogen, zelden bijna
horizontaal, ongeveer zo lang als het
vruchtbeginsel.
Standplaats: in bossen en struikgewas op kalk-
houdende bodem.
Bloeitijd: van april t/m juni (in hooggebergte).
Verspreiding: Midden- en Zuid-Europa: Noord-
Spanje, Zuid-Oost-Frankrijk tot aan Kaukasus.
Opvallend kenmerk: ongevlekte, glanzende bla-
deren.

Orchis provinc¡alls Balbis ex Lamarck & DC

Synoniemen: O. leucostachys Grisebach, O.

cyrilli Tenore.
Plant: 15-35 cm hoog.
Bladeren: gevlekt, lancetvormig.
Bloeiwijze: losbloemig, soms rijkbloemig, brac-
teeën ongeveer zo lang als het vruchtbeginsel,
soms iets korter.
Bloemen: bleekgeel tot witachtig, lip drielobbig,
sterk gewelfd met rode stippen.

v

Orchis provincialis
Balbis ex Lamarck & DC
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Sepalen: afstaand of teruggeslagen, eivormig.
Spoor: krachtig, aan het einde verdikt, opwaarts-
gebogen, zelden bijna horizontaal, ongeveer
zolang als het vruchtbeginsel.
Standplaats: op (berg)weiden, in Pinus- en
Castanea-bossen op zwak zure of basische
bodem.
Bloeitijd: april en mei.
Verspreiding: Zuid-Mediterraan.
Opvallend kenmerk: sterk gewelfde lip (buikje)
met rode stippen.
Opvallend verschil met O. pallens: lip met bruin-
rode stippen bezet.
Opvallende overeenkomst met O. langei: de
sterk gewelfde lip.
Roodkleurige varianten van O. provincialis zijn
waarschijnlijk allemaal hybriden met andere ver-
tegenwoordigers van het O. mascula-complex.
Al is er ook een roodkleurige variant beschreven.
We laten dit verder buiten beschouwing.

Orchis laeta Steinheil
Synoniem: O. provincialis var. laeta (Steinheil)
Maire & Weiler.
Plant: 15-25 cm hoog, bloemaar los- en als regel
niet rijkbloemig.
Bladeren: ongevlekt, lancetvormig en toege-
spitst, bracteeën vliezig en groen, ongeveer zo
lang als het vruchtbeginsel.
Bloeiwijze: losbloemig.
Bloemen: lichtgeel, lip drielobbig, aan de randen
naar achteren gewelfd met rode stippen.
Sepalen: eirond en nauwelijks toegespitst, volle-
dig teruggeslagen.
Spoor: dun, opwaarts gebogen en zeer lang: 2x
zo lang als de lip.
Standplaats: eiken- en cederbossen.
Bloeitijd: eind februari t/m eind maart.
Verspreiding : Algerije.
Opvallend verschil met O. provincialis: kleinere
gestalte, ongevlekte bladeren en geringe welving
van de lip.
Opvallend verschil met O. pauciflora: kleur van
de lip ten opzichte van de kleur van de sepalen.

Orchis pauciflora Tenore
Synoniemen: O. provincialis subsp. pauciflora
(Tenore) Arcangeli, O. provincialis subsp. pauci-
flora [enore) E. G. & A. Camus & Bergon.

O rch i s pau c if lora Tenore

Plant: 10-30 cm hoog.
Bladeren: ongevlekt, smal lancetvormig, min of
meer gootvormig.
Bloeiwijze: arm- en losbloemig, bracteeën onge-
veer zo lang als het vruchtbeginsel, soms bedui-
dend langer.
Bloemen: intensief geel, lip onduidelijk drielob-
big, in het midden dooiergeel mel kleine bruine
stippen.
Sepalen: afstaand tot volledig teruggeslagen,
bleker dan de lip.
Spoor: slank, opwaartsgebogen, langer dan het
vruchtbeginsel.
Standplaats: droge weiden, maquis, op kalk.
Bloeitijd: maart t/m mei.
Verspreiding: ltalië, Balkan, Noordwest-Afrika.
Opvallend verschil me| O. provincralrs: ongevlek-
te bladeren, intensief gele bloemkleur.

Ve rge I ij kend e teken i n ge n
De tekeningen naar Landwehr tonen de onderlin-
ge verschillen, maar ook de verhoudingen in
grootte. O. laeta mag gezien worden als een klei-
nere O. provincialis met een minder gewelfde lip.

Tenslotte
Het is iedere keer weer een ontdekkingsreis in de
rijke wereld van orchideeën om allerlei variatles te

\
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ondekken en te herkennen. Alle hierboven be-
schreven taxa zijn zonder meer van elkaar te
onderscheiden. Vaak zijn echter de verschillen zo
gering, dat individuen, of zelfs populaties, lang
niet altijd op naam te brengen zijn.
Jammer is dat er een tendens lijkt te zijn dat
auteurs steeds vaker de taxa op het soort-niveau
brengen, waardoor de samenhang verloren gaat.

Zo zijn de overgangen van O. mascula naar
O. tenera via de variëteit brevicalcarata, naar
O. ovalis via de variëteit acutiflora en naar
O. o/blensls via de variëteit (?) lchnusae beslist
niet in de naamgeving terug te vinden.
Wij pleiten dan ook voor een strakkere hiërarchi-
sche indeling in species, subspecies, variëteiten
en vormen, hoewel systematiek altijd mensen-
werk blijft en slechts een model vormt van de
werkelijkheid.

Dank
Zonder de medewerking van de leden van onze
werkgroep zou deze complexbespreking niet
mogelijk zijn geweest. Hiervoor onze haftelijke
dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd.

Met name de familie Rückbrodt, die ons heeft
voorzien van bloemanalyses. Hoewel niet uitge-
werkt in dit arlikel, hebben deze toch hun bijdra-
ge geleverd.

Tevens roepen we allen op om commentaar dat
bijdraagt aan het herkennen van de taxa van het
O. mascula-complex, publiekelijk kenbaar te
maken via het mededelingenblad of Eurorchis.
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(¡o Orchis mascula-groep

Zijdelingse sepalen uitgespreid tot rechtopstaand
Petalen en middelste sepaal vormen een al dan niet losse helm
Lip drielobbig; zijllobben breed; middenlob langer dan zijlobben en in tweeén gedeeld
Spoor opwaarts gericht en verdikt aan het einde
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O. mascula van acutiflora:
O. mascula var. obtusiflora:
O. mascula f. brevicalcarata:

als o. mascula, maar middenlob steekt ver voorbij zijlobben en sepalen zijn spits.
als O. mascula, maar brede korte lip en stompe sepalen.
als O. rnascula, maar zeer losse bloeiwijze.



Orchis anatolica'groeP

als O. mascu/a, maar
Spoor opwaarts gericht en smal toelopend (konisch)

lndeling volgens Delforge
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Orchis pallens-groep

als O. mascu/a, maar
Bloemen geel

Spoor opwaarls gericht en cylindrisch
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lndeling volgens Buttler - niveau 2
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Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó, de Rietorchis,

in Zuid-Limburg; een overzicht

C.A.J. Kreutz

lnleiding

Vanouds bevinden zich de meeste populaties van
Dactylorhiza praetermissa in het westelijke deel
van Nederland. ln Zuid-Limburg behoorde de
soort altijd tot de zeldzaamste orchideeënsoor-
ten. De laatste jaren blijkt de Rietorchis zich ech-
ter in Zuid-Limburg uit te breiden. Daarbij werd
ook de gevlekte vorm (D. praefermlssa subsp.
junialis) teruggevonden, ln dit adikel wordt een
overzicht van alle bekende vindplaatsen in het
verleden en heden gegeven. Bovendien worden
de kenmerken van beide taxa behandeld.

Summary

Most populations of Dactylorhiza praetermissa
are found in lhe western part of the Netherlands.
ln the south of Limburg the species was always a

rarity. During the last years Dactylorhiza praeter'
mlssa is found in Limburg more often. Both the
forms with and without spotted leaves are found.
The article states the habitats found in the past
and the presence. Moreover the characteristics
of both laxa are discussed.

Zusammenfassung

Von alters her befinden sich die meisten
Populationen von Dactylorhiza praetermissa im

westlichen Teil der Niederlande. ln Süd-Limburg
gehörte diese Art immer schon zu den seltensten
Orchideenarten. Jedoch breilel Dactylorhiza
praetermissa sich in Süd-Limburg aus. Auch die
gef leckte Form (D. praetermissa subsp. iuntalls)
wurde wieder gefunden. ln diesem Aftikel wird
eine Übersicht von allen bekannten Fundorlen in

der Vergangenheit und heutzutage gegeben.
Außerdem werden die Merkmale beider Arten
besprochen.

De Rietorchis in Europa

De Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) is een
meestal forse, statige tot 70 cm hoge plant met
een rechte stengel en stevige, grasgroene en vrij
lange bladeren. De bladeren zijn smal en staan
schuin langs de stengel omhoog en bereiken net
niet de bloeiaar. De bladeren zijn aan de achter-
zijde voorzien van een stevige kiel. De bloeiwijze
is cylindervormig en rijk- en dichtbloemig; de
bloemen worden ondersteund door forse schut-
bladeren waarvan de onderste ver buiten de
bloeiwijze uiisteken. De spoor is half tot tweeder-
de maal zo lang als het vruchtbeginsel. De
Rietorchis bloeit in Nederland van begin juni in
Zeeland tot midden juli op de Waddeneilanden.

