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Van de redactie

Ook

dil keer is het de

redactie gelukt

een

gevarieerde reeks onderwerpen over het feno-

meen orchidee

te

Het omslag van Eurorchis wordt gesierd door een
aquarel v an XO rch i se rap i as nou I eti i, die speciaal
voor dit nummer is gemaakt door Henk Fredriks.
De meeste leden hebben tijdens de werkgroepvergaderingen al kennis gemaakt met zijn schitterende aquarellen. De aftistieke benadering van

het onderwerp door Henk Fredriks is kenmerkend voor ziin stijl. Enige tijd geleden heeft Henk

Fredriks een lezing gegeven over zijn vondsten
van XOrchlserapras-planten. ledereen was daar
zo enthousiast over dat hem gevraagd is zijn
bevindingen te publiceren.
Rudolf Beijer uit Jena heeft twee adikelen ingezonden, over resp. het Vrouwenschoentje en de
Purperorchis. Hij kan in zijn woonomgeving deze
plantensoorten bestuderen en hij heeft in de loop
der jaren nogal wat afwijkingen geregistreerd.
Walter Van den Bussche doet verslag van een
excursie van de werkgroep naar het natuurgebied
Het Zwanenwater en van zijn onderzoek o.a. in
de literatuur naar Dactylorhiza praetermissa.

Jacques Kleynen beschrijft in zijn artikel
Epipactis phyllanthes. Uit zijn waarnemingen
blijkt o.a. dat deze soort een veel groter versprei-
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tot nu toe werd aan-

genomen.

publiceren. En dankzij de

goede contacten die de redactie met buitenlandse schrijvers heeft dit nummer van Eurorchis een
internationaal tintje gekregen.

EuRonc¡rs

dingsgebied heeft dan

Dat er op orchideeéngebied nog altijd verrassingen mogelijk zijn, blijkt uit de vondsl van Orchis
sancta op Kreta door Marijke en Jean Claessens,
Naar aanleiding van de aankondiging over de
aanstaande verschijning van een boek over
Nordrhein-Westfalen heb ik de samenstellers van
dat boek gevraagd iets over dit gebied te schrijven. Angelika en Heinz Baum hebben een artikel
geschreven over de Eifel.
De Belgische orchideeën werkgroep SEMO is op
veel fronten zeer actief, ook bij de praktische uit-

voering van natuurbescherming. Hun voorzitter
Walter Van den Bussche geeft in zijn tweede adi-

kel in Eurorchis een praktische handleiding voor
het opzetten van een populatieonderzoek.
Herman van Looken schrijft in zijn adikel over het
voorkomen van Ophrys santonica in Aveyron en

Hérault. Hij heeft zijn adikel zoals gebruikelijk
voorzien van schitterende opname's van de
besproken soorten.

De redactie wil graag een vaste rubriek

in

Eurorchis over nieuwe vondsten van orchideeên
in Nederland. Een artikel over vondsten in WestNederland is de eerste aanzet daartoe. Bij deze
roepen wij u op uw waarnemingen aan de redactie te melden. Deze kunnen handgeschreven of
getypt naar de eindredacteur worden gestuurd.

5

De laatste jaren is er een onophoudelijke stroom
'nieuwe' Dactylorhiza-, Nigritella-, Serapias-,
Epipactis- en Ophrys-sooften. De Epipactrs specialisten Jean Claessens en Jacques Kleynen
hebben samen met Jürgen Reinhardt in het
artikel 'Some notes on the genus Eplpactls' hun

kanttekeningen geplaatst
Epþacfrs-sooden.

b

bij de

nieuwe

Onze secretaris blijft actief op het gebied van
GPS. Ook nu weer stelt hij ons op de hoogle van
de nieuwe ontwikkelingen op GPS-gebied.
De boekbesprekingen vormen zoals gebruikelijk
het sluitstuk van Eurorchis.
De redactie wenst u veel leesgenoegen met
Eurorchis 12!
Ruud Wielinga
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XOrchiserapias-vondsten in Zuid-Frankrijk
H. Fredriks

Samenvatting

Zusammenfassung

ln het begin van de jaren B0 heeft de auteur tijdens zijn reizen door Zuid-Frankrijk een aantal

Anfang der achtziger Jahre hat der Autor während seiner Reisen durch Südfrankreich einige
Male Hybriden von Orchis- mit Serapias-Arten

malen hybriden gevonden van Orchls

met
Serapias. ln april 1984 verscheen van zijn hand

een artikel over dit onderwerp in het tijdschrift
"Orchideeën" van de Nederlandse Orchideeên
Vereniging. Dit blad is niet meer verkrijgbaar en
gezien de grote belangstelling van de leden van
de WEO voor dit onderwerp is dit artikel groten-

gefunden. April 1984 erschien von ihm eine
Veröffentlichung über dieses Thema in der
Zeitschrift "Orchideeën" des niederländischen
Orchideenvereins, Dieses Heft ist leider vergriffen
und wegen des großen lnteresses für dieses

Thema hat der Autor diesen Bericht neu-

deels overgenomen en aangevuld met de actuele
stand van zaken.

bearbeitet und aktualisiert.

Summary

TijcJens mijn zwerltochten in Zuid-Frankrijk, die ik

ln the beginning of lhe 1980's the author had
found several times the hybrids of Orchls with

Inleiding
in het begin van de jaren 80 maakte, ben ik zo
fortuinlijk geweest een viedal keren intergenenerische hybriden van Orchls met Serapras te kun-

Serapras during his trips through the South of

nen bewonderen. Over deze veelal

France. ln April 1984 he published an article
about this subject in the journal "Orchideeën" of
the Nederlandse Orchideeën Vereniging. This
journal is no longer available. Because of the

geslacht) nog steeds

interest shown by many members of the WEO in
this subject the article is republished and completed with the present state of affairs.

prachtige
bastaarden is in de loop der tiiden vrij veel gepubliceerd, toch behoren zij in tegenstelling tot de

intragenerische hybriden (kruisingen binnen één

tot de grote

zeldzaam-

heden.

Tot op heden zijn hybriden van Orchrs laxiflora,
Orchis morio, Orchis morio ssp. picta, Orchis
syriaca, Orchis papilionacea, Orchis champag-

neuxii, Orchis coriophora, Orchis coriophora

ssp. fragrans en Orchis purpurea

met

Serapias-soorten bekend, vooral met Serapras
vomeracea ssp. vorneracea en Seraptas neglecta.
Kenmerkend voor deze hybriden zijn de veelal
fraaie kleur en de vorm van de bloemen, maar
ook de afwezigheid van een spoor.
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XOrchiserapias nouletii E. G. Camus
(Orchis laxiflora x Serapras cordigera)
Zie afb.2 en 4 op pagina 17
De eerste keer dat ik een XOrchlserap/as-soort te
zien kreeg, was op 12 mei 1981 in het Bois du
Rouquan, ten noorden van het dorp La GardeFreinet, in het Massif des Maures. Dit had ik te
danken aan een Zwitserse vakantieganger, die
mij, na van mijn speciale belangstelling voor
orchideeën gehoord te hebben, naar een plaats
in de maquis leidde waar een aantal schitterende

Orchiserapias-exemplaren prijkte. De planten, die
qua habitus sterk aan Serapras cordigera deden
denken, waren vrij fors, vielen echter direct op
door de afwijkende dieppurperen kleur van de
bloemen.
Natuurlijk is het interessant om te trachten vast te
stellen welke de ouders van zo'n hybride zijn. Dat
is in het algemeen een vrij moeilijke zaak. Zeker
in dit geval omdat in de
directe omgeving van de

standplaats van de hybride
Serapias cordigera, Seraplas

neglecta, Seraplas vomeracea, Orchis laxiflora, Orchis
morio ssp. picta en later in de
tijd Orchls coriophora ssp.
fragrans groeiden!

Overigens

is het geen voor-

waarde dat de ouderplanten in
de nabijheid voorkomen, want
het zaad kan immers ook van

en twee tot drie stengelomvattende bladeren. Het
onderste deel van de stengel was bezet met rode
streepjes (Serapras cordigera). De planten bloeiden rijk n.l. met 10 tot 16 bloemen per stengel.
De bruinige, van groene adertjes voorziene lancetvormige bracteeën waren ongeveer een kwaft
langer dan het vruchtbeginsel en reikten tot net
onder de top van de dorsale sepaal. De brede
lancetvormige sepalen hadden aan de buitenzijde een grijsrode kleur.

De aanwezige karmijnkleurige adertjes waren
vooral aan de binnenzijde duidelijk zichtbaar. De

spits uitlopende breed-lancetvormige, 11

mm

lange petalen hadden aan de buitenzijde vrijwel
dezelfde kleur als de sepalen. Aan de binnenzijde
waren ze karmijnkleurig, naar het hart toenemend
in intensiteit. De dorsale sepaal vormde met de
petalen een nagenoeg horizontaal staand kapje
(Serapras cordigera). De ca. 17 mm lange en 18

mm brede onbehaarde drielobbige lip had een
donkerpurperen kleur met een bruine zweem
over de zijlobben. Het midden van de lip was iets
lichter van tint. De middenlob was over de lengteas iets benedenwaafts toegevouwen (Orchis
laxiflora). Het ongeveer 6 mm lange zuiltje was vrij
breed en wit gekleurd aan het uiteinde.
lk volgde de ontwikkeling van deze planten in de
opvolgende jaren. ln 1982 was er een vierde plant

bijgekomen die zelfs bescheiden bloeide. Op 9
mei 1983 had slechts één van de vier planten een
bloemstengel. lk had de indruk dat de overige op
de een of andere manier schade hadden opgelopen.

elders zijn aangewaaid. Op
grond van mijn waarnemingen
kwam ik tot de conclusie dat
deze planten beschouwd kun-

nen worden als

XOrchi-

serapras nouletti E.G. Camus,
de kruising lussen Orchrs /axiflora en Seraplas cordigera.

De planten varieerden in
lengte van 26 tot 30 cm; ze

hadden vijf-zes in een rozet
geplaatste lijn-lancetvormige,
iets overhangende bladeren

I

Andere vondsten van XOrchiserapias

Op 14 mei 1981 vond ik de buurt van Les
Mayons, westelijk van La Garde-Freinet een
kleine XOrchiserapias waarvan de bloemen een

uitzonderlijk lichte

tint hadden. De plant

was

slechts 10 cm hoog, de drie vrij grote bloemen
roze. ln de naaste omgeving groeiden Serapras
neglecta, Orchis morio ssp. plcta, Ophrys arachnitiformis en Ophrys scolopax. Zowel begin mei
1982 als 1983 trof ik de plant weer aan. Zij was
wat forser geworden, n.l. 19 cm lang en droeg nu
vier bloemen. De plant had vier in een rozet
EuRoRcHrs 12,20OO

geplaatste, ca. 5-6 cm lange, lichtgroene, smalle,
lancetvormige en twee schedevormende blade-

Een naam voor deze hybride heb ik niet kunnen
vinden. Zowel Camus, Keller & Schlechter als

ca.

Nelson geven beschrijvingen van de hybride van
Serapras neglecta met Orchls morio maar niet
mel Orchrs morio ssp. picta.

ren. De betrekkelijk korte bracteeën, die

tweemaal zo lang waren als het vruchtbeginsel
hadden een bruingroene kleur en waren voorzien
van groene aderljes. Ze reikten tot net onder de
top van de dorsale sepaal. De vrijstaande breedlancetvormige laterale sepalen hadden een vuilwitte, roze en groen doorlopen kleur.
Aan de binnenzijde was duidelijk te zien dat van de

zeven aanwezige aderljes de bovenste twee karmijn en de onderste vijf groen gekleurd waren. De
dorsale sepaal had dezelfde kleur als de laterale
sepalen, de adertjes waren echter roze gekleurd.
Ook de petalen hadden praktisch dezelfde kleur
als de sepalen. Zij waren eivormig, splts uitlopend
en naar de basis toe sterker karmijn gekleurd. De
onbehaarde 20 mm brede en 20 mm lange lip was

duidelijk drielobbig waarbij de zijlobben vaak iets
naar beneden gericht waren.
De rand van de lip was enigszins gegolfd en had

een gekarteld uiterlijk. Aan de basis van de lip

XOrch iserapias pisanensis Godfery
(Orchis laxiflora x Serapras neglecta)

De derde vondst betrof twee exemplaren van
XOrchiserapias plsanensts Godfery, de hybride
van Orchis laxiflora met Serapras neglecta. Deze
exemplaren trof ik op 16 mei 1981 aan op een
vochtig terrein in het Bois de Bouis ten noorden
van La Garde-Freinet. Ze groeiden daar in gezelschap van Serapras vomeracea, Serapt,as neglecta en Orchis laxiflora.
De planten waren 13 en 19 cm hoog en droegen
resp. drie en vier dicht bij elkaar staande bloemen. De onderste vier lijn-lancetvormige bladeren stonden praktisch in één vlak op de stengel
ingeplant. Zij waren gootvormig en afstaand
(Orchis laxiflora). De bovenste twee-drie bladeren

waren twee lijsten aanwezig. We hebben hier vrijwel zeker te maken met de hybride van Orchls
morlo ssp. picta met Serapias neglecta. De lichte
kleur van de bloemen doet veronderstellen dat een
lichte vorm van Serapras neglecta in het geding is
geweest. Dit zou verklaren waarom de kleur van de
sepalen en petalen maar ook de daarin aanwezige

waren schedevormend. De bracteeën, die tweemaal zo lang waren als het vruchtbeginsel reikten
tot de top van de dorsale petaal. De 9 mm lange

adertjes minder groen waren dan gewoonlijk bij
een kruising met Orchls morio het geval is.

De petalen waren even lang als de sepalen, breed

Schrenk maakte in 1971 melding van de vondst
van een hybride van Orchis champagneuxii en
Seraplas neglecta, die hij XOrchrserapias maura
doopte. Gezien de lichte kleur van de lip van
Orchis champagneuxii zou deze ook nog als
ouder in aanmerking kunnen komen.
Hoewel ik Orchis champagneuxii op verscheidene plaatsen in het Massif des Maures heb aangetroffen, heb ik haar in de omgeving van de groeiplaats van de hierboven beschreven
XOrchiserapias niet gevonden.

EunoRcsrs 12,20OO

smal-lancetvormige sepalen waren beige van
kleur, groen en karmijn aangelopen en voorzien
van rode adertjes.

lancetvormig in een spits uitlopend. Aan de buitenzijde waren ze karmijn aangelopen, aan de
binnenzijde lila, naar het hart toe donkerder wordend. De dorsale sepaal en de petalen vormden
een kapje waarbij de punten van de petalen
opwaarls gericht waren. De onbehaarde lip, ca.
22 mm breed en 21 mm lang, was drielobbig en
vrijwel egaal lila van kleur. De middenlob liep uit in
een punt. Aan de basis waren twee lijsten aanwezig (Serapras neglecta). Het zuiltje was ca. 7 mm
lang en had een spits snaveltje.

ln 1982 zowel als in 1983 heb ik de planten niet
meer aangetroffen. Een goede opname van deze
Orchiserapias ontbreekt mij helaas.

I

XOrchiserapias purpurea E. G, Camus
(Orchis laxiflora x Serapias vomeracea)

Zieafb. l op pagina

17

Toen ik op 17 mei 1983 op speurlocht was in het
gebied ten noorden van St. Paul-en-Fôret vond ik
aan de rand van een weide 3 exemplaren van
XOrchiserapias purpurea Camus. De weide was
bezaaid met honderden exemplaren van Seraplas
vomeracea, Serapras neglecta, Serapras lingua en
Orchis laxiflora. lk was niet de eerste die deze
Orchiserapias-planten vond, getuige het feit dat
de begroeiing rondom de planten helaas was
weggesneden.

De planten varieerden in hoogte van 20 tot 30
cm. De vijf tot negen bloemen en knoppen per
stengel vormden een losse aar. De grootste plant

had vier lijn-lancetvormige rechtopgaande

en

twee stengelomvattende bladeren. Het bovenste
deel van de stengel was roodbruin gekleurd. De
rood aangelopen bracteeën maakten een forse
indruk, reikten echter tot of iets verder dan de
dorsale sepaal. Het groenpurper gekleurde
vruchtbeginsel was ca. 22 mm lang. De ca. 12
mm lange, beige gekleurde laterale sepalen en de
iets koftere dorsale sepaal waren smal lancetvormig en roodgeaderd. De petalen waren ongeveer 10 mm lang, breed lancetvormig en liepen
uit in een scherpe punt, en waren eveneens
roodgeaderd. De dorsale sepaal en de petalen
vormden een kapje waarbij echter de punten van
de petalen omhoog gericht waren. De ca. 16 mm
brede en 19 mm lange onbehaarde lip was drielobbig en dieppurper van kleur, de middenlob liep
uit in een punt en was in het centrum iets naar
beneden toegevouwen (Orchis laxiflora). De purperen kleur van de lip ging naar de basis toe over
in bijna wit. Aan de basis waren twee lijsten aanwezig (Serapias vomeracea). Het zuiltje was ca. B
mm lang en eindigde in een scherpe punt.

Door met de kijker het veld zorgvuldig af Te zoeken, slaagde ik erin om aan de andere kant nog
een Orchiserapras te ontdekken. Deze plant,
eveneens een XOrchiserapias purpurea, droeg
negen bloemen en knoppen. Ze week qua habitus praktisch niet af van de eerste drie. Het enige
verschil was dat de middenlob van de lip iets lan10

:

;Z*
lì ' :'.I
ll
'

ger was en stomp eindigde, terwijl de witte vlek
aan de basis groter was. Toen ik een dag of tien
later de planten nog eens wilde bekijken was de
gehele weide gemaaid en was men reeds bezig
het hooi af te voeren. Te oordelen naar de massa
orchideeën die in deze weide groeide, schijnt een
dergelijke ingreep geen nadelige gevolgen te
hebben.

Als men zo jaar na jaar deze prachtige planten
heeft kunnen bewonderen, ontstaat de vrees dat
ze op een kwade dag blijken te zijn uitgegraven.
Dan is het afgelopen want deze hybriden kunnen
zich hoogstens vegetatief vermeerderen.

EuRoncHrs
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Naschrift van de redactie:
Navraag van de redactie bij de leden van de
werkgroep en naspeuringen in de literatuur heb-

ben nog een aantal meldingen

XO rch i se

van

rapias opgeleverd.

XOrchi se rap i as pisanensls Godf ery

Karel Kreutz vond deze hybride van Orchis laxiflora x Serapias neglecta in mei 1987 in de buutl
van boerderij Grime, Provence.
Orchis laxiflora x Seraptas vomeracea ssp.
orientalis
Afbeelding op p. 261 in gids Orchideen van K. P
Buttler.
Orchis coriophora x Serapias vomeracea
Noord ltalië
Afbeelding op p. 208 in de gids: Europäische und
mediterrane Orchideen van H. Sundermann
XOrchiserapias myrtoa Kalopissis & Aperghis
Een intergenerische hybride tussen Orchls papl-

lionacea L. en Serapras vomeracea (Burm. Fil).
ssp. laxiflora (Soó) Gölz & Reinhard. Deze plant is

op 6 april 1986 gevonden in Rapentosa

bij

Attica, 25 km NO van Athene (Gr.) door Aperghis
en door haar overgeplaatst in de tuin van de
familie. De plant heeft daar 6 jaar gebloeid voor
de eerste auteur er weet van kreeg. Daarna is de

plant nog tenminste enige jaren in bloei gekomen.

Orchis morio x Serapias neglecta (zie afb. 3 op
pagina 17)
Deze hybride is in mei 1990 door Karel Kreutz in
Ligurië gevonden.
Orchis morio ssp, picta x Seraptas neglecta
Afbeelding in Les Orchidées de France, Belgique
et Luxembourg, op p. 52. Foto genomen op 10
mei 1987 in de Var.
XOrchiserapias dhiori M. & M. Ackermann
(Orchis syriaca x Seraplas orientalis)

Ackermann vond op 27-03-1990 op NoordCyprus in een open, droog dennenbos de intergenerische hybride van Orchrs syriaca x Serapras
orientalis. De determinatie gaf geen problemen
omdat de beide ouders in de directe omgeving

groeiden. De hybride is vernoemd naar de vindplaats t.w. Dhioros.
XOrchiserapias anatolica Renz & Taubenheim
(Orchis laxiflora x Serapras feldwegiana)

Karel Kreutz heeft gedurende een aantal jaren
tijdens zijn bezoeken aan Turkije XOrchiserapias

in de provincie Samsun.
Meer exemplaren van deze hybride groeiden daar
in een hooiweide in het stroomgebied van de
Yeçilmak bij de kust van de Zwade Zee. De vochtige hooilanden vormen de juiste biotoop voor de

anatolica gevonden

oudersoorten. Helaas wordt het vruchtbare

gebied door de boeren steeds intensiever
gebruikt en bemest. Wellicht is dit beheer de oorzaak van het feit dat sinds 1996 de hybriden niet
meer ztjn waargenomen.

Orchis papilionacea x Seraplas vomeracea
Afbeelding op p. 208 in de gids: Europäische und
mediterrane Orchideen van H. Sundermann

XOrchiserapias .???

XOrchiserapias

met opvallend licht gekleurde bloemen vond,
hebben de fam. Reuvers en Walraven (mond.
mededeling) in het afgelopen voorjaar ook drie

...

..

Frieda en Noël Kerremans hebben een aantal
jaren in de buurt van de boerderij Grime hybriden

gevonden van Orchis laxiflora met Seraplas
vomeracea, S. cordigera en S. lingua' ln
Eurorchis 10 staat op p. 48 een schitterende
opname van Orchls laxíflora met Serapias lingua.
De opname werd op 5 mei 1993 gemaakt in de
buud van Les Mayons.

Eunoncurs
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ln de buurt van Les Mayons, dezelfde plaats waar
mei 1981 Fredriks kleine XOrchlserapias -planten

XOrchiserapias planten met licht gekleurde bloemen gevonden. De determinatie van de planten
is nog niet afgesloten. Wellicht dat het hier ook
gaal om de hybride van Orchrs morio ssp. picta
en Seraplas neglecta.
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Das Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea Huds.,) vielgestaltig in der Blüte
Rudolf Beyer

Summary
Orchis purpurea is not scarce in the surroundings
of Jena. On certain places the plant is abundant.
ïhere is a lot of variation in flower form and flower colour. ln this arlicle the author describes the
aberrances in flowerform and flowercolour, which
he has observed in the pasl years.

Samenvatting
Orchis purpurea is in de flora van Jena niet zeldzaam. De populaties omvatten plaatselijk vele
exemplaren, de afzonderlijke planten variêren
echter sterk. Over enkele gedurende de laatste
jaren waargenomen afwijkingen in bloemvorm en
-kleur wordt bericht.

Zusammenfassung
Orchis purpurea ist in der Flora von Jena nicht
selten. Die Bestände sind stellenweise individuenreich, die einzelnen Exemplare jedoch ver-

in den letzten
Jahren beobachtete Abweichungen in der

Während der Spaziergänge und Exkursionen
konnte in den Halbtrockenrasen, Gebüschen und

lichten Wäldern auch das Purpur-Knabenkraut
(Orchis purpurea) beobachtet und kartiert werden. Meist treten die Pflanzen in ähnlicher
Ausprägung auf, oft findel man aber auch verschiedenartige Abweichungen in der Blütengestaltung.

Orchis purpurea - im europäischen Raum von
Westeuropa bis Kleinasien und den Kaukasus
verbreitet - gehört im Jenaer Gebiet zu den stattlichsten und schönsten Orchideen. Es gibt erfreulicherweise noch einige gut besetzte
Lokalitäten, obwohl auch bei dieser Art an einigen Fundoden ein Rückgang zu beobachten ist.
Die Pflanzen werden 20-90 cm hoch, sie wirken
meist recht robust. Die Blätter sind breit lanzettlich, glänzend-grün, ungefleckt, Die Sepalen und
Petalen bilden einen Helm, der außen braunrot,
innen heller gefärbt ist. Die Lippe ist gespornt,
dreilappig, hell gefärbt und mit vielen purpurnen
Papillen besetzt. ln der Form ergibt sich eine
beachtliche Variabilität.

schiedengestaltig. Über einige

lm Schrifttum wird über solche

Blütenbildung und Blütenfärbung wird berichtet.

gestalteten oder andersadig gefärbten lndividuen
mehrfach berichtet. Hervorgehoben werden ins-

abweichend

besondere weißblütige Formen ("Albinos", f.

Die Jenaer Umgebung ist seit vielen Jahrzehnten
als orchideenreiches Gebiel bekannt. lmmer wieder begeistern sich Fachbotaniker und Pflanzenfreunde verschiedenster Berufe an dieser Vielfalt
und an diesen Schönheiten. Seit über 30 Jahren

a/ba). Schulze (1894, vor Tafel 10) schreibt z. B.:
"Die schöne Pflanze zeigt namentlich in der
Größe, Gestalt und Färbung der Lippe mancherlei Abänderungen, welche zur Aufstellung verschiedener Varietäten Veranlassung gaben; dieselben sind indes ziemlich wertlos, da verschiedenadig gestaltete Lippen an ein und derselben
Blütenähre häufig genug zu erblicken sind." Füller

faszinieren auch mich diese in vielerlei Hinsicht
bemerkensweften Vertreter der heimischen Flora.

Abbildungen vor. Kümpel (1987: 34) betont: "Wie

Einleitung

Eunoncsts 12,20OO

(1

983: 59-63) stellt entsprechende Formen

in
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bei vielen Vertretern der Gattung sind auch die

-

Blüten von O. purpurea durch eine außerordent-

Nennsdorf standen

an einem

Unmittelbar

30.4.1998) zwei

Literatur

Am 12.5.1974 land ich im NSG "Poxdorfer
Hang" erstmals ein Exemplar mit zwei Lippen an

allen Blüten (Abb. 2). Die Pflanze stand
Nachbarschaltt

in

zu 23 normal

ausgebildeten
Exemplaren. Ein weiteres Exemplar hatte einen
sehr langen Mittellappen.

- lm Jahre

1975 (21.5.1979) wurde ebenfalls an
der Poxdoder Höhe ein Exemplar mit monströser

Blütenbildung gefunden. Die Pflanze erreichte
eine Höhe von 29 cm. Die Blütentraube war 8 cm
lang und enthielt etwa 15 Einzelblüten, die sehr
unterschiedlich aussahen. Bei jeder Blüte war der
Mittellappen stark reduzieft, verkümmeñ und
meist nach hinten weggebogen, oder er fehlte
ganz (Abb. 3). Der Helm war normal ausgebildet,
der Sporn kurz und dick. Die Pflanze stand in der
Nachbarschaft von zehn normal ausgebildeten

bei

fast weißblütige Exemplare
(Abb. 4). Sie hatten erst wenige Blüten geöffnet.
Diese Zweier-Gruppe war auch 1999 (14.5.1999)
wieder da, es blühte aber nur ein Exemplar. Die
andere stand steril daneben.

liche individuelle Farb- und Formenvariabilität
gekennzeichnet." Auch im Muschelkkalkgebiet
des Mittleren Saaletales ist Orchrs purpurea ausgesprochen variabel. Es konnten immer wieder
vom typischen Erscheinungsbild mehr oder weniger stark abweichende Exemplare entdeckt werden (Abb. 1). Folgende Beobachtungen sollen
mitgeteilt werden.

-

Wanderweg

im Jahre 1998 (27.4.;

Anonymus (1990): Jena's Orchideen

-

heute: mit einer
des Mittleren

Bibliographie
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132

S.
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und der

Exemplaren.

- Auf einer Wiese im FND "Am Spitzenberg" bei
Maua wurde am 6.6.1996 eine weitere monströse
Orchis purpurea gefunden. Sie zeigte kleine ver-

kümmerte Lippen, bei einigen Einzelblüten
fehlten diese gänzlich, doch der Helm war normal
ausgebildet. Die Pflanze stand in Begleitung von
Orchis militaris und Orchls tridentata.
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Abb. 1: Variable Lippengestaltung
bei Orchis purpurea Umgebung
Jena. Foto: R.Beyer

Abb. 2: Doppellippige Blüten
Orchis purpurea.
Foto: R. Beyer
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Abb. 3: Orchis purpurea
Blüten ohne Mittellappen.
Foto: R. Beyer

- monströse

Abb. 4: Orchis purpurea

-

Lippen
fast weiß, Perigonblätter grrinlich bis
rosa. Foto: R. Beyer
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Besonders attraktiv, aber auch abweichend gestaltet der Frauenschuh (Cypripedium calceolus L.)
Rudolf Beyer

Summary

Einleitung

Cypripedium calceolus is locally not scarse in the
surroundings of Jena. On most habitats there are
many plants growing, normally there is little varia-

Seit mehr als 30 Jahren fasziniert mich die reichhaltige Flora in der abwechslungreichen Jenaer
Landschaft. Sofern Zeit und Witterung es zulas-

tion in the form and color of the

Nevertheless there are remarkable aberrances in
the form and colour of the flowers. ln this article

sen, bin ich unterwegs, um Orchideen zu
beobachten und zu kadieren. Während dieser
Exkursionen wurden auch zahlreiche Fund-

these

ofte des Frauenschuhs (Cypripedium calceolus)

flowers.

the author describes the findings of
varieties.

edasst.

stellt die Muschelkalklandschaft des Mittleren Saaletales für diese
attraktive, besonders geschützte, gef ährdete u nd
nach FFH-Richtlinie als prioritär eingestufte
Orchidee einen Verbreitungsschwerpunkt dar
(Eccarius 1997, Heinrich et al. ',l999). Die Fundortsituation ist recht gut belegt. Über die Populationsstärken liegen teilweise gute Kenntnisse vor.
Langjährige Zählreihen gibt es aber nur wenige,
klare Aussagen zur sich verändernden
Bestandessituation können meist nicht getroffen,
eindeutige Zusammenhänge zwischen Populationssituation und Biotopstruktur nicht aufgezeigt
werden. Auch über die Variabilität ist bisher nicht
viel publiziert worden. lnsofern erscheinen einige
Beobachtungen aus den letzten Jahren bemerlnnerhalb Thüringens

Samenvatting
Cypripedium calceolus is in de omgeving van
Jena plaatselijk niet zeldzaam. Vele populaties
bestaan uit een groot aantal exemplaren, deze
zijn meestal weinig variabel. Toch komen in de
bloemvorm en -kleur merkwaardige afwijkingen
voor. Over dergelijke vondsten wordt hier bericht.

Zusammenfassung
Cypripedium calceolus ist in der Umgebung von
Jena stellenweise nicht selten. Viele Bestände
sind individuenreich, die Exemplare meist wenig
variabel, dennoch gibt es in der Blütenbildung
und -färbung bemerkenswerte Abweichungen.
Über derartige Funde wird berichtet.

1 XOrchiserapias purpurea,

kenswert.