De Rietorchis komt voor in twee goedgescheiden
ondersoorten, namelijk de Gewone rietorchis (D.

praetermissa subsp. praetermissa) en de
Gevlekte rietorchis (D. praetermissa subsp. lunra-
/ls). De nominaatvorm heeft ongevlekte bladeren
en lichtpaarse tot donkerroze bloemen met een
zeer gereduceerd honingmerk, dat bestaat uit
onopvallende donkerpaars gekleurde lijntjes
en/of streepjes, die meestal in rijen gerangschikt
zijn. De gevlekte ondersoorl onderscheidt zich
door de roodbruine tot roodpaarse ringvormige
vlekken op de bladeren, die naar de top toe en op
de hoger geplaatste bladeren overgaan in kleine-
re vlekken zonder ringen. Bovendien onderschei-
den de bloemen zich van die van de gevlekte
ondersoorl door een lichtere achtergrondkleur en
een veel zwaarder en donkerder honingmerk, dat
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bij dit taxon uit aaneengesloten donkerpaarse,
lusvormige lijntjes bestaat (het honingmerk ver-
toont veel overeenkomsten met dat van de
Bosorchis, Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó.
ïevens zijn de zijdelingse sepalen ook aan de
binnenkant voorzien van een dergelijke lusvormi-
ge tekening. Zelden treft men planten aan met
een zwakker honingmerk of met enkele vlekken;
overgangsvormen zijn dus zeldzaam. Ook komen
beide ondersoorten niet vaak in hetzelfde terrein
voor. De ongevlekte vorm is talrijker dan de
gevlekte vorm.
Sommige floristen kennen aan beide vormen de
soortrang toe, waarbij de nominaatvorm
Dactylorhiza praetermíssa en de gevlekte vorm
Dactylorhiza pardal i na (Pugsley) Aver. genoemd
wordt. Vooral in Engeland, waar de Gevlekte
rietorchis plaatselijk zeer algemeen voorkomt,
zijn sommige floristen overluigd van de aparte
status van dit taxon (Pugsley, 1935;
Summerhayes, 1951, 1985). Bij andere auteurs
wordt de Gevlekte rietorchis opgevat als een
variëteit (D. praetermissa (Druce) Soó var. junialis
(Vermln.) Sengh. van Dactylorhiza. praetermissa.
Vermoedelijk is de opvatting van Vermeulen/Soó
correct, die de gevlekte vorm als ondersoort van
Dactylorhiza praetermissa beschreven
(Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó subsp.
ju n ialis (Vermln) Soó).
Het areaal van de Rietorchis is tamelijk klein, en
omvat buiten ons land Midden- en Zuid-
Engeland, België, Noordwest-Frankrijk
(Normandië), West-Duitsland, Zuidwest-
Noorwegen en Denemarken. Ook werd de soorl
in Noord-ltaliê gevonden. Met uitzondering van
Nederland en Engeland is de Rietorchis overal
zeldzaam. Zo komt de soort bijvoorbeeld in
Duitsland maar op enkele plaalsen voor, zoals bij
Elten (oostelijk van Arnhem), bij Ginnick (Eifel), bij
Breinig (Aken) en bij Wasserliesch en Merzig
(Saarland).

Dacty I o rh iza p raete rm i ssa su bsp. praetermissa

ln Nederland is de Rietorchis één van de minder
zeldzame orchideeënsoorten. Het Hollandse
veenweidegebied, de laagvenen in de kop van
Overijssel en het Deltagebied vormen een zwaar-

tepunt in haar verspreiding. ln de zuidelijke pro-
vincies is de Rietorchis zeldzaam. Enkele groei-
plaatsen bevinden zich in Noord-Brabant en
Gelderland, waar ook de gevlekte ondersoort
voorkomt en in Zuid-Limburg, waar hoofdzakelijk
de nominaatvorm groeit.
ln Zuid-Limburg groeit de Rietorchis optimaal in
beekdalgraslanden en -moerassen, maar ook in
vochtige hooilanden en in vochtige, voedselrijke
graslanden met opslag van berken (o.a. verlaten
industrieterreinen). Vroeger groeide de Rietorchis
in Zuid-Limburg voornamelijk op vochtige plek-
ken tussen het riet, soms in gezelschap van
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó en Dactylorhiza
maTalrs (Rchb.) Hunt & Summerh.
Dactylorhiza praetermissa is in Zuid-Limburg hard
achteruitgegaan. De voornaamste oorzaken zijn
dezelfde als bij de andere Dactylorhiza-sooften,
namelijk ontginning, ruilverkaveling, bebouwing
en bemesting van de groeiplaatsen. De
Rietorchis bloeit in de tweede helft van juni in
Zuid-Limburg.

Van de Rietorchis werden in Zuid-Limburg enke-
le vondsten gedaan. Zo noemt De Wever (1 913)
een rijke groeiplaats bij Eys-Wittem, waar de
planten in een moeras bij de tunnel langs het
spoor (De Piepeft) voorkwamen. ln 1955 was
deze groeiplaats nog aanwezig, getuige een vier-
tal exemplaren van die datum in het herbarium
van Grégoire. Ook werden planten in het
Koningsbeemd ten westen van Heerlerheide aan-
getroffen. ln 1950 groeiden hier op vochtige
standplaatsen tussen het riet meer dan vijftig
exemplaren. Een andere vindplaats bevond zich
langs de Geleenbeek nabij de Brommelerhoeve
in de omgeving van Vaesrade. ln het dal van de
Geleenbeek bij Terworm kwam de Rietorchis voor
in gezelschap van Dactylorhiza incarnata en
Dactylorhiza majalis. Van die groeiplaats bevindt
zich ook een typisch exemplaar in het herbarium
van Grégoire. Begin jaren zeventig werd de soorì
nabij Simpelveld in een vochtig hooiland langs de
Eyserbeek aangetroffen. ln deze vegetatie wer-
den ook diverse Carex-soorten (Zeggen),
Polygonum bistofta (Adderwoftel), Caltha palus-
tns subsp. palustris (Gewone dotterbloem) en
Fi I ipendu la u I maria (Moerasspirea) gevonden. Het
najaarsaspect werd bepaald door Colchicum
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autumnale (Herfsttijloos). Dit terrein ging om-
streeks 1973 door ontwatering en stedelijke uit-
breiding verloren en daarmee verdween één der
mooiste beekdalgraslanden uit Zuid-Limburg.
Ook kwam de Rietorchis in het Kathagerbroek
voor, een restant van de eens floristisch zo waar-
devolle vochtige graslanden langs de Geleen-
beek, waar Dijkstra een typisch exemplaar foto-
grafeerde. ln het begin van de jaren zeventig is

deze soort op deze vindplaats voor het laatst
aangetroffen.
Vanaf medio jaren zeventig komt de Rietorchis op
een braakliggend terrein in de gemeente
Kerkrade voor (Kreulz, 19BB). De groeiplaats
bevindt zich nabij Spekholzerheide langs een ver-
laten spoorweg, die vroeger deel uitmaakte van
het zgn. Miljoenenlijntje. De planten groeien op
een enigszins verruigd, vochtig grasland met
opslag van Betula pendula (Ruwe berk). De

meeste exemplaren komen in de overgangszone
van vochtig grasland naar struweel voor. De

Rietorchis komt hier in haar typische vorm voor.
De habitus is vrij fors, de bladeren zijn ongevlekt
en de bloemen zijn donkerroze gekleurd met op
de onderlip een gereduceerd honingmerk. De

populatiegrootte was tot 1985 vrijwel constant en

varieerde jaarlijks tussen de 150 en 400 exempla-
ren. Door ontginning, verruiging en bebouwing,
veroorzaakt na opheffing van de spoorlijn, is het
aantal planten sterk afgenomen. Thans komen
hier jaarlijks nog maar enkele bloeiende exempla-
ren tot ontwikkeling en hoogstwaarschijnlijk zal

dezè vindplaats binnen enkele jaren verdwenen
zijn.
De tweede groeiplaats van de Rietorchis bevindt
zich in het dal van de Noor, in de zgn.
Noorbeemden. ln dit gebied liggen verscheidene
beekdalgraslanden, waarvan sommige door
Natuurmonumenten beheerd worden. Rietorchis
groeit hier op twee plaatsen, namelijk in een sterk
verruigd weiland ten zuiden van het riviertje de
Noor en in een hooiland ten noorden ervan. Op
de eerste groeiplaats, waar een maand vroeger
ook enkele exemplaren van Dactylorhiza maialis
bloeien, worden slechts enkele planten aange-
troffen. Door verruiging en instroming van mest-
stoffen is het aantal sterk afgenomen. Blijven
beheersmaatregelen uit, dan is deze groeiplaats

als verloren te beschouwen. De tweede vind-

plaats betreft een beekdalhooiland. Jaren gele-

den heeft Natuurmonumenten ¡n dit gebied een

aantal van deze hooilanden aangekocht. Doordat
deze hooilanden weer in beheer genomen zijn,

ontwikkelt zich hier een vegetatie, waarin
Rietorchis optimaal tot ontwikkeling komen kan.

De eerste exemplaren werden hier dan ook reeds
waargenomen en in de toekomst zal de soort zich
hier wellicht uitbreiden.
Onlangs heeft de Rietorchis zich ook bij Kerkrade
op een nieuwe plaats gevestigd. De vindplaats
betreft een vochtig terrein, dat door storting van
leemhoudende grond tot stand kwam. Na onge-
veer een tiental jaren heeft zich hier een unieke
vegetatie gevestigd, waarin ook al Ophrys apifera
Huds. werd aangetroffen. ln overleg met de des-
betreffende gemeente is het terrein tot
beschermd natuurgebied verklaard en worden er
jaarlijks passende beheersmaatregelen uitge-
voerd. Opvallend is dat deze planten zeer krach-
tig en homogeen zijn, waarbij de bloemkleur een-
vormig paarsrood is. Planten van 70 cm hoog zijn

hier geen uilzondering. ln 1998 werden hier al

170 bloeiende exemplaren geteld. Het gebied is

verder ook bijzonder interessant wegens het
voorkomen van Dactylorhiza fuchsii en honder-
den exemplaren van Epipactis helleborine (L.)

CranIz. Dit gebied is voor Nederland uiterst waar-
devol en dient dan ook absoluut behouden te
blijven.

Dactyl orhiza praete rmi ssa su bsp. iunralls

De meeste groeiplaatsen van de Gevlekte rietor-
chis bevinden zich in het noordwesten van
Nederland met een concentratie in het Haf- en

Drents district. ln de aangrenzende provincie
Noord-Brabant is zij van slechts één vindplaats
bekend. Op sommige groeiplaatsen komt zij

massaal voor, soms met Dactylorhiza praeter-

missa. De Gevlekte rietorchis groeit optimaal in

beekdalgraslanden en -moerassen en in vochtige
hooilanden, hoofdzakelijk op vochtiger plaatsen
dan Dactylorhiza praetermissa. ln Zuid-Limburg
kwam zij vroeger met name in rietlandvegetaties
en in beemden langs de Geleenbeek voor. De

voornaamste oorzaken van achteruitgang zijn

dezelfde als genoemd bij Dactylorhiza praeter'
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mlssa. Ontginning, ruilverkaveling, bebouwing en
bemesting van haar groeiplaatsen zijn ook hier de
belangrijkste factoren. Deze ondersoort bloeit
ongeveer een week later dan de nomimaatvorm,
gemiddeld vanaf de tweede helft juni tot medio
juli.

Van de Gevlekte rietorchis waren in Zuid-Limburg
vier vindplaatsen bekend, die alle sinds lange tijd
verdwenen zijn. De laatste vondst dateert ver-
moedelijk van 1958. Zijwerd in 1996 teruggevon-
den en wel in het oorspronkelijke areaal (omge-
ving van Heerlen, bij de Geleenbeek). Voor Zuid-
Limburg is deze vondst uiterst waardevol.
ln 1950 werden enkele exemplaren in het
Koningsbeemd te Heerlerheide gevonden. De
planten hadden grote ringvormige vlekken op de
bovenzijde van de bladeren, de bloemkleur was
lichtroze tot paars met een fel getekend honing-
merk. De determinatie werd door Vermeulen
bevestigd. Ook werd deze ondersoort nabij de
Brommelerhoeve ten westen van Vaesrade
(Kathagerbroek) aangetroffen. Zij groeide hier op
vochtige plaatsen langs de Geleenbeek. De plan-
ten, ongeveer 25, hadden licht gekleurde bloe-
men, een donker honingmerk en een bijna draad-
vormige spoor. ln hetzelfde gebied werd ook
Dactylorhiza praetermissa gevonden. De derde
vindplaats bevond zich nabij kasteel Terworm in
een vochtig hooiland in het dal van de Geleen-
beek. Het is echter mogelijk dat deze vondst een
hybride betrof tussen Dactylorhiza majalis en
Dactylorhiza incarnata, twee soorten, die ook op
deze vindplaats voorkwamen. De vierde vind-
plaats bevond zich in het Merlenbroek bij Vaals.
De laalste vondst werd daar in 1958 gedaan.
ln 1996 werd door Bremer (Cortenraad & Mulder,
1997) een tiental exemplaren aan de rand van
twee bufferbassins ten westen van Heerlen
gemeld. Onderzoek ter plaatse heeft uitgewezen
dat het hier om de gevlekte vorm van de
Rietorchis gaat. Het betreft hier een unieke
vondst, temeer daar dit de enige planten van dit
taxon zijn, die in Zuid-Limburg voorkomen. De
planten zijn bijzonder krachtig en zeer typisch. De
bladeren zijn lancetvormig en van ringvormige
vlekken voorzien (zwarte vlekken met groene
eilandjes in het midden). De bloemen lijken op die
van Dactylorhiza fuchsii, m.a.w. lichtroze van

kleur en duidelijk van een donker honingmerk
voorzien, dat onder andere uit donkerpaarse, lus-
vormige lijntjes is opgebouwd. De vindplaats
bevindt zich langs de stadsautoweg Heerlen-
Bocholz aan de rand van een bufferbassin. Dit
zgn. bufferbassin werd aangelegd om overtollige
regenwater op te vangen en af te voeren.
Gedurende enkele decennia heeft zich aan de
randen ervan een waardevolle vegetatie onlwik-
keld, waarin ook Botumus umbellatus
(Zwanebloem) voorkomt. De Gevlekte rietorchis
groeit hier in enkele exemplaren direct langs de
oever en in zeer vochtige grond enkele meters
van de buffer verwijderd. Om een levenskrachtige
populatie te genereren moeten de houtige
gewassen gekapt en de vegetatie gemaaid en
afgevoerd worden.
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Twee opmerkel ij ke orch ideeënvondsten

in Normandië (Fr.)

Hans Dekker

Samenvatting

ln 1998 heeft de auteur van dit artikel een reis
gemaakt naar Normandië. Tijdens deze reis heeft
hij een tweetal opmerkelijke vondsten gedaan.

Zowel van Splranthes aestivalis en Epipactis hel-
leborine ssp. neerlandica werden groeiplaatsen
gevonden. ln dit artikel geeft hij een beschrijving
van habitus, verspreiding en ecologie van deze
twee soonen.

Summary

ln 1998 the author of this article has set out on a
journey for Normandy. There he found the habi-
tats of Splranfhes aestlva/rs and Epipactis helle-
borlne ssp. neerlandica. ln this article he descri-
bes the habitat, distribution and ecology of these
two species.

van de Nederlandse grens. Het landschap
varieed van besloten houtwallandschappen tot
sterk geaccidenteerde heuvelgebieden met diep
ingesneden rivierdalen, zoals dat van de Seine.

Een deel van het gebied kent een kalkrijke
bodem, zoals in de departementen Seine-Maritim
en Calvados. De overige departementen bestaan
uii kalkarme gesteenten en zandgronden. De

kust is erg gevarieerd. ln het noorden bij Etretat
zijn de beroemde witte krijtrotsen te bewonderen.
ln de punt van het departement Manche domine-
ren ruige rotskusten, die naar hel zuiden over-
gaan in zandstranden met uitgebreide duincom-
plexen. Bos is tamelijk zeldzaam, terwijl het over-
grote deel van het gebied in agrarisch beheer is.

ln het noorden van Manche zijn omvangrijke,
sterk golvende heidevelden te vinden, die worden
gedomineerd door Rode dopheide (Erica cinerea)
en Hulst (Ulex europaeus)

Orchideeënvondsten in de nazomer

Zusammenfassung

lm Jahre 1998 hat der Autor dieses Artikels eine
Reise in die Normandie gemacht. Während dieser
Reise hat er zwei auffällige Funde gemacht: von
sowohl Spiranthes aestivales als auch Epipactis
helteborine subsp. neerlandica wurden Stand-
orten gefunden. ln diesem Arlikel beschreibt er
Habitus, Verbreitung und Ökologie beider Ar1en.

lnleiding

ln de zomer van 1998 bezochten mijn gezin en ik
enkele Franse depadementen die gezamenlijk
Normandië vormen. Het betroffen de departe-
menten Manche, Calvados, Eure, Orne en Seine-
Maritime. Het gebied ligt ongeveer 600 kilometer

Wij maakten onze reis tussen 28 juli en 1B augus-
tus 1998. Hoofddoel van de reis was een actieve
vakantie met wandelen, fietsen, steden en kaste-
len bekijken, maar ook uitrusten. lntensief zoe-
ken naar orchideeën hebben we deze vakantie
vrijwel niet gedaan. Een belangrijke reden hier-
voor was dat wij geen grote aantallen orchideeën
meer verwachten, aangezien het orchideeënsei-
zoen in die periode al vrijwel geheel achter de rug

was. Dat bleek echter enigszins mee te vallen. ln

totaal vonden wij in Normandië 9 duidelijk identi-
ficeerbare soorten en 2 sooden waarvan we
alleen het geslacht konden vaststellen,
Aangezien wij niet erg actief hebben gezocht
hebben wij wel zeker soorten gemist, zoals een

aantal Epipactissoorten.
Na Normandië bezochten wij op de lerugreis naar
Hoogeveen gedurende enkele dagen de
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frequentie en biotoop

talrijk in duinen en bermen

af en toe in duinvalleien

af en toe op heide en in bos

af en toe in duinvalleien

af en toe in kalkgrasland

af en toe in bosranden

af en toe in duinvalleien

af en toe in duinvalleien

af en toe in kalkgrasland

af en toe in kalkgrasland

af en toe in de duinen

talrijk in duinen van Goeree

bloeitoestand

bloei-einde
bloei-uit

uit

uit

uit

einde bloei-
uit

bloei

bloei

bloei-einde
bloei-uit

uit

einde bloei-
uit

bloei-einde
bloei

bloei

soort

Anacamptis pyramidalis

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maculata

Dactylorhiza spec.