Cypripedium calceolus - im eurasiatischen Raum
von Mittel-, Nord- und Osteuropa (in Westeuropa
selten) bis Asien verbreitet - gehör1 in der Jenaer

2

Bagnols en Fôret,

3

1/ mei 1983, loto H. l-rednks
Orchis morio x Serapias neglecta,
Gomfaron,
5 mei 1982. foto H. Fredriks
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4

XOrchiserapias nouletii,
Bois du Rouquan,
11 mei 1982, foto H. Fredriks
XOrchiserapias nouletii,
Bois du Rouquan,
11 mei 1983, foto H. Fredriks
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Umgebung zu den schönsten und beliebtesten
Orchideen. Erfreulicherweise gibt es noch einige
gut besetzte Fundorte, obwohl auch bei dieser

Ad an einigen Stellen ein Rückgang zu

be-

obachten isÌ. Leider wurden und werden Pflanzen
immer wieder ausgegraben. ln einigen Gär,ten nicht nur in naturnaher Hanglage - gibt es entsprechende Pflanzenl Zunehmende Beschattung
spielt aber an einigen Fundstellen auch eine
Rolle.

Die Stengel werden 15 - 60 cm hoch. Die Blätter
sind groß, oval bis lanzeltlich, zugespitzt, auffällig genervt. Der Blütenstand trägt meist nur einen

"Schuh", oft ist er aber auch zwei- und sehr
selten dreiblütig. Die großen Blüten sitzen in der
Achsel laubblattaftiger Tragblätter. Sie wirken vor
allem durch die schuhförmige, gelbe Lippe. Die
Perigonblätter sind rotbraun, erheblich länger als
das Labellum.

Oft nimmt man an, dass dieser so

bekannte

Frauenschuh recht einheitlich und wenig verän-

ln der Literatur werden
infraspezifische Sippen selten erwähnt. Meist treten die Pflanzen an den Fundstellen in typischer
derlich gestaltet ist.

Ausprägung auf, auch wenn sie hinsichtlich
Größe und Blütenzahl unterschiedlich gestaltet
sind.

Doch auch bei dieser Art können abweichend
ausgebildete lndividuen beobachtet werden.

Abb. 1: Frauenschuh mit "wulstiger" Lippe - Wöllmisse

Hervorgehoben werden z. B. weißblütige Formen

bei Jena (25.5.1971)

("Albinos"; f. alba). Schulze (1894, vor Tafel 1)
schreibt: "Ein Exemplar mit weißer Blüte soll in

Böhmen gesammelt worden sein (Rchb. fil.);
Pflanzen mit völlig citronengelben Blüten wurden
am Göltner bei Sondershausen und bei Vomp

nächst Schwaz

in

gefärbt." Füller

(1

Monströse Blüten
Am 25.5.1971 fand ich in der Wöllmisse bei

-

Rabis unter zirka 150 Exemplaren eine Pflanze

Nord-Tirol aufgefunden.
Zuweilen sind die vier Perigonblätter hellbraun

mit monströser Blütenlippe. Sie hatte nur eine

Farbabweichungen und gibt unter Verweis auf
Schulze an, dass Blüten mit acht Perigonblättern
sowie zweizähligen (dimeren) Blüten gefunden
wurden. Manche zeigen auch bis auf den Grund
geteilte äußere seitliche Perigonblätter.

Lippenrand war nicht

981

Auch im Muschelkalkgebiet um Jena konnten in
den letzten Jahren vereinzelt vom Typus abweichende Exemplare des Frauenschuhs aufgefunden werden.
18

Blüte, die wulstartig verdickt war. Der
- wie normal - nach

: 29) erwähnt

innen, sondern nach außen gebogen (Abb. 1).

-

Unter dem

31

.5.1972 steht

in

meinem

Exkursionstagebuch, dass ebenfalls in der
Wöllmisse bei Rabis unter 100 Pflanzen ein
Exemplar mit sehr breiter Lippe auffiel. Die
pantoffelartige Lippe hatte fasl doppelte Breite.

- lm Jahre 1973 (1 .6.1973) wurde zwischen
Ammerbach und Nennsdorf ein Exemplar mit
zwei Blüten gefunden, wovon die untere Blüte
Eunoncnrs

12,2000

monströs gestaltet war. Die Blüte machte den
Eindruck, als fehlte die Lippe und sie hätte
daher die seitlichen Kelchblälter zu einer Lippe
umgeformt. Bei genauerem Hinschauen sah
man aber, dass die seitlichen Kelchblätter mit
der Lippe verwachsen waren. Auch war die
Lippe vorn nicht geschlossen. Diese Pflanze
stand in der Nachbarschaft von 250 normal
ausgebildeten Exemplaren (Abb. 2).
Unter den zirka 4OO Pflanzen des Jahres 1994
standen auch drei Exemplare ohne Lippe. Das

Perigon war normal ausgebildet, auch das
Gynostemium war vorhanden, der "Schuh" aber
fehlte (Abb. 3)!. Ein Jahr später entdeckte ich dotl
wieder eine monströse Pflanze. Sie hatte zwei
Blüten, jedoch besaß eine davon nur eine sehr

Abb. 3: Ein "schuhloser" Frauenschuh

-

Ammerbach

bei Jena, (27.5.19541

"Gelber" Frauenschuh
- Ebenfalls 1973 (2.6.1973) sah ich bei Kleinlöbichau unter 400 normalen Pflanzen zwei
emplare mit fast reingelben Perigonblättern. Bei
einigen anderen Pflanzen waren verschiedene
farbliche Übergänge zu sehen.

- Am

4.6.1978 wurden

auf der

Höhe

zwischen Kleinlöbichau und dem ehemals
Abb. 2: Monströse Frauenschuh-Blüte
bei Jena

(1

-

Ammerbach

Pflanzen entdeckt, darunter zirka 5 Pflanzen mit
fast grünem Perigon.

.6.1 993)

kleine pantoffelartige Lippe. Der "Mini-Pantoffel"
erreichte nur eine Länge von 15 mm. Das normal
entwickelte Gynostemium war außerhalb plazieft,

da es nicht in diesen Pantoffel hinein
(Abb.4)!

EuRoncHrs
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berühmten Schillertal an einer Stelle ca. 50

passte

- Mai-Exkursionen des Jahres 1981 (24.5.,25'5',
28.5.1981) führlen im Jenaer Mühltal in die Nähe

des Gasthauses "Carl-August". Dort standen 20
normale Pflanzen sowie sieben Exemplare mit
gelbem Perigon \var. flavuml. Nach Jahren fand
19

Abb. 4: Ein zu kleiner Schuh - Ammerbach (7.6.199S)

Abb. 5: Ein "gelber" Frauenschuh

-

Mühltal bei Jena

(27.5.1e94)

ich dann am 25.5.1992 beim "Carl August" unter

29 P'ilanzen wieder zwei Exemplare mit gelbem
Perigon. An gleicher Stelle standen dann 1g94
(27.5.1594) in einer größeren Gruppe auch fünf
Exemplare des "gelben" Frauenschuhs (Abb. 5).
Am Fundod "Ammerbach" wuchs 1993 gleichfalls eine Pflanze mit gelbem Perigon (Abb. 6).
1957 (24.5.1997) konnten doft unter zirka 2OO
Exemplaren wieder einzelne Pflanzen mit grünlichem und gelbem Perigon gefunden werden.

-

1995

(1

0.6.1995) unternahm ich auch

- zirka 1000

teten Blüten haben mich besonders die dreiblütigen Exemplare interessiert. Da ich diese Pflanzen
einige Jahre beobachtet habe, lässt sich somit
einschätzen, dass diese immer wieder so aufwachsen und blühen. ln ungünstigen Jahren sind
die drei Blüten an den einzelnen Pflanzen klein,
manchmal auch verkümmert oder die Exemplare
waren steril. Wenn es aber zw Blüte kam, bildeten sich immer wieder drei Blüten je Pflanze.

in

Südwest-Thüringen Exkursionen. Bei Meiningen
fand ich in einem Fichtenforsl - Bodenbewuchs
war sonst in der dichten Nadelstreu fast nicht

vorhanden

Dreiblütige Pflanzen
Neben den abweichenden oder abnorm gestal-

Exemplare von

Cypripedium calceolus, Darunter befanden sich
drei Pflanzen der var. flavum sowie einige mit
Farbübergängen im Perigon.

- lm Jahre 1985 (26.5., 30.5., 2.6.1985) fand ich
bei Jena-Ammerbach in einer Gruppe von
Cyprípedium auch zwei Exemplare mit je drei
Blüten (Abb. 7). 1986 kamen diese nicht zur
Blüte. Doch am 26.5.1989 konnten diese zwei
Exemplare wieder mit je drei Blüten entdeckt
werden. An dieser Lokalität blühten zirka 40O
Exemplare mit sonst einer oder zwei Blütenl

20
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Orchis sancta, Oost-Kreta
22 april 2O0O, foto: Jean Claessens
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Abb. 6: Ein gelber Schuh und gesprenkelte Per¡gonblätter - Ammerbach (24.5.1993)

lm Jahre 1991 (9.6., 12.6., 13.6.1991) trat bei
Jena-Ammerbach wieder ein Exemplar mit drei
Blüten auf. Allerdings war die Pflanze sehr klein
und kümmerlich. Außerdem stand inmitten der
zirka 300 normal ausgebildeten Exemplare auch
eine Pflanze mit fast gelbem Perigon.
Auch 1992 war eine Pflanze mit drei Blüten wieder da. Das andere Exemplar blieb steril. Zirka20
Meter entfernt aber entdeckte ich ein weiteres

mit drei Blüten. Bei erneuter
Nachsuche im Jahre 1993 wurde zunächst ein
Exemplar mit drei Knospen entdeckt (12.5.1993),
später (23.5.1993) zeigten sich unter 300 bis 400
blühenden Pflanzen insgesamt drei Exemplare
mit je drei Blüten (Abb. 8), ein weiteres wurde
schließlich entdeckt, so dass an dieser Lokalität
jetzt vier Exemplare mit je drei Blülen erscheinen.
Exemplar

22

Abb.7: Cypripedium calceolus - dreiblütig Ammerbach (30.5.1985)

ln den Jahren 1994 (15.5.1994) und auch

1995

(27.5.1995) fand ich bei Jena- Ammerbach wieder je ein Exemplar mit drei Knospen. Am 24.5.
und 27.5.1994 stand die Pflanze wunderschön in
Blüte.
Bei Kontrollen im Jahre 1998 (20.5.1998) wurde
keine Pflanze mit drei Blüten aufgefunden. Leider

geht der Bestand an dieser Lokalität durch
Aufwuchs von Jungfichten zurück. Auch die Zahl
der Besucher hat deutlich zugenommen, so dass
Trittschäden nicht ausbleiben, öfters wurden
Jungpflanzen zenreten.
- Am 9.6.1996 fand ich auch über Neu- Winzerla
in einer Gruppe von 12 Pflanzen ein Exemplar mit
drei Blüten. Auch 1997 (21.5.,24.5.1997) blüten
an diesem Fundort, wo zirka lausend Pflanzen
wachsen, in einer Gruppe zwei Exemplare mit je
drei Blüten. Auch einige Exemplare mit hellbraunem Perigon konnten dort gefunden werden.
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Een excursie naar Het Zwanenwater
Walter Van den Bussche

Natte duinvallei. Zwanenwater, mei 2000

Summary

Zusammenfassung

The author describes an excursion with members

Der Autor beschreibt in diesem Bericht eine

Zwanenwater". They studied the orchid populations of "Het Zwanenwater". Special emphasis is
paid to the various forms of Dactylorhiza praetermrssa and its hybrids,

Naturschutzgebiet "Het Zwanenwater". Sie

of the WEO to the nature reserve "Het

Exkursion

mit

Mitgliedern

der WEO ins

studierten die Orchideenpopulationen im "Het
Zwanenwater". Vor allem hat man Dactylorhiza
praetermissa und ihren Hybriden Aufmerksamheit
geschenkt.
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Groeiplaats Dactylorh¡za maialis. Het zwanenwater, mei 1998. Foto: Ruud Wielinga'

Groeiplaats Platanthera bifolia.
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HeT zwanenwater, mei 1998.

Foto: Ruud Wielinga.
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lnleiding
Op 6 juni 1999, een bijzonder regenachtige dag,

maakten we kennis met

de orchideeën

van
Zwanenwater. Het natuurreservaat Zwanenwater
is ruim 600 hectare groot en is sinds 1g73 in bezit
van de Vereniging Natuurmonumenten. Het
gebied ontstond na de aanleg van de
Zijperzeedijk in 1596. Door het stuiven van zand
zijn duinen, valleien en meren ontstaan. Daarvoor
leek het nog het meest op een waddengebied.
Zwanenwater kent een natuurlijke waterhuishouding. ln de natte winters staan de duinvalleien
onder water, maar in de zomer daalt het waterpeil
geleidelijk aan. Omdat natte duinvalleien zeldza-

me biotopen zijn geworden, krijgt Zwanenwater
extra bescherming. De afwisseling in het duingebied wordt nog versterkt door de verschillende
vormen van beheer. Sommige delen worden
gemaaid en andere delen begraasd.

Wij hadden de gelegenheid om onder begelei-

ding van Lucien Knol van de

Vereniging

Natuurmonumenten een grote wandeling te

maken rond het eerste en het tweede water. Door

de vele regen konden we niet altijd die aandacht
aan de populaties schenken die we hadden willen geven. De meeste orchideeën komen voor in

het bloemrijke hooiland ten noorden van

het

noordelijk gelegen eerste waler, aan de noordkant van het zuidelijke tweede water ter hoogte
van het Lepelaarseiland en aan de vlakte van het
'Theehuis' aan de zuidkant van het tweede water.
Ook in de omgeving van de observatiehut aan het

eerste water is er een kleine populatie orchideeën.

Korte weergave van wat er vroeger over de
orchideeën van het Zwanenwater en wijde

omgeving is gepubliceerd.

Uitgangspunt voor onze excursie was het artikel
van A. de Gelder ('1990):
Enkele aantekeningen over de ecologie en taxonomie van het geslacht Dactylorhiza in WestNederland in Eurorchis 2, p. 5-29.
Voor het Zwanenwater worden de volgende soorten vermeld:
Brede orchis (Dactyl orhiza m aj al is)
middelgrote populatie 500 / 1.000 ex.
R ietorch is (Dacty I o rh ìza p raete rm i ssa)
grote populatie > 1.000 ex.
Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza lncarnata)
grote populatie > 1.000 ex. (duingebied Petten,
incl. het Zwanenwater)

Uit de onmiddellijke omgeving van het Zwanenwater worden nog de volgende populaties vermeld uit het Kooibosch te Callantsoog:
Gevlekle orchis (Dactylorhiza maculata)
Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza i ncarnata)
Brede orchis (Ðactylorhiza majalis)

-

Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa)

Uit de presentietabellen blijkt volgens de auteur
duidelijk dat de Rietorchis in voedselarme en
matig voedselarme milieus vrijwel geheel ontbreekt en dat de Brede orchis de voedselrijkste
situaties mijdt. Er is echter een uitzondering en
dat betreft rietlanden die zijn ontslaan uit brakwatervenen. Verder heeft de Rietorchis een relatieve voorkeur voor klei en de Brede orchis een
relatieve voorkeur voor veen.

Dit verslag is als volgt opgebouwd:

O Korte weergave van wat er vroeger over de
O

O
O

orchideeën van Zwanenwater en wijde omgeving is gepubliceerd.
Opsomming van alle waarnemingen.
Beschrijving van de vegetaties.
Gevlekte rietorchis, die uiteindelijk voor de
meesle verwarring en hybridisatie verantwoor-

delijk is.

O Het verspreidingsgebied van de Gevlekte rieO
26

ln het Zwanenwater zijn door de auteur zuivere
hybriden tussen Riet- en Brede orchis gevonden,
die zich kenmerkten door hun relalief grote lengte (75 cm), intermediaire kenmerken, waarbij

in

de bladvorm voornamelijk

maJalrs-karakteristieken en in de bloemvorm de praetermissa-eigenschappen overheersen. Verder vertoont de bloeiaar een ongelijkmatige gntwikkeling en is vermeerdering door knoldeling een feit.

torchis.
Samenvatting.
EuRoncurs
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Opsomming van alle waarnemingen
Orchideeën
Gewone rietorchis
Oàctyørniza praetermissa ssp. praetermrssa var. praetermissa (Druce) Soó
Gevlekte rietorchis
Dactytorhiza praetermissa ssp. praetermrssa var. iunialis (Verm.) senghas
Vleeskleurige orchis
Dactytorhiza incarnata (L.) Soó
Brede orchis
Dactytorhiza maiatis (Rchb.) P.F. Hunt & Summerhayes

9 ex.
+ 950 ex.

7 ex.
+ 650 ex.
3 ex.

Gevlekte orchis
Dactytorhiza maculata ssp. maculata (L.) Soó
Grote keverorchis
Listera ovata (L.\ R. Brown
Welriekende nachtorchis
Ptatanthera blfolra ssp. bifolia (L-) L. C' M' Rich.
rmissa s.l. x D. maialis
(auct. non Soó) Peitz
lmlssa ssp. praetermlssa x D. maculata ssp' maculata
= D. xbatavica Soó

1O-tallen

duizenden

Hybr
=-D.
Hybr

10-tallen
enkele

ln het Kooibosch is hybridisatie vastgesteld tus-

Andere hogere Planten

sen Brede en Gevlekte orchis. Het zou hier gaan
om zuivere, onvruchtbare hybriden, die qua
kenmerken en voor wat betreft de stamouders

(Carex arenaria), Struikheide (Calluna vulgaris),
Duinroos (Rosa pimpinellifolia), Kruipwilg (Sa/x

Eikvaren (Polypodium vulgare), Zandzegge

repens), Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius),

volledig intermediair zijn. Alleen de grootte is
opvallend: de hybriden zijn gemiddeld 3x zo

Smalle weegbree (Plantago

groot als de stamouders.

M

Naast de hierboven vermelde hybriden, die duidelijk de sporen dragen van twee soorlen, zijn er
ook Dactylorhr2a's gevonden die zodanig afwijkend zijn dat ze niet tot een soorlþcomplex) dan
wel een hybride tussen twee soorten gerekend
kunnen worden.
Enerzijds zijn dit hybriden tussen een soort en
één van de bovengenoemde, vermoedelijk
vruchtbare hybriden van twee soorten. Zo komen

in bepaalde gebieden in WestNederland ook voor: D. maialis xlD. praetermissa
x D. maculatal en D. maculata x lD. praetermissa
x D. incarnatal.

vermoedelijk

Anderzijds kunnen ook nog mengvormen ontstaan met andere taxa zoals D. traunsteineroides
en D. purpurella.

aanvaren (Botrychi u m

Iu

n

lanceolata),

ari a), Heidekadel blad

(Pedicularis sytvatica), Tormentil (Potentilla
erecta), Stekelbrem (Genlsta anglica), Dopheide

(Erica tetralix), Liggende

vleugeltjesbloem

(Potygata serpyllifolia), Gestreepte witbol (Holcus
lanatus), Muizenoor (Hieracium pilosella)'

m semidecandrum),
Veldzuring (Rumex acefosa), Reukgras
Zandhoornbloem (Cerastiu

(Anthoxanthum odoratum), Gewone veldbies
(Lu zu a c a m p e st r i s), M a n n etj esere priis (Ve ro n i c a
I

officinatis), Schapenzurin g (Rumex acetosel la),
Tandjesgras (Danthonia decumbens), Rolklaver
(Lotus corniculatus), Stijve ogentroost (Euphrasia
stricta), Jakobskruiskruid (Seneclo iacobaea),

Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris),

Geel walstro (Galium verum), Ruige zegge (Carex

hirla), lweeriiige zegge (Carex disticha), ZwarTe

zegge (Carex nigral, Zilverschoon (Potentilla
anserina), Gele lis (lris pseudacorus), Riet
(Phragmites communís), Dotterbloem (Caltha
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12,2000

27

palustris), Moerasvaren (Thelypteris patustris),
Waternavel (Hyd rocotyle vu lgarís), pitrus (Juncus
effusus), Veenmos spec. (Sphagnum spec.),
Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi), Scherpe

boterbloem (Ranunculus acrls), padderus
(Juncus subnodulosus), Kale jonker (Cirsium

palustre), Biezenknoppen (Juncus conglomera-

fus), Grote wederik (Lysimachia vutgaris),
Moeraswalstro (Galium palustre), Moeras-

kaftelblad (Pedicularis palustris), Veelbloemige
veldbies (Luzula multiflora), Ringelwikke (Vicia hir-

suta), Veenpluis (Eriophorum potystachion),

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Grote

boterbloem (Ranunculus língua), Holpijp

hirundo), Grote stern (Sferna sandvicensrs), Kneu
(Card u el i s ca n n ab ¡ na), Bru ne kiekendief (Circus
i

aeruginosus), Graspieper (Anthus pratensis),

Bergeend (Tadorna tadorna), Aalscholver

(Phalacrocorax carbo),

Wulp

(Nummenius

arquata), Nachtegaal (Luscinia megarhynchos),
Tapuit (Oenanthe oenanthe), Fitis (phyl/oscopus

trochilus,), Blauwborst (Luscinia svecica),

Waterral (Rallus aquaticus), Kleine karekiet

(Ac rocep hal u s sc/þaceus), H uiszwaluw (De t i cho n
urbica) en Rietgors (Emberiza schoeniclus).

Paddestoelen

Veenmosvuurzwam (Hygrocybe coccineocre-

(Equisetum fluviatile), Wateraardbei (Comarum
palustre), Blauw glidkruid (Scuteilaria galericu-

nata), Ruitjesbovist (Calvatra utriformis).

/afa), Egelboterbloem (Ranunculus flammuta),

Beschrijving van de vegetaties

Grauwe wilg (Sa/x cinerea) Sterzegge (Carex
echinata), Fakkelgras (Koeleria pyramidatis),
Drijvend fonteinkruid (Potamogetum natans),
Duinviooltje (Viola curtisif, Kromhals (Anchusa
arvensis), Veldhondston g (Cynogtossum off¡c¡na-

le), Addertong

(Ophioglossum vutgatum),

Kraaiheide (Empetrum nigrum), parnassia
(Parnassia palustris), Smalle stekelvaren
(Dryopteris carthusiana), Wilde kamperfoelie
(Lonicera periclymenum), Stijve zegge (Carex
elata) en Pluimzegge (Carex paniculata).

Dieren
Hermelijn (Mustela erminea) J.

Vogels
Gierzwaluw (Apus apus), Grauwe gans (Anser
anser), Lepelaar (Platalea leucorodia),
Scholekster (H aematopus ostra/egus), Tureluur
(Tringa totanus), Rietzanger (Acrocephatus
schoenobanus), Brandgans (Branta /eucopsls),
Zilvermeeuw (Larus argentatus), Stormmeeuw
(Larus canus), Kokmeeuw (Larus ridibundus),
Spreeuw (Sturnus vulgaris), Visdiefje (Sterna

1

3

Epipactis phyllanthes,
Le Poët-Célard, 14 juli 1999,
foto: Jac. Kleynen
Epipactis phyllanthes,
zuiltje,

foto: Jac. Kleynen
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Hooi- en rietlanden op neutrale tot zurige bodem,
die gemaaid worden in september/ oktober. Het
maaisel wordt afgevoerd.
Overige delen (droge duinvalleien, broekbossen

en andere gronden) worden begraasd door
Acquitaine-runderen.
Veg etatiety peri ng B red e o rc h i s
Ondanks het feit dat de Brede orchis optimaal
voorkomt in het Verbond 25Aa Calthion palustris
en enkele kentaxa zoals Dotterbloem,

Veelbloemige veldbies, Tweerijige zegge en
Brede orchis hier te vinden zijn, dienen we de
vegetaties waarin de Brede orchis voorkomt in
het Zwanenwater eerder te rekenen tot het
Verbond 30 Aa Violion caninae Borstelgrasverbond.
Aanleiding daadoe is het voorkomen van plantensooften zoals de Welriekende nachtorchis,
Maanvaren, Heidekartelblad, Veelbloemige veld-

bies, Tandjesgras, Tormentil, Muizenoor en
Liggende vleugeltjesbloem. Om u een goed

beeld te kunnen laten vormen, sommen we hier

2

Epipactis phyllanthes,

Bourdeaux, 15 juli 1999,
foto: Jac. Kleynen

4

Epipactis phyllanthes,
zuiltje,
foto: Jac. Kleynen
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de plantensooden op die we hier vonden:

Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia),
Maanvaren (Botrych

iu

m

Iu

na ri a),

Heidekarlel blad

(Pedicularis sylvatica), Tormentil (Potentilla
erecta), Stekelbrem (Genlsfa anglica), Dopheide
vleugeltjesbloem
(Polygala se rpyl I if o I ia), M u izenoor (H i e rac i u m p i I osel la), Zandhoornbloem (Cerastiu m sem ¡decan drum), Veldzuring (Rumex acefosa), Reukgras
(Anthoxanthum odoratum), Gestreepte witbol
(Holcus lanatus), Gewone veldbies (Luzula cam-

(Erica tetralix), Liggende

pesfns), Struikheide (Calluna vulgaris), Mannetjesereprijs (Veronica officinalis), Schapen-

zur¡ng (Rumex acetosella), Kruipwilg (Sa/x
repens), Iandjesgras (Danthonia decumbens),
Tweerijige zegge (Carex dísticha), Dotterbloem
(Caltha palustris), Gewone zegge (Carex nigra) en
Waternavel (Hyd rocotyle v u I gari s).

Het gaat hier om zogenaamde heischrale (borstel)graslanden die slechts overleven indien ze
worden beheerd door maaien of extensieve
beweiding. Dergelijke - iets minder vochtige biotopen herbergen in het binnenland vaak mas-

sale populaties van de Gevlekte orchis
(Dactylorhiza maculatal of de Heideorchis
(Dactylorhiza ericetorum). Hier in het duingebied
is het echter de vegetatie waar men de zuivere
vorm van Dactylorhiza majalis aanlreft.
Vegetati ety pe ri ng

Vl

ees kleu ri ge orc

hi

s

Dactylorhiza incarnata was dit jaar erg zeldzaam
in dit gebied in tegenstelling tot andere jaren.
Deze soort komt voor in terreinen waarin ook de
volgende plantensoorten worden gevonden:

Grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius),
Zilverschoon (Potentilla anserina), Tormentil

(Potentilla erecta), Gele lis (lris pseudacorus), Riet

(Phragmites communis),

Moerasvaren

(Thelypteris palustris), Sphagnum spec.,
Veenmosvuurzwam (Hygrocybe coccineocrenata), Pitrus (Juncus effusus), Koekoeksbloem

(Lychnis flos-cuculi), Scherpe boterbloem
(Ranunculus acrs), Padderus (Juncus subnodu-

/osus), Grote wederik (Lysimachia vulgaris),
Moeraswalstro (Galium palustre), Moeras-

Waterdrieblad (Menyanthes trifoliata), Holpijp
(Equisetum fluviatile), Wateraardbei (Comarum
pal u stre), Blauw g id kru id (Sc u tel I ari a g al e ri cu I ata), Egelboterbloem (Ranunculus flammula),
Sterzeg ge (Carex ech i n ata), Drijvend fonteinkruid
I

(Potamogetum natans), Fakkelgras (Koeleria
py ram i d al is) en

Walernavel (Hyd rocoty le

v u Ig

ari s)

Een analyse van deze waarnemingen geeft niet
direct een eenduidig beeld over de vegetatie. Als
we de mogelijkheden op een rijtje zetten verkrijgen we een aantal overgangen die uiteindelijk
wonderwel bij elkaar aansluilen:

Associatie 198a8 Thelypterido-Phragm¡tetum
Moerasvaren-Rietassociatie
Meestal in vrij smalle stroken in de verlandingszone van petgaten, plassen en dergelijke; zich

-

ontwikkelend uit

de

Waterscheerling-

Cyperzeggeassociatie of de Mattenbies-rietasso-

ciatie, op plaatsen waar opslag van Elzen en
Wilgen wordt verhinderd. Floristisch gezien vormt
deze associatie vooral een overgang naar het

Knopbiesverbond. ln de successie wordt zij ten-

gevolge van de ophoping van strooisel veelal
opgevolgd door de Moerasspirea-associatie. Bij
verzuring ontstaat in de veenplasgebieden het
zogenaamde Veenmosrietland.

Verbond 19Ca Magnocaricion Verbond der grote zeggen
Gemeenschappen van grote zeggensoorten in
min of meer voedselrijk water op week, organisch
of mineraal substraat. Veelal in de verlanding een
zone innemend tussen de Waterkers-vlotgras-

orde of de Riet-orde enerzijds en

de

Pijpestrootjes-orde, klasse der kleine zeggen of
het Elzen-verbond anderzijds. Voorts als zomen
langs allerlei min of meer eutrofe, zoete wateren.
Verbond 27Aa Caricion curto-nigrae Verbond van zomp en Gewone zegge
Verlandingsgemeenschappen in laagveenmoerasen, hier meestal volgend op de riet-klasse, langs
vennen en in natte valleien in kalkarme duingebieden.

kartelblad (Pedicularis palustns), Veelbloemige
veldbies (Luzula multiflora), Ringelwikke (Vicia
hirsuta\, Veenpluis (Eriophorum polystachion),
en
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is van mineraalrijk water komt D. ¡ncarnata voor in

deze vegetaties.

Voor de benaming van vegetaties is gebruik
gemaakt van:
Westhoff, V. & Den Held, 4., J. (1975): Plantengemeenschappen in Nederland, 2"druk.

Meer over de Gevlekte rietorchis

I

Vegetati ety pe ri ng Gev le kte

il

ri eto rc h

i

s

Alle Rietorchissen staan langs paden.

Deze

paden zijn nu gedeeltelijk verhard, maar het zijn
allemaal in oorsprong schelpengruispaden, zodat
hier de gradiënt van basisch naar zuur zeker een
rol speelt en waarschijnlijk ook een overgang tussen van vochtig naar droog, vermits deze paden
opgehoogd werden. De vegetatie laat ook zien
dat we hier te doen hebben met deze g¡adiënten:
Rolklaver (Lotus corniculafus), Stijve ogentroost
(Euphrasia stricfa), Jakobskruiskruid (Senecio
jacobaea), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala

t,.

v u I ga

ri s), M u

izenoortje

(H i e raci u

m pllose//a), Echt

walstro (Galium vere), Ruige zegge (Carex hirla)
en Addertong (Ophioglossum vulgatum). lndien
de gradiënt van basisch naa( zuur belangrijk is
voor D, praetermissa var. junialis zou de populatie in de loop der jaren moeten verminderen op
de plaatsen waar het oude schelpengruispad is
veranderd in een geasfalteerde wandelweg, ver-

mits de invloed van het schelpengruis in

de

bodem langzaam aan zal verminderen.

Dactylorhiza praetermissa, vorm van gevlekte bladeren,
Het zwanenwater, juni 2000

Verbond 27Ba Caricion davallianae

-

Knopbiesverbond
Verlandingsvegetaties of vochtige tot natte
natuurlijke of halfnatuurlijke zeggen-gemeenschappen. Natte duinvalleìen met sterk wisselende waterstand, meestal op venige zandgrond. Uit
dit overzicht blijkt dat dit aìlemaal verlandingsvegetaties zijn. De reden waarom de Vleeskleurige
orchis niet talrijker voorkomt in dit gebied heeft
naar alle waarschijnlijkheid te maken met de
mineraalrijkdom. Alleen daar waar kwel aanwezig
EunoRcHrs

12, 2000

Wat is nu de juiste naam van de Gevlekte rietorchis?
Genus Dactylorhiza
Groep Dactylorhiza maiali s
Species Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
Subspecies praetermissa
var. junialis (Verm.) Senghas
Dactylorhiza praetermissa ssp. praetermlssa var.
ju nial is (Verm.) Senghas

Literatuuronderzoek naar Dactylorhiza praetermlssa ssp. praetermissa var. iunialis

O Vermeulen, P (1958): Flora Neerlandica

deel

aflevering 5 - Orchidaceae. Koninklijke Nederlandse Botanische Vereniging, Amsterdam.
31

De variëleit komt in bijna ieder opzicht met D.
praetermissa overeen, maar wijkt er van af door
het bezit van meer anthocyaan, zich uitend in
roodbruine tot roodpaarse vlekken op de bladeren. Dicht bij de basis van de onderste bladeren
zijn deze vlekken ringvormig of panterachtig
(groen in het midden) maar meer naar de top toe
en op de hoger geplaatste bladeren zijn alle vlekken gevuld, worden kleiner en worden waziger

tegen het einde van de bloei. Voorts

is

hel

honingmerk zwaarder en donkerder, meestal
begrensd door een uit twee lussen samengestelde lijn met er binnen (soms ook er buiten)
kleinere lussen of streepjes en stippen. De zijdelingse sepalen ook aan de binnenkant met

De soort en variëteit werden vroeger en worden

ook nu nog verward met D. majalis en

D.

maculata, waarbij de verwarring met de laatste

vooral onlstaat door de aanwezigheid

van

gevlekle bladeren (alle gevlekte planten zijn dan
D. maculata).

Van D. maTalrs verschill D. praetermrssa

var.

junialís door de latere bloei, lichtere bloemkleut
andere bladvorm, anders gevormde vlekken en
door andere lipvorm.
Het onderscheid met D. maculata maakt men
door de minder stijve en meer holle stengel, de
anders geplaatste bladeren met andere vlekvorm,
de meer rood bevaltende bloemkleur en de
andere slandplaats.

tekening.

Bloeitijd en voorkomen als bij D. praetermissa
maar misschien met een meer uitgesproken
voorkeur voor het drassige rietland. Soms treft
men groeiplaatsen aan waar uitsluitend gevlekte
planten voorkomen maar in het algemeen is het
percentage ongevlekte planten bij deze soorl

veel groter dan bij de andere soorten

van

bij D. incarnata, waar
gevlekte planten een grote uitzondering vormen.
De opvattingen over de variëlei| junialis zijn verDactylorhiza, behalve

schillend geweest. Het eerst werd zij in 1930
onderscheiden als Orchls latifolia junialis hegenover O. latifolia majalis.ln 1934 werden deze als
ondersoorten behandeld in Heukels, Geillustreerde Schoolflora, 1 1"druk, waar we op blz. BS9
O. latifolia ssp. lunialrs tegenover O. latifolia ssp.
majalis terugvinden.

ln Engeland werd de plant in 1953 beschreven
door PUGSLEY als Orchrs pardalina, een nieuwe
sood naast O. praetermissa. Het bleek echter clat
junialis voorkomt in dezelfde biotoop als praetermrssa en in wisselende verhoudingen (nu eens
meer ongevlekte, dan eens meer gevlekte planten). Dat was de reden dat de plant werd aangeduid als Orchis praetermrssa ssp. junialis in
Chronica Botanica, 1938. Bij nader onderzoek
bleek echter, dat de verschillen (vlekken op de
bladeren, zwaarder honingmerk) tussen praetermlssa en junialis niet groot genoeg waren voor

het onderscheid van twee ondersoorten

Wanneer D. praetermissa en D. praetermissa var.
junialis in het riet groeien, wat vaak het geval is
indien er verlanding optreedt, dan zijn ze hoog.
Groeien ze echter in grasland of in duinvalleien
dan zijn ze veel lager en zien ze er ook anders uit.

Ze zijn dan moeilijker van D. majalis te onderscheiden. De vlekvorm en lipvorm leveren dan
toch nog het nodige verschil op.

O Gathoye. Jean-Louis

- :

Conlribution

à

l'étude biosystematique du gen re Dactylorh iza
(Orchidaceae) en Belgique et dans les régions
voisines. Mémoire de licence, Année acadé-

mique 1985-1986. Université de

Liège,

Département de Botanique, Systématique et
de Phytogéographie.
Onder: voor- en zijaanzicht praetermissa
(Uit Flora neerlandica)

en

volgde de laatste verandering in rang (variëteit).
32
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Onder: voor- en zijaanzicht iunialis
(Uit Flora neerlandica)

Het hoofdstuk D. praetermissa kan niet afgeslo-

ten worden zonder iets te zeggen over
om-streden probleem praetermissa

het

/ iunialis. ln

het zuidelijk deel van Nederland komen hoofdzakelijk D. praetermissa-populaties voor met onge-

vlekte bladeren en roze bloemen met fijne punttekening op de lip.

De praetermis.sa-bestanden uit het noorden van
Nederland bestaan nagenoeg allemaal uit mengpopulaties me| iunialis. Het onderscheid tussen
praetermissa en iunialis is voornamelijk een kwalitatief gebeuren'. junialis bladeren zijn steeds

gevlekt waarbij de vlekken meestal ringvormig
zijn en de bloemen zijn donkerder gekleurd met
een duidelijker liptekening die uit lijnen en lussen
bestaat. Verder zijn iunialis bloemlippen duidelijk

drielobbig.
Onderzoek wijst uit dat de vlekken bii iunialis
vaak vol zijn en niet uitsluitend ringvormig. Om dit
taxon te onderscheiden van D. praetermissa
reslen er dus eigenlijk slechts twee kenmerken:
aanwezigheid van vlekken op de bladeren en een
liptekening die uit lussen en lijntjes bestaat waardoor ze sterker getekend is op een onderlip die
wat donkerder gekleurd is dan de andere bloemdelen. Vermoedelijk zijn dit kenmerken die

onderling een verband hebben (zogenaamde
monogene kenmerken)
Er is dan ook volgens Gathoye geen enkele reden

om junialis als een aparte ondersoort te beschouwen. Het gaat om een vorm of variëteit. Bii een
biometrische vergelijking tussen Tluntalts planten
en I praetermissa planten, alle afkomstig van de
St. Pietersberg kwam er geen enkel onderscheid
naar voren.

Voorts werden de afmetingen van 55 iunialis
onderlippen vergeleken met die van 116 praetermissa onderlippen. Ook hier kan geen significant
kwantitatief onderscheid worden aangetoond'
Het enige kwalitatief significante kenmerk dat
hier kon worden aangetoond, is de liptekening.

O

Reinhard, Hans. R. -

Op kwantitatief vlak is er echter veel minder verschil. Een biometrische vergelijking tussen beide
taxa geeft een verwantschapsdifferentiatie aan

van slechts 19. We hebben hier dan ook

een

geval voor ons waar zich de vraag opdoet hoe dit
probleem taxonomisch dient te worden benaderd: geven we de kwalitatieve kenmerken de
doorslag of laten we de kwantitatieve criteria
meewegen?
Naar gelang van het antwoord bekomt men ofwel
een gevlekte praetermissa (Baumann & Künkele
1982, 1988, Buttler 1986) of een variëteitvan praetermrssa (Vermeulen 1947, Landwehr 1977) of
een subspecies van D. maialis los van praetermlssa (Nelson 1976) of zelfs een eigen soort met
de naam Dactylorhiza pardalina!

De verschillen die men kan vaststellen aan de
hand van bloemanalyses stellen ons in staat om
te oordelen over de kwalitatieve verschillen en
doen vermoeden dat een taxonomisch onderscheid tussen praetermissa en iunialis gerechtvaardigd is, ook al werkt het isolatiemechanisme
niet perfect in de mengpopulaties.

:

Kritische Anmerkungen
(Orchidaceae)
Europas. Mitt. Blatt AHO Baden-Wüdtemberg,
Jahrgang 22, HefI l , 1990. P. 1 - 72'

zu einigen Dactylorhiza-Arten
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Onder: Lip- en spoorvorm praetermissa iunialis
aan de hand van analYse
( Naar Reinhard

)

de lip lijn- en lusvormige tekeningen vertoont en
de bladeren bezaaid ziin met vlekken die aan de
bladbasis soms ringvormig zijn. Deze orchidee
bewoont vochtige tot moerasachtige, onbemeste
weiden, op tamelijk rijke, neutrale tot basische

JUNI ALIS

PPAEIENMISSA

Soms treft men, vermengd met de variêteit praetermissa, een variëteit iunialis (Verm.) Senghas
aan, met donkerder gekleurde bloemen, waarvan

gronden.

a

AHO Niedersachsen e.V. (1994):
Orchideen in Niedersachsen.
Göttingen, Glockdruck.

De gevlekte vorm van de Rietorchis zou zeldzaam zijn. De status van de Rietorchis is in
Niedersachsen omstreden, omdat er vermoedelijk hybridogene populaties met D' sphagnicola
MrrrElwEnr

-

{

) """r-vtrrr^utx"".netcx

voorkomen.

O
Het verspreidingsgebied van de Gevlekte rie-

torchis

O

Kreutz, C. A. J. ('1987): De verspreiding van de
inheemse orchideeën in Nederland' Thieme &
Cie, Zutphen.

Zoals uit KreuÌz' verspreidingskaartjes bliikt

is

Dactylorhiza praetermissa van iunialis (in dit werk
Dactylorhiza pardalina genoemd) zeldzamer dan
Dactyl orh iza praeter mi ssa, waarbij eerstgenoemde op vochtiger plaatsen zou groeien. Waar beide
soorten samen voorkomen, is de gevlekte vorm
minder talrijk. Het voorkomen van deze orch¡dee
is uiteindelijk vrij beperkt: Het zwaadepunt ligt in
het Nederlandse plantengeografische Duindistrict en Hafdistrict. Daarbuiten zijn de waarne-

mingen opvallend schaars.

ln

België

is

deze

orchidee zeer zeldzaam. ln Groot-Brittannië komt
ze voor in het midden en zuiden van Engeland.
Ook uit Noord-Frankrijk zijn vondsten bekend.

O Klopfenstein,

E. &Toussaint, Ph. (1987).
Orchidaceae Belgicae '1 . Nationale Plantentuin
van België, Meise.

Dactytorhiza praetermissa; vorm met ongvlekte bladeren; Het zwanenwater, juni 2000
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Turner Ettlinger, D. M.

(1

997):

Notes on British and lrish Orchids
Published by the author. SurreY'
De variëteit junialis (Vermeulen) Senghas (syno-

niem D. praetermissa ssp. pardalina (Pugsley)
Nelson) wordt in Groot Brittannië de "luipaardorchis" genoemd. De bloemen van deze variëteit
hebben door de band genomen een meer uitgesproken liptekening die soms uit lusjes bestaat
en bladeren die duidelijk gevlekt zijn met ringvormige vlekken die eigenlijk meer weg hebben van
jaguarvlekken dan die van een luipaard. Men kan
deze variëteit lokaal aantreffen in het zuidelijk

deel van Engeland, nagenoeg steeds

in

het

gezelschap van D. praetermissa en D. fuchsii
De vraag stelt zich of iunialis niet het resultaat is
van een hybridisatieproces of een introgressie
met de Gevlekte (bos)orchis D. fuchsii' Deze
soort wordt immers ook wel eens aangetroffen

met gestreepte bladeren en hybriden met D.
fuchsii hebben vaak ringvormige vlekken.

Populaties met uitsluitend iunialis-planten - dus
zonder val praetermissa of D. fuchsii - zouden
naar verluidt bestaan, maar in Engeland is dit nog
niet waargenomen door de auteur.
Desalniettemin weerlegt zulks geenszins de
hypothese, vermits het wel vaker voorkomt dat
een hybridenzwerm in een bepaalde biotoop
35

overleeft terwijl de ouders ofwel zijn verdwenen
ofwel opgeslokt zijn door de hybridogene populatie. Het verheffen van jun¡atis tot subspecies is
wegens het ontbreken van een isolatiemechan¡sme n¡et aan de orde.

D. majalis komt op
bepaalde plaatsen werkelijk talrijk voor, en was
op het ogenblik van ons bezoek aan hel einde
van zijn bloeiperiode gekomen. Dit was voor ons
dan ook een belangrijk determinatiekenmerk.

O

D. praetermissa subsp. praetermíssa is vooral

Démares, Michel (1997): Aflas des Orchidées
sauvages de Haute-Normandie. Elbeuf, SFO Groupement Normandie.

De Gevlekte rietorchis bezit dezelfde ecologische
voorkeuren als de Rietorchis en komt in gemengde populaties vool maar steeds in kleiner
aantal dan de normale vorm. Werd op minstens
drie groeiplaatsen ontdekt in de omgeving tussen
Rouen en Le Havre.

O Watkin,

-

Pierre (1997): Les Orchidées du Nord
Pas de Calais.

http://www.univ-lillel.frlorchid/mnu orch.fr/
1

997

De Gevlekte rietorchis komt hier en daar voor in
het aangehaalde gebied.

Samenvatting
Ondanks het slechte weer, waardoor het bezoek

aan dit prachtige duingebied korter was dan
voorzien, mogen we stellen dat we ons een vrij
goed beeld hebben kunnen vormen van de aanwezige populaties orchideeën.
ln de hierboven beschreven vegetaties komen de
verschillende soorten alle zonder uitzondering
sterk naar voren. Het is enkel daar waar gradiënten ontstaan dat hybridenzwermen steevast aan-

wezig zijn.
D. incarnata is hier zeldzaam maar de soorl is erg

stabiel qua habitus. D. maculata vonden we
slechts op één plek maar alles ziet er naar uit dat
deze soort zich hier talrijker zal weten te vestigen.

Er is ten eerste de geschikte biotoop en ten
tweede kan introductie plaatsvinden vanuit het

36

nabijgelegen Kooibosch.

langs de wandelpaden erg talrijk te noemen wat
ons inziens te maken heeft met de gradiëntsituaties die langs de paden zijn ontstaan (vochtigdroog en zuur-basisch). Wat ons wel trof, is het
massale voorkomen van de vaL junialis. Normaal
treft men binnen gemengde populaties hoofdzakelijk ongevlekte planten aan. Hier was de verhouding echter omgekeerd en vonden we slechts
een tiental var. praetermlssa en honderden var.

junialis. De massale aanwezigheid van

de
Gevlekte rietorchis blijft dan ook een eigenaardig

gegeven. De gelijkenis tussen deze variëteit en
de hybride tussen Rietorch¡s en Bosorchis (D.
xgrandis) doet toch enigszins vermoeden dat de

Gevlekte rietorchis wel eens een produkt zou
kunnen zijn van een ingewikkeld hybridisatieproces, wat tot uiting komt in de veelvormigheid van
deze plant. Dit is echter niets nieuws, vermits
sommige auteurs D. praetermissa sensu latu
beschouwen als een hybridogene plant, ontstaan
uit D. incarnata en D. majalis.
Rest ons nog even te benadrukken dat ook in de
Flora van Nederland van van der Meijden melding

wordt gedaan op blz. 626 van hybridenzwermen
tussen de Brede orchis en de Rietorchis, ook al

worden daar beide orchideeën behandeld als
ondersooden van elkaar.

Deelnemers: Jan Jonker, Dirk Kapteyn den
Boumeester, Jos Ketelaar, Ruud Knol, peter
Molenaar, Walter van den Bussche en Joop
Verburgh.
Begeleiding:
Lucien Knol

-
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Epipactis phyllanthes G.E. Smith, uitsluitend een
Atlantische soort?
Jacques Kleynen

Samenvatting
E. phyllanthes wordt algemeen beschouwd als
een Atlantische sood. Op het Europese vasteland

is ze op zeer geringe hoogte te vinden in de duinen of duinvegetaties aan de noordelijke kust van
Spanje, langs de Atlantische kust van Frankrijk, in

Der Fund von E. phyllanthes in der Umgebung
von Bourdeaux (Frankreich, Deparlement Drôme)
in einer Höhe von 620 m bildet eine Ausnahme
von dieser Regel. Der Autor beschreibt die
Pflanze und ihren Biotop. Mil diesem Fund hat
sich unsere Kenntnis der Verbreitung dieser
unauffälligen Ad etwas vermehft.

Denemarken en in België. Een vondst van E
in Frankrijk in het departement
Drôme op 620 m hoogte vormt hierop een duidelijke uitzondering. De auteur geeft een uitgebreide beschrijving van de planten en de biotoop.
Met deze vondst is de verspreiding van E. phyllanthes iets duidelijker geworden.

phyllanthes

Summary
E. phyllanthes has always been considered as an
Atlantic species. On the European continent one
can find the plant in the dunes or in dune plantation on the north coast of Spain, along the French
Atlantic coast, in Denmark and in Belgium. The
discovery of E. phyllanthes in France in the
department Drôme at a height of 620 m is an
exception to the rule. The author describes the

plant and its biotope. With this new data our
knowledge of the range of distribution of E. phylIanthes has been enlarged.

Zusammenfassung
E. phyllanthes wird allgemein als eine atlantische

Art betrachtet. Auf dem europäischen Festland
kann man diese unauffällige Orchidee zwischen
Kriechweiden oder in offenen Niederwaldern an
der Nordküste Spaniens finden, an der französischen Atlantikküste, in Dänemark und in Belgien.
38

Epipactis phyllanthes.

Biotoop wegrand Bourdeaux, 28 juni 1998

Eunoncns 12,2000

Résumé

soort vergemakkelijkt. Ioch bleef de sood lange

tijd onopgemerkt of oninteressant. Getuige

longtemps considéré comme
une espèce d'une répartition atlantique très morcelée, du Nord-Ouest de I'Espagne, le long de la
côte atlantique française, au Danemark et en
Belgique (limité à la région bruxelloise). E. phyltanthes pousse dans les dunes ou les dunes
boisées des pins ou hêtraies, dans les broussailles, de mi-ombre à faible lumière.

E. phyttanthes a été

La découverte des sites d'E. phyllanthes aux
environs de Bourdeaux et le Poët-Célard (France,
département Drôme) à une altitude de 620 m est
exceptionnelle. L'auteur décrit la plante et son
biotope. Ces nouvelles données précisent

répartition

d'8.

phyllanthes

du

la

continent

européen.

Inleiding
Op 20 juni 1997 trof ik in de omgeving

van

Bourdeaux ( Frankrijk, departement Drôme ) op
een hoogte van ongeveer 620 m een twintigtal
planten van E. phyllanthes aan (zie afb. 2 op pagina 29). De bloemen waren nog volledig in knop.

lk heb het gebied in 1998 en 1999

nogmaals

bezocht maar dan midden/eind juli. ln de omgeving van le Poët-Célard werden nog twee groeiplaatsen gevonden (zie afb. 1 op pagina 29). Het
voorkomen op deze, voor E phyllanthes onge'

wone hoogte, en het feit dat de groeiplaatsen
zich hemelsbreed op meer dan 500 km van de

Atlantische Kust en op ongeveer '140 km van de
Middellandse Zeekust bevinden, vormen de aanleiding tot dit artikel.

Verspreiding van Epipactis phyllanthes op het
Europese vasteland

E.

phyllanthes wordt beschouwd

als

zondering.

De uitgebreide beschrijving van E. phyllanthes
door Young (1952) heeft het determineren van de

12,2000

thes (P Delforge 1997; A.N. Faurholdt, H.

E'

Pedersen & S. G. Christiansen 1998; P. Devillers
& J. Devillers-Terschuren 1999) staat de laatste

E

phyllanthes (bestaande uit
a/bensls, E. persica, E. gracilis, E' phyllanthes'
E. confusa, E. troodi, E. cretica, E. fageticola)
sterker in de belangstelling,

jaren de groep

E

Denemarken:

E. phyllanthe.s werd gezien als een soort

die
alleen in Groot-Brittannië voorkwam. Young heeft
met een tweetal vondsten van E. phyllanthes in
Denemarken de aanwezigheid van de soott op
het Europese vasteland vastgesteld (Young 1 953,
1962, 1970). ln het arlikel van Young (1953) werden de Deense E. phyllanthes-populaties als E
confusa beschreven. Als locus classicus werd
een populatie op Oost-Funen gekozen. Later
beschrijft Young ook nog een tweetal populaties
als E. phyllanthes var. pendula. Door een aantal
auteurs (o.a. Lundqvist, 1966 en Claessens &
Kleynen 1999) wordt echter betwiifeld of E con-

fusa als een aparte soort moet

worden
beschouwd. A.F. Faurholdt et al. (1998) hebben
na uitgebreid veldonderzoek vastgesteld dat E
confusa een synoniem is van E phyllanthes en
dat de laatste naam de voorkeur verdient.
Van E. phyltanthes is in Denemarken een aantal
kleine populaties bekend, de bloeitijd is midden
juli. De soort heeft een voorkeur voor schaduwrijke, relatief vochtige beukenbossen op voedsel-

rijke, vaak kalkhoudende bodem. Ook

in

Denemarken is de soort zeldzaam. Een uitgebreid en actueel overzicht van de vindplaatsen
van E. phytlanthes in Denemarken is te vinden in
A. F. Faurholdt et al. 1998 (p. 55-56).

een

Atlantische soort met een zeer beperkt verspreidingsgebied. Ze is o.a. in beperkte aantallen te
vinden aan de Atlantische kust van Frankrijk en
Spanje en in Denemarken. Ze groeit bij voorkeur
in de duinen of in duinvegetaties met naaldbossen. De vindplaats in België vormt hierop een uit-

EuRoRcHrs

het

aantal artikelen dat gewijd is aan o.a. E. phyllan-

België:

Bruno Chaumont ontdekte in 1982 in het
te Brussel een groeiplaats van

Zoniënwoud

E. phyllanthes. Een tweede vondst, niet ver van

de eerste verwijderd, werd gedaan in

19BB

(Coulon 1989). De beide groeiplaatsen, de enige
in de Benelux, bevinden zich op ongeveer 120

km van de Belgische Noordzeekust op

een

hoogle variërend van 50 tot ongeveer 120 meter.
39

Ze vormen qua (hoogte)ligging en biotoop

een

duidelijke uitzondering op de regel. Alle planten
van beide groeiplaatsen worden tot de var. dege-

nera D. P. Young gerekend (Chaumont 1984;
Claessens & Kleynen 1991 , Delforge 1994, 1996;
Devillers & Devillers-Terschuren 1999) .

Frankrijkl
Seded geruime tijd werden in Frankrijk Epipactis-

planten die groeien

in duinvegetaties en

die

kleine bladeren en hangende, geel-groene bloe-

men hebben, aangezien voor Edunensls of
Helleborine viridiflora. Het feit dat deze planten
als Edunensis, E.leptochila ssp. dunensr's of
E.helleborine ssp. dunensls of H. viridiftora
beschreven zijn, geeft de moeilijkheden omtrent
een juiste determinatie al aan. Het is niet gemakkelijk om aan de hand van herbariumexemplaren
de oudste vindplaatsen van mogelijke E. phyt/anfhes-planten in kaart te brengen.
Momenteel wordt E phyllanthes o.a. aangetrof-

fen in de departementen Gironde,

Charente-

Maritime, Vendée en Maine-et-Loire (Corbineau
1981 , Champagne 1985 en Delforge 1997).
Voor meer gedétailleerde gegevens omtrent de

groeiplaatsen

in

Frankrijk zie: Delforge 1997,

(p.228-238 en p. 253).

Algemene kenmerken van
Epipactis phyllanthes
De orchideeën van de groep E. phyllanthes, in de
breedste zin van het woord, zijn meestal direct

herkenbaar aan het overheersende groene karak-

ter van de totale plant en de hangende bloemen.
Namen als Grünblütige Stendelwurz, Epipactis à
fleurs pendantes en Nikkende Hullæbe getuigen

hiervan.

Epipactis phyllanthes
Le Poët-Célard, 16 juli 1999

Spanje:
ln 1984 werd er voor het eerst melding gedaan
door Aedo et al. van een vindplaats met moge-

lijke

E

phyllanthes-planten

in de buurt van

Santander aan de noordelijke kust van Spanje.

De planten werden een jaar later

door

C. Nieschalk en K. P Buttler als E. phyltanthes
beschreven (Delforge
40
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997).

Iot nu toe heb ik groeiplaatsen

in

Denemarken, België (Brussel) en Frankrijk (île
d'Oléron en omgeving Bourdeaux) bezocht. eua
habitus is E. phyllanthes nogal variabel, maar alle
door mij waargenomen planten vertoonden de
volgende gemeenschappelijke kenmerken:
o tamelijk forse plant met een hoogte variërend
van 15 tot ongeveer 50 cm
o de gehele plant heeft een overheersende
groene, geelgroene tot diepgroene kleur
o stengel: slank tot krachtig, recht opgaand en
onbehaard, naar de top van de bloeiaar toe
zwak donzig behaard
o bladeren: klein ( lengte x breedte: 1,9-5,8 cm
x 1-3.2 cm), ovaal tot langwerpig toegespitst:
aantal bladeren variërend van 2 tot Z, ver van
elkaar staand (2,5-7.5 cm):
o bladrand: iets gegolfd, voorzien van papillen,
die min of meer onregelmatig verdeeld zijn
EuRoncHrs

12,2000

bladranden Epípactís phyllanthes
vergroting 125 x

Le Poêt-Celard,
14

juli

1999

Le Poët-Celard
14

juli

19-o9

Bourdeaux
14

¿
L

J

\

lr

juli

1999

Bourdeaux

!

14

¡.

juli

1999

a

/ ì\

l
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13

juni 1995

île d'Oleron
13

juni 1995

Brussel
17
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o
o
o
o
o

onderste bracteeën veel langer dan vruchtbeginsel
bloeiaar tot ongeveer 17cm lang, dichtbloemig
tot meer losbloemig, bloemen min of meer
naar één kant toe gericht, met 4 tot 30 bloemen
bloemen meestal hangend, van bijna volledig
gesloten tot klokvormig geopend (zeer variabel kenmerk)

sepalen/pelalen groen tot geelgroen, toegespitst: petalen iets kofter dan sepalen
epichiel wit tot wit-roze, driehoekig, normaal
langer dan breed, recht vooruitstekend tot min

of meer gebogen en aan het uiteinde iets

o

teruggeslagen, randen iets omhoog gebogen,
calli zwak tot duidelijk aanwezig
hypochiel komvormig, wit/groen, niet
geaderd, nektarproduktie

o

stempel sterk teruggeslagen tot schuin staand

t.o.v. bloemas; bovenste stempelrand teruggeslagen
anthere gesteeld tot sterk gesteeld, snel bruin
wordend
polliniën zeer loskorrelig tot min of meer com-

o
o

pact

o
o
o
o

viscidium rudimentair aanwezig of afwezig,
zelden functionerend (E. phyllanthes wordt
beschouwd als een autogame soort).
bloemsteeltje, geel-groen, vrij korl, kaal tot
zwak donzig behaard
vruchtbeginsel, groen, hangend, sterk gezwollen, kaal tot zwak donzig behaard; blijft t.o.v.
bloem zeer lang fris groen, verwelkt pas als
het zaad volledig uitgerijpt is.
bloeitijd beginnend half juni (île d'Oléron) tot

eind juli (departement Drôme, België

en

Denemarken)

ïabel 1. Epipactis phyllanthes G.E.Smith
/ le Poét Célard (dépt. Drôme)
Gemiddelden van 3 populaties (.)

Bourdeaux

N=27

Zoniênwoud, Brussel
Populatie Tervurense Steenweg (.-)
N=35

n

mtn-

max.

n

mtn.

max.

Hoogte plant

35 cm

21 cm

54 cm

22,7 cm

13,5 cm

47 cm

Lengte bloeiaar

5,5 cm

2cm

9cm

6,6 cm

2cm

17 cm

Aantal bloemen

7

1

15

7,5

1

26

Aantal bladeren

4

2

t)

4,2

2

7

Afstand grond-1e blad

13,5 cm

7cm

24 cm

3,6 cm

0cm

8cm

Lengte 1e blad

2,8 cm

2,2 cm

4cm

Breedte 1e blad

1,7 cm

1cm

2,2 cm

Lengte 2e blad

4,3 cm

2,5 cm

5,8 cm

3,4 cm

Breedte 2e blad

2,2 cm

1,6 cm

2,8 cm

1,7 cm

Grootste internodium

4,6 cm

2.5 cm

7,5 cm

Lengte 4e bractee

'1

.5 cm

0,9 cm

1,9 cm

.1

,9 cm

5,5 cm

1cm

3,2 cm

vergelijking groeiplaatsen depadement Drôme (Frankrijk) en Zoniënwoud in Brussel (België)

*

Gegevens M. en J. Kleynen (199S,1999)
** Gegevens uit: P.
Devillers en J. Devillers-Terschuren (1999 p.316)
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Kenmerken Epipiacthys phyllanthes van de

bosschages. Hii wordt vooral aangetroffen

'l)
Drôme (zie ook tabel

duinvegetaties met kruipwilg en naaldbossen op
een hoogte variêrend van zeeniveau tot 10 - 15

De planten van het depadement Drôme passen
volledig binnen bovenstaande beschrijving van E

meter.

phyttanthes. Alle planten hebben de karakteristieke groene, geelgroene tot diepgroene kleur.
De stengel is echter meer dun dan krachtig,
onbehaard aan de onderkant, naar de top toe

zwak donzig behaard. Van een aantal planten ls
de onderkant van de stengel (tot aan het eerst
schubachtig blad) zwak paars gekleurd. Er is een
grote afstand tussen grond en eerste blad. De
planten maken een slanke indruk omdat ze hoog
van de grond staan. De kleine bladeren hebben
iets gegolfde bladranden en de bladrand is voorzien van papillen.
De bloemen zijn altijd hangend, ongelijkmatig
verdeeld, vaak op een kluitje en naar één kant toe
gericht, zeer weinig tot niet geopend. Ze verwelken zeer snel.
Het vruchtbeginsel is snel opgezwollen, voorzien

van opvallend dikke ribben. Door de dikke
vruchtbeginsels lijken de planten topzwaar.
Epichiel en hypochiel zijn te onderscheiden.
Tussen beide delen is een ruime doorgang. Het
epichiel min of meer driehoekig, recht vooruitstekend tot iets gekromd, voorzien van zwakke calli.