Epipactis atrorubens

Epipactis helleborine
ssp.helleborine

Epipactis helleborine
ssp. neerlandica

Epipactis palustris

Gymnadenia conopsea

Himantoglossum hircinum

Spiranthes aestivalis

Spiranthes spirales

Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden. Op
Goeree maakten wij van de gelegenheid gebruik
om te zoeken naar Spiranthes splralrs. ln de tabel
staan alle gevonden soorten opgesomd.

ïwee vondsten verdienen bijzondere aandacht,
namelijk Epipactis helleborine ssp. neerlandíca
en Spiranthes aesflya/rs, aangezien van de eer-
ste het een nieuwe vondsl betreft, die het ver-
spreidingsgebied van de soorl aanmerkelijk naar
het zuiden uitbreidt, terwijl de tweede soort in
vrijwel geheel Europa tegenwoordig uitermate
zeldzaam is.

Epipactis helleborine ssp. neerlandica

Het uiterlijk van Epipactis helleborine ssp. neer-
landica.
De duinvorm van de Brede wespenorchis is nog
niet zo lang geleden voor het eerst onderschei-
den als een aparte ondersoorl. Epipactis hellebo-
rine ssp. neerlandica onderscheidt zich van
Epipactis helleborine ssp. helleborine doordat de
eerste steviger, gootvormige bladeren heeft die
dicht op elkaar in de onderste helft van de sten-
gel zijn geconcentreerd. De bladeren zijn veelal
omhoog gericht en stengel omvafiend. De
bloemtros is meeslal dichtbloemig met klokvor-
mig naar beneden gebogen bloemen. Ook de
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hoogte van de beide ondersoorten zijn duidelijk
verschillend. Epipactis helleborine ssp. neerlandi-
ca wordt gemiddelde 34 cm hoog, tegen 60.9 cm
bij Epipactis helleborine ssp. helleborine
(Claessens, Kleynen en Wielinga 1998). Beide

soorten zijn allogaam, dus afhankelijk van bestui-
ving door insecten. Van Eplpactls helleborine ssp'
neerlandica is echter bekend, dat deze in sommi-
ge gevallen kan overgaan op autogamie' Deze

vorm is beschreven als de variëteil renzi.

De verspreiding en ecologie van Epipactis
helleborine ssp. neerlandica

Het verspreidingsgebied van Epipactis hellebori-
ne ssp. neerlandica bestaat uit de duinen van

Nederland, waar de soort overigens niet alge-

meen voorkomt, de duinen van België en Noord-
Frankrijk, en mogelijk de duinen van Noord-
Duitsland en Denemarken. De planten in
Denemarken stonden bekend als E. renzi, maar

Claessens, Kleynen en Wielinga hebben in 1998

duidelijk uiteengezet, dai ook deze planten zeer

waarschijnlijk tot Epipactls helleborine ssp. neer-

landica behoren.

Nederland
Het verspreidingsgebied van de Duinwes-
penorchis in Nederland is nog niet geheel duide-
lijk. ln het gehele Nederlandse duingebied komen

exemplaren voor van de Brede wespenorchis.
Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of som-
mige van deze populaties ook tot Epipactis helle-

borne ssp. neerlandica moeten worden gere-

kend. Tot dusver zijn enkele populaties in de

duinen duidelijk als de Duinwespenorchis
gerdentif iceerd.
ln de duinen bij Zandvoort en Vogelenzang
(Noord-Holland) komt Epipactis helleborine ssp.
neerlandica voor op droge duinhellingen, in voch-
tig berkenbos, vochtig kruipwilgstruweel en den-
nenbossen (Kapteyn den Boumeester, 1989).

Soms staan de planten ook in de lichte schaduw
van struweel aan de rand van boscomplexen. Op

de droge duinhellingen groeit de Duin-
wespenorchis bij voorkeur in kruipwilgstruweel,
samen met onder andere Duindoorn en

Fakkelgras. ln sommige gevallen groeien de

planten in kaal zand zonder verdere begroeiing.

Deze planten ziin zeer aantrekkelijk voor konijnen

die deze planten dan ook massaal opvreten. Ook
in de andere biotooptype's vallen planten vaak

ten offer aan konijnen, vooral als de planten niet

in hoog gras groeien. De vegetatie waarin
Epipactis helleborine ssp. neerlandica in het

vochtige kruipwilgstruweel groeit is opmerkelijk
omdat de planten hier voorkomen samen met

andere orchideeënsoorten zoals Dactylorhiza
praetermissa en Dactylorhiza fuchsü. Verder
komen hier soorten voor als Rondbladig winter-
groen (Pyrola rotundifolia), Strandduizend-
guldenkruid (Centaurium littorale\, Watermunt
(Mentha aquatical en Dauwbraam (,9ubus caesi-
us). ln de bossen staat Eplpactls helleborine ssp'
neerlandica vaak in zeer soortenarme vegetaties,
soms zelfs zonder andere begeleidende planten-

soorten in naaldenhumus.

Op Schiermonnikoog komt de Duinwespenorchis
zeldzaam voor op droge duinhellingen, aan de
rand van duinvalleien en in zeer soortenarm den-
nenbos. ln het dennenbos staat Epipactis helle-

borlne ssp. neerlandica vlak in de buurt van
Listera cordata, maar duidelijk droger en in een

nog spaarzamere begroeiing. Op duinhellingen
groeit de Epipactis helleborine ssp. neerlandica
ook hier in kaal zand, in kruipwilgstruwelen en in
begroeiingen met Duinriet (Calamagrostis eplge-

ios) en Hennegras (Calamagrostis canescens)
Lager op de helling groeit de ondersoort van de

Brede wespenorchis soms in de nabijheid van

Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifolia) en

andere soorten van duinvalleien. Opvallend is dat
Epipactis helleborine ssp. neerlandica op
Schiermonnikoog vooral voorkomt langs de ran-
den van de orchideeënrijkste duinvallei van het

eiland. Hier komen behalve Epipactis helleborine
ssp. neerlandica onder andere ook Herminium
monorchis, Gymnadenia conopsea van friesica
en Epipactis palustris voor. De aantallen van
Epipactis helleborine ssp. neerlandica op
Schiermonnikoog zijn meestal klein, soms gaat

om niet meer dan één tot enkele planten per

vindplaats.
Door de dynamiek van de duinen zoals op
Schiermonnikoog vindt er regelmatig verstuiving
plaats, waardoor groeiplaatsen van bijzondere
soorten soms onder het zand verdwijnen. De
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favoriete standplaats van Epþactrs heileborine
ssp. neerlandica, droge duinhellingen, staat bloot
aan de voortdurende verstuiv¡ng. Soms verdwijnt
een vindplaats plotseling door verstuiving. Aan
de andere kant ontstaan ook telkens kansen voor
deze soort gezien zijn voorkeur voor droge, matig
tot vrijwel onbegroeide duinhellingen. ln de hier-
boven beschreven vallei verdween de ondersoofi
ook in het begin van de negentiger jaren, maar
verscheen weer in 1998 op een andere, maar
even geschikte groeiplaats. De natuur in de dui-
nen is aangepast aan de dynamiek. ln goed func-
tionerende duinsystemen is winst en verlies een
normaal terugkerend fenomeen, de grote natuur-
waarde van de duinen onderstreept.

Frankrijk
ln Frankrijk was Epþactrs helleborine ssp. neer-
landica alleen bekend uit de departementen Nord
en Pas-de-Calais. Daarom was het een grote ver-
rassing om op 1 augustus 1998 Epipactis hette-
bonne ssp. neerlandica aan te treffen in vrij voch-
tige duinvalleien in het departement Manche ter
hoogte van de vissersplaats porlbail, ongeveer
250 kilometer zuidwestelijk van de twee reeds
genoemde departementen. Voor zover bekend is
deze nieuwe vindplaats de zuidelijkste binnen het
verspreidingsgebied van de Duinwespenorchis
en vormt Duitsland of Denemarken mogelijk de
meest noordelijke uithoek van deze ondersoort.