Het hypochiel is komvormig, niet geaderd.

De

rand van het hypochiel is wit van kleur, het binnenste van het hypochiel is groen. Er wordt nectar geproduceerd.
Het viscidium is rudimentair aanwezig of volledig
afwezig en niet functioneel. De bovenste stempelrand is sterk teruggeslagen, de polliniën loskorrelig. De anthere verdroogt snel, is sterk
gesteeld en naar voren geschoven.
E. phyllanthes van de Drôme is 100 % autogaam'
De bloeitijd ligt in de tweede helft van juli.
De tabel geeft een vergelijking van de populalies
in de Drôme met de populatie van Brussel. Beide
biotopen en populaties veftonen veel overeenkomsten.

Waar komt E. phYllanthes voor?
E. phyttanthes gedijt goed op kalkgrond en groeit

op karakteristieke plaatsen als kalkrijke
schaduwrijke, halfopen bossen, bosranden en

vaak

EuRoRcHts
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De groeiplaats in België is hierop een duidelijke

uitzondering. Het Zoniënwoud, gelegen in de
hoofdstad Brussel op een hoogte variërend van
70 tot 110 m, is in zijn geheel genomen een
gemengd beuken-eikenbos van het type FagoQuercetum. E. phyttanthes groeit op een tweetal
plaatsen, waar kalkrijk zand aan de oppervlakte
komt. Het is een zeer zeldzame verschijning in
het Zoniënwoud. De planten staan op humusrijke

grond in een laag dode bladeren, op zeer scha-

duwrijke plaatsen uitsluitend onder beukenbomen. Alleen vlak langs de doorgaande weg

staan ze meestal op de kale grond omdat door
het voorbijrazende verkeer de bladeren worden
weggeblazen. De schaarse onderbegroeiing
bestaat uit Klimop (Hedera helix) en Groot heksenkruid (Circea lutetiana)' Andere orchideeën
worden in de directe nabijheid niet aangetroffen'

Epipactis phyllanthes in de Drôme

De groeiplaatsen in de Drôme, omgeving

Bourdeaux en le Poët-Célard, vertonen veel overeenkomst met die van Brussel. Behalve de afwijkende hoogte (t 620 m) treffen we E. phyllanthes
ook in de Drôme hoofdzakelijk aan langs wegran-

den, in greppels en langs de randen van en

in

oude schaduwrijke beukenbossen met zeer weinig ondergroei. De grond bestaat uit een tot 20
cm dikke laag humus bedekt met een dikke losse
laag dood bladmateriaal, ideaal voor vochtregulatie. Bij het opschonen van de greppels is in
1999 een tiental planten verdwenen.
Op de groeiplaatsen treffen we naast Gewone
beuk (Fagus sylvatica) o.a. ook Haagbeuk
(Carpinus betulus\, Es (Fraxinus excelsior) en
Gewone of zomereik (Quercus robur) aan.
De schaarse ondergroei bestaat naast Gulden
sleutelbloem (Primuta vens), Bosaardbei (Fragaria
vesca), Klimop (Hedera helix) en Braam (Rubus
saxatills) uit Meidoorn (Crataegus monogyna) en
opslag van Beuk (Fagus sylvatica), Haagbeuk
(Carpinus betutus) en Es (Fraxinus excelslor).
Naast E phyttanthes kun je er, in legenstelling tot
de groeiplaats in België, vele andere orchideeën
aantreffen; Cephalanthera damasonium, C' rubra,
43

Dactylorhíza fuchsii, E. atrorubens, E. microphylla, E. helleborine, E. muelteri, Neottia nidusavis, Limodorum aborl¡vum, Listera ovata, Orchis
apifera en O. mascula.
Met de vondst van E. phyllanthes in het departement Drôme is het verspreidingsgebied van
E. phyllanthes weer iets beter in kaar.t gebracht.
Verdere bestudering van deze interessante soort,
zijn variatiegrootte en biotopen is noodzakelijk.
Dit adikel zet hopelijk meer orch¡deeënliefhebbers aan tot het gericht zoeken naar ,,this overlooked species".
Bij deze dank ik Ruud Wielinga voor de foto's van
de bladranden, Jürgen Reinhardt voor de vertaling van het artikel van A. F. Faurholdt et al. en
Jean Claessens voor het kritisch doorlezen van
het manuscript.
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Een vondst van Orchis sancta op Kreta
Marijke en Jean Claessens

At the end of April 2000, an important population
o'Í Orchis sancta was found on Crete. Until now
there were only few records o'i Orchis sancta

is Kreta weliswaar ook opgenomen, maar nog in
1979 werd deze vermelding door Künkele afgedaan als een vergissing. Baumann en Künkele
(1 982) plaatsen Kreta dan ook buiten het verspreidingsgebiedv an O. sancta. ln 1987 werd
voor het eerst melding gemaakt van een vondst

place, accompanying flora and the characteris-

Schneider

Summary

habitats on Crete. After discussing previous
reports, the authors comment on the growing

van O. sancta op Kreta (Schneider, 1987). Er werd
toen slechts een plant gevonden. ln 1989 vond

op dezelfde plaats behalve

twee

tics of O. sancta.

exemplaren van O. sancta ook nog twee hybriden
met O. coriophora.

Zusammenfassung

De groeiplaats van Orchis sancta

Ende April 2000 wurde eine wichtige Population

Ook na de eerste melding werd O. sancta maar
zeer sporadisch gevonden op Kreta. Alle vindplaatsen liggen in Oost-Kreta, waarbij nooit meer
dan drie planten gevonden werden.
Groot was dan ook onze verrassing, toen wii op
29 april 2000 een populatie van 12 planten vonden in de heuvels in Oost-Kreta. De eerste twee
exemplaren, die we vonden, waren nog in knop
en vielen op omdat de bloeiaar veel lichter was
dan de ook in knop en al gedeeltelijk in bloei
staande exemplaren van O. coriophora ssp. fragrans. Deze twee planten sÌonden in de maquis.
De andere planten stonden in een extensief
bewerkte olijf boomgaard.
Dat dergelijke ruderale, door de mens bewerkte
standplaatsen, mits niet intensief bewerkt, toch
zeer rijk aan orchideeën kunnen ziln, bewijst de
lijst van gevonden orchideeën: Ophrys lutea, O.
apifera, O. bombyliflora, O. mammosa, O. iricolor,
O. cretica, Orchis italica, O. quadripunctata, O.
collina, Barlia robertiana, Serapias neglecta ssp'
oríëntalis, S. vomeracea ssp. laxiflora, S' parviflora, Anacamptis pyramidalis en de hybride
Ophrys cretica x O. mammosa.
De begeleidende flora bestond uit de volgende
soorlen: Salvia fruticosa, Asphodelus aestivus,

der auf Kreta äußerst seltenen Orchis sancta
gef unden. Nach Diskussion der früheren
Beschreibungen

Standort,

die

und Funde wird über den

Begleitflora sowie weitere

Charakteristiken von O. sancta berichtet'

Samenvatting
Eind April 20OO werd een belangrijke populatie
van de op Kreta zeer zeldzame Orchis sancta
gevonden. Na discussie van eerdere beschrijvingen en vondsten wordt ingegaan op de groeiplaats, begeleidende flora en verdere karakteristieken van O. sancta.

Inleid ing
Orchis sancta (zie pagina 21) is een Oost-

Mediterrane soorl, die voorkomt op de GrieksKleinaziatische eilanden, Rhodos, Cyprus,
Turkije, Syrië, Libanon en lsraë|. Het voorkomen
van deze soort op Kreta is pas sinds kod bekend.
Op het verspreidingskaartje van Landwehr ('1977)
EunoRcnrs
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Bellardia tr¡xago, Orobanche ramosa, phagnalon
graecum, Muscari comosum, Tragopogon sinuafrs, Nofobasis syriaca, Helichrysum stoechas,
Asferscus spmosus, Ornithogalum narbonense,

Alibertis, C & A. (1989): Die wilden Orchideen Kretas. Eigen u¡tgave, lraklion

Oxalis pes-caprae en Trifolíum stellar¡a.

Antonis,

O. sancta is een van de laatst bloeiende Orchissoorten op Kreta. Ten tijde van het begin van zijn
bloeiperiode, eind april, zijn de meeste orchidofielen al weer vertrokken, omdat hun belangstelling voornamelijk uitgaat naar de vroegbloeiende
Ophrys-soorlen. Het zou ons dan ook niet verwonderen, als bij gerichte zoekacties nog meer
groeiplaatsen van deze zeldzame orchidee
gevonden zouden kunnen worden. ln de heuvels
van Oost-Krela zijn zeker nog meer geschikte
biotopen voorhanden.
O. sancta is goed aangepast aan de late bloeitijd:
ten tijde van de bloei zijn de bladeren al geheel of
gedeeltelijk verdord. Over de zaadvorming zijn
geen gegevens bekend, maar het lijkt aannemelijk dat dit ook heel snel gaat, zodat de cyclus voltooid is voordat de grote droogte op Kreta begint.

De soort onderscheidt zich duidelijk van O,
coriophora ssp. fragrans door de grotere bloemen, de langere en lossere bloeiaar, vorm en
kleur van de bloemen en de naar voren gekromde spoor. Hoewel in de direcle omgeving van de
populatie van O. sancfa vele exemplaren van O.
coriophora ssp. fragrans stonden, vonden we
geen hybride van deze soorten. De bloeitijd van
beide soorten is op Kreta, in tegenstelling tot
andere groeiplaatsen, praktisch gelijk.
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Die Orchideen der Nordeifel
Angelika und Heinz Baum

Summary

Samenvatting

The authors describe the different landscapes of
the Eifel and give details of the species of orchìds

ln dit artlkel wordt de orchideeënfìora van

that have been found in the area. Due to the

variation in height, climate and composition of
the soil 35 species of orchids are at home in the
Eifel. The changes in conservation of woods,
agriculture, road construction and urbanisation
have caused a decline in the numbers of biotops
and numbers of orchids. By the efforls of the
federal government and private organisalions
there is an active policy in the Eifel to restore the
orchìd habìtats and to reintroduce former ways of

het

noordelijke deel van de Eifel beschreven. Het
gebied wordt gerekend tot de middelgebergtes,
200-600 m hoog. Door geologische processen

heeft de bodem in het gebied een gevarieerde
samenstelling, verder zorgt het verschil ln de
hoeveelheid neerslag (550-1200 mm/j) voor de
nodige variatie in de flora. Het hedendaagse
kleinschalige landschap is het resultaat van eeuwenlang menselijk handelen.

conservation.
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lnleiding

De oorspronkelijke begroeiing van de

Eifel
bestond uit loofbossen met vooral veel beuken.
Het beukenbos dat op kalk groeit, herbergt vaak
kalkgraslanden, het eiken-beukenbos op zure

grond wordt afgewisseld met heide en borstel48

grasgemeenschappen. ln de Eifel groeien 36 van
de 60 in Duitsland voorkomende soorten orchideeën. Op de verspreidingskaart is duidelijk te
zien dat bepaalde delen rijker aan orchideeën zijn
dan andere delen. Die rijke groeiplaatsen zijn de
z.g. Kalkmulden - kalkdalen, de bodem van die
Eunoncurs
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dalen bevat veel kalk. Naast het feit dat er in deze

bossen aangeplant en deze bossen beslaan nu

Helaas is door huizen- en wegenbouw veel verloren gegaan. Op een gegeven moment is inge-

(Goodyera repens) is de kensoott voor deze
naaldwouden. ln de randen van de dennenbossen vinden we de Bergnachtorchis (Platanthera
chlorantha) en soms de Vliegenorchis (Ophrys

dalen veel orchideeën groeien, zijn ze ook
bekend vanwege hun rijkdom aan fossielen.
zien dat de teruggang van de orchideeën tot

ca. 60%o van het bosareaal. De Dennenorchis

staan gebracht moest worden. Oorspronkelijke
biotopen van orchideeën werden tot natuur-

insectifera).

gebied verklaard, waarna de vegetatie aan zijn lot

Beekdalen
Een goed voorbeeld van het kleinschalige landschap met veel verschillende biotopen is het
Lamperlsbachtal (beekdal). Hier werden door de

werd overgelaten. Later kwam het inzicht dat dit
niet de juiste werkwijze is om orchìdeeën te
behouden. Door de natuurlijke successie verdwenen de orchideeën. Nu probeerl men de terreinen op de ouderwetse manier te beheren en zo

het voortbestaan van de leefgemeenschappen
van de orchideeën veilig te stellen.
Bossen
Orchideeën blijken zich zeer goed thuis te voelen

in het natuurlijke soortenrijke, warmteminnende
beukenbos. De kensoort voor dit bos is het Bleek
bosvogeltje (Cephalanthera damasonium), zie
pag. 85, 1. Deze soott komt er relatief veel voor'
Ook de andere Cephalanthera-soorten, zoals het
Wit bosvogeltje (C. longifolra) en het Rood bosvogeltje (C. rubral worden in deze bossen aange-

troffen. De laatste sooden zijn veel zeldzamer
dan het Bleek bosvogeltje. ln Duitsland hebben
de verschillende orchideeënwerkgroepen het
Rood bosvogeltie uitgeroepen tot de orchidee
van het jaar 2000.
Zodra de Cephalanthera-sooden uitgebloeid zijn,
beginnen de Epþactis-soorten in bloei te komen'

Hoewel E. helleborine geen echte bossoot't

is,

kunnen we hem er wel aantreffen net als E' muel-

/eri. Niet veel later volgen dan E. leptochilla en
E. microphylla. De laatste twee sooden zijn onop-

vallende verschijningen en ziin zeldzaam. Verder
groeit er nog E. purpurata, die opvalt omdat ze
vaak grote pollen vormt.

ln

sommige jaren bloeit

er de Spookorchis

(Epipogium aphyllum), een orchidee zonder blad-

groen en zonder bladeren. ln de bossen komt
nog een orchidee voor die ook volledig afhanke-

lijk is van zijn schimmel, t.w. het Vogelnestje
(Neottra nidus-avis).
Op een gegeven moment zijn in de Eifel dennenEuRoncurs
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mens door ontginning van het oorspronkelijke

orchideeënrijke beukenwoud kalkgraslanden
geschapen. Later zijn die beplant met dennen.
Nu worden deze dennenbossen met loofbomen
doorgeplant. Als de dennen geoogst worden,
nemen de loofbomen hun plaats in. Op die
manier neemt het loofbosareaal weer toe, waar
de bosorchideeën weer van kunnen profiteren.
Open landschap
Bosjes, die verspreid in het landschap staan, vervullen een belangrijke rol. We vinder er nogal wat

orchideeën, zoals b.v.

de

Mannetjesorchis

(Orchis mascula), de Purperorchis (Orchls purpurea) en de Bergnachtorchis (P/atanthera chlorantha). Orchideeën, die zowel in open gebied als
in licht beschaduwde bossen en struweelranden

voorkomen. Ook

de Bokkenorchis

(Himanto-

g/ossum hircinum) zoekt struweelranden op om
zich te beschermen tegen directe zon en wind.
De kalkgraslanden van de noordelijke Eifel, in het
bijzonder die waar jeneverbesstruiken zijn, vormen landschapselementen, die een hoge mate
van bescherming verdienen. Het gaat om weiden,
die oorspronkelijk met schapen en soms ook met
runderen werden beweid. De dieren vraten niet
aan de jeneverbessen , zodat omvangrijke kalkgraslanden me| Juniperus communis konden
ontstaan. lnmiddels zijn veel van de jeneverbes-

struiken gerooid en de kalkgraslanden afgebrand. ln het noorden van de Eifel zijn ze groten-

deels verdwenen. Aan het voorkomen

van

bepaalde plantensoorten zoals b.v. de Duitse

gentiaan, die wegens zijn bittere smaak door het
vee gemeden wordt, kun je nog zien of het land

beweid wordt

of

uitsluitend als hooiweide

in
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gebruik is. ln het open landschap groeien de
meeste orchideeënsooften van de noordelijke
Ëi'fel.Ze vinden hier de biotopen, die voldoen aan
hun specifieke eisen, zoals een droge plek op de
helling, een iets nattere standplaats in het dal,

veel zon op de zuidhelling, lichte schaduw en
bescherming tegen wind door bosjes. Hier
gedijen o.a. de Poppenorchis (Aceras anthropophorum) en het Hondskruid (Anacamptis pyramidalís\, zie pag. 85, 2.

Vele van deze zo attractieve groene landschappen ondergaan nu een soort opknapbeurl, waardoor het mogelijk wordt ze in beheer te nemen.
Voor de grotere natuurgebieden zijn beheersplannen opgesteld. Vaak betekent dat extensieve
beweiding door schapen van oude schapenrassen, maar men maakt ook gebruik van jonge runderen, paarden en Glanvieh (een typisch runderras van de Eifel). Op die manier worden schrale
weidegebieden, die bekend staan om massavoorkomens van het Harlekijntje (Orchis morio)
en de Mannetjesorchis (Orchis mascula), al 30
jaar gebruikt terwijl de natuurwaarden behouden

blijven. Het hooi van deze soortenrijke hooiweides vindt gretig aftrek.
ln hoger gelegen gebieden in de Eifel komen borstelgraslanden voor. ln deze graslanden groeien
b.v. Valkruid (Arnica montana) en verder zijn het
de enige groeiplaatsen in de Eifel van de Witte
muggenorchis (Pseudorchis al bi da).

Vochtige en natte weiden komen voor in
beekdalen. Dit zijn

de

bij uitstek geschikte groei-

plaatsen voor de Brede orchis (Dactylorhiza majalisl, zie pag. 85, 3. Tevens vinden we er de
Gevlekte orchis (Dacúylorhiza maculata). Omdat
beide sooden gezamenlijk voorkomen en hybridi-

seren, is het moeilijk geworden de planten te
determineren. Hetzelfde probleem doet zich voor
als de Rielorchis (Dactylorhiza praetermissa) en

Dactylorhiza sphagnicola met

andere
Dactylorhiza-soorten in dezelfde biotoop voorkomen. Heel vaak wordt de groeiplaats gedomineerd door hybriden, die blijkbaar beter aangepast zijn aan dle specifieke biotoop.
Kalkflachmoore
grond
50

-

laagveen op kalkrijke onder-

Vroeger werden ook de laagveenmoerassen in de
bergen door de boeren benut. Eenmaal per jaar
werd er gemaaid en het maaisel werd gebruikt als
strooisel in de stallen. Tegenwoordig bootst men
dit beheer na en worden de moerassen met de
hand gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd
omdat er geen nuttig gebruik meer van kan worden gemaakt. Verder wordt opslag van struiken

en bomen verwijderd, omdat die door verdamping zorgen voor het uildrogen van de moerassen. Als bepaalde soorten zoals Filipendula ulma-

na de overhand nemen, besluit men soms het
gebied, zelfs tijdens de bloeitijd van de orchideeën, te maaien. Als dit een enkele maal

gebeurt, wordt de populatie daar niet door
geschaad. ln deze moerassen kunnen grote
bestanden Moeraswespenorchis (Epipactis palustns) voorkomen (zie pag. 85, 4). Een bijzonderheid in deze moerassen is de Groenknolorchis
(Liparis loeselií) met een paar planten die niet elk
jaar bloeien.
Beheer

ïenslotte geven de schrijvers een uitgebreide
opsomming van instanties die zich in de Eifel
bezig houden met bescherming en beheer van de
natuurgebieden.

Einleitung
Dieser Bericht behandelt das Teilgebiet der Eifel,

das im Bundesland Nordrhein-Westfalen der
Bundesrepublik Deutschland liegt. lm Norden
läuft es in die Zulpicher Börde und die Rheinische
Bucht aus. lm Osten reicht das Areal bis an den
Rhein. lm Süden bildet der Lauf der Ahr in etwa
die Begrenzung, und im Westen ist die Landesgrenzezu Belgien mit dem Übergang in das Hohe
Venn die Abschlußlinie.
ln dieser Mittelgebirgslandschaft mit Höhenlagen
zwischen 200 und 600 m haben sich durch die
vielfältigen geologischen Strukturen des Ober-

flächenprofils (2.8. Grauwacke, Kalke, Buntsandsteine) und durch unterschiedliche klimatische Bedingungen mit Niederschlagsmengen
zwischen 500 und 1200 mm pro Jahr verschiedene Lebensräume ausgebildet. Die heutige
mosaikartige Landschaft ist erst durch die jahrhundertelange antropogene Nutzung entstanden.
EuRoncsrs
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Vor ca. 2000 Jahren war dieser Landschaftsteil
meist von Laubmischwäldern mit einem hohen
Anteil Buchen bedeckt. Diese Wälder waren als
dominanter Biotop-Typ naturgemäß deutlich

als die heutige

vielgestaltige
Kulturlandschaft. Durch forstliche Nutzung der

artenärmer

Wälder, Waldweide und Rodung zu Anbau- bzw.

Weideflächen entstand ein Landschaftsbild, in
dem sich die Artenvielfalt zu einem Maximum
etwa Mitte des 18. Jahrhunderts entwickeln
konnte. An Stelle der wärmeliebenden Buchenwälder über Kalk traten nun die sog. Kalkmagerrasen, und dort wo bodensaure
Buchenwälder bzw. Buchen-Eichenwälder wuchsen, entstanden Heiden oder Borstgrasrasen.
Auch Orchideen konnten im Laufe der Zeit als
seltene Schätze in diese von Menschen
geschaffenen und genutzten Gebiete einwandern
und dort heimisch werden.
Von den ca. 60 in der Bundesrepublik Deutschland vorkommenden Arten gibt es in diesem Teil
der Eifel 36 Arten. ln der VerbreitungsÜbersicht

erkennt man an einigen Stellen eine auffällige
Häufung von Orchideenarten. Diese Konzentrationen befinden sich in den sog. Kalkmulden
der Eifel. Die von Nordosten nach Südwesten
verlaufenden Mulden enthalten an der Obedläche

mittel- und oberdevonische, meist kalkige

Sedimentgesteine. Daraus läßt sich ablesen,
dass die meisten Orchideen kalkhaltige Böden

als

Lebensgrundlage bevorzugen. Diese
Kalksteine und Mergel sind u.a. auch für ¡hren

Reichtum an Fossilien bekannt.
Ältere Literatur und Herbarbelege zeugen von
noch größeren Artenzahlen. Durch eine
Nutzungsänderung und die lntensivierung der

Landwirtschaft kam es zu einem allgemeinen

Artenrückgang, der auch die Orchideen betraf.
So wurden z.B. wertvolle Standorte durch
Siedlungs- und Straßenbau oder Steinbrüche
und Tagebaue direkt vernichtet. Durch Düngung
und Entwässerung wurde eine Umwandlung der
Gebiete in intensiv genutztes Acker- oder
Grünland bzw. Nadelforste möglich' Unrentabel
erscheinende Flächen wurden nicht mehr bewirtschaftet und konnten so in der Folge verfilzen
und verbuschen.
Mit Einsetzen des Naturschutzgedankens hat
EuRoncuts
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man auch versucht Orchideenschutz zu betreiben. Gebiete mit größeren Orchideenvorkommen

wurden zu Naturschutzgebieten (NSG) erklärt

und dann sich selbst überlassen. Der Rückgang
der Arlen und lndividuen konnte auf diese Weise
nicht gestoppt werden - im Gegenteil - durch die
einsetzende Sukzession verschwanden weitere
Pflanzen.

Erst als sich die Erkenntnis durchsetzte, daß
Orchideen zur Flora weftvoller Biotope in einer
Kulturlandschaft gehören, begann man mit
Pflegemaßnahmen, die versuchten die alten
Nutzungsmethoden wieder aufzunehmen oder
zumindest in ihrer Wirkung zu ersetzen. Auf diese

Weise konnte der Bückgang der Orchideen-

populationen gestoppt werden bzw. eine nachhaltige Verbesserung der Bestandssituationen
erreicht werden. Der ursprünglichste Lebensraum
in der Eifel sind naturnahe Laubwälder.
Besonders gunstige Lebensbedingungen finden
Orchideen in den artenreichen, wärmeliebenden
Orchideen-Buchenwäldern. Cephalanthera
damasonium ist eine der Leitarten dieser Wälder
und dort relativ häufig anzutreffen. Wesentlich
seltener sind Cephalanthera longifolia und die
besonders attraktive Cephalanthera rubra. Das
Rote Waldvögelein wurde von allen Arbeitskreisen Heimische Orchideen in Deutschland zur
,,Orchidee des Jahres 2000" proklamiert. Mit dem

Abblühen der Cephalanthera-Arhen beginnt die
B lütezeit der u ntersch ied ichen Epipacfls-Arten.
Epipactis helleborine, die häufigste WespenI

orchis, ist zwar keine reine Waldorchidee, kommt

aber ebenso wie Epipactis muelleri dort

vor.

Epipactis purpurata wächst gern in Gruppen und
bildet dann häufig regelrechte Sträuße. Epipactis
Ieptochila und Epþacfrs microphylla sind dagegen relativ unscheinbar und nur recht selten
anzutreffen. Eine ganz besondere Rarität, die
auch nicht jedes Jahr zur Blüte kommt, ist

Epipogium aphyllum

-

eine Orchidee ohne

Blattgrün (Chlorophyll) und ohne Laubblätter.
Neben der Widerbarl die zweite in der Nordeifel
vorkommende Orchideenart ohne Laubblätter
und fast ganz ohne Chlorophyll ist Neottra nldusavls. Die Vogelnestwurz ist allerdings nicht nur in
Buchenwäldern weit verbreitet und relativ häufig
anzutreffen.

Mit der

Einführung

der

erlragsorientierten
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Forstwirlschaft wurden auch Nadelhölzer wie
Fichten und Kiefern angepflanzt. Sie machen
heute etwa 60% des Waldbestandes aus.
Während Fichtenforste extrem artenarm sind auch wenn sich hier vereinzelt Orchideen wie

Aufgabe als Refugium für lnsekten und Vögel

Cephalanthera damasonium oder auch Neottia
- sieht der Bestand der
Bodenvegetation in Kiefernforsten aufgrund weiterer Pflanzabstände und der damit höheren
Lichtdurchlässigkeit etwas besser aus. Goodyera

mit in den landwirtschaftlich-kulturellen Kreislauf

nidus-avis zeigen

repens, Kriechendes Netzblatt, wurde

als

Kennarl der Kiefernwälder auf diese Weise in die
Nordeifel eingeschleppt. Auch die oben erwähnten Epipactrs helleborine, Epipactis mueller¡ und
Cephalanthera damasonium kommen dort vor.
Ebenso fühlt sich Platanthera chlorantha wohl,
und an besonders günstigen Stellen wächst auch

Ophrys insectifera. Sie könnte allerdings ein
Relikt aus der ZeiT sein als der Kiefernforst noch
ein Offenlandbiotop war.

Ein Beispiel für das Entstehen unterschiedlicher
Lebensräume durch unterschiedliche Nutzung ist
das Lampertsbachtal. Hier wurde ein Ïeil der von
Menschen geschaffenen KalkmagerrasenFlächen, die er einst aus dem Orchideen-

Buchenwald gerodet hatte, später mit Kiefern
aufgeforstet. Heute läßt s¡ch an diesen Flächen
eine aktuelle Veränderung im Sinne des
Naturschutzes ablesen. Der derzeitige Kiefernbestand ist mit Laubhölzern (vorwiegend Buche)
untedorstet, so daß nach der Ernte der Kiefern
die Flächen wieder mit standortgerechtem

Laubwald bestockt sind. Dadurch nimmt der
Laubwaldanteil sukzessive zu und es entwickelt
sich im Laufe der Zeit wieder ein standortgerechter adenreicher Wald. Davon profitieren auch die
Waldorchideen für die in diesem Lebensraum
keine artspezif ischen Pflegemaßnahmen notwen-

dig sind. Bei allgemeinen Aufforstungsmaßnahmen wird darauf geachtet, dass florentypische Gehölze verwendet werden.
Es gibt Orchideenarten, die sowohl das
Offenland als auch die etwas schattigeren Waldund Gebüschrandzonen besiedeln. Zu diesen

Arten gehören Orchis mascula, Orchis purpurea
und Platanthera chlorantha. Auch Himantoglossum hircinum sucht in manchen Fällen die
Gebüschränder um sich vor direkten Sonnenund Windeinflüssen zu schützen. Dies ist nur ein
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Punkt, der die Wichtigkeit von Gebr-lschen in
unserer Landschaft aufzeigt. Neben ihrer

beeinflussen sie auch entscheidend das
Mikroklima ihres Lebensraumes und sind ein
landschaftsprägendes Element - nicht nur der
Nordeifel. Jedoch sollten Hecken und Gebusche

einbezogen werden. Ein regelmäßiges
Zurr.ickschneiden oder ein Verbeißen während
der Beweidung durch Schafe und Ziegen ist notwendig und erwünscht. Bei einem unkontrollierten Wachstum würden die Freiflächen binnen
weniger Jahre zuwachsen und mit fortschreitender Sukzession würde sich bald ein waldähnlicher Biotop entwickeln.
Die Kalkmagerrasen der Nordeifel, insbesondere

diejenigen mit stattlichen Wacholderbeständen,
sind Landschaftsteile von großer Bedeutung mit
hoher Schutzwürdigkeit. An den Wacholdertriften
lassen sich noch heute die ehemaligen
Nutzungsmethoden ablesen. Es handelte sich
um Weiden, die meist der Hütehaltung mit
Schafen, aber auch mit Rindern dienten.
Dadurch, daß die Tiere den Wacholder nicht ver-

bissen haben, konnten sich Flächen mit so
beeindruckenden Beständen von Juniperus communls entwickeln. Nach Norden, zur Zülpicher
Börde hin, werden die WacholderJlächen immer
weniger und fehlen bald ganz. Das bedeutet
jedoch nicht, dass in diesem Raum nur noch

gemäht wurde. Der Wacholder wurde

als
Handelsware zum Räuchern in großen Mengen in
die Städte (bis nach Köln) gebracht. Ein weiterer
Grund für das Verschwinden liegt darin, daß häufig auch Flächen zur Bodenverbesserung abgeflämmt wurden. Grundsätzlich lassen sich durch

die Selektion des Weideviehs bei der
Futteraufnahme heute noch deutlich

Unterschiede zu den ehemals reinen Mähflächen
erkennen. Bestände z.B. von Pulsatilta vulgaris,
Gentianella germanica sind Zeichen ehemaliger
Beweidung. Diese Pflanzen werden wegen ihrer
Giftigkeit bzw. wegen des bitteren Geschmacks
vom Vieh gemieden und nicht gefressen.
ln diesen Offenlandbiotopen wachsen auch die
meislen Orchideenarten der Nordeifel. Sie finden
hier ihre spezifischen Standortansprüche vor, wie
z.B. trocken, direkt in Hanglage, etwas feuchter
EunoRcHrs
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in Senken, mit starker Sonneneinstrahlung

an

Südseiten, leichte Beschattung und Windschutz
durch Büsche sowie frische Böden, Hier gedeihen Aceras anthropophorum, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera damasonium (mit geringen Einschränkungen), Coeloglossum viride,
Dactylorhiza maculata, Epipactis atrorubens,
Gymnadenia conopsea, Herminium monorchis,
Hi mantoglossu m hirci nu m, Listera ovata, Oph rys
apifera, Ophrys insectifera, Orchis mascula,
Orchis militaris, Orchis morio, Orchis purpurea,
Orchis ustulata und Platanthera chlorantha. Viele

dieser heute so attraktiven GrÜnlandbereiche

die sog. Erstpflegemaßnahme in einen Zustand gesetzt werden, der eine Nutzung oder Nutzungsnachahmung möglich macht. ,,Erstpflege"
bedeutet Entbuschung der Flächen, Entfernung
florenfremder Gehölze (meist Koniferen), eventuelles Mulchen und späteres Mähen. Nach diesen
Arbeiten können die Flächen meist in eine
mussten zunächst durch

regelmäßige Nutzung oder Pflege genommen
werden, wobei Beweidung oder Mahd nach
genau vorgegebenen Prinzipien zu erfolgen
haben. ln den großen Schutzgebieten wie z.B.

'Lampertstal und Alendorfer Kalktriften',
'Schavener Heide' und 'Eschweiler Tal und
Kalkkuppen' beweiden alte Schafrassen in

Wanderherden die Flächen nach einem von der

Biologischen Station des Kreises Euskirchen
ausgearbeiteten Beweidungsplan. Auch mit
Jungrindern, Pferden oder Glanvieh (eine historische eifel-typische Rinderrasse) läßt sich eine
extensìve Nutzung der schützensweften Weiden

durchführen. Auf diese Weise wird z.B. eine

mit einem beeindruckenden
Massenvorkommen von Orchis morio und Orchrs
Magerweide

mascula schon seit über 30 Jahren mit Erfolg
genutzt und erhalten. Von anderen Teilen der
Magerrasen, dìe gemäht werden, wird das
Mahdgut durchaus zum Vedüttern an Milchvieh
genutzt und auch schon vermarktet. Nicht nur
Alpenheu ist für Klein- und Haustiere gutes Futter
und Streu - mittlerweile ist auch das adenreiche
Heu von den Magerwiesen der Eifel für Kenner
ein Begriff!

Grünland präsentiert sich in der Eifel auch in
Form von Borstgrasrasen. Durch antropogene
Nutzung und Umwandlung sind sie heute die
Eunoncnrs
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für Buchen- und BuchenEichenwälder über Silikatböden. ln solchen
Ersatzgesellschaften

Flächen wächst aufgrund

des

montanen

Charakters u.a. auch Arnika (Arnica montana).
Dies sind die einzigen Wiesen der Nordeifel, die

Pseudorchis albida beheimaten. Je nach
Nässestufe wachsen hier auch Dactylorhiza

maculata und Dactylorhiza maialis. Desweiteren
sind Platanthera bifolia, Platanthera chlorantha
und Coeloglossum viride zu finden. Sowohl die
Gefährdung als auch der Schutz solcher Flächen
entsprechen denen der Magerrasen, folglich sind
die Maßnahmen zur Erhaltung der Borstgrasrasen analog. Feucht- und Nasswiesen

treten an Bachläufen auf, werden aber auch
durch unterschiedliche Grundwasserstände bzw.

Staunässe initiiert und geprägt. Je nach
Bodenbeschaffenheit und Nutzung (als Weide
oder als Mähwiese) entwickelt sich eine unterschiedliche Vegetation. Begleitet von KuckucksLichtnelke (Lychnis flos-cuculi) und Großem
Wiesenknopf (Sanguisorba officinalis) als typische Anzeiger für nasse Mähwiesen findet man
z.B. große Bestände von Dactylorhiza maialis und

Dactylorhiza maculata. Beide Orchideen-Aften
stehen auch in Nass-Weiden, wo größere
Vorkommen der Sumpfdotterblume (Caltha palusfns) auffallen. Da die in Feuchtgebieten vorkommenden Dactylorhiza-Arten gern und häufig
hybridisieren, bilden sich teilweise eigenständige
Hybrid-Populationen aus, deren eindeutige
Bestimmung faktisch nicht mehr möglich ist.
Ahnlicfr schwierig gestaltet sich die Bestimmung
bei Vorkommen von Dactylorhiza praetermissa
und Dactylorhiza sphagnicola, wenn sie gemeinsam mit anderen Dactylorhiza-Arten im gleichen
Biotop vorkommen. Häuf ig dominieren die
Hybriden die Populationen, da diese offensichtlich dem Lebensraum besser angepasst sind.
Auch die sensiblen Kalkflachmoore der Nordeifel

wurden in früheren Zeiten von den Bauern
genutzt. Das dort wachsende Gras ist als
Viehfutter ungeeignet. Da jedoch Stroh ein zu

wertvoller Rohstoff für Stallstreu war, wurden die
Flachmoore trotzdem einmal im Spätsommer

gemäht, das Mahdgut abgetragen und als
Einstreu für die Ställe benutzt. Heute wird diese

historische Art der Nutzung nachgeahmt. Die

Flächen werden

in

Handarbeit gemäht.

Ein
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Einsatz von Maschinen ist aufgrund des
Geländeprofils und sensibler Bereiche in Bezug
auf Flora und Fauna nicht möglich. Das Mahdgut
ist heute nicht mehr nutzbar. Es wird aus dem
Gebiet getragen und zum Kompostieren
gebracht. Ein regelmäßiges Zurückschneiden der
Randgebüsche ist ebenso notwendig wie das
Zurückdrängen dominanter Aften.
Eindringende Gebüsche entziehen

Erhaltung der Lebensräume, in denen (nicht nur)
Orchideen gedeihen, werden von Biologischen

Stationen

in

Verbindung

mit den

Unteren

Landschaftsschutzbehörden koordiniert. Mit
Vorschlägen, Diskussionen und,,Manpower" helfen der Arbeitskreis Heimische Orchideen (AHO),
regionale Naturschutzverbände sowie das lnstitut

für landwirtschaftliche Botanik der

Universität

Bonn (Lehrstuhl Prof. Dr. W. Schumacher)
dem

Flachmoor das Wasser und beschatten

es

zunehmend. Bei einer Überhandnahme einzelner
Arten, wie z.B. Mädesüb (Filipendula ulmaria),
werden sensible und konkurrenzschwache
Pflanzen nicht nur zurückgedrängt sondern teilweise komplett verdrängt. Das macht in manchen
Fällen auch schon einmal einen Pflege-Einsatz
z.B. während der Blütezeit von Orchideen not-

wendig, was dann zu lrritationen bei den
Besuchern und Fotografen füh11. Ein solcher
Einsatz, bei dem die Orchideen während ihrer
Hochblüte abgemäht werden, tut dem Bestand
keinerlei Schaden an - im Gegenteil - häufig wird
durch Abmähen der Blütenstängel das vegetative
System gekräftigt und die Population größer und
stabiler. Allerdings sollte dies nicht zu viele Jahre
hintereinander passieren.

praktischen und theoretischen

in

Fällen.
Großflächige Pflege bzw. Nutzung erlolgt durch
regional ansässige Landwirte. Zum Schutz artenreicher Grünlandbiotope werden z.B. Verträge mit
diesen Landwirten abgeschlossen, die eine
naturnahe Bewirtschaftung der Flächen
durchführen. Solche Nutzungsformen beinhalten
u.a. späte Mähtermine, geringen Viehbesatz, kein

Landumbruch, weitestgehenden Verzicht auf
Düngung, keine Aufforstung. Diese Maßnahmen

werden von staatlicher Seite mit Ausgleichszahlungen aus unterschiedlichen Förderprogrammen (2.8. Kulturlandschaftsprogramm) ge-

fördert. Teile der schutzwürdigen Flächen innerhalb und auch außerhalb der ausgewiesenen
Naturschutzgebiete wurden von den Landkreisen
Nordrhein-Westfalen-Stiftung

oder z.B. der

erworben und dann der historischen Nutzung
wieder zugeführt.

ln solchen Kalkflachmooren können sich durchaus beeindruckende Populationen von Epipactis
palustris entwickeln. Daneben gedeihen dort
auch Gymnadenia conopsea (in der Form ,densif/ora") sowie Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza
majalis und Listera ovata. Liparis loeselii kommt
nur noch an einer einzigen Stelle vor, blüht jedoch
nicht jedes Jahr und wenn, dann nur mit ein oder

zwei Pflanzen. Der Standort in

diesem
Kalkflachmoor ist derzeit nur durch künslliche
Bewässerung zu erhalten, da das gesamte
Gebiet durch Absenken des Grundwasserspiegels auszutrocknen droht. Die noch halbwegs intaklen Teile sind hochsensibel und dürfen
auf keinen Fall betreten werden. lnwieweit diese
Maßnahmen erfolgreich zur Erhaltung beitragen
können, ist derzeit absolut ungewiß. Alle hier auf-

geführten Maßnahmen zum Schutz und zur
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Es ist erfreulich, dass diese Art des Naturschutzes nicht nur auf die Region beschränkt ist,
sondern auch zusammen mit Par.tnern in der
Nachbarschaft projektiert und

So gibt es gemeinsame

d u rch gef ü hr1 wird.
grenzüberschreitende

Projekte wie den,,Deutsch-Belgischen Biotopin der Nordeifel" oder die Zusammenarbeit der deutschen Regionen nördlich der
Eifel mit den Niederlanden im SchwalmNette-Maas Bereich.

verbund

Danksagung:
Wir danken allen Kartierern, die ihre Kenntnisse
und Fundortdaten zur Verfügung gestellt haben
und Herrn R. Wehner (Köln), der diese Daten im
Rahmen des Arbeitskreises Heimische Orchideen
NRW, Arbeitsgruppe Eifel, erJasst und verwaltet.

EuRoRcHrs

12,2000

Schumacher,

Literatun

W. & Weis, J. & Opitz,

F.(1998): Zur

Populationsentwicklung gefährdeter Orchideenarten

Eifel

Baum, A. & Baum, H. (2000): Unveröffentlicht.

Minislerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft
NRW Hrsg.(1998): Wegweiser durch das Kulturlandschaftsprogramm Nordrhein-Westfalen.

Möseler,

B.

N4. (1989):

Die Kalkmagerrasen der Eifel

-

in den letzten Jahrzehnten -

in der

Jahresber. des

Naturwissenschft l. Vereins Wuppertal (51 ): 230-255.
Wenker, D. & U. LL¡nsmann (1993): Verbreitungst¡bersichl der
Ber. Arbeitskrs. Heim.
Orchideen in Nordrhein-Westfalen

-

Orch. Beiheft 4.

Decheniana Beih. 29, Bonn.
Rheinischer Verein f. Denkmalpflege u. Landschaftsschutz, Köln'

Hrsg. (1993): Naturschutz im Rheinland (Jahrbuch 1989 '1
991) - Neusser Druckerei und Verlag GmbH, Neuss.
Schumacher, W. (1977): Flora und Vegetation der Sötenicher

Kalkmulde

EunoncHrs

-

Decheniana Beih. 19, Bonn.

12,2000

Angelika & Heinz Baum
Klettenberggürtel 13
D-50939 Köln

55

Het opzetten van een onderzoek naar de populatiedynamiek bij orchideeën
Walter Van den Bussche

Summary
For a survey of an orchid population one can
make use of a theoretical manual such as the
scientific paper of the KNNV nr. 201..'Veldwerk
Europese Orchideeëen, een handleiding'. During

a population survey of

Dactylorhiza majalis in
Borhem (Belgium) the author has made an inventory of the practical problems. ln this arlicle he
presents useful tips to solve these problems with
the preparation, execution and repor-ting of a
population survey.

Zusammenfassung
Für eine Populationsuntersuchung bei Orchideen
könnte man eine theoretische Anleitung benutzen
wie zum Beispiel die wissenschaftliche Mitteilung
Nr. 201 der KNNV: 'Veldwerk Europese Orchideeën - een handleiding'. Der Autor hat bei der

Untersuchung einer Population Dactylorhiza
majalis in Borhem (Belgien) die praktischen
Probleme inventarisiert. ln diesem Artikel gibt er
nützliche Tips zur Lösung dieser Probleme bei
der Vorbereitung, Durchführung und Berichtabfassung einer Populationsuntersuchung.

l.lnleiding
Door een aantal recente ontwikkelingen in de
wetgeving rond de erkenning van natuurreservaten is het belang van een degelijke monitoring
op plant en dier toegenomen (Gysels, 2000). Daar
waar vroeger uitsluitend enkelingen beroepsmatig (Vanhecke, 1994) dergelijk arbeldsintensief
en langdurig onderzoek uitvoerden, blijkt nu plots
dat monitoring een vereiste is geworden om de
broodnodige centen te kunnen innen die nodig
zijn bij het beheer van een reservaat of het opvol56

gen en evalueren van een beheersplan. Omdat
de meeste orchideeën nuttig kunnen zijn als indicatorsoorl en hun aanwezigheid op een ¡nteressante vegetatie duidt, kan een onderzoek naar
hun dynamiek soms een uitgelezen middel vormen om een aantal doelstellingen van het
beheersplan te kunnen verwezenlijken.

Soms kan een eenvoudige monitoring volstaan
(Meeuwis, 1998), zoals het jaarlijks tellen van het
aantal bloeiende planten op (een gedeelte van)

het bewuste terrein. Het negeren van de nietbloeiende, vegetatief voorkomende planten zal
echter steeds een onjuist beeld geven vermits de
bloeiende exemplaren slechts een klein gedeelte
van de totale populatie uitmaken. Het is dan ook
aangewezen om te staften met een gedetailleerder onderzoek, waarbij de dynamiek van de
totale populatie wordt onderzocht. Dit is zeker

aangewezen bij pas aangekochte percelen waar
de resterende orchideeën nauwelijks in leven zijn
gebleven en waar door aangepast beheer
getracht wordt om de vegetatie te wijzigen naar
een sooftenrijker geheel.
Wanneer men in een bepaald terrein wil experimenteren met een aantal nieuwe beheersmaatregelen om na te kunnen gaan welke maatregel de
gunstigste is, is het ook sterk aan te raden om
aan de hand van de studie naar de dynamiek van
de aanwezige orchideeën na te gaan hoe de
populatie zich gedraagt onder het gestelde
beheer (Willems, 1994). Jammer genoeg bestaat
er op dit ogenblik geen of nauwelijks enige literatuur over de wijze waarop zo'n onderzoek naar
de populaliedynamiek dient gevoerd te worden
en waarop men zoal zou moeten letten. Het is in
dit opzicht dan ook interessant om nader in te
gaan op de wijze waarop zo'n onderzoek naar de
populatiedynamiek moet worden voorbereid en
wat het zoal kan inhouden. Het spreekt vanzelf
Eunoncurs
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dat dergelijk onderzoek ook op andere plantensooften kan worden uitgevoerd. Ook in deze
gevallen kan dit artikel wellicht een interessante
bljdrage leveren. Tenslotte wordt er ook even stilgestaan bij een aantal lopende onderzoeken in de

provincie Antwerpen en wordt er een voorzichtige prognose gesteld over de resultaten.
2. Doelstellingen van het onderzoek
Gedurende een periode van 10 jaar of langer een
aantal individuen volgen uit een bepaalde populatie in een bepaald permanent kwadraat, met de
bedoeling meer te weten te komen over zaken
zoals:

o

o
o
o
o
o
o

breidt de populatie zich uit en is ze levenskrachtig genoeg

bepalen van de verhouding vegetatieve /
bloeiende planten
verband tussen aantal bloemen van een plant
en zijn ouderdom
verband tussen aantal bladeren van een plant
en zijn ouderdom
vegetatieve ontwikkeling van een plant leeftijdsbepaling
het bepalen van het vermogen van een populatie om zich te herstellen van een catastrofe
zoals overstroming, vorstschade, wildvraat of
nadelig beheer
verband tussen populatiegrootte en klimatologische omstandigheden zoals extreme vorst
of droogte

en het
(micro)reliëf van het terrein. ln dit geval zal ook

o verband tussen

populatiegrootte

een gedetailleerde reliëf-studie moeten wor-

o

den gemaakt om na te gaan of de wisselende
waterstanden en mogelijke periodieke overstromingen een gevolg hebben voor de aanwezige populatie
verband tussen populatiegrootte en vegetatietype/plantengemeenschaP

3. Voorbereiding
De volgende zaken ziin belangriik in de voorbereiding op het eigenlijke werk:

o

o
o

keuze van het permanent kwadraat (grootte'
locatie)
het aanbrengen van twee vaste meetpunten

aanbrengen van enkele peilbuizen, mochten
die er nog niet zijn

EuRoncHrs
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o
o

het bepalen van de "workload" / medewerking

zoeken (duobaan)

afspraken met de conservator of terreinbeheerder

3.1 Het permanent kwadraat (Pk)
De keuze van het pk heeft uiteindelijk slechts één
vereiste: men moet er zeker van kunnen zijn dat
er na 10 jaar nog steeds orchideeên in groeien. ln
de praktijk zijn er echter nog andere zaken die
van belang zijn bij de keuze. Zo kan de vorm
gebruiksvriendelijk worden gemaakt. Een eerder
smalle strook kan langs beide zijden bewerkt
worden zonder dat men in het pk moet treden.
Het kan echter zijn dat het beter is om in te haken
bij een bestaand pk, omdat hier al vaste meetpunten zijn of omdat de betreding in en rond het
pk door de conservator of terreinbeheerder wordt
toegelaten terwijl de rest van het terrein zo weinig
mogelijk betreden mag worden.
Het verdient in ieder geval aanbeveling om met
'100 planten
een pk te beginnen waarin minstens
aanwezig zijn (bloeiende en niet-bloeiende). Dit
geeft een redelijke zekerheid dat er na 10 jaar nog
steeds planten aanwezig zullen zijn in uw pk.

Bespreek de opties met de conservator, de terreinbeheerder en de kafteerder en tracht tot een
compromis te komen indien een aantal natuurbelangen met elkaar dient te worden verzoend.
Het is namelijk mogelijk dat de werkzaamheden
rond het pk tijdens het bloeiseizoen een versto-

ring van een zeldzame broedvogel

kunnen

veroorzaken of dat een bepaalde populatie reptielen teveel zou lijden van de betreding van hun
geliefkoosde zonnePlekje.
3.2 De vaste meetpunten

Omdat elke plant dient te worden ingemeten om
hem als individu te kunnen volgen in de populatie, dienen er minstens twee vaste meetpunten
aanwezig te zijn in het terrein. Hiervoor komen de

hoeken van het

pk het best in

aanmerking.

Vermits deze vaste meetpunten de ganse duur
van het onderzoek mee moeten gaan, is de keuze
van het te gebruiken materiaal zeer belangrijk.

Houten paaltjes kunnen vermolmen of rotten,
ijzeren pinnen raken verloren doordat ze dieper
de grond worden ingetrapt, tijdens beheerswerken sloeg er iemand per ongeluk een zeis in '..
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De keuze van het materiaal voor deze vaste
meetpunten dient dus weloverwogen te zijn en in
overleg met alle betrokken par.tijen. De beste
manier is het ondergronds markeren, waarbij
gebruik wordt gemaakt van een metaaldetector
om elk jaar de vaste meetpunten opnieuw te

lokaliseren. ln de praktijk wordt er meestal
gebruik gemaakt van een betonnen paal die
wordt gegoten in een circa 50 cm lange pvcregenbuis met een diameter van 12 tot 15 cm en

waarin aan de bovenkant een nauwe uitsparing is
gelaten waarin een betonijzer kan worden neergelaten. Aan deze ijzers kan dan de lintmeter
worden bevestigd. De paal dient niet boven het
maaiveld uit te steken en kan na gebruik worden
afgedekt met een pvc-dop. Op deze manier

vormt hij geen hinderlijk obstakel tijdens

beheerswerken. Het inwerken van dit meetpunt in
het terrein kan betrekkelijk eenvoudig gebeuren
zonder al te veel beschadiging van de vegetatie.
Voor alle veiligheid worden de twee vaste meetpunten op hun beurt ook nog eens ingemeten

vanuit enkele grote objecten in het terrein
(bomen, weipalen,...) zodat bij het ingaan van
een nieuw jaar de meetpunten betrekkelijk eenvoudig teruggevonden kunnen worden.
3.3 Peilbuizen
De opvolging van de watertafel biedt niet alleen
interessante perspectieven naar de relatie tussen
populatie of vegetatie en waterpeil. Het is aan te

raden om minstens tweemaal per maand het
waterpeil te controleren zodat men een idee krijgt
van de schommelingen door het jaar heen. Na

enkele jaren zal men dan een goed beeld hebben
van het verloop en kan men uitschieters herken-

nen die niet tot de normale cyclus behoren. Een

toenemende verdroging of vernatting kan op
deze manier ook worden vastgesteld, waardoor

maatregelen kunnen worden genomen om
bepaalde greppels te dempen of open te maken.
lnformatie omtrent het plaatsen van peilbuizen

kan men bekomen bij het lnstituut voor
Natuurbehoud.

3.4

Het bepalen van de workload
Het spreekt vanzelf dat men er zich van bewust

moet zijn dat alle facetten van dit onderzoek
slechts volledig kunnen worden uitgeklaard wan5B

neer het onderzoek ononderbroken (minstens)

tien jaar lang kan worden gevoerd. Dit betekent
dat men niet teveel hooi op de vork mag nemen.
Om enige kans op welslagen te hebben zal er in
het begin een pk moeten worden gekozen waarin zich minstens 100 planten bevinden. Buiten
het inmeten van de planten zijn er nog andere
karweien die zeer arbeidsintensief zijn, zoals het

tellen van de bloemen, het aantal bladeren,
bloemanalyses, enz.

Het is dan ook aan te raden om dit werk niet
alleen aan te vatten, maar om een partner te zoeken die een handje toesteekt. Terwijl de ene persoon meet, kan de andere alles noteren, het tellen van het aantal bloemen is met twee personen
gemakkelijker, het kunnen communiceren in het
veld over een bepaald probleem is steeds beter
dan achteraf elkaar motiveren om het onderzoek
te blijven volhouden: er zijn tal van redenen om
dit soort werk met twee of meer mensen uit te
voeren in plaats van alleen. ln vele gevallen is er
iemand bereid om eens een dag of namiddag
mee te gaan om een handje toe te steken.

3.5

Afspraken met de conservator

Vanzelfsprekend zijn er goede afspraken
gemaakt tijdens de voorbereidingen van het
onderzoek, maar ook tijdens de duur ervan dient

er een goede communicatie te zijn. Het is niet
meer dan normaal dat de conservator enlof terreinbeheerder een kopie krijgt van de uitgewerk-

te gegevens, dat de evolutie van het onderzoek
ook door hen kan worden gevolgd, dat het
beheer van het terrein evenlueel kan worden bijgestuurd door onderzoeksresultaten, dat er uifleg
kan worden gegeven over het onderzoek door de
gidsen tijdens geleide wandelingen en dat het
onderzoek dient te worden gei'ntegreerd in het
grotere inventarisatieproject. Op deze manier is
er geen enkele partij die zich uitgesloten voelt en
wanneer mensen zich betrokken voelen is er een
band en die band komt dergelijk onderzoek ten
goede. De goede resultaten kunnen zelfs een
stimulans zijn voor anderen om soortgelijke of
andere projecten te starten.
De uiteindelijke publicatie van de resultaten van
het onderzoek dient in een tijdschrift te komen
waar dergelijke zaken thuishoren. ln de praktijk
betekent dit 'Dumortiera', vermits dit het enige
EuRoRcrlrs
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- bloeiend of vegetatief wordt dan een stokje geplaatst. Later worden
den. Bij elke plant

is. lndien nodig
kan er een vereenvoudigde versie worden
geschreven voor het lokale/nationale tijdschrift

Vlaamse botanische tijdschrift

dan al deze gemerkte planten in één keer
ingemeten. Handig hulpmiddel hierbij is het
afpalen van het pk in stroken van bijv' 1 meter

van de vereniging of instantie die het terrein bezit
of beheert waar het onderzoek plaatsvindt. Dit is
echter een zaak die pas actueel wordt nadat het
onderzoek is afgerond.

breed. ln zo'n strook worden dan eerst alle

4. Het onderzoek zelf
ln de praktijk verloopt het onderzoek als volgt:
o Een maand voor het bloeiseizoen is er een
eerste verkenning van het pk waarbij de toestand van de rozetten wordt bekeken.
o ln de week dat de eerste planten bloeien, worden de vaste meetpunten klaargemaakt,
wordt de toestand van het pk beschreven wat
de klimatologische factoren betreft en is er
een kort rapport over de toestand van de winterperiode (overstromingen, hoogte van de
vegetatie bij aanvang, wildvraat, strenge vorst,
sneeuwperioden,...).

o ln de daarop

volgende weken worden alle

planten ingemeten vanult de vaste meetpun-

ten en wordt hun status bepaald.

Tevens

o

wordt van een aantal bloeiende planten het

aantal bloemen geteld per bloeiaar, het aantal
bladeren per plant en hun oppervlakte gemeten d.m.v. lengte en grootste breedte en een
indicatie gegeven waar deze grootste breedte
zich bevindt. De vierde bloem (van onderen te
beginnen) wordt van deze planten weggenomen en gemarkeerd zodat men later nog weet
van welke plant ze kwam. Thuis dient er dan
van elke bloem een analyse te worden
gemaakt, zodat men zich ook een idee kan
vormen van de variatie binnen de populatie'
(Dit onderdeel kan evt. weggelaten worden of
rudimentair worden uitgevoerd indien de
werkdruk dit niet toelaat)'
o Voorts dient er elk jaar vanuit dezelfde
hoek(en) een aantal dia's te worden genomen
van de PoPulatie in het Pk'
o Om te voorkomen dat men planten mist, kan
het handig zijn om met stokjes te werken die
aan de bovenkant fel geverld ziin zodal ze van
enige afstand goed opgemerkt kunnen worden. De groene stokjes van circa 40 of 50 cm
die bloemisten gebruiken om potplanten op te
binden kunnen hier goed voor gebruikt worEuRoRcHts
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planten gemerkt met een stokje en vervolgens
ingemeten. Pas daarna komt dan de volgende
strook aan de beurt. Het verdelen in stroken
kan bijv. door het afrasteren met bamboestokken waaraan dan een strook bandelastiek
wordt gehangen die vrij strak kan worden
gespannen. Wat ook beslist handig is bij het
terugvinden van planten is de controle aan de
hand van de gegevens van het vorige jaar'
Ook al wordt er nog zo ijverig gespeurd: er zijn
altijd wel enkele planten die aan het menselijk
oog ontsnappen. De aard van de vegetatie
waarin gewerkt wordt en de soott orchidee
waarop het onderzoek gebeurt, zijn natuurlijk
erg bepalend voor de graad van moeilijkheid
waarin er naar kleine rozetten dient te worden
gezocht.
ln de zomermaanden wordt er af en toe gekeken naar de vruchtzetting en kan er eventueel bepaald worden hoeveel vruchtbeginsels

er zich procentueel ontwikkelen' Dit kan

een

idee geven van de kans op nieuwe spruiten in

de komende jaren. Er is tevens de mogelijk-

o

heid om het aantal zaden van een aantal kapsels te tellen onder de microscoop.
ln de nazomer dient er aan beheer te worden

o

gedaan.
Tijdens de wintermaanden wordt het gebied af

o

en toe bezocht om de

klimatologische
omstandigheden te kunnen noteren (overstroming, strenge vorst, sneeuwval, wildvraat,
e.d.) die de populatie beÏnvloeden'
Voorts is er de uitwerking van de metingen' Dit
gebeurt op twee verschillende manieren: het
uitzetten van alle planten op millimeterpapier
middels het gebruik van codes voor hun toestand zoals vegetatief, bloeiende plant, enz'
Verder dient een hoop gegevens te worden
ingevoerd in de computer, waarbij een aantal
mogelijkheden bestaat zoals in Microsoft
Excel om een aantal grafieken en berekeningen te kunnen uitvoeren op eenvoudige wijze
(zie tabel + grafiek). De juiste interpretatie van
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de gegevens en het samenvoegen van alles
gebeurt pas na een periode van tien jaar o'f
meer. De nodige tips om tot een goede en duidelijke besluitvorming te komen, kunnen wor-

den bekomen bij instellingen zoals

o
o

de

Nationale Plantentuin van België.