Epipactis helleborine ssp. neerlandica in
Normandië

ln alle duingebieden die wij in Normandië
bezochten keken wij uit naar deze soort, omdat
het biotoop van Epipactis helleborine ssp. neer-
Iandica over het algemeen aanwezig was. ln
totaal vonden wij van Epipactis helleborine ssp,
neerlandica echter slechls 5 planten, verdeeld
over twee vindplaatsen in hetzelfde duingebied,
Les Dunes de Lindbergh ten zuiden van portbail.
De planten vertoonden hier meer dan in het
Nederlandse duingebied de neiging om in voch-
tige terreindelen te groeien, aangezien wij
Epipactis helleborine ssp. neerlandica in Nor-
mandië niet in de drogere duinen konden vinden.
De Dunes de Lindbergh vormen een grandioos
natuurgebied, bestaande uit droge, vrij sterk

geaccidenteerde duinen, die extensief worden
begraasd door paarden en runderen. Struweel is
behoudens een brede strook aan de landzijde
vrijwel afwezig. De vegetatie is kortgrazig met tal
van soorten die we in Nederland ook aantreffen,
zij het hier vaak zeer zeldzaam. Voorbeelden zijn
Rondbladig wintergroen (Pyrola rotundifotia),
Grote wilde hhijm (Thymus pulegioides), Echt dui-
zendguldenkruid (Centau riu m erythraea), Kleine
ratelaar (Rhinanthus minor), Zeegroene zegge
(Carex flacca), Geelhartje (Linum catharticum) en
Zanddoddegras (Phleum arenarium). Vooral
Pyrola rotundifolra is hier zeer lalrijk, deze soort
komt hier bij duizenden voor. ln vochtige laagtes
domineeft Kruipwilg (Salix repens) de vegetatie.
Andere soonen die hier voorkomen zijn soms
Knopbies (Schoenus nigricans), Vleeskleurige
orchis (Dactylorhiza incarnata), Moeraswespen-
orchis (Epþactls palustrls), maar ook gewonere
soorten als Peen (Daucus carota). Opvallende
afwezige in de duinvalleien was parnassia palu-
strls. De drogere duinhellingen kenden ook een
aantal bijzondere soorten, zoals Hondskruid
(Anacamptis pyram idali s), Bokkenorchis (H i man-
tog I ossu m h i rci n u m), Dried istel (Cart i na v u tg ari sl,
Aarddistel (Cirsium acaule) en Kruisdistel
(Eryngium maritimum).
De eerste vondst van Epipactis helleborine ssp.
neerlandica betrof de bodem van een klein, dicht
begroeit valleilje. Hier stonden in totaal drie plan-
ten, waarvan er nog maar één bloeide. De dichte
vegetatie zou wel eens de nekslag voor deze
soort kunnen zijn, aangezien de vallei binnen tien
jaren waarschijnlijk tot opgaand bos is veranderd.
De tweede vindplaats betrof het onderste deel
van een helling van een wat grotere en spaarza-
mer begroeide vallei. Ook hier stonden de plan-
ten tussen Salix repens. Beide exemplaren ston-
den in bloei. Ondanks intensief speurwerk in alle
andere Salix repens-struwelen konden we geen
andere planten vinden. Waarschijnlijk komt
Epipactis helleborine ssp. neerland¡ca in dit duin-
gebied uiterst zeldzaam voor. ln een ander uitge-
strekt duingebied ten zuiden van Vauville - S0 km
noordelijker dan Porlball - konden we ondanks
goed zoeken geen exemplaren van de
Duinwespenorchis vinden. Overigens ook niet
van andere orchideeënsoorten. De duinen van
Vauville zijn desondanks soorten- en bloemrijk,
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maar iets ruiger dan die bij Portbail' Deze duinen

behoren tot de hoogste van het land, mede

omdat ze gedeeltelijk tegen de onderliggende
rotsige heuvels zijn oPgewaaid.

Spiranthes aestlva/ls

Het uiterlijk van Spiranthes aesflvalls (zie afb.
pag.31:13,14).
De Zomerschroeforchis is een tengere, weinig
opvallende plant. De planten zijn opvallend geel

tot middengroen met een duidelijke rozet waarin

drie tot zes langwerpige bladeren langs de sten-
gel omhoog staan. De bladeren zijn tot twaalf cm

lang en ongeveer één cm breed. De planten in
Normandië waren gemiddeld ongeveer twintig
centimeter hoog, maar op andere vindplaatsen
kunnen de planten een hoogie van veertig centi-
meter bereiken. Aan de stengel zitten op de voor
schroeforchissen kenmerkende spiraalvormige
wijze ongeveer zes tot twintig bloemen. De bloe-
men maken een korte, buisvormige indruk door-
dat de sepalen en petalen naar elkaar toe neigen.

De tongvormige lip is ongeveer 6 millimeter lang

en steekt iets voorbij de petalen en sepalen uit.

Het voorste deel is naar onderen gebogen en

voorzien van een enigszins ingekerlde rand. De

bloemen zijn helderwit, maar er kan een gelige

ondertoon aanwezig zijn.
ln vergelijking met zijn in Europa naaste verwant,

de Herfstschroeforchis (Spiranthes splralts), is de

Zomerschroeforchis groter, groener en over het

algemeen van iets grotere bloemen voorzien.
Daarnaast heeft Splranthes spiralls ten tijde van

de bloei al een bladrozet ontwikkeld voor het vol-
gende seizoen. De bladeren zijn daarnaast korter
en in verhouding breder dan bij Spiranthes aesti-

valrs en staan niet omhoog gericht.

Verspreiding en ecologie van Spiranthes
aestivalis
Het verspreidingsgebied van de Spiranfhes aestl-
yalls omvat een zeer groot deel van Europa.

Nederland behoorde met het zuiden van Groot-
Brittannië tot het noordelijkste deel van het ver-

spreidingsgebied. Dat gebied loopt naar het

Zuid-oosten door tot Midden-Iurkije via Midden-
en Zuid-Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije

en Griekenland. Daarnaast komt de soort voor in

heel Zuid-Europa behoudens de zuidelijke helft
van ltalië. De zuid-grens van het verspreidingsge-
bied ligt in het noordelijkste deel van Afrika
(Marokko tot en met Tunesië). Ondanks het grote

verspreidingsgebied is Spiranthes aestivalis
iegenwoordig uitermate zeldzaam in het over-
grote deel van zijn verspreidingsgebied. Niet

alleen was de soort veelal al zeldzaam vanwege
zijn specifieke biotoopeisen, maar daarnaast is

de Zomerschroeforchis de laatste decennia uiter-

mate snel achteruitgegaan vanwege vernietiging
van zijn biotoop. De soort is daarmee tot één van

de meest bedreigde van Europa. ln Nederland en

Engeland (New Forest) is de soort helaas al uit-
gestorven. Alleen in sommige streken van Europa
zijn wat meer vindplaatsen en grotere aantallen te

vinden. Voorbeelden zijn Bretagne en Sardiniê. ln

voor de soort geschikte biotopen in het zuiden
van Europa kan het zijn, dat Spiranthes aestivalis
over het hoofd wordt gezien vanwege zijn late

bloeitijd en zijn bescheiden afmetingen. ln

Nederland is de Zomerschroeforchis waarschijn-
lijk nog in de tachtiger jaren gezien in een heide-
terrein in Noord-Brabant. Splranthes aesfivalls
kwam hier voor samen met soorten als

Struikheide (Calluna vulgaris\, Dopheide (Erlca

tetralix\, Klokjesgentiaan (Gentiana pneu monan-
the), Beenbreek (Narthecium ossifragum) en

Witte snavelbies (Fhynchospora alba). Tot dusver

zijn daar echter nog geen bevestigingen van ont-
vangen. Overigens kwam de soort in Noord-
Brabant vóór 1950 op wel meer plaatsen voor,

maar deze zijn alle verloren gegaan. Spiranthes
aestivalis was in Noord-Brabant karakteristiek
voor zeer goed ontwikkelde blauwgraslanden en

soortenrijke vochtige heidevelden. Behalve in

deze biotooptypen komt Spiranthes aestivalis
buiten Nederland ook voor in zeggemoerassen
en moerassige graslanden. De planten staan
altijd op een mineraalrijke bodem. Dat kan een

kalkondergrond zijn, maar ook leem of lemig
zand. Tevens kan de aanvoer van mineraalrijk
grondwater in de mineralenbehoefte van de

Zomerschroeforchis voorzien. ln Zuid-Duitsland
staan (of stond) de planten in kalkmoerassen,
samen met onder meer Liparis loeselii, Epipactis
patustris, Dactylorhiza incarnata, Gymnadenia
conopsea en zelfs Orchis palustris en Orchls
coriophora ssp. corlophora. ln Oostenrijk is de
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sooft bekend van kalkmoerassen en de verlan-
dingszone van stilstaand water. Hier wordt
Spiranthes aesflya/rs begeleid door Lþars /oese-
/ll. Ook in dit Alpenland, evenals in Zwitserland is
de soort uiterst zeldzaam geworden. ln de Franse
Alpen is de soort eveneens zeldzaam, maar
houdt nog sìand in kalkmoerassen in de rivierda-
len. ln overig Frankrijk heeft Spiranfhes aesfiyalrs
een uiterst verbrokkelde verspreiding. ln het
noorden komt zij alleen nog voor in de omgeving
van Calais. ln midden-Frankrijk staat zij op nog
wat meer plaatsen, zoals in de Jura, Normandië
en Bretagne. ln het zuiden ontbreekt zij in de zui-
delijke Alpen, de departementen Lot, Gers, Tarn-
et-Garonne, Lot-et-Garonne en Arieège.
Spiranthes aestlva/rs is in Frankrijk niet alleen
bekend van relatief mineraalrijke standplaatsen,
ook in vrij zure omstandigheden met Spaghnum-
soorten kan zij voorkomen (Bournerias 19gg).
Verder is zij in Frankrijk bekend uit duinvalleien,
heiden, kalkmoerassen en vochtige graslanden.
ln het Middellandse zeegebied komt de
Zomerschroeforchis voor samen met andere
mediterrane orchideeën die een voorkeur hebben
voor vochtige omstandigheden. Voorbeelden zijn
Orchis laxiflora en Serapras lingua. Op Sardiniê
komt Spiranthes aestivalis voor in de oeverzone
van beken. De planten zijn vooral te vinden in
rotsspleten en op grazige, natte slukjes langs en
in de beek. Ondanks de zomerdroogte is de soort
hier van voldoende water verzekerd door zijn
standplaats aan de rand van beken. Onderzoek
wees uit, dat er in het Gennargentugebergte op
Sardinië nog vrij veel vindplaatsen zijn in dit spe-
cifieke biotooptype met soms grote aantallen
bloeiende planlen (Giotta en Piccitto 199S).

Spiranthes aestivalis in Normandië

Op aanwijzing van J. Claessens vonden wij
Spiranthes aestivalis in een omvangrijk bos- en
heidegebied in de omgeving van Lessay. ln deze
'Landes de Lessay'is een baan in het grove den-
nenbos vrijgehouden. ln deze open, zonnige
strook grond komt de soort talrijk voor in een
vochtig heideveld, dat qua sooftensamenstelling
grote gelijkenis vertoont met de Nederlandse
vochtige heidevelden. Pijpestrootje (Molinia cae-
rulea), Bruine snavelbies (Rhynchospora fusca),

Kleine zonnedauw (Drosera intermedia) en Ronde
zonnedauw (D ro sera rotu n d ifol i a), Spaanse ru iter
(Cirsium drssectum), Gevlekte orchis (Dacty-
lorhiza maculata s./.), Geelharlje (Linum catharti-
cum), Blauwe knoop (Succlsa pratensis) en Rode
dopheide (Erica cinerea) typeren de vegetatie.
Deze vegetatie vertoont duidelijk trekjes van een
overgangssituatie van een heide- naar een hei-
schrale vorm van een blauwgraslandvegetatie.
Juist in deze overgangssituatie voelt de
Zomerschroeforchis zich thuis. Wij vonden eind
juli ongeveer 250 planten, waarvan de meeste
nog prachtig bloeiden. Ook in het omringende
bos stonden enkele exemplaren, maar deze ston-
den er slecht bij temidden van monocultuur van
Molinia caerulea met enige Sphagnum-soorlen.
Dit bosgedeelte was recent afgebrand.
Waarschijnlijk was dit heel snel gegaan, aange-
zien de bomen weinig schade vertoonden.
Opvallend was verder, dat de veenmosvegetatie
duidelijke ernstige droogteverschijnselen ver-
toonde, mogelijk door een droog voorjaar en
zomer. Navraag in de omgeving wees uit dat er
inderdaad weinig neerslag gevallen was, terwijl
de temperatuur vrij hoog was geweest. Ook
elders in Normandië waren de graslanden geel
van de droogte. Aangezien Spiranthes aestiyalrs
zeer gevoelig is voor ontwatering valt te hopen,
dat deze bedreigde sooft deze droogteperiode
overleeft.
Met het oog op de vegetatie op deze vindplaats
in Normandië vraag ik mij af waarom Spiranthes
aestivalis niet op meer plekken in Zuid-Nederland
en België te vinden is. De vegetatie op de vind-
plaats in Normandië was eerder vrij gewoon dan
bijzonder. De spaarzame veftegenwoordigers van
blauwgrasland vegetaties wijzen hier volgens mij
niet op kwel, maar op stagnerend regenwater op
een relatief kalkrijke ondergrond. Ook in
Nederland zijn er situaties aan te wijzen waar
soortenrijke heidevegetaties zijn ontwikkeld in
gebieden op relatief kalkrijke keileem. Ook afstro-
ming van met mineralen verrijkt regenwater vanaf
enigszins hoger gelegen terreindelen naar lager
gelegen stukken kan zorgen voor soortenrijke
vegetaties in een verder door zure omstandighe-
den getypeerde heidevegetaties.
Dit soort contactgemeenschappen, rijk aan gra-
diënten in hoog en laag, en in zuur en relatief
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basisch zijn uitermate geschikt voor soortenrijke
vegetaties met enkele blauwgraslandsoorten en
Spiranthes aesfivalis. Nu zijn goed ontwikkelde
heidevegetaties met deze contactzones in

Nederland zeldzaam geworden, maar toch lijkt
mij dat er nog enkele heidevelden zijn die even-
goed ontwikkeld zijn als hier in Normandië. Een
voorbeeld ligt in de Peel. ln deze situatie kwelt
matig mineraalrijk water door een kanaaldijk in

een verder door vrij zure omstandigheden ge-
typeerd heideterrein. De contactzone is evenwel
rijk aan soorten die prijs stellen op matig basi-
sche omstandigheden - en bevat bovendien
enkele soorten die in blauwgraslanden voorko-
men. Opvallende soorten zijn hier onder meer
Gymnadenia conopsea, Epipactis palustris,
Spaanse ruiler (Cirsium dtssectum), Vlozegge
(Carex pulicarls) en Armbloemige waterbies
(Eleocharis quinqueflora), allemaal soorten die
gradiënten op prijs stellen en ruimtelijk alleen in

die zone voorkomen waar het kwelwater optimaal
in de wortelzone doordringt. Aan de zure kant van
de gradiënt staan verder Erica tetralix,
Dactylorhiza maculata ssp. maculata (forma eri-
cetorum) en Dactylorhiza sphagnicola. Als
Spiranthes aestivalis in Nederland nog een terrein
zoekt waar de omstandigheden optimaal lijken,
dat is dit terrein in de Peel een kanshebber.
Aangezien Spiranthes aestivalis niet meer in

Nederland voorkomt en tevens erg zeldzaam is
geworden in de rest van Europa wil ik ervoor plei-
ten een gedegen onderzoek naar de ecologie van
deze soort op te zetten. De informatie die hieruit
naar voren komt kan helpen bij een effectieve
bescherming van de soorì, hopelijk komt dat voor
veel bedreigde vindplaatsen nog op tijd......
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UTM versus MGRS met behulp van GPS
- over kaartsystemen en plaatsbepaling met behulp van satellieten

D.W. Kapteyn den Boumeester

Summary

The "UTM" system used for mapping out botani-
cal habitats is in fact MGRS. MGRS is derived
from the UTM grid. ln this article the differences
between the two grids are explained.
It is possible to use the Global Positioning
System (GPS) for the mapping of botanical habi-
tats. ïhe principles, usage and purchase of an
instrument are discussed.

auch das Global Positioning System (GPS) ver-
wendet werden. Prinzip, Anwendungsmöglich-
keiten und Anschaffung eines Empfängers wer-
den besprochen.

UTM en MGRS
Er wordt bij karteringen altijd over het "UTM-sys-
teem" gesproken, maar men realiseert zich niet
(of weet niet), dat het in botanische en andere
inventarisaties gebruikte grid meestal niet het
eigenlijke UTM-grid is, maar het daarvan afgelei-
de MGRS. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het
Optima-project. De afkortingen betekenen het
volgende:
UTM Universal Tranverse Mercator
MGRS Military Grid Reference System
ln UTM wordt de aarde tussen B0'zuiderbreedte

Zusammenfassung

Das "UTM"-System in vielen botanischen
Kartierungen ist eigentlich MGRS. Die Unter-
"schiede werden erläuterl. Bei Kartierungen kann

UTM Zone N um bers
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en 84' noorderbreedte ingedeeld in zones van 6
lengtegraden en B breedtegraden. Voor de polen
is er een ander systeem (UPS), maar dat is voor
ons niet van belang. Deze zones worden aan-
gegeven met een getal van 0 tot 60 en een letter
van C tot X (behalve I en O). Het cijfer wordt
"zone number" genoemd en de letter "zone char-
acter" of "zone designator" (afb. 1).