Brede Orchis - Dactylorhiza

lndien de verzamelde bloemetjes in filmdoosjes
worden bewaard, kan men eventueel een dag
wachten met de bloemanalyse. Men kan ook de
bloemen onder transparante tape kleven op een
blad en dit donker bewaren. Hierdoor kan men
tot een week de metingen op de lip uitstellen.
Men dient wel steeds de identificatie van de bloete houden, zodat men jaar na jaar
bloemanalyses kan maken van dezelfde planten,
voor zover ze nog in leven zijn.

metjes bij

5. U¡t de praktijk

ln de Lage landen is dit soorl van

Waelenhoek Niel - Natuurreservaten
Noël Kerremans
Bosorchis - Dactylorhiza fuchsri (Druce) Soó
Neerhelst Geel - de Wielewaal
Jan Dirkx

onderzoek

gestart op professioneel vlak door Leo Vanhecke
van de Nationale Plantentuin van Belgie

{Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa, Bijenorchis (Ophrys apifera), Brede wespenorchis
(Epipactis helleborine)j en Jo Willems van de uni-

versiteit Utrecht {Aapjesorchis (Orchis

simia),

herfstschroeforchis (Spiranthes splralrs), Grote
keverorchis (Listera ovata\ en Groene nachtorchis
(Coeloglossum viride)j. Deze onderzoeken ken-

den schaarse navolging zoals in Harelbeke
(Gavers) en Oostduinkerke [Ier yde-Kartuizer-

duinen). Een grondige literatuurstudie, verricht
door Mark Leten (Leten, 1989) wierp een nieuw
licht op de verspreiding van 13 soorten orchideeën in België. Recentelijk is door het lnstituut
voor Natuurbehoud dergelijk onderzoek gestar.t
op de Gulden sleutelbloem (primuta verls) en
wordt in de Zeeschelde en Oosterschelde onderzoek verricht op macrobenthos (ysebaert, 2O0O).
Wat onderzoek op dieren betreft, is er al meer
gebeurd. Zo kennen we broedvogeltellingen,
punt-transect tellingen, watervogeltellingen,
monitoring op dagvlinders, stud¡es op adder en
levendbarende hagedis, gentiaanblauwtjesonderzoek in Turnhout enz.
ln de provincie Antwerpen lopen er op dit ogenblik drie onderzoeken die gestart zijn in 1998:

(Reichenb.) P.F, Hunt & Summerhayes

o

majalis

Gevlekte Orchis Dactylorhiza maculata sensu
lato (1.)Soó
Bornem - de Wielewaal
Walter Van den Bussche

Brede Orchis - Dactytorhiza majalis
& Summerhayes

(Reichenb.) P.F. Hunt

Grote keverorchis - Llstera ovata (L.) R. Brown.

ln Niel is er bewust voor een hooilandje gekozen

dat wat uit het zicht ligt van de wandelaars. Op
deze plek kon op een relat¡ef klein perceel van
6 m lengte en 1,2 m breedte een permanent
kwadraat worden opgezet. Door de overstromin-

gen in het voorjaar van 1999 is de populatie

in

deze hoek van het reservaat wel aanzienlijk verminderd. Het zal interessant zijn om na te gaan
hoe snel dit euvel door de aanwezige planten
wordt tenietgedaan. Op de percelen die jaarlijks

gemaaid worden

is de dichtheid van

de

Bosorchis aanzienlijk groter, wat ons kan doen
besluiten dat het gevoerde beheer een positieve
invloed heeft. Toch is hier nog verder onderzoek
geboden, omdat op de andere, niet zo ver afgelegen groeiplaatsen in Hemiksem en Hoboken de
aanwezige populaties van de Bosorchis achter_
uitgaan. Nochtans wordt ook in Hoboken jaarlijks
gemaaid.
ln Geel is de strook, die afgebakend is, betrekkelijk smal om goed in te kunnen werken. De hooilanden hier zijn zéér rijk aan orchideeën door de
geleidelijke overgangen van vochtig naar droog.
Nieuwe en geschikte percelen in de buurt, die
voor het eerst gemaaid worden, vedonen reeds
na2 jaar de eerste Brede orchissen. Alles wijst er
dus op dat de oppervlakte met de Brede orchissen nog sterk zal uitgebreid worden, m¡ts men
het maaibeheer blijft volgen.

ln Bornem wordt er gewerkt in een gedeelte van

een bestaand permanent kwadraat van de
Plantenwerkgroep Klein-Brabant van de Wiele-
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waal. Hier is een strook van 11,5 m lang en 6,5 m
breed uitgekozen om het onderzoek uit te voeren.

Dit deel is representatief voor het ganse dottergrasland, waardoor extrapolatie van de gegevens
mogelijk wordt (Van den Bussche, 1999)' ln dit
voormalig wijmenveld komen sinds mensenheu-

genis orchideeën voor. Door het gebied aan te

kopen en het jaarlijks te maaien, is

de

Wielewaalafdeling Klein-Brabant er in geslaagd
om op dit perceel voorbeeldig dottergrasland te
doen ontstaan. Door de enigszins mineralenrijke
kwel verzuurt het gebied niet en is er een optimaal voorkomen van soorten als Moerasrolklaver
(Lotus pedunculatus), Echte koekoeksbloem
(Lychnis flos-cucul i), Pinksterbloem (Cardami ne
pratensls), Brunel (Pru nel la vu lgaris), Veldzuring
(Rumex acetosa), Dotterbloem (Caltha palustris),
Tweerijige zegge (Carex disticha), Bosbies
(Sclrpus sy I v at i c u s), Vel d ru s (J u n c u s ac u tif I o ru s),
Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora),
Gewoon knopkruid (Centaurea thuillerfl, Kleine
ratelaar (Rhinanthus minor), Grote keverorchis
(Listera ovata) en de Brede orchis (Dactylorhiza
majalis\. Deze laatste soorl bereikt in dit soort
vegetaties een optimum en wordt als kentaxon
beschouwd van dit verbond.
Uit metingen die tot nu zijn verricht, kunnen we al
enkele conclusies trekken:
o ln 1998 bedroeg het aanial bloeiende planten
slechts 36%o van de totale populatie. ln 1999
was dit ook 36%o, maar in 2000 bedroeg dit
slechts 245%, ondanks het feit dat in dat jaar
de populatie 397 exemplaren groot was
tegenover 321 exemplaren in 1999. Hieruit
blijkt inderdaad dat een monitoring op bloeiende planten een vals beeld kan geven van de

o

populatie.
De dichtheden die bereikt worden op het per-

manent kwadraat bedroegen resp.

in

'1998

2,75/m2, in 1999 4,3O/m2 en in 2000 5,30 plan-

len/m2. Het moet mogelijk zijn om later een
soort gemiddelde dichtheid te bepalen, waaruit betrekkelijk snel de fysieke conditie van
een vegetatie bepaald kan worden.
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o

Het percentage gevlekte planten ten opzichte
van de totale populatie schommelt van jaar tot
jaar. ln 1998 was dit 50% en in 2000 62%o' HeI
aantal planten zonder vlekken op de bladeren
is dus relatief hoog. Dis is iets wat in de literatuur zeker onderschat wordt. Haast alle
afbeeldingen, die men vindt tonen planten met
gevlekte bladeren en in de beschrijvingen
staat meestal vermeld dat deze soort zelden
ongevlekte bladeren heeft.

ln Borhem wordt het hooiland in de eerste week
van juli gemaaid. Dit is betrekkelijk vroeg in vergelijking met andere streken, waar men tot einde
juli of begin augustus wacht om te maaien. Toch
blijkt dit vroege maaien een gunstig effect te hebben op de populatie Brede orchis. Een aantal
ruigtekruiden zoals Moerasspirea komen nooit in
het zaad. Wie echter naast een populatie Brede

orchis ook nog andere sooften heeft groeien
zoals Bosorchis (Dactylorhiza fuchsif of Gevlekte
orchis (D. maculata) zal rekening moeten houden

met deze laatbloeiende soorlen. Er is

echter

naast jaarlijks maaien ook nog de mogelijkheid
om dergelijk hooilanden te laten nabegrazen. Of
ze in het najaar voor een tweede keer te maaien,
zodat de vegetatie zo kott mogelijk is tegen de
winter. Een tweede maaibeurt lijkt de dominantie
van Witbol (Holcus lanatus) te verminderen.

Besluit
Het opzetten van een onderzoek naar de populatiedynamiek vergt een goede voorbereiding. Het
is belangrijk dat men goed beseft waar men zich
de komende tijd mee zal gaan bezighouden. Ook
de keuze van één of meer partners is belangrijk,
want dat zal hei onderzoek ten goede komen.
Het gebruik van de juisle formulieren zal het veldwerk vereenvoudigen. Voorts kan het bijzonder
nuttig zijn om regelmatig te communiceren en te
evalueren met collega's die een zelfde onderzoek
opgezet hebben waardoor een aantal praktische
tips kunnen worden doorgegeven die het onderzoek vergemakkelijken.
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Nieuwe orchideeënvondsten in West-Nederland
Ruud Wielinga

Summary
Report of a number of new findings of orchids in
the Netherlands.

Zusammenfassung
Bericht über eine Anzahl Neuefunde von
Orchideen in den Niederlanden'

Zoetermeer

Op verzoek van een medewerker van de afd.
Ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Zoeter-

meer heb ik hem dit voorjaar vergezeld bij een

inventarisatie in deze gemeente. Zoetermeer heeft
ruimte nodig om haar begraafplaats te kunnen uitbreiden. Doel van het bezoek was het inventariseren van een stuk park, dat Zoetermeer daarvoor

gend terrein voor orchideeën bliivend ongeschikt
maken. De zaak Almere, die dit jaar nogal in de
publiciteit is geweest, werkt op dit punt niet erg
mee en brengt de gevolgen van onachtzaamheid
in beeld.

ln het park groeien op een aantal plaatsen orchideeën. Dit jaar heeft het Hondskruid (Anacamptis
pyramidatis) er weer prachtig gebloeid, op het
vogeleiland is een populatie Vleeskleurige orchis
(Dactytorhiza incarnata), de Keverorchis (Latera
ovata) houdt al jaren stand op twee groeiplaatsen, de Gevlekte orchis (Dactylorhiza maculata)
komt in een klein aantal voor in de natuurtuin, net

zoals de Moeraswespenorchis (Epipactus palustrls). Gewone soorlen in het park zijn de Brede
orchis (D. majalisl en de Rietorchis (D. praetermissa). Het is niet verwonderlijk dat in het

groot recreatiepark aangelegd. Tijdens de aanleg

Westerpark waar een aanial D acty I o rh i za - sootlen
aanwezig is, nogal walt Dactylorhr2a-hybriden
worden aangetroffen. ln Zoetermeer is de Brede
wespenorchis (Epipactis helleborine) zeer sterk
vertegenwoordigd en groeit soms in grote aantallen in de wegbermen, parken, tuinen etc' Er worden geregeld afwijkende exemplaren (b.v. met

Zoetermeer heeft als reactie daarop altijd het puin

(Ophrys apifera) is dit jaar, na een overplantactie,
niet meer waargenomen.

wil gebruiken. Ten westen van de gemeente

is

pakweg 30 jaar geleden op grote schaal bouw- en

sloopafval gedumpt. Op die puinhopen is een

kwam een aantal gifschandalen zoals b.v' in
Lekkerkerk en in Gouderak aan het licht.

gecontroleerd. Het grondwater werd door een

technisch bureau continu op gifstoffen geanalyseerd. Na afdekken van het puin met o.a. kalkrijk
zand heeft men er een park aangelegd.
De plaats waar de gemeente haar begraafplaats
wil uitbreiden is de biotoop voor een aantal Brede

h ssen (Dacty I o rh i za m ai al i s) c. q' R ietorch issen
(Dactytorhiza praetermissa). Er werd één albino D.
majalis aangetroffen. Voor Zoetermeer betekent
dit een probleem omdat de nieuwe flora- en faunawet deze sooden nogal wat bescherming biedt'
Een negatief effect van deze wet is dat gemeenten om gezeur te voorkomen al dan niet braaklig-

orc

i
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witte bloemen) aangetroffen. De Bijenorchis

De Dactylorhiza's zijn in Zoetermeer aan een sterke opmars bezig. Het lijkt erop dat naarmate ze

massaler optreden, ze ook minder kritisch worden wat hun standplaatsen betreft. Zo groeien ze
tegenwoordig ook langs hooggelegen weteringen
(bestaande uit restveen) en op relatief droge
standplaalsen. Op het terrein waar enige jaren
geleden de Floriade is gehouden, hebben zich
prachti ge popu laties Rietorchis (D. p raetermi ssa)
ontwikkeld, waarbij de gevlekte vorm ruimschoots vedegenwoordigd is.
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Philips- en Grevelingendam (Zeeland)
ln juni 2000 werd op de Philipsdam bloeiend
Hondskruid (Anacamptis pyramidatis) aangetroffen. Het betrof twee planten van ca. S0 cm hoog.
De dammen, die aangelegd zijn in het kader van
het Deltaplan, staan bekend om hun orchideeënrijkdom. Een goed voorbeeld daarvan is de nabijgelegen Grevelingendam. Op deze dam groeien
omvangrijke populaties van de Rietorchis
(Dactylorhiza praetermissa), de Gevlekte orchis
(D. maculata) en de Moeraswespenorchis
(Ep i pacti s p al

usfrls). Van de

oeraswespenorch is
is een grote groeiplaats van de albinovorm aanwezig. De Bijenorchis (Ophrys apifera) komt er in
wisselende aantallen voor. Dit jaar was een zeer
M

goed jaar, er kwamen tientallen exemplaren tot
bloei. Dit zouden er nog veel meer kunnen zijn,
als de beheerder, met zijn maairegime rekening
zou houden met de orchideeën. Het gebied
wordt gebruikt als recreatieterrein en omdat de
recreanten een glad gazon willen, wordt er om
die reden zeer geregeld gemaaid. Er is overleg

geweest met de beheerder die aangegeven heeft
de Bijenorchissen in het vervolg te zullen sparen.

Oostvoorne

De restanten van het kustgebied dat vroeger
grote bekendheid genoot als het natuurgebied
"De Beer", liggen nu ver van de kust tussen het
Calandkanaal en de Waterweg. Het gebied ligt
grotendeels braak. ln de bermen van het terrein
worden steeds vaker orchideeën aangetroffen. Al
lang is er een grote populatie van de Brede wes-

penorchis (Epipactis helleborine). Ook de
Vleeskleurige orchis (D. incarnata), de Rietorchis

(D. praetermissa) en de Moeraswespenorchis
(Epipactis palustris) komen er in kleinere populaties voor. Van de Bijenorchis (Ophrys ap¡fera) werden dit jaar meer dan 50 planten geteld.

t
I

De

Bijenorchis kwam jaren geleden voor op de dijk
aan de andere zijde van het Calandkanaal.
De orchideeën zalhier geen lang leven beschoren

zijn, omdat er zeer veel bouwactiviteiten

zijn

i.v.m. de aanleg van de Betuwelijn.

's-Gravenzande
De stichting Het Zuid-Hollands Landschap bezit
het in de buurt van 's-Gravenzande gelegen

Staalduinsebos. Dit

Anacamptis pyramidalis
Philipsdam, juni 2000
Foto: K. van Schie

bb

is een zeer oud bos dat

groeit op een oude duinenrij. Het bos is omgeven
door bouw- en weiland. Een groot weiland ten
westen van het bos is sinds. ca. 15 jaar geleden
in beheer als hooiland. Sindsdien is het weiland
niet meer bemest. Vorig jaar bleek dat deze
beheersmethode succesvol was en werden de
eerste orchideeën gevonden t.w. één Gevlekte
orchis (D. maculata) en een paar Vleeskleurige
orchissen (D. incarnata). Dit jaar waren de aantallen flink toegenomen. Naast de ene Gevlekte
orchis werden 10 Rietorchissen (D. praetermissa)
verspreid over het weiland, een groep van 25
Gevlekte rietorchissen (D. praetermissa var. junia/rs) en een groep van 30 Vleeskleurige orchissen
gevonden. Het weiland is in de winter uitgesproEuRoRcHrs
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ken nat en ook in de zomer droogt het niet volledig uit. Het Zuid-Hollands Landschap had plannen het waterpeil in het bos te verhogen.
Daarvoor zou een brede watering, uitgerekend op
de groeiplaats van de orchideeën, in het weiland
aangelegd worden. Na de komst van de orchi-
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deeën heeft men die plannen weer in beraad
genomen.
R. Wielinga

Laan van PooI262
NL-2566 DB Den Haag
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Ophrys santonica Mathé & Melki
Een nieuwe soort voor de departementen Aveyron
en Hérault in Zuid-Frankrijk
Herman van Looken

Samenvatting

Zusammenfassung

ln juli 1999 vonden we voor het eerst een zeer
kleine, laatbloeiende Ophrys scolopax Cav. ln het
departement Aveyron, die we konden vergelijken

spätblühende Ophrys scolopax Cav. Sippe im

met de beschrijving van Ophrys santonica door
Mathé & Melki (zie pag. 89, 1). Dit jaar bloeide

Pflanze wurde mit Ophrys santonica verglichen,

deze soort eind juni en juli vrij overvloedig op de

hellingen van het plateau de Guilhaumard, een
uitloper van de Causse du Larzac. Een doorgevoerd en vergelijkend onderzoek laat toch enigszins vermoeden dat deze Ophrys ook enkele kenmerken heeft van Ophrys apifera Huds. De hybride Ophrys scolopax Cav. x Ophrys apifera Huds.,
is echter al door Duffort beschreven onder de
naam Ophrys xminuticauda.

lm Juli 1999 wurde erstmals eine sehr kleine,
Departement Aveyron (F) gefunden. Diese

die von Mathé & Melki beschrieben

wurde.
Dieses Jahr haben die Pflanzen vom Ende Juni
bis Ende Juli in den Abhängen der Hochebene
von Guilhaumard, einem Ausläufer der Causse du
Larzac, reichlich geblüht. Eine kritische Unter-

suchung macht es glaubwürdig, dass diese
Ophrys-Sippe auch Merkmale von Ophrys apifera

Huds. aufweist. Der Bastard Ophrys scolopax
Cav. x Ophrys apifera Huds. ist jedoch schon von

Duffort beschrieben worden (Ophrys xminuticauda).

Summary
Early July 1999 we found a late flowering and
small Ophrys scolopax Cav. in the department
Aveyron, that we could compare with the

description

of

Ophrys santonica by Mathé &

Melki. This year the species was flowering at the
end of June and abundant in July on the slopes

of the plateau de Guilhaumard, a foothill of the
Causse du Larzac in the south of the department
Aveyron (F). An in depth investigation makes it
likely that this Ophrys is not without any influence o'f Ophrys apifera Huds. The hybrid Ophrys

x Ophrys apifera Huds. is yet
Oalready described as Ophrys xminuticauda by
Duffort.

scolopax Cav.
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Résumé
Début juillet 1999 nous avions trouvé une trentaine de pieds d'un très petit Ophrys scolopax Cav.,
que nous avions comparé et identifié avec le
texte descriplif d'Ophrys santonica Mathé &

Melki. Cette année,l'Ophrys était déjà présent et
en fleurs mi-juin et très abondant début juillet sur

les contreforts et pentes du plateau

de

Guilhaumard et du Causse du Larzac. Un examen plus approfondi nous laisse soupçonner que
ce| Ophrys n'est pas sans influence d,Ophrys
aplfera Huds. L' hybride Ophrys sco/opax Cav. x
Ophrys apifera Huds., est déjà décrit par Duffort
et porte le nom Ophrys xminuticauda.
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lnleiding

Het was ons wel duidelijk dat we alleen nog de

ln 1987, een jaar voor de beschrijving van Ophrys
santonica door Mathé & Melki meldde Claude

leek dus wel nuttig, gezien de zeldzaamheid van
beide soorten op de Causses, dit te kunnen

uitgebloeide stengels zouden terugvinden. Het

Bouteiller, botanist uit St. Affrique, ons dat er in
augustus 1986 op een droge helling nabij
Vendeloves (St. Affrique) nog bloeiende Ophrys
scolopax Cav. was gevonden. Daar deze bloeitijd
ver buiten het normale orchideeënseizoen lag en
we nog niet permanent in Aveyron verbleven,
rangschikten we deze melding bij onze gegevens
als hoogst merkwaardig en nog te onderzoeken.
Sinds dat jaar hebben we over deze laatbloeier
niets meer gehoord. ln 1998 werd ons door Heinz

en Christa Melcher, Heidelberg (D) een foto
getoond van een twijfelachtige Ophrys holoserica
(Burm.fil.) W. Greuter, welke in juni bloeide' De
plant was gevonden nabij Canals aan de rand
van het plateau de Guilhaumard, een deel van de
Causse du Larzac. Het bleek echter een Ophrys
scolopax Cav. te zijn. De vergissing werd veroorzaakt door het feit dat de laatsie bloem van de

stengel

op

Ophrys holoserica (Burm. fil.)

W.

Greuter leek, omdat deze nog maar pas geopend
was (nog bolstaande sepalen) en nog geen teruggeplooide lip verloonde, die daardoor breed uit-

stond.
Het was ons wel opgevallen dat de bultjes korter

waren dan deze van Ophrys scolopax Cav
Onderzoek ter plaatse leverde evenwel niets
anders op dan Ophrys scolopax Cav., alle einde
bloei. Hierdoor was onze aandacht weer gevestigd op de laatbloeier, die we zelf toch ook wensten te vinden.
Meldingen van het voorkomen van Ophrys holo'
sedca (Burm. fil,) W. Greuter op de Causses duiken regelmatig op. Zelf zijn we er nog niet in
geslaagd deze te vinden. Op een fototentoonstelling Flore des Causses in St. Felix de Sorgues
werd eveneens Ophrys holoserica (Burm.fil.) W.

Greuter getoond, zelfs met aanduiding van
standplaats! Bij navraag en verder onderzoek

stelden we echter vast dat de opnamen helemaal
niet uit het departement Aveyron kwamen.
Heinz en Christa Melcher brachten ons op 30 juni
'1999 naar een helling waar ze vijf weken voordien
Orchis papilionacea L. en Seraplas vomeracea
Briq. hadden gevonden.
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bevestigen. De schapen waren ons jammer
genoeg nog maar eens voor geweest. Geen van
beiden werd teruggevonden, maar we vonden
wel hier en daar verspreid kleinbloemige Ophrys
scolopax Cav. s.l. die juist ontloken.

Ophrys scolopax Cav. bloeit echter op deze
droge helling normaal reeds aanvang mei met
hoogbloei half mei en einde bloei midden juni.
Hier stond dus duidelijk wat anders!

Beschrijving

Bij het doornemen van de tekst uit het boek 'Les
orchidées de France, Belgique et Luxembourg',
een uitgave van S.F.O. Frankrijk uit 1998 bleek
duidelijk dat onze laatbloeier enkele kenmerken
gemeen had met de beschrijvìng van Ophrys
santonica Mathé & Melki uit de departementen
Charente, Charente-Maritime en Les DeuxSevres, gelegen aan de Atlantische kust zo'n320
km hier vandaan.
De kleine bladeren waren tijdens de bloei reeds

totaal verdroogd en zwarT o'f er waren

nog

nauwelijks zichtbare resten. De zeer kleine bloemen hebben meestal witte of rose sepalen of zijn
purper overlopen. De middensepaal is soms
voorovergebogen en beschaduwt het zuiltje dat
soms een lang puntig snaveltje heeft. Ofwel hebben de bloemen nogal brede driehoekige petalen
ofwel zijn ze smal, klein en geoord. Ze zijn dikwijls
purper gekleurd.
De lip is ongeveer B-9 mm lang. De middenlob is
sterk gewelfd. De rand, rondom behaard, heeft
een kale gele boord, die soms breed en duidelijk
zichtbaar is, vooral naar de top toe. De randen
zijn wat naar achter geplooid maar raken noch
overlappen elkaar. Hierdoor lijkt de lip wat breder
dan die van Ophrys scolopax Cav. Het aanhangsel is sterk ontwikkeld, soms drietandig met een

spitse en langere middentand en soms naar
boven geplooid zoals bii Ophrys holoserica
(Burm. fil,) W. Greuter. De zijlobben zijn beduidend korter en stomper dan die van Ophrys scoIopax C'av. maar soms erg verbreed aan de

schouders en doen dan denken aan Ophrys
apifera Huds. De tekening op de lip is breed
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omzoomd met een wazige beenkleurige band en
lijkt ofwel op twee naast elkaar liggende ruitjes,
soms met gele vertakkingen die doorlopen onder
de zijlobben of naar de top toe vervagen en daar
een oogje vormen, of is zeer klein en schildvormig zonder vertakkingen en komt niet over het
midden van de lip zoals bij Ophrys apifera Huds.
Soms is de tekening toch gelijk aan deze van

Ophrys scolopax Cav., twee tegenover elkaar
staande halve maantjes, in elkaar overvloeiend.
Het basaalveld is dikwijls afgetekend met een
duidelijk zwart boordje zoals bij Ophrys apifera
Huds. We hebben o.a. dit jaar opgemerkt dat
deze Ophrys santonica Mathé & Melki duidelijk
vroeger bloeide. We vonden namelijk de eerste
bloem al op 15 juni. ln 1999 was dit op dezelfde
standplaats aanvang juli. We hebben ook direct
naast een populatie van 32 exemplaren Ophrys
santonica Mathé & Melki met begin bloei nog vier
exemplaren Ophrys scolopax Cav. gevonden,
weliswaar einde bloei. Van deze laatste waren
zelfs de laatste bloemen beduidend groter dan
die van Ophrys santonica Mathé & Melki. Op
deze standplaats was in de onmiddellijke omgeving geen Ophrys apifera Huds. aanwezlg. Op
een andere standplaats, die we samen bezochten met Herbed en Christel Bouren uit Viersen
(D), vonden we grote aantallen Ophrys apifera
Huds. maar deze waren wel afbloeiend of einde
bloei. Dit bevestigt ons vermoeden dat er wel
degelijk hybriden kunnen voorkomen en zeker
niet in principe onmogelijk zoals in het boek van
de S.F.O. staat.
Op 24 juli 1998 vonden we merkwaardig genoeg

nabij Ceilhes in het departement Hérault een
bloeistengel van 48 cm hoog van een kruising
Ophrys aplfera Huds. meL Ophrys scolopax Cav.
We hebben nu wel enige twijfel of het hier niet om

een hybride Ophrys apifera Huds. met Ophrys
santonica Mathé & Melki gaat. Verder onderzoek
naar het voorkomen van deze Ophrys santonica
Mathé & Melki is dus noodzakelijk.
Voor wat de grootte van de lip betreft, maximum
9 mm, moeten we toch vermelden dat er aanvang
mei in het depadement Aveyron meestal in de

vochtige hooilanden en schrale graslanden aan
de voet van de Causse du Larzac, maar ook op
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de Causse zelf een Ophrys scolopax Cav. voorkomt met gelijkaardig kleine bloemen. Deze zijn
echter niet zo sterk convex. De lip is namelijk
achterwaarts ver over elkaar geslagen, de zijlobben zijn smal, soms wat gebogen en puntig (cornuta). De petalen zijn ook wat langer, smal driehoekig en zelden geoord. Tevens dient opgemerkt dat midden mei vooral op droge hellingen
er een wat grotere Ophrys scolopax Cav. verschijnt, doch deze is hier niet zo talrijk. Aanvang
juni bloeit deze ook op 1000-1200 meter op de
Causse Méjean en in de Cevennen. We waren

wel zeer verbaasd toen we in een belangrijke

populatie Ophrys santonica Mathé & Melki op
een helling aan de voet van de Causse du Larzac
een grootbloemig exemplaar aantroffen!
Het ontbreken of de totale verdroging van de bladeren (zwart) is voor ons geen noemenswaardig
kenmerk. We hebben immers vastgesteld dat hier
op de Causse na een droog najaar gevolgd door
een droge lente er heel wat Ophrys-sooften ver-

dorde bladeren hebben. O.a. worden Ophrys
lutea Cav., Ophrys araneola Reichb. en Ophrys
apifera Huds. dikwijls zo aangetroffen. We stelden dit jaar (2000) vast, gezien de regelmatige
regenval in maaft, april en mei, dat o.a. Ophrys
scolopax Cav. Gave, ontwikkelde bladrozetten
had en dat sommige Ophrys santonica Mathé &
Melki eveneens een rozet met nog groene blade-

ren hadden. Enkele stengels van deze laatste
hadden zelfs 4 goed ontwikkelde schutbladeren.

Standplaatsen
De groeiplaats nabij Canals (zie pag. 89, 2) op de
grensscheiding van de departementen Aveyron
en Hérault ligt op een hoogte van 800 meter, op
een zuidflank van een heuvelkam welke deels
bebost is met Quercus pubescens, Acer campestris, Acer opalus, Corylus avelana, Cornus san-

guinea, Euonymus europaeus, Sorbus aria,

Crataegus monogyna en Prunus mahaleb.
Op de open plaatsen slaan Amelanchier ovalis en
Juniperus communis. Er is een zeer rijke vegetatie van o.a. Gagea arvensis, Anthyllis vulneraria,

Rhinanthus mediteraneus, lnula montana,
Teucrium montanum, Hippocrepis commosa,
Astragalus monspessulanus, Blackstonia peñoliata, Origanum vulgare, Campanula glomerata,
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12,2000

Campanula rapunculus, Dianthus caryophyllus en
Dianthus monspessulanus.
Gelijktijdig met Ophrys santonica Mathé & Melki
bloeide Epipactis muelleri God. , Epipactis hellebonne ssp. tremolsii Klein en een hybride tussen
beide. Cephatanthera rubra Rich. was einde bloei
evenals Ophrys apifera Huds. Orchis militaris L ,
Orchis purpurea Huds., Platanthera bifolia Rich',
Limodorum abortivum Batt., Cephalanthera
damasonium Druce e.a. waren reeds lang uitgebloeid.

Verder werden hier waargenomen: Orchis papilionacea L., Seraplas vomeracea Briq., twee zeldzame sooden voor het departement Aveyron.
Deze zeldzaamheid is o.a. ook te wijten aan het

feit dat beide op een schapendrift groeien

en

jaarlijks worden afgegeten nog voor er zaadver'
spreiding kan plaatshebben. Het zal dus nog wel
een tijd duren voor er sprake is van een populatie. De ganse omgeving van Canals is één van de
mooiste en rijkste plaatsen van de Causse du
Larzac en botanisch een juweeltje. Tot nu toe
werden er 41 soorten orchideeën en 11 hybriden
waargenomen.

Kleinschalige landbouw, hooiweiden afgewisseld
met schrale graslandjes omzoomd met houtwallen, kleine bosjes, depressies en bronnetjes zorgen voor een onnoemlijke variatie. Hopelijk blijft
deze omgeving gespaard voor schaalvergroting
welke reeds op vele plaatsen duidelijk merkbaar
is. Dit zou ook hier funeste gevolgen hebben voor
de vegetatie en vooral voor de orchideeën.
Hopelijk liggen de doelstellingen van het Parc
Régional des Grands Causses hoger dan het
valoriseren van historische locaties ten behoeve
van de ontwikkeling van het toerisme.
We bezochten ook eind juni, begin juli de hellingen gelegen langs de abrupte flanken van het
plateau de Guilhaumard nabij Le Clapier onder La
Bastide des Fonts en Mas La Palatte. Hier ook
bevinden zich nog vele restanten van schrale
graslanden vooral op de koppen van de Lias of
onderetage van het krijt, gelegen op ongeveer
650 meter hoogte. Deze ziin schaars begroeid
met Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna'
Sorbus aria, Juniperus communis, Buxus sempervirens, Prunus splnosa en Spartium iunceus.
EunoncHts
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Hier en daar is de Lias ontsloten door zware erosie en liggen er vele soorten versteende ammo-

nieten aan de oppervlakte, vrijgekomen na
hevige regenval. Een enorm rijk gebied! Kleine

bronnetjes, beekjes en lavognes (drinkpoelen)
liggen verspreid in het landschap. Overal hoort
men boomkikkertjes, in de poeltjes zwemmen
marmersalamander en vinpootsalamander en
ook de adderringslang. Het eentonig geluid van
de vroedmeesterpad klinkt tot in de nazomer.
Kenmerkende planten ziin: Lotus corniculatus,
Ophioglossum vulgatum, Blackstonia perfoliata'

Salvia pratensis, Tetragonolobus maritimus

en

Card u n cel I u s mltlsslmus.
We vonden zeer veel uitgebloeide Ophrys sulcata
Devill., met bloeistengels tot 35 cm hoog en 6 tot

9 bloemen. ln een depressie telden we niet minder dan 250 exemplaren. Ook Orchis coriophora
ssp. coriophora L., Coeloglossum viride L., voor
deze laatste een uitzonderlijk jaar, Serapias lingua
L., ook zeer talrijk, en Ophrys scolopax Cav.
waren uitgebloeid.

Anacamptis pyramidalis L. was reeds over zijn
hoogtepunt heen en duidelijk afbloeiend.
Gymnadenia conopsea L. stond in hoogbloeì'
forse planten van 50 cm en meer, en was ook
zeer overvloedig. Een hybride van deze laatste
met Dactylorhiza fuchsii Druce was reeds uitgebloeid. Ook voor Ophrys apifera Huds. was de
hoogbloei voorbij en waren ver uitgebloeid. We
herkenden nog de variëteit bicolor en de lusus
trottii. Deze kwam als derde en vierde bloem op
een stengel met nog drie normale bloemen voor.
Tenslotte vonden we nog een herkenbare Ophrys
aveyronensis (Wood) Delf; Ophrys santonica
Mathé & Melki begon ook hier pas te bloeien. We
zagen honderden exemplaren met een stengel
van 20 tot 35 cm. en zelden hoger. Hier vonden
we wel een exemplaar met grote bloemen. Op 7
juli doorkruisten we de Causse du Larzac tussen
La Pezade en Les Rives.
Door de vele rotsformaties, opgebouwd uit dolomiet, is het landschap er zeer chaotisch en pittoresk. Bij aanhoudende regen, na sneeuwval en
verzadiging van de bodem ontstaat hier, soms
slechts om de 20 jaar, een uitgestrekt meer van
enkele hectaren groot. Hier is de bodem zeer
zandig. ln april '98 troffen we o.a. enkele eigen71

aardige diertjes aan in het water. Chirocephalus
diaphanus, een nog levend fossiel, een primitief

kreeftje dat

op de rug zwemt met

golvende

beweging van zijn bladpootjes. Zo wa| te vergelijken met de golvende beweging van de pootjes
van een miljoenpoot. De oogjes staan op steeltjes. Het vrouwtje draagt de eitjes op de buik in
een puntig zal<¡e. Afgezet in de bodem blijven
deze eitjes jaren lang levensvatbaar, zelfs na totale uitdroging van het meer. We hebben zelf op 16
jaren nog maar eenmaal het meer gezien.
Een tweede kreeftje dat we vonden, was
Lepidurus apus, ongeveer S cm groot, met een
ovaal rond rugpantser en vooraan twee samengestelde oogjes. Het achterlijf dat als een staar-tje
van onder het pantser uitsteekt heeft twee korte
sprieten.
ln deze omgeving vinden we op de zandige gronden Armeria girardii, Armeria alliacea, Trifolium
ste I I atu m, Li n u m cam pa n u I atu m, Erod i u m ci c utarium, Echiurn vulgare, Catananche coerulea,
Senecio doronícurn ssp. gerardii, Globularia
punctata. Op de rotsen bloeit in het voorjaar

Draba aizoides var. saxigena

en

Daphne

cneorum. Wat later volgl Arenaria aggregata.
Op de meer open plaatsen langs de randen van
de sotches, kleine komvormige akkertjes en veldjes, bloeien in het voorjaar Fritittaria pyrenaica,

Ornithogalum collina, Pulsatilla rubra, Leuzia
conifera, Aster alpinus ssp. cebennensis, Linum
suffruticosum, Linum leoni, Thymus dolomiticus,
Anthyllis montana, Astragalus monspessulanus,
Genista hispanica, Helianthernurn appen¡nurn en
zeker niet te vergeten: Stipa pennata en Carlina
acanthifolia het embleem van de Causse.

overal toe. Ophrys insectifera L., Ophrys araneola
Reichb., Ophrysscolopax Cav. en vooralOphrys
garganica ssp. passionls (Sennen ex Devill. ''l994)
Paulus & Gack zijn rijk vertegenwoordigd.
Op 7 juli waren alle soorten volledig uitgebloeid,

uitgezonderd Anacamptis pyramidatis

L.,

en

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. Maar ook
hier vonden we na lang rondzwerven 4 exemplaren Ophrys santonica Mathé & Melki in volle bloei.
Een plant was slank en 38 cm hoog met 10 bloemen. De andere waren slechts 20 cm hoog met
4-6 bloemen.

Conclusies en bedenkingen
Oorspronkelijk werd Ophrys santonica Mathé &
Melki beschreven onder de naam Ophrys aestiva/ts, S.F.O. (1 994), n'. 112, p.120-126. Dit was een
ongelukkige keuze omdat de naam Ophrys aestiyalls Lam. reeds bestond als synoniem voor
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich. Mathé & Melki
hebben dit onmiddellijk hersteld in een nieuw
n'. 113, p. 1S8-1s9.

artikel, S.F.O. (199a),

Wat ons vooral in deze beschrijving ontbreekt is
ook maar enige vergelijking of aansluiting met
Ophrys apifera Huds., een leemte die we getracht
hebben op te vullen, maar die zeker nog verder
moet onderzocht worden. Het gaat immers niet
op om deze Ophrys santonica Mathé & Melki
enkel te vergelijken met Ophrys scolopax Cav.,
Ophrys conradiae Melki & Deschâtres en Ophrys
elatior Gumprecht. Wat hebben trouwens deze
twee laatste er mee gemeen? Het is bijvoorbeeld
zeer aan te raden het artikel van Grasso en Gulli
over Ophrys conradiae te lezen, welk eveneens
verschenen is in S.F.O. (1994), n'. 113, p. 183187.

De voornaamste orchideeën die we hier vorlge
jaren reeds genoteerd hebben, zijn: Aceras

anthropophorum L., Orchis purpurea Huds.,
Orchis militaris L., Orchis ustulata L., Orchis

morio L., Orchis coriophora ssp. fragrans (pollini)
K. Richter, deze laatsle soms in grote populaties,
o.a. nabij Mas Combefère, Anacamptis pyramidalis L. en Platanthera bifolia (L.) Rich. Van de
Ophrys-soorten vonden we ooit één exemplaar
Ophrys aveyronensis (Wood) Delf. deze werd
echter door ons de laatste jaren niet meer opge-

merkt. Ophrys lutea Cav. werd vroeger niet

gevonden maar is nu duidelijk verspreid en neemt
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Hoewel, zoals hiervoor in de beschrijving reeds
werd vermeld, is deze Ophrys santonica door
Mathé & Melki goed getypeerd, maar we stellen
toch vast dat deze Ophrys zeker verwantschap
toont met Ophrys apifera Huds. en dit soms zeer
duidelijk.

-

De zijlobben van de lip zijn korl, stomp en
breed aan de schouders en lijken in profiel
duidelijk driehoekig. Dit is o.a. een kenmerk
van hybriden meT Ophrys apifera Huds.

- ln profiel hebben sommige exemplaren

ook
het typische "buikje" van een hybride Ophrys
EuRoRcHrs
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scolopax Cav. x Ophrys apifera Huds., S.F.O'
(199a), n'.113, p.159.
Het aanhangsel is niet meer afgerond en
breed maar is smaller, drietandig met soms
een duidelijke langere middentand, en soms

-

zelfs naar boven geplooid. (Dit wil niet zeggen
dat dit bij Ophrys scolopax Cav. ook niet voorkomt.)

-

De petalen zijn onregelmatig van vorm. Dan
weer breed driehoekig, dan weer klein driehoekig, ol zeer kort en geoord. S.F.O. (1994)'
n'. 113, p. 159 eninLesorchidéesdeFrance
etc. S.F.O. (1998) P. 295.

schildvormige tekening is beenkleurig
omzoomd en soms teruggetrokken rond het
basaalveld dat afgelijnd is met een opvallende
zwartpurperen boord. Dit is duidelijk te onderscheiden bij Ophrys apifera Huds. maar ont-

De

breekt of is minder zichtbaar bii Ophrys scolopax
Cav.

Waar we nog geen goede verklaringen voor
hebben zijn:
- De merkelijk latere bloei dan Ophrys scolopax
Cav. (3-4 weken) en de wat latere bloei dan
Ophrys apifera Huds.(1 - 2 weken).

-

De intermediaire hybriden, die soms in zwer-

men voorkomen, maar even snel weer ver-

dwijnen (o.a.

-

in 'l 986, St.

Georges de

Luzençon, met 28 exemplaren Ophrys xminuticauda Duffort), zie pag. 89, 4. Deze ziin
meestal samen met Ophrys scolopax Cav. in
hoogbloei als Ophrys apifera Huds. slechts
aanvangt met bloeien.
De aanwezigheid van een soms brede kale

gele zoom rondom de middenlob. Deze

is

soms wel aanwezig bij de lusus trollii of bii de
variëteit botteronii vanOphrys aplfera Huds. ls
zeldzaam, maar komt ook voor bij Ophrys
scolopax Cav. maar is door de plooiing van de
lip nauwelijks zichtbaar.

ln de originele beschrijving van Mathé & Melki
lezen we het volgende: Sépale dorsale foftement
courbé en avant recouvrant le gymnostème. Wat
betekent: middensepaal sterk voorovergebogen
en het zuiltje bedekkend. Dit was voor ons niet
altijd goed zichtbaar en duidelijk' Wat wel opvalt,
maar dan ook weer niet bij alle planten, is dat de
EuRoncurs
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sepalen wat bol staan zoals deze van Ophrys
apifera Huds. Ze zijn natuurlijk wel wat kleiner en
niet langwerpig spits, maar meer afgerond zoals
bij Ophrys scolopax Cav.
Het is een feit dat o.a.biiOphrys apifera Huds. de
middensepaal, ondanks dat ze sterk gewelfd en

gebogen is, in enkele uren naar achter plooit.
Gewoonlijk zijn dan de pollinien uit de helmhokjes gevallen en de pollenpakketjes bengelen dan
voor de stempelholte. Het minste zuchtje, zelfs
van de fotograaf bij windstil weer is dan voldoen-

de om ze tegen de stempel te werpen.

Het

spreekt dan een beetje voor zich dat bij het naar
achter plooien van de sepalen het zuiltje in de
wind wordt gezet en er gemakkelijker bevruchting kan plaats vinden.
Evenzo kunnen we ons voorstellen dat sommige
orchideeën die blootgesteld worden aan hitte
(o.a. bloeitijd juli) er belang bij hebben dat het
zuiltje door de middensepaal wat beschaduwd
wordt om snelle verdroging te voorkomen.

ln

hoever

dil

uitgeselecteerd wordt door de

bestuiver, nog onbekend, is dus niet bekend'
Voor wat de bloeitijd betreft, moeten we toch het
volgende opmerken:

Mathé & Melki situeren deze van Ophrys scolo-

pax Cav. gemiddeld vanaf de laatste week van
bij een
april tot de eerste week van juni. Dit.100-150
Atlantisch klimaat op een hoogte van
meter. Hier aan de voet van de Causse du Larzac
op 600- 650 meter is dit de eerste week van mei
tot half juni. Maar de causse is mediterraan beÏnvloed. Mathé & Melki situeren de bloeitijd van
Ophrys santonica (gemiddeld) aanvang juli tot de
eerste week van augustus. Maar in 1993 bij een

zeer vochtige lente (was het toen ook warm?)
reeds midden juni.

We beschikken nog over te weinig gegevens om
een juiste en duidelijke spreiding van de bloeitijd
van Ophrys santonica Mathé & Melki te geven. ln
1999 was de aanvang van de bloeitijd begin juli,
maar dit jaar (2000) vonden we het eerste bloempje op 15 juni. Dit is zonder twijfel ook te wijten
aan de uitzonderlijk milde weersomstandigheden. Regelmatig viel er regen. Trouwens alle
Ophrys-soorten hadden mooie rozetten en goed
ontwikkelde en hoge bloeistengels. Het is ons
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nog niet duidelijk of er inderdaad een vacuüm is
tussen einde bloei van Ophrys scolopax Cav. en
begin bloei van Ophrys santonica Mathé & Melki.
We zijn in ieder geval niet overtuigd. Wel weten
we dat o.a. op een helling nabij Vendeloves (St.
Affrique) in augustus '87 nog Ophrys sco/opax s.l.
was aangetroffen, wat ons doet vermoeden dat
zowel in de Charente als hier in Zuid-Aveyron de
bloeitijd voor beide soorten ongeveer gelijklopend is. Misschien een week verschil volgens de
al dan niet gunstige weersomstandigheden.
ln hoeverre het aannemelijk is om deze kleine en
laat bloeiende Ophrys, die toch sterk beïnvloed is
door Ophrys apllera Huds., de soortnaam santonica te geven zal door verder onderzoek moeten
worden aangetoond.
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Some notes on the genus EPiPactis
Jean Claessens, Jacques Kleynen and Jürgen Reinhardt

is important in classification, but only using the

Samenvatting

column morphology

Geduiende een excursie in het Val d'Escreins

(F)

werden enkele exemplaren van E. atrorubens
gevonden op 2570 m hoogte. Tot nu toe werd E
atrorubens niet hoger dan 2380 m gevonden. ln
Andalusië werden twee groeiplaatsen van E' lusitanica bezocht. De afmetingen van de planten
vielen binnen de specificaties van de soort zoals
beschreven door Tyteca. Opvallend was dat de

pH-waarden van

de bodemmonsters van

de

groeiplaatsen verschilden van de opgaven door
Tyteca.

Aan de hand van afwijkende zuiltjes zoals die
gevonden worden bi1 E. phyllanthes, E. leptochila
cn E. muelleri komen de auteurs tot de conclusie
dat alleen de morfologie van het zuiltje niet voldoende is om te komen tot een sluitende classificering van de verschillende Epipacfrs-soorten.
Er zal bij het geslacht Epipactis altijd rekening
gehouden moeten worden met een afwijkende
morfologie van het zuiltje (vooral bij autogame
soorten), zonder dat dit leidt tot een afsplitsing
als eigen soort.

During an excursion in the Val d'Escreins

(F)

some plants of E. atrorubens were found at 2570
m. Up to now E. atrorubens was not found

growing above an altitude

of 2380 m. ln

of E. lusitanica were

found. The plants matched the description given

by Tyteca, but the pH-values of the

growing
places differed from the measurements of Tyteca.

After describing deviant columns of E. phyllanthes, E. leptochila and E. muelleri the authors
come to the conclusion that column morphology
EuRoRcHts
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determination

of

an

should always be aware of the possibility of
plants having a deviant column (occurring regularly in autogamous species), but this does not
imply that those plants should be considered as
independent species.

Zusammenfassung
Während einer Exkursion im Val d'Escreins (F)
wurden einige Exemplare von E. atrorubens in
einer Höhe von 2570 m. gefunden. Bis jetzt

wurde

E

gefunden.

atrorubens nicht höher als 2380 m
ln Andalusien (S) wurden an zwei

Stellen Exemplare von E. lusitanica gefunden, die
in allen wichtigen Merkmalen mit der Originalbeschreibung von Tyteca übereinstimmten.
Auffallend waren die Ergebnisse der pHMessungen, die von den Daten von Tyteca abwichen. Nach einer Beschreibung abweichender
Säulchen von E. phyllanthes, E. Ieptochila und

E. muelleri kommen die Autoren zur

Schluss-

folgerung, dass man bei der Klassifikation der

Summary

Andalusia (S) two sites

in

Epipacfls-species may lead to the wrong conclusions. When dealing with the genus Epþactrs one

Gattung Epipactis nicht nur von der Morphologie
des Säulchens ausgehen kann. Bei der Gattung
Epipactis muss man sich immer davon bewusst
sein, dass abweichende Säulchen auftreten
können (vor allem bei den autogamen Arten),
ohne dass dies bedeutet, dass man diese
Pflanzen als separate Arten betrachten soll.

1. Epipactis atrorubens at high altitude
The Queyras region is situated in the south-east
of France. This region is well known among botanists for its rìch flora. For the orchid-lovers
Nigritetla corneliana is one of the reasons to visit
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this altitude, because all authors (for example
Buttler 1986, Baumann & Künkele 1988, Delforge
1994, Baumann & Künkele 1998, Lorenz 1998,
Presser 2000) mention 2380 meters altitude as
being the upper limit for this species. The only
Epipactis that can be found at a higher altitude is
Epipactis perslca, which is known to grow up to a
height of 2700 meters. One might add E. heltebo-

nne which, according to Baumann & Künkele
grows up to a height of 3700 meters, but most
likely these dates are based on Asian plants.

2. Epipactis lusitanica in Andalusia (Spain)
Up to now this species, described by Tyteca in
1988, remained rather unknown to most orchid
searchers, probably due to the fact that most
attention of the orchid-lovers is paid to the
eastern Mediterranean region. On the 21st of
April 1995 we visited a site near the village of
Casares, about 30 km north-east of Gibraltar. The
site is situated at 380 meters altitude, is covered
with Quercus suber and is extensively grazed by

Epipactis lusitanica
Elvira, 1Oth April 1995

this region. This orchid can form extensive populations, which are usually situated on the slopes
facing north (Presser 2000).
During an excursion in July 1995 we visited the
Val d'Escreins, s¡tuated southeast of Guillestre.
One of the summits of the park is the Col de la
Coulette, a mountain certainly worlh visiting for
its rich flora. At 2570 meters we found, to our
great surprise, some plants of Epipactis atrorubens. Two plants were only vegetative, while two
other plants were about one week before anthesis.The site was located on a ridge facing southwest, sheltered from the weather by rocks. The
accompanying plants were among others: Si/ene
acaulis, Silene rupestris, Viola calcarata, Sedum
atratum, Erisymum decumbens, Myosotis alpestris, Astragalus alpestris and the endemic
Berardia subacaulis.
It was quite a surprise finding E atrorubens aL
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goats. The site is inclining and shows gradients
from basic to more acid soil. On the highest part
of the site, on calcareous soil some orchids like
Limodorum trabutianum, Ophrys tenthredinifera
and O. ciliata are found. ln the lower, more acid
part of the terrain we found Neoflnea maculata, a
species of little alkaline to weakly acid terrains,
along with Serapras parviflora, S. lingua and
Epipactis lusitanica.

Epipactis lusitanca

is

characterised

by

short

leaves, mostly oval, more or less in two distinct
rows, with normally sinuate margins, a bronze
green inflorescence that is densely pubescent, a
long upper internode, widely opened flowers, and

an epichile that is broader than large, its apex
pointing backwards. Sometimes the flowers are
purple-violet like E. atrorubens.
ln order to be able to compare our plants with the

original description, we took some measurements. The means as calculated (n = 10) are

given in table 1. All our measurements fall within
the specifications as given by Tyteca (1988).
The plants are clearly allogamous: there is a good
nectar production, the viscidium is functional and
the flowers are well visited.
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Epipact¡s lusit¡cana

Tyteca

Height

20-50 cm
6-1 7 cm
3-8 cm
5-25
4-9
3,5-6,5 x
2,3-4 cm

Claessens
& Kleynen

Length inflorescence

Length last internode
Number of flowers
Number of leafs
Length x width
largest leaf

30 cm
12,5 cm

4,2 cm
20
7

4,7x3,5 cm

Table 1: Comparison of the original description as given
by Tyteca and the means of the plants we measured.

Near the site, in a wood with Plnus halepensis we

also found E. tremolsii. Around the site with
E. lusitanica we found some transitions towards
E. tremotsii. These plants were characterised by
leaves that were more regularly placed along the
stem, pointing in all directions with longer lowest
bracts and flowers that were more intensely
coloured.

A second site of E. lusitanica was found

near
Elvira (about 1O km south-east of Marbella), al20
meters height, see picture on page 97. Here we

found one very typical plant of E' lusitanica. lt

was quite interesting to see that E. tremolsii grew
only 2 meters further. The two Epipactis-species
were growing in sand in an open Pinus halepensls-wood. They were accompanied by numerous
L. trabutianum. We measured the pH of both sites
of E. lusitanica. Our findings: Casares: pH 6,6;
Elviria: pH 8,4. For the Portugal populations
Tyteca found pH values of 4 to 5' This finding

might indicate that E lusitanica is, at least in
other sites, not as much tied to acid soils as

found by Tyteca.

Changes

of column structure in

some

EpþactÍs-species
For most orchid genera the structure of the
gynostemium is

a

discriminative factor, widely

used in systematics (Claessens & Kleynen, 1998).
ln the genus Epipactis the old species (e.9. E
helleborine, atrorubens, microphylla etc') can be

determined

by using the column structure

(Claessens & Kleynen,1991). During the last years

however, we made some observations which
EuRoncurs

12,2000

Epipactis phyllanthes
St. Trojan, île de l'Oleron
1Oth June 1995

show that the morphology of the gynostemium
can change without affecting the general appearance of the Plants.

On the lle d'Oléron a quite pa¡licular form of
Epipactis phyllanthes is found. At first sight these
plants fit well into the description of the variety
pendula as given by Young (1952, p. 267), bui a
closer look reveals that these plants possess a

viscidium (an illustration can be found in
Claessens & KleYnen 1994, Photo 1).

Observations made in 1995 proved that all the
plants had a viscidium, though il wasn't functional: the structure of the pollinia was too loose to let
them be transported by an insect. Finding a viscidium puzzled us for a long time, because in the
description o'i E.phyllanthes it clearly states the
lack of a viscidium. According to Delforge (1997)
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in some years the plants of the lle d'Oléron have

pollinia that show

a relative coherence

which

might allow allogamy. He considers those plants

to be merely a variety of E. phyllanthes and therefore described them as E. phyllanthes var. o/arionensis.
It is interesting to see how autogamy in E. phyl-

lanthes

is made possible. There can be seen

several changes in the slructure of the gynostemium: lhe anther is connected to the base of the
gynostemium by a thin filament, which brings the
anther closer to the stigma. The top of the stig-

malic sudace is reduced, so that the grains of
pollen can drop left or right of the viscidium onto
the stigmatic fluid.

The anther has, well before anthesis, already
opened and permits the pollinia, which are already deposed in the clinandrium, to come into
contact with the stigma. Directly after the impregnation of the pollen grains with the stigmatic fluid
the pollen tubes begin to grow, which can best be

observed left and right of the viscidium. By
means of the impregnation the pollinia are fixed
and immobilised, a feature that can be observed
in many autogamous species.
ln the E phyllanthes of the lle d'Oléron we observed a particularity of the gynostemium that facilitates autogamy. During anthesis the filament of

the anther grows, thus pushing both anther and
pollinia towards the upper stigmatic rim. But at
the same time the pollinia are already immobilised after contact with the stigmatic fluid. As a
result the anther and pollinia can not move forward, so the back of the anther is lifted, by this
movement pushing the pollinia deeper into the
stigmatic fluid. When comparing the pictures on
page 79, it shows that on the photo above the

is clearly lifted, thus creating a hole
between anther and clinandrium. Maybe Krösche
(1936, p. 383) observed the same phenomena in
anther

E. latifolia (=helleborine) van praematura. He
mentions an anther, placed a litile higher
because of a filament which, the long term,

creales a hole above the clinandrium.
So here the combination of growth of the filament, which causes a movement of the pollinia

towards the stigma, combined with a reduced
upper stigmatic rim, which facilitates the contact
between pollinia and stigmatic fluid, make autogamy easier and more efficient.
ln July 1998 two of us (J. K. & J. C.) visited the
locus classicus of E peitzii (Wucherpfennig &

Neumann 1996), kindty guided

by Mr. H.

Neumann. On this occasion we also visited a very
interesting site of E leptochila near Molsberg. At

first sight it seemed as if we were dealing with

B

A

X
C

D

å
),8

Figure 1
Four various column forms of Thüringen Epipactis leptochila (longitudional section of the column),which
in Thüringen
are existing with all sods of transitions between them. Note that the typical column of E. leptochila has
often developed more or less significant rudimentary staminodes (also see Godfery 1920, plate s53, fig. .1)
Drawings: J. Reinhardt
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in accordance with the typical E, leptochila regar-

ding the essential characteristics (habitus, flowers patent and bell-shaped, hypochile deep,
hemispherical, reddish inside and containing
nectar; epichile long and acuminate, more or less

sagiÌtate, not reflexed; anther with a long filament).

E. Phyllanthes
Columns in early stage before anthesis

The construction of the column shows considerable differences. The stigma is not quadrangular
and oblique to the floral axis but stands almost
vertical to the axis of the flower (adaxial). The anther is elongated, overhanging the upper edge of
the stigma for at least two thirds of its length' The
Thüringen form usually shows no viscidium, it
even lacks in the bud stage. As in the Molsberg
type, the clinandrium is reduced to a small rim
enabling the friable pollinla to fall directly onto the
stigma. This column shows a lot of resemblance
with the column-shape of E. muelleri.
Another conspicuous characteristic is the often

deeply spliced, two-lobed form of the stigma.
Sometimes the form shows two little teeth at the
upper left and right corners of the stigma (rudimentary staminodes) and a conical remnant of

the rostellum, which probably represents

Krösches Íorma tridentifera (Krösche 1930). But

autogamous species regularly show deviating

stigmatic forms, which are of no taxonomic
importance, as we stated before (Claessens &
Kleynen 1997).

E. Phyllanthes

Sideview column; pollinia pushed forward by a
long filament

perfectly normal

E leptochila, with the characte-

rìstic habitus and the typical flowers with the long

lateral sepals and the long-pointed lip. A closer
look revealed that the column was quite deviating
from the type: the clinandrium, which is normally
well developed with E leptochila, was reduced to
a small rim, just as we know it from E muelleri' E'
teptochita is well known for its polymorphy
(Claessens & Kleynen 1999), and the finding of
this special morph fits well into the large scale of
forms that can be found.
ln Thüringen one of us (J. R.) observed exactly
the same phenomena. The Thüringen plants are
EuRoncHrs
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The Thüringen plants sometimes are cleistogamic because of the considerable aridity
(Reinhardt 1985). lt is important though to state
that we are dealing here with true E' leptochila'
The described forms show the important variability of the column in E. leptochila, comparable
with the great diversity of column-form found in
the north-western European E. phyllanthes
(Young 1952).

We stated before (Claessens & Kleynen 1999)
that original describtion of the Godfery-type of E
leptochila (Young 1962), referred to a very strong
type concerning habitus and floral elements. ln
connection with the diversity of E. leptochila
Young stated that: "The floral architecture shows
some variability mainly in the breadth of the labellum and the shape of the column" (Young 1962,
p. 131). During the course of time this phenomenon has been ignored by a lot of authors and
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all. ln Thüringen some E. muelleri developed a
clinandrium as well as a rostellum with a viscidium. This phenomena can be observed in one or
several flowers of the same inflorescence, more
rarely in every flower of an inflorescence. The viscidium is never functional, parls of the pollinia
can glide downwards left and right of the viscidium. The stigmatic sudace is not vertical but
oblique to the floral ax¡s. This year one of us

(J.K.), kindly guided by Angetika and Heinz

Baum, also found E. muelleri with a clearly deve-

loped viscidium lnspection revealed, that this

it was possible to
withdraw small parts of the pollinia by means of
the viscidium. This change of column structure is
not the result of hybridisation, although hybrids
are known (Bayer 1986, Tausch 19BB), Habit and
other characteristics clearly indicate that those
aberrant forms are True E. muellel. We consider
the form having a viscidium to be an atavistic
form, pointing to a descent from allogamous
viscidium was functional:

ancestors.

Summarising we conclude that deviant column
forms regularly occur in the genus Epipactis,

Epipact¡s leptochila; longitudinal section of the column;
the photo clearly shows the backwards curled rostellum
and the rudimentary clinandrium
Molsberg, 19th July 1999

researchers. Nieschalk & Nieschalk discussed
the variability of E. leptochila as early as 1970,
but it wasn't until recently that more attention
was paid to this diversity (Reineke & Rietdorl

1989, Mrkvicka 1990, Tausch 1992,

1995,

Claessens & Kleynen 1995,1999, Mereda 1996,
Gévaudan 1999, Presser 2000).

Another interesting morphological change of the
column that can be found, is the appearance of a
viscidium in E. muelleri, a species known to have
a highly reduced clinandrium and no viscidium at

BO

especially in the autogamous species. Therefore
one should always be careful when determining
an Epipactis. One should use all the characteristics given of a certain species and check them on
various plants, before coming to conclusions.
The genus Epipactis is well known for its polymorphism, and therefore a different column form
doesn't imply that this plant (or population)
should be cons¡dered as belonging to a separate
species. When using a species concept that is
too narrow, one can distinguish many species,
but this cerlainly doesn't do juslice to the polymorphic nature of this genus.
We wish

to express our grateful thanks to

Mr.

Heinz Neumann, Koblenz and Angelika and Heinz

Baum, Köln, for guiding us to several Epipactis
sites. We thank Mr. Heinz Schneider, Göllingen,
for helping us locating populations of E. muelleri

for study. Photography: Jean Claessens &
Jacques Kleynen
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Epipactis leptochila; bottom view of the column
Molsberg, 19th July .1999
Epipactis leptochila; front view of the column;
Thüringen, 3th July 2000
Photo: Jürgen Reinhardt
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Epipactis leptochila; bottom view of the column,

pollinia removed, rostellum visible as a triangular

4

point; Molsberg, 19th July 1999
Epipactis leptochila; front view of the column,
rostellum and viscidium visible;
Thüringen, 3th July 2000; Photo: Jürgen Reinhardt
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GPS-nieuws
D. W. Kapteyn den Boumeester

Summary
ln the beginning of May the US authorities
switched off Selective Availability. From 4th May
the accuracy of GPS measurements has been
improved about 10 times, leaving a position error
of 5- 10 m with a common handheld receiver. The
best way of marking a waypoint is explained.
Some new GPS receivers are mentioned and
there are references to a Dutch site with much
information on GPS as well as to a site with all
kinds of information for users of Garmin navigators.

Zusammenfassung
Anfang Mai haben die USA-Behörden die
Selective Availability ausgeschaltet. Ab 4. Mai ist
die Genauigkeit von GPS-Messungen dadurch
um einen Faktor 10 verbessert, bis etwa 5-10 m
mit den üblichen Handgeräten. Auch wird darge-

legt, wie man am besten eine Messung durchführt. Es wird auf einige neue Geräte hingewiesen
und es werden eine niederländische Site mit viel
lnformation über GPS und eine deutsche
(englischsprachig)

f

Vanaf 4 mei was de positiebepaling opeens aanmerkelijk preciezer dan de voorafgaande dagen.
Dit was te merken aan het direct veel kleinere
FOM-getal bij het 'middelen' van de gevonden
positie. lk maakte toen de niet serieus bedoelde
opmerking, dat er misschien wel ergens een oorlog was uitgebroken, omdat het leek alsof de
Selective Availability (SA) uitgeschakeld was.
Pas enige tijd na terugkomst bleek mij, dat per 1
mei inderdaad opdracht was gegeven de SA op
te heffen en dat dit ongeveer per 2 o,t O mei geëffectueerd was. Men heeft lange tijd uit angst voor

misbruik door terroristische groeperingen de SA
gehandhaafd, maar langzamerhand zijn de civiele toepassingen zo belangrijk geworden, dat men

toch tot opheffing van dit stoorsysteem heeft
besloten. Bovendien is men in staat zo nodig

lokaal gebruik te maken van SA.
Gemiddeld zal de precisie van elk GPS-apparaat
met een factor 10 zijn toegenomen. Een gemiddeld 'handheld' apparaat zal nu tot op 5 à 10
meter nauwkeurig zijn, terwijl voor de SA was
bepaald, dat de miswijzing in g5% van de gevallen maximaal 100 meter mochl bedragen (en op
99,9% niveau 300 meter).