Over Zuidwest-Noorwegen strekt zich echter één
bredere zone uit en ten westen daarvan ligt ter
compensatie een smallere. Rond Spitsbergen zijn
er ook enkele zones met een afwijkende breedte
en bovendien is de gehele rij zones op deze
breedte niet zo hoog. Het MGRS gaat van dezelf-
de basis uit, maar de verdere indeling van de
zones is verschillend. Om op het noordelijk half-
rond in UTM de coördinaten van een plaats te
geven zoekt men eerst de zone op. Voor verdere
berekeningen gaat men altijd uit van de centrale
meridiaan van een zone (en niet van de zijden).
Vervolgens geeft men van west naar oost gaande
de afstand binnen de zone aan, terwijl voor de
afstand van zuid naar noord de evenaar als uit-
gangspunt dient.
Omdat zoals gezegd de centrale meridiaan het
uitgangspunt van de berekeningen is, zou een
punt in de westelijke helft van een zone met een
negatief getal moeten worden aangegeven. Om
dit te voorkomen krijgen alle lengteopgaven een
"opslag" van 500 kilometer. Dit leidt bijvoorbeeld
voor een punt in de plaats Austin in Texas (afb. 2)

tot een west-oost waarde van 621,161 km in

afb.2

plaats van de 121 ,161 km die Austin van de mid-
den-meridiaan af ligt. De zuid-noord waarde is de
afstand tot de evenaal in het geval van Austin
3349,894 km. De UIM waarden zijn derhalve: 14
R 621161,3349894 m.
Dit was het echte UTM-systeem, dat in feite heel
eenvoudig van opzet is.

Het MGRS kent dezelfde zones, maar vervolgens
worden deze in blokken van 100x100 km ver-

afb 3

1 00,000 \,ÍGRS S<¡rare Desigrratols

deeld. De 100 km-blokken worden met twee let-
ters aangegeven: één voor de west-oost- waarde
en één voor de zuid-noord-waarde (afb. 3).
ln west-oostrichting gebruikt men vanaf de 180'
graden-meridiaan de letters A tot Z (behalve I en
O). Voor elke volgende 18' worden de letters
opnieuw gebruikt. Alleen aan de evenaar zijn de
series letters compleet aanwezig.
Van zuid naar noord worden voor de 100 km
blokken de letters A tot V gebruikt (behalve I en
O). Deze 20 letters worden dus om de 2000 km
opnieuw gebruikt. Voor oneven genummerde
zones begint men aan de evenaar met een A,
voor even nummers begint men bij F.

Omdat de meridianen ten opzichte van elkaar de
zijden van een driehoek vormen met de evenaar
als basis en de noordpool als top worden de
zones naar het noorden toe steeds smaller en is

2: vt

NAD 83 coord i n ates

Zone 14 102? Wêst

161 3349494 m
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a:Íb. 4
gende west-oost letter een P Er resteert 21,1 61

km ofwel 21.161 m binnen dit hok P.

- Austin ligt op 3349,894 km van de evenaar.
De zone 14R heeft een even nummel dus begint
de telling vanaf de evenaar met F.

Na 33 hokken van 100 km en een set van 20 let-
ters komen we terecht bij de letter U en er res-
teert 49,894 km ofwel 49.894 m binnen dit hok.
Na deze berekeningen en beredeneringen is het
resultaat:
de MGRS coördinaten zijn 14R PU 21 16149894
(1 0 cijfers is een opgave in meters).
Als men de plaats met 1km nauwkeurigheid wil
aangeven, wordt het: 14R PU 2150.
Ter vergelijking: de UTM coördinaten waren 14 R

621161, 3349894 m
Tenslotte nog een opmerking: De noord-zuid-
grenzen van de basishokken vallen meestal niet
samen met de noord-zuidgrenzen van de 100
km-hokken. De eerste lopen langs de breedte-
graden en de laatste liggen op veelvouden van
.1 00 km van de evenaar.

Behalve de smalle hokken langs de zijden van de
zones kent het MGRS nog een aantal andere, hier
niet genoemde onregelmatigheden. Het zelf inte-
kenen van een MGRS-raster op kaart is dus ris-
kant. Er is echter een mogelijkheid om vindplaat-
sen van MGRS-coördinaten te voorzien zonder

afb 5

er daarbinnen steeds minder plaats voor 100 km-
hokken. Niet alle letters kunnen dan meer
gebruikt worden. De "100 km"-blokken aan de
randen zullen meestal ook smaller dan 100 km
zijn en evenals de zones naar het noorden toe
smaller worden (afb. 4)

Het al eerder gekozen voorbeeld van de ligging
van Austin kunnen we nu ook in het MGRS aan-
geven (afb. 5).
De zone was al bekend: 14R, tussen 102'WL en
96'WL.
- Wij hebben gezien, dat bij 180' een serie let-

ters met A begint en na 1B' eindigt met Z.
Bij 108" WL begint dus opnieuw een reeks met A
en deze eindigt bij 90' WL met Z.
ln de zone 14R is dus theoretisch plaats voor de
letters J t/m R (in de praktijk zal de zone echter
smaller dan B x 100 km zijn).
Aan weerszijden van de middenmeridiaan (99")
liggen dan de letters M en N.
Austin ligt op 121,161 km van de meridiaan, dus
bevindt zich in het tweede 100 km-hok naar het
oosten.
De O wordt overgeslagen, dus na de N is de vol-
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een kaad te raadplegen: namelijk met een GPS-
apparaat.

GPS

GPS betekent Global Positioning System. Het is
een wereldomvattend navigatiesysteem, be-
staande ui| 24 zogenaamde NAVSTAR-satellie-
ten, die om de aarde cirkelen. Het netwerk zit zo
in elkaar, dat overal op aarde de signalen te ont-
vangen zijn. Er komen telkens nieuwe satellieten
bij om de uitgediende te vervangen. De satellie-
ten zenden drie soorten informatie uit:
- Een code waarmee de betreffende satelliet

wordt geïdentificeerd. Voor de 24 satelieten en
hun vervangers zijn de nummers 1 tot 32 in

gebruik.
- lnformatie over de goede of slechte werking

van de satelliet, de datum en de tijd.
- Zogenaamde almanak-gegevens. lnformatie

over waar iedere satelliet op elk moment van
de dag zou moeten zijn.

De GPS-ontvanger vergelijkt de ontvangsttijd van
een signaal met de verzendtijd en kan zo bepalen
waar de satelliet zich bevindt. Met een drietal
satellieten wordt een driehoeksmeting uitgevoerd
en zo kan de ontvanger zijn positie op de grond
bepalen. Dit is een 2D-meting ofwel een meting in

het platte vlak. Met vier of meer satellieten kan
ook de hoogte worden bepaald en is er sprake
van een 3D-meting. Door de GPS-ontvanger
continu de positie te laten bepalen, kunnen ook
snelheid en richting worden gemeten.
Omdat een dergelijk navigatiesysteem uiterst
precies werkt -het is ontworpen voor Amerikaans
militair gebruik- zou ook "de vijand" er gebruik
van kunnen maken. De eenvoudige apparaten
waarover wij het straks zullen hebben, kunnen
een nauwkeurigheid van 15 meter bereiken. Er

zijn echter apparaten die een positie tot op de
centimeter kunnen berekenen. Het Amerikaanse
ministerie van Defensie heeft echter een soort
storing ingesteld die resulteert in een telkens wis-
selende vermindering van de precisie. Dit wordt
Selective Availability genoemd. De onnauwkeu-
righeid wordt hiermee maximaal 100 meter, in de
praktijk valt het vaak mee en ligt de onnauwkeu-
righeid meestal tussen de 30 en 90 meter.
De plaats waar de satellieten zich ten opzichte

van elkaar bevinden is ook van belang voor de
nauwkeurigheid. Als de spreiding groot is, kun-
nen er goede driehoeksmetingen worden ver-
richt, maar als de te ontvangen satellieten zich
alle in hetzelfde deel van de hemel bevinden,
worden de metingen veel minder precies. Gezien
de banen van de satellieten wordt de nauwkeu-
righeid naar de polen toe geleidelijk minder.
Reflecties van de signalen via gebouwen of rot-
sen en diverse atmosferische omstandigheden
kunnen ook tot een geringere precisie leiden.
Gebouwen, rotsen en dicht bebladerde bomen
houden de signalen tegen, maar de meeste glas-
soorten niet. Een goede ontvanger onder een niet
te donker gecoate voorruit van een auto kan nog
heel betrouwbaar werken.

GPS is bij karteringen heel goed bruikbaar om
precies een vindplaats vast te leggen, zelfs als je
geen kaart van het gebied hebt. Vele apparaten
(maar niet alle) kunnen de positie op een hele-
boel manieren weergeven: in de verschillende
gradensystemen, in UTM, in MGRS enz.
Omrekening naar een ander systeem is bij zulke
apparaten achteraf altijd weer opnieuw mogelijk.
Ook voor tochten in gebieden met weinig her-
kenningspunien is het een prachtig hulpmiddel.
Wel blijft het een stuk techniek dat defect kan
raken en dat tevens nogal wat batterijstroom ver-
bruikt. Overal wordt dan ook de waarschuwing
gegeven om op serieuze tochten kompas, kaaft
en ook hoogtemeter toch vooral niet thuis te
laten!
Ten aanzien van de hoogtemeting moet voor de
onnauwkeurigheid gewaarschuwd worden. Die

wordt vaak in de literatuur gemeld en is zelf ook
geconstateerd door vergelijking met bekende
hoogten of de hoogtemeter. Een verloop op een
vast meetpunt van vele tientallen meters in enke-
le minuten is geen uitzondering. Men gaat meest-
al uit van een 2x zo grote onnauwkeurigheid ten
opzichte van metingen in het platte vlak.
Onlangs stonden op een internetsite de gege-
vens om de positie van een GPS-apparaat in de
Nederlandse RD-coördinaten uit te kunnen lezen
(www.d-d-s.nllrd-grid.htm). Met behulp van deze
instellingen kan een GPS apparaat ook volledig
dienstbaar aan de Nederlandse situatie worden
gemaakt. Het Nederlandse topografische sys-
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teem is namelijk niet standaard aanwezig in de
software van de apparaten, hoewel er vele
andere kaaftsystemen mogelijk zijn.

Aanschaf apparaat

We komen nu aan een heikel punt. Welk apparaat
zou je moeten kopen? Er zijn inmiddels vele mer-
ken en typen verkrijgbaar. De auteur heeft zelf in
het voorjaar van 1998 een apparaat gekocht en
beschrijft hieronder de belangrijkste aspecten.
Verder is veel informatie (o.a. gebruikerservarin-
gen) op het internet verzameld, want echte litera-
tuur in de klassieke betekenis is er weinig en die
verouded ook snel. De volgende punten zijn van
belang:

Er zijn (nog) ontvangers die de satellieten ach-
ter elkaar localiseren (de sequentiële) en ont-
vangers die een aantal tegelijk benaderen (de
parallelle). Deze laatsle werken veel sneller en
nauwkeuriger en zijn nauwelijks meer duurder.
Daarom komen eigenlijk alleen nog 12-
kanaals parallelle ontvangers in aanmerking.
Het batterijverbruik is hoog. Meestal worden
vier, soms zelfs zes M batterijen gebruikt en
die gaan soms zes, soms twaalf of vierentwin-
tig uur mee. Wil je oplaadbare batterijen
gebruiken, dan ligt de tijdsduur veel lager. Het
stroomverbruik is dus ook belangrijk.
De gevoeligheid van de ontvangers van diver-
se merken is niet gelijk, ook al betreft het alle-
maal paralfelle ontvangers met 12 kanalen. Zo
heeft de ene ontvanger eerder last van een
dicht bladerdak dan de ander.
Er moeten diverse coördinatensystemen,
maar in ieder geval ook UTM en MGRS moge-
lijk zijn. MGRS wordt niet door alle typen en
merken ondersteund.
Er zijn steeds meer ontvangers met de moge-
lijkheid ze op de computer aan te sluiten.
Gegevens kunnen dan in de computer worden
opgeslagen. Het aantal te onthouden posities
in het geheugen van het apparaat zelf is
meestal beperkt tot 200, 500 of 1000.
Bovendien zijn er computerprogramma's
waarmee de gegevens in kaarten kunnen wor-
den ingelezen.

Drie bekende merken die hun ontvangers steeds
verbeteren zijn Garmin, Eagle en Magellan. De
prijzen van de eenvoudigste 12-kanaalsontvan-
gers liggen tussen $ 150 en $ 170 in de USA en
tussen Ê 130 en t 149 in Engeland. Het is wel van
groot belang om de nieuwste versies van een
apparaat te kopen, want ze worden voortdurend
verbeterd. Aanbiedingen kunnen soms betrek-
king hebben op oudere versies! Duurdere typen
ontvangers hebben gekleurde displays of bevat-
ten kaarten, maar gezien de detaillering zijn die
voor kafteringsdoeleinden te onnauwkeurig.

Het apparaat, waarop de auteur zijn keus heeft
laten vallen, is de Garmin 12.
- De Eagle Explorer viel af, omdat de batterij-

duur slechts max. 10 uur is en het apparaat
geen "positioning averaging" heeft, een reken-
methode om de door de Selective Availability
veroorzaakte onnauwkeurigheid te reduceren.

- De gevoeligheid (ontvangst in bos en achter
de autoruit) is volgens gebru¡kersverslagen bij
de Garmin 12 en Eagle Explorer het hoogst,
terwijl volgens andere metingen de precisie bij
Garmin het grootst is.

- Een bekende buitensportzaak kreeg verschei-
dene apparaten van Magellan retour met
klachten over het display, maar nooit van
Garmin. Om de Magellan 2000 XL aan een
computer aan te sluiten, moet er een speciale
netvoeding worden bijgekocht.

Over Garmin zijn veel posilieve gebruikerserva-
ringen op het internet te vinden. De Garmin 12
kan 500 posities opslaan. De Nederlandse prijs
lag in februari 1999 rond / 400.
De eigen ervaringen met de Garmin 12 zijn ook
heel positief en daarom zou nu, een jaar na aan-
schaf, dezelfde keus opnieuw worden gemaakt.
Er blijken tussen februari 1998 en februari 1999
overigens minder veranderingen op de markt te
hebben plaatsgevonden dan werd verwacht.

Zowel bij leveranciers als bij de fabrikanten zelf is
de informatie over de apparaten van Garmin en
Magellan veel completer en nauwkeuriger dan
die over de Eagle-ontvangers (Zie: www.garmin.
com, www.magellangps.com en www.eagleg-
ps.com).
Er is naast de Garmin 12 ook een Garmin 12 XL.
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Het belangrijkste verschil is de mogelijkheid om
een externe antenne aan te sluiten. De interne
antenne is echter gevoelig genoeg, zodat er geen
reden is de tweemaal zo dure XL te kopen. Van

de Garmin 12 bestaat inmiddels versie 4.0.
Lagere versies dan 3.52 worden ontraden i.v.m.
kodere batterijduur. Goede oplaadbare batterijen
zijn Hema N|-MH batterijen van 1100 mAh. Onder
minstens twee merknamen, Hema en Hapé (de
eigenlijke fabrikant), is een geschikt oplaadappa-
raat voor dit dit type batterijen verkrijgbaar.
Er is onlangs een uitstekend Nederlands boek op
de markt gekomen, waarln veel van het vooraf-
gaande uitvoeriger wordt behandeld en waarin
ook aandacht wordt besteed aan het werken met
de diverse nationale grids en kaartdatums en aan
vele andere aspecten. De auteur, R. lJsenbrant,
gaat ook in op de keuze van een GPS-ontvanger.

Tenslotte dank ik de heer Peter H. Dana
(Department of Geography, University of Texas at
Austin, Texas) voor zijn toestemming de tekenin-
gen van afb. 1,2,3 en 5 te mogen gebruiken.

Literatuur

Er is weinig literatuur, die bovendien snel verou-
dert en meestal niet op het door ons toegepaste
gebruik is toegesneden. Eén boek moet hier ech-
ter aanbevolen worden:
lJsenbrant, R.: Outdoor GPS Navigatie. Uitgeverij
Diana Wolters, Epe (zonder jaartal).

lnternetpagina's

Kartografie

http://www.helsinki.f i/kmus/afelutm.html >Atlas
Florae Europaeae: UTM and MGRS<
http ://www. helsinki.f i/kmus/cartogr. html#plants
>Cartographic Links for Botanists<
http://www. helsi n ki.f i/km us/cartog r. htm l#G PS

>Cartographic Links for Botanists - GPS<
http://wwwhost.cc. utexas.edu/ftp/pu b/grg/gcraft
/notes/coordsys/coordsys.html >Coordinate
Systems<
hltp', / / 1 64.21 4.2. 59/geospatial/products/GandG/
tm83581 /toc.htm >TM 8358.1 Datums,

Ellipsoids,
Grids and Grid Reference Systems<
http ://www. utexas. ed u/depts / grgl gcr afL/ notes/dat
um/giflshift.gif >onderinge afwijkingen kaadda-
tums<
hITp. / / 1 64.21 4.2.59/publications/mcg/home. htm
>MC&G Handbook<
http://www. n ps, gov/prwi/read ulm. htm >UÏM,
Un iversal Transverse Mercator coord inates; How
to Read<

GPS

http://www.eaglegps.com/ >Eagle Electronics<
http://www.garmin.com >GARM I N lnternational
Web site<
http://www.magellangps.com/ >Magellan GPS<
http://www.bridge.de/-tom/garmin.htm >Garmin
GPS 12XL Page in Germany<
http://www.eskimo.com/-klah/index.html >The
Lane A. Holdcroft (Unofficial) Garmin GPS FAQ
Home
Page<
http://www. hbvl. be/arch ieven/dossiers/g ps/htm l/
consument.html >GPS voor de Consument<
http://www.erols.com/dlwilson/old. html >David
L. Wilson's GPS Accuracy Web Page<
http://www.d-d-s.nl/rd-grid. htm >RD-systeem
("Amersfoort-coördinaten") op een GPS<
http://www. gps4f u n. com/main-comp. html
>Main Comparison Page-GPS<
http://www.zebra.fh-
weingarlen.de/-possi/gps-seite.html >Possi's
Webseiten - GPS-Navigations<
http://www.hiking.demon. nl/ >goede
Nederlandse GPS site met veel links<
http://www.powerup.com.au / -lornew / > OZl,
prima programma voor GPS data en zelfgescan-
de kaaden<
http://www.tapr.orgl -kh2z/\Naypoi nt/
>Waypoint, programma dat data van en naar
GPS transpor-
teert, eventueel naast of in combinatie met OZI
te gebruiken<
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