Hoe de positie het best vast te leggen

ür Garmin-Benutzer erwähnt.

Selective Availability GPS opgeheven

Er blijft altijd een aantal onnauwkeurigheden, ver-

ln 2000 was ik van 29 april tot 5 mei op Kreta.

oorzaakt door atmosferische omstandigheden,
afwijkingen in de klok of de baan van de satellieten e.d. Deze worden berekend en als EpE-waar-

1

2

3

Leitad der Kalk-Buchenwalder:
Cephalanthera damasonium;
Nordeifel - Juni 1999; Foto: H. Baum
Typische Orchidee des Feuchtgebiets:
Dactylorhiza majalis;
Nordeifel - Juni 1999; Foto: H. Baum
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4

Farbtupfer eines Kalkmagerrasens:
Anacampt¡s pyramidalis;
Nordeifel - Juni 1999; Foto: H. Baum
lst in den Kalkflachmooren zu Hause
Epipactis palustris;
Nordeifel - Juni 1999; Foto: H. Baum

EuRoncHrs

12,2000

ùf

ör

2

4

3

EuRoncHrs

12,2000

85

de (Estimated Position Error) vermeld.

Een

heeft en veel langer moet worden volgehouden

meting onder goede omstandigheden moel een
EPE van 5 m kunnen tonen.

bij een meting.

De averagingfunctie van bijv. de Garmin 12 is nog

Nieuwe GPS-apparaten

steeds bruikbaar om de onnauwkeurigheidsgraad terug te brengen, maar het effect is nu veel
kleiner. Eerst moet men wachten lot het apparaat
zich goed heeft ingesteld. Het minimale aantal
gevonden satellieten zou vier moeten zijn, maar
in de praklijk is dat eigenlijk te weinig, omdat de
verdeling over de hemel meestal niet ideaal is. De
EPE is bij voorkeur kleiner dan 10; dal lukt meestal pas bij vijf of zes satellieten. Wacht totdat de
holle of witte balken op het satellietscherm alle
zwarl zijn, d.w.z. totdat alle waarneembare satellieten ook werkelijk gepeild zijn. Ga vervolgens
naar het positiescherm. Wacht totdat ook de laatste cijfers van een UTM-positie of de seconden
van een positie in graden niet meer veranderen
en leg dan pas de positie vast met eventueel
gebruik van de averaging functie. Houd averaging zolang vol, totdat zowel de positie als de
FOM-waarde (Figure Of Merit; in nieuwere versies
aangegeven als +/-) zo'n 20 seconden onveranderd blijven. Als de EPE 10 m is, kan met de aver-

agingfunctie van bijv. de Garmin 12 de FOM nu
meestal tot ca. 7 à I m worden teruggerekend; bij
een EPE van 5 m kun je een FOM van ca. 3,7 à
4,7 m bereiken. Deze waarden zijn in de praktijk
gemeten bij een aantal proefmetingen op telkens
dezelfde plaats bij huis, met en zonder avera-

Was er in het artikel in Eurorchis 11 sprake van
weinig verandering op de markt, nu hebben de

diverse fabrikanten toch wel degelijk nieuwe
apparaten uitgebracht. ln de goedkopere sector
waarin de Garmin 12 valt (nu ca. f 445), is de
Garmin eTrex uitgekomen (ca. f 455). De prijzen
zijn door de dollarkoers wat hoger dan een jaar
geleden. ln plaats van 24 uur op 4 AA-batterijen,

loopt de efrex 22 uur op 2 M-batterijen. Het
gewicht is niet 269 gr, maar 150 gr. Het apparaat
biedt ongeveer dezelfde mogelijkheden als de
G12, maar men kan niet zelf kaartdata en grids

definiëren. Het Nederlandse systeem van de
Rijksdriehoeksmeting is dus niet op het apparaat

in te stellen, maar de bijv. in UTM genoteerde
waypoints zijn met een conversieprogramma wel
op de computer om te zetten.
ln de duurdere prijsklasse zijn er nu apparaten
waarin men eigen gemaakte kaarten kan importeren, zodat men niet meer afhankelijk is van de
meegeleverde of los te kopen kaartgegevens.

Twee van zulke apparaten zijn de Lowrance
GM100 en de Eagle Mapguide Pro. Men komt
dan al gauw in een prijsklasse rond de f '1600. De
verwerking van kaartgegevens kost veel stroom,
zodat de batterijduur slechts rond de 12 uur ligt!

gingfunctie.
De onnauwkeurigheid in de hoogtebepaling is na

de beëindiging van de SA uiteraard met

een

zelfde factor afgenomen en dus nog altijd duide-

lijk groter dan die in het platte vlak. Volgens op
het internet gepubliceerde metingen zouden (alle
of een aantal) apparaten uit de Garmin 12 series

bovendien een 'eigen' verticale afwijking van
+7 m vertonen.
Er is op een enkele internet site ook te lezen, dat
de averagingfunctie in het post-SAìijdperk juist

het risico van fouten zou meebrengen. De argumentatie vond ik echter niet erg oveftuigend en
bij navraag op de suppor.l site van Garmin werd
bevestigd, dat de averagingfunctie nog steeds
nuttig is, maar natuurlijk wel veel minder effect
86

Voor wie een apparaat wil aanschaffen, worden
de 5 punten op pag. 7O van Eurorchis 1 1 nog
eens in het kort herhaald:
- Koop alleen een 12-kanaalsontvanger (er zijn
nog 2-kanaalsontvangers op de markt!)
- Een batterijduur van 22-24 uur (2 of 4 stuks

M)

-

mag nu toch echt wel geëist worden
(indien men zonder kaar-tdisplay werkt).
De gevoeligheid is niet zelf te controleren,
maar lees (internet-)besprekingen.
Naast andere coördinatensystemen als UTM
moet ook MGRS ondersteund worden.
Let op een computeraansluiting (men vindt ze
nu op bijna alle apparaten).
Ook een stevige (en waterdichte) behuizing is
van belang.
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Voor Garmin-gebruikers (en anderen) is er een

Verdere informatie
Een Nederlandse site met goede informatie over
GPS is de Hiking-site.nl. Onder het kopje naviga-

tie vindt men veel over GPS:

www'hiking-

site.nl/navigatie-gps.html . Vandaar voeren links
naar de diverse fabrikanten. De vier grootste ziin
Garmin, Eagle, Lowrance en Magellan.
Ook van het programma OZI vindt men op deze

site een enthousiaste beschrijving' Met dit
Australische programma, waar ik zelf ook mee
werk en heel tevreden over ben, kan men ingescande kaarlen kalibreren en voorzien van waypoints etc. Dezezijn ook naarlvan het GPS-apparaat over te brengen. Voor het beheer van verzamelingen waypoints zijn de kaarten uiteraard
niet vereist. Vanuit de beschrijving is er ook een
link naar de OZI-site zelf:

o http://www.powerup.com

.au/ -lornew

/

oziexp.html.

Van het door mij in EU11 aangeraden boek
"Outdoor GPS navigatie" van R. lJsenbrant (uitg.
Diana Wolters, Epe, z.j.) staat op de Hiking-site
een korte bespreking en een inhoudsopgave.
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site, gemaakt door gebruikers, niet door de fabrikant, met heel veel informatie:
. www, GPStom.de/GPS/index,htm. Ook voor
Garmin-gebruikers is heel nuttig:
o http://celia.mehaffey.com/dale/wgarmin.htm
Hier vindt men een handboek, dat vaak uitvoeriger is dan het officiële handboek.
Buiten de hierboven al genoemde sites bieden de
volgende veel informatie:

o http://(www.)joe.mehaffey.com
GPS info, software and hardware reviews.
o http://members.home.net/don.bartlett/
o
o

gpsutm.htm
a practical Guide to GPS and UTM.
http ://sparkie. nrri. u mn. ed u/saoff/i ntro. htm
artikel over de huidige nauwkeurigheid zonder
I

SA.

http://www.cnde.iastate.edu/staff/swormley/
gps/gps.html; veel informatie over GPS.

D.W. Kapteyn den Boumeester
Ligusterlaan 3
NL-201 5 LH Haarlem
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Boekbesprekingen

Kreutz, C. A. J. & Dekker, H.: De orchideeën

van Nederland, ecologie

-

verspreiding

-

bedreiging - beheer

Publicaties over de verschillende facetten van de

natuur zijn stilaan een traditie geworden

in

Nederland. Wat de inheemse Flora betreft, den-

De orchideeën van
Nederland

ken we bijvoorbeeld aan 'Flora Neerlandica,,
'Plantengemeenschappen in Nederland','Wilde
Planten','De Nederlandse Ecologische Flora',

'Kalkrijke duinvalleien op de Waddeneilanden' en
'De vegetatie van Nederland'. Wat de orchideeën
betreft, is er ook al aardig wal gepubliceerd:
'Studies on Dactylorchids' van Vermeulen, 'Wilde
orchideeén van Europa' van Landwehr, 'De ver-

spreiding van

de

inheemse orchideeën

in

Nederland' en 'Orchideeën in Zuid-Limburg' van
Kreutz. Ook bijdragen die niet in boekvorm ver-

schenen maar bijv. als rapport, artikels

in

Eurorchis (Kapteyn den Boumeester, Wielinga,
Dekker, Kreutz, Wieland, Claessens & Kleynen..),
Het Natuurhistorisch Maandblad (Hilgers..) of als
Wetenschappelijke Mededeling van de KNNV
zoals de 'Zeggen van Limburg', 'Blauwgraslanden in Twente', 'Beknopte handleiding voor

vegetatiekundig onderzoek','De Nederlandse

heidevegetaties','Droge stroomdalgraslanden
langs de Maas' en last but not least 'Veldwerk
Europese orchideeën - een handleiding', verdienen hier onze aandacht.
En dan nu een kanjer van een boek van meer dan
c.r\J

Uitgave Seckel

Krcurr,

H

f 125.- ISBN 90-805149-

1

Ophrys santonica Mathé & Melki;
La Bastide des Fonts, 15 juni 2000;

3
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Dckk(r

& Kreutz, 2000. S12 p.

+

500 bladzijden in het formaat 31x24cm van de
kleur,

1-8.

Afbeeldingsmaatstaf:1/1; Foto: H. van Looken
Ophrys santonica Mathé & Melki;
Canals - La Pezade, 7 juli 2000;
Afbeeldingsmaatstaf: 1/1:3; Foto: H. van Looken

hand van Hans Dekker, Karel Kreutz en in mindere mate E. Dijk, gestoffeerd met honderden
afbeeldingenDe oorsprong van dit boek ligt in het
ontstaan van hel 'Basisdocument voor een

2
4

Ophrys santonica lVlathé & Melki;
Canals, 1 juli 2000;
Afbeeldingsmaatstaf: 1/1; Foto: H. van Looken
Ophrys x minuticauda Duffort;
Tierques, 1 juni 2000; typisch

Afbeeldingsmaatstaf:1/1. Foto: H. van Looken
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Beschermingsplan Orchideeën' van de hand van
Dekker, Dijk & Kreutz, dat in 1996 werd gepubli-

ceerd in opdracht van het Ministerie

van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten behoeve
van het Natuurbeleidsplan. Bij de uitwerking van
"De orchideeën van Nederland" werd de aan-

De behandeling van 49 taxa is als volgt opgebouwd:

o

dacht vooral toegespitst naar de ecologische
informatie omtrent orchideeën, de plaats in de
plantengemeenschap, de belangrijkheid als

*

graadmeter van het natuurbeheer en een gedetailleerde weergave van de verspreiding van de
soorten tot op het niveau van het 1 x 1 km hok.
Toch kan men niet ontkennen dat het boek in de

eerste plaats een kijkboek is geworden met,
naast een 70-tal illustraties als tabellen en verspreidingskaartjes, liefst 108 paginavullende en
609 kleinere foto's!
Hel gebruikte beeldmateriaal is van goede tot
zeer goede kwaliteit. Bekijk maar eens de grote
folo's op blz. 4,8,62,67,87, 1O1 ,123,133, 144,
164, 220, 236, 259, 265, 276, 406, 430 en 479: U
zult het met me eens zijn dat het hier om prijswinnaars gaat. Ook de foto's van landschappen
en biotopen zijn de moeite waard en de herbariumplaten zijn scherp afgedrukt. Om dit allemaal
goed te kunnen publiceren is gebruik gemaakt
van moderne techniek en goed papier. Het feit
dat de prijs van het boek slechts f 125 bedraagt,
is dan ook verrassend laag voor zo'n werk.

Dit boek wijkt in de opbouw duidelijk af van
andere publicalies over orchideeën. Er zijn

natuurlijk de normale inleidende hoofdstukken
zoals een voorwoord, een toelichting bij het
gebruik van dit boek, de geografie en mor.fologie

+
o

o

van soorten, hun bescherming, beheers-

en

inrichtingsmaatregelen zijn een vernieuwing. De
hybriden krijgen ook een apart hoofdstuk waarin
ze voornamelijk behandeld worden aan de hand
van illustraties.
90

Natte duinvalleien
Dactylorhiza incarnata
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea var. friesica

-

Herminium monorchis

Liparis loeselii
Duingraslanden

-

Anacamptis pyramidalis
Epipactis helleborine subsp. neerlandica
Voormaligekweldergronden
- Orchis morio
- Dactylorhiza e/afa subsp. sesquþeda/rs

-

Orchis laxiflora

Het laagveengebied
- Dactylorhiza praetermissa subsp. praeterrnlssa
Dactylorhiza praetermissa subsp.Tunnlrs
Hammarbya paludosa
De zandgronden
,F Hoogvenen
- Dactylorhiza maculata subsp. e/odes

-

+

-

Dactylorhizasphagnicola

Heiden
- Dactylorhiza maculata subsp. podesta

-

o

Spiranthesaestivalis
Heischralegraslanden
- Dactylorhiza maculata subsp. maculata
- Platanthera bifolia
Beekdalen - natte hooilanden en blauwgras-

o

landen
- Dactylorhiza majalis
Loofbossen

*

van het beschreven gebied en een inleiding tot de

orchideeën. Wat echter nieuw is, is een uitweiding over de soortsvormingbii Dactylorhiza en de
rangschikking van de soorten per biotooptype.
Door de soorten te behandelen in de context van
het milieu waarvoor ze karakteristiek zijn, wordt
er een beter inzicht geschapen in de plantengemeenschappen en het beheer ervan. Ook de
afsluitende hoofdstukken over de achteruitgang

Het kustgebied

*

o
o

-

Epipactishelleborine

-

Cephalantheralongifolia

Listera ovata
Naaldbossen
- Goodyera repens
- Listera ovata
- Corallorhiza trifida
Het kalkgebied van Zuid-Limburg
+ De Zuid-Limburgse hellingbossen
- Neottia nidus-avis
- Orchis mascula
* Struwelen en zomen
- Cephalanthera damasonium
Cephalanthera rubra
EuRoncHrs
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o

- Dactylorhiza fuchsii
- Epipactis atrorubens
- Epipactis muelleri
- Ophrys ínsectifera
- Orchis purpurea
- Orchis simia
- Platantherachlorantha
* Kalkgraslanden
- Aceras anthroPoPhorum
- Gymnadenia conoPsea
- Himantoglossum hircinum
- Ophrys apifera
- Ophrys holoserica
- Ophryssphegodes
- Orchis militaris
* De heischrale graslanden van ZuidLimburg
- Coe/oglossum viride
- Spiranthes sPiralis
- Pseudorchis albida
* De beekdalhooilanden van Zuid-Limburg
- Orchis corioPhora
: Orchis ustulata
Stad en land - bermen, taluds, parken, plantsoenen, industrieterreinen, etc.

Deze indeling is soms ietwat aanvechtbaar. lk
heb de indruk dat de opsplitsing van ZuidLimburg soms wat kunstmatig is en veeleer is
aangemaakt om een aantal verdwenen soorten
zoals Wantsenorchis, Aangebrande orchis en
Witte muggenorchis toch een plaats te geven in
dit boek. De Herlstschroeforchis had ook kunnen
worden beschreven bij de duingraslanden. Ook
de plaats van de Rietorchis is mijns inziens niet
helemaal terecht. Dit is een soort die elke kans
grijpt om zich voort te planten en in dlt opzicht

had deze misschien eerder geplaatst

kunnen
worden in de laatste categorie van de zogenaamde "kunstmatige terreinen" of terreinen in volle
ontwikkeling want deze soort kan zeer verrassend opduiken. Het is een sood die houdt van
gradiëntsituaties en in dit opzicht kan ze dus

moeilijk gevat worden in een bepaald biotooptype.
De behandeling van de verschillende biotopen is
goed aangepakt. Telkens worden in een inleidend
gedeelte de voornaamste kenmerken vermeld en
EuRoRcHrs
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is er ook een verspreidingskaart. Ook de bedreiging en het beheer van de biotopen worden aan-

gekaart. Vervolgens komen

de

karakteristieke

orchideeën van de behandelde biotoop aan bod.
Ook hier vinden we steeds dezelfde systematische aanpak terug waarbij eerst de kenmerkende
eigenschappen aan bod komen, gevolgd door
een beschrijving van de biotoop in Nederland, de

verspreiding in Nederland, de verspreiding in
Europa en als laatste een melding over de vorming van hybriden met andere sooden. Zoals
reeds vermeld, is er bij elk taxon ook een ver-

spreidingskaarl weergegeven waarop vindplaatsen zijn ingetekend tot op het niveau van een
km'?. Niet alle kaaden zijn even nauwkeurig, ver-

mits in de officiële Flora van Nederland niet
zoveel taxa worden behandeld als in dit boek. De
gebruikte FLORBASE-gegevens maken enkel
onderscheid tussen brede en gevlekte orchis, en
niet tussen Rietorchis / 'Brede orchis of

Bosorchis'

/

Gevlekte orchis. Toch mogen de

auteurs trots zijn op het bereikte resultaat.
Bij de behandeling van de biotopen is nagenoeg
alle beschikbare kennis gebruikt die aanwezig is.
Dit kan men zien aan de literatuurlijst. Zo is de
kennis Van J. Willems, T. Wells en L. Vanhecke
gebruikt over populatiedynamiek, de bestuivingsgegevens van Van der Cingel, het onderzoek van

op

het Hondskruid, Kapteyn den
Boumeester op de Duinwespenorchis, Dekker op

Sterk

Welriekende nachtorchis en Kreutz op de
Veenorchis, de kennis over het beheer van H.
Dekker, H. de Kroon, M. Lejeune en W. Verbeke,
de kennis over de Nederlandse vegetaties en hun
ecologie in het bijzonder van V. Westhoff, A.J. en

J.J. den Held, J. Hilgers, E.J. Weeda, A.

Grootjans en de vele publicaties die verschenen
over orchideeën in Nederlandse tijdschriften of
proefschriften. Ook literatuur over de aangrenzende gebieden van Duitsland en België werd

geraadpleegd

en verwerkt

(Schumacher,

Delforge, Devillers, Wiefelspütz, etc.). Vele ver-

spreidingsgegevens van Zuid-Limburg ziin
afkomstig uit 'Orchideeën in Zuid-Limburg'.
Soms zijn hele tekstgedeelten letterlijk overgenomen, zoals bij de Honingorchis en de Groene
nachtorchis.
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We mogen in ieder geval besluiten dat het boek
alle huidige kennis compileert die op dit ogenblik

voorhanden is. Het blijkt dat deze kennis voor
een aantal sooden reeds volledig is, terwijl voor
een aantal soorten duidelijk blijkt dat er nog werk
aan de ecologische winkel is. Men zou kunnen
stellen dat de tijd van plantjes kijken nu achter de
rug is en de tijd van vegetaties met orchideeën
bestuderen nu aan de orde is. De vraag 'Welke
orchidee is dit?' moel nu vervangen worden door
de volgende: 'Waarom groeit deze orchidee
hier?' en 'Bevindt de orchidee zich hier op zijn
plaats of is dit eerder een toevallig voorkomen',
of 'kan de situatie van deze soort in deze biotoop
nog verbeterd worden, zodat de gehele levensgemeenschap er van profiteert?'
Want laten we eerlijk zijn: de orchideeën maken
deel uit van de vegetatie en niet andersom. Men
kan niet louter orchideeën beheren of beschermen; men moet de gehele biotoop onder handen
nemen om blijvende resultaten te verkrijgen.
Dat onze kennis soms nog maar in de kinderschoenen staat wordt onder andere bewezen bij

de behandeling van de Tengere heideorchis.

lndien we de beschrijving in de tekst volgen met
het gering aantal bladeren (twee, hoogstens drie),
de korte bloeiwijze en de dunne en relatief korte
spoor, dan moeten we na het bekijken van de
foto's toch enige vraagtekens plaatsen. De plant

op blz. 158 heeft teveel bladeren, op blz. 159 is
de bloeiwijze niet kort en armbloemig en op blz.
161 is de spoor te lang! De afgebeelde planten
op blz. 162 lijken in ieder geval wel aan de
beschrijving te voldoen. En wat te denken van de
afbeelding op blz.203?
Het blijkt dat naast het kleinschalig natuurbeheer,
waar mensen zoals u en ik nog terecht kunnen
om de handen uit de mouwen te steken, het
grootschalige beheer een strikte wetenschappelijke benadering nodig heeft om tot een goed

natuurbeheersplan
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te komen waardoor

het

gebied in kwestie in al zijn facetten goed kan
gedijen. ln dit boek wordt een aantal zaken aangestipt zoals de studie van de waterhuishouding,
de studie van de bovenste bodemlaag naar mineralenrijkdom, gecontroleerde kap, monitoring en
dergelijke. ln dit opzicht had dit boek nog wetenschappelijker mogen worden geschreven, waarbij bijvoorbeeld ook plaats kon worden gereserveerd voor namen van plantengemeenschappen,
kentaxa en syntaxa.
En tenslotte: had hier in dit boek toch niet ergens

een klein woordje over de Werkgroep Europese
Orchideeën kunnen worden gezegd? [Ook al
moet ik dan als lid sinds 1994 nog steeds de
Werkgroep ontdekken.l

Als besluit wens ik te benadrukken dat dit boek
zijn plaats verdient tussen de klassiekers der
Nederlandse non-fiction literatuur zoals Wilde
Orchideeën van Landwehr, Wilde Planten van
Westhoff et al. en de Nederlandse Ecologische
Flora. Er staat werkelijk zeer veel informatie in,
zowel voor leek, gevorderde als professional. De
samenbundeling van al deze gegevens is een
zware klus geweest die de auteurs tot een goed

einde hebben weten

te brengen. Dit boek zal

trouwens ook in Vlaanderen op een enthousiast
publiek kunnen rekenen en mag eigenlijk niet ontbreken in de boekenkast van een stadsbibliotheek, natuurvereniging, conservator, terreinbeheerder, natuurbehoudsinstantie van de overheid, natuurliefhebber of orchidofiel. Nederland is
het eerste land met een dergelijke publicatie. ln
de omringende landen is men nog niet aan dergelijke uitgave toegekomen, ondanks het feit dat
in Groot-Britannië, Duitsland en Frankrijk toch
aardig wat literatuur wordt gepubliceerd over
orchideeën. Welk land volgt ?

Walter Van den Bussche
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Epipactis leptochila, sideview column, Molsberg, 19th July 1999

2000
Epipactis muelleri, sideview flower with well developed vrcidium. Weyerer Wald, 17th July
EunoRcHrs 12,

2000
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Helmut Presser : Die Orchideen Mitteleuropas
und der Alpen,
Variabilität - Biotope - Gefährdung
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ln de inleiding worden naast uiterlijke kenmerken
van bloem en plant ook bestuiving en voortplanting beschreven. Dan volgen zeer goede en uitgebreide beschrijvingen van de diverse orchideeënbiotopen. Bedreiging van deze biotopen en
voorgestelde beheersmaatregelen completeren
het inleidende gedeelte.
Aan de hand van eenvoudige tekeningen wordt

eerst een overzicht gegeven van de diverse

orchideeënsoorten gevolgd door een uitgebreide
beschrijving en fotografische presentatie.
Van elke soort zijn er foto's van de biotoop, de
volledige plant, de bloeiaar en vaak meerdere
detailopnames van de bloemen. Dit laatste om de
variabiliteit van de betreffende soort duidelijk te
maken. Een aantal foto's zijn minder fraai dan in
de eerste druk. De auteur en de drukker hadden
hier wat meer tijd aan moeten besteden.
De bestaande indeling en nomenclatuur worden
aangehouden. ln de huidige druk zijn ook typisch

mediterrane soorten als Barlia robe¡iiana en

N eoti nea macu

Hardcover, formaat 21 x 28 cm., 37S pagina,s.
Prijs: DM 178,Uitgeverij: Ecomed Verlagsgesellschaft AG & Co.
KG. tSBN 3-609-65602-6
Deze tweede volledig herziene uitgave behandelt
maar liefst 1 70 orchideeënsoorlen, ondersoorten
en variëteiten. Het behandelde gebied
'Mitteleuropa' is in vergelijking met de eerste uit-

gave (1995) sterk uitgebreid met o.a. geheel
Duitsland, Denemarken, de Benelux en de

lata opgenomen

De laatste jaren zijn er zeer veel nieuwe soorten
beschreven van met name Ophrys, Dactylorhiza,
Nigritella en Epipactis. De auteur heeft zo mogelijk alle nieuw beschreven soorten opgenomen
zonder hierover een waardeoordeel te geven. Het
grote voordeel hiervan is dat de lezer een bijna
compleet en actueel overzicht geboden wordt.

ln de tweede druk heeft de auteur binnen de
groep Orchrs 4 soorten méér beschreven. De
Dactylorhiza-groep is uitgebreid met g sooften,
Nigritella met 4, Serapias met 7, en Epipactis en
Ophrys met maar liefst 1S en 16 sooften.
Doordat er aanmerkelijk meer soorten beschreven zijn dan in de eerste druk, wordt er ook meer

aandacht geschonken aan

de (vaak

kleine)

onderlinge verschillen. De paragraaf ,Verwechslungsmoglichkeiten' biedt een goede hulp zowel

Tsjechische Republiek. Naast de Alpenlanden
Zwitserland en Oostenrijk zijn ook de orchideeën
van de Zuidalpen, de Dolomieten en de grensge-

voor de 'microtaxonoom' als voor diegene die

opgenomen. De Franse Alpen, de Jura en het
Rhônedal vormen de'westgrens'van het boek.

Samenvattend kan ik zeggen dat deze tweede
druk zowel voor de leek als de gevorderde lief-

bieden van Slovenië, Hongarije en Slowakije
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een breder soortbegrip hanteert. Het boek sluit af
met een hoofdstuk over hybriden en afwijkingen.
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hebber een uitgebreid en zeer goed overzicht
biedt van de orchideeën van het hierboven

beschreven gebied. De vele foto's geven een duideli¡k beeld van de grote variabiliteit van de
diverse soorten en bieden een goede hulp bij het
determineren.
ln vergelijking met de eerste druk beslaat dit boek
niet alleen een veel groter gebied van Europa
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maar biedt het ook een zeer compleet en actueel
overzicht van alle daar voorkomende orchideeën'

Vooral het feit dat de biotopen, zowel qua tekst
aan
als fotografisch zeer uitgeb
geeft
het
' Dit
de orde komen,
veel
laatste vind je in andere e

minder

of niet. Een reden te meer om

deze

uitgave te koPen.
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Epipactis lusítanica,
Elvira,
1Oth April 1995
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STICHTING
NATUURREIZEN

Op etke reis van onze stichting
wordt naar orchideeën gekeken.
Bijna etk jaar hebben wij een reis
die helemaa[ op deze bijzondere
ptantengroep is gericht. Ook op het
programma van 2001 komt zo'n
speciale bestemming voor, t.w.
7 april t/m 17 april.

Onze reisteider-speciatist is Netis
van der Cinget, in KNNV-kringen
wetbekend. Hij neemt u mee naar
Zuid-ltatië, naar Monte Gargano.
Dit in de voetzoo[ getegen gebied is
een orchideeën-lustoord. Hij kent
er de weg en de ptanten. Dezer
vroeg-voorjaar- reis wordt gevotgd
door een lange reeks Europese en
verweg-bestemmingen.
Vraag de gratis gids:

Stichting Natuurreizen,
Postbus 1 1 59,
1270 BD Huizen,
fax 035-52695?0.

MEIJS PUBLISHERS

Flonn Helvelcn

#

In het algemeen hebben de meeste Nederlandse
boekhandelaren zelden boeken over orchideeën
voorradig en zeker geen buitenlandse publicaties.
Tijdens de bijeenkomsten van de WEO is Meijs
Publishers met een stand aanwezig met een
aanbod van de nieuwste natuurboeken o.a. op het
gebied van orchideeën.
Deze boeken zijn uiteraard ook te bestellen bij:

Wil Meijs

I
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Gespecialiseerde boekhandel in
wilde flora en fauna
(Nederlands-, Frans-, Duits- en
Engelstalige boeken)

Ringweg 44

NL-6141 LZLimbricht

,
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tel: ++3 1 (0)46 -4512955

fax:

++3 l(0)46-4512955

e-mail: wilmeij s@ilimburg.nl

BESTELWIJZE EURORCHIS
Besieladres - Orders - Bestelladresse:
/ Eurorchis, Ligusterlaan 3, NL-2015 LH Haarlem

WEO

Bestellungen:

Bestelwijze:
binnen Nederland: overmaking van het bedrag op

Postbankrek. 8243695

t.n.v. Eurorchis te

Haarlem.

overig Europa:
ltoezending van een Eurocheque (vergeet u niet
het pasnummer op de achterzijde in te vullen!);
'? toezending van een brief met bestelopdracht
onder vermelding van VISA card nummer en
kaartvervaldatu

m

Eurorchis kann in Europa bestellt werden:
indem Sie einen Brief mit beigeschlossenem
Eurocheque in Holl. Gulden senden (vergessen

'

Sie bitte nicht die Kartennummer auf der
Rückseile einzutragen!);

'

indem Sie in einem Brief lhre VISA-Kartennummer und das Kartenverfalldatum erwähnen.

.

Orders:
Eurorchis can be ordered within Europe:
1

'

by sending a letter with enclosed an

Euro-

cheque in Dutch guilders (do not forget to fill in
your card number at the back!);
by sending a letter with your VISA card number
and card expiration date.

Prijzen (incl. verzending) - Prices (shipping included) - Preise (einschl. Versand)
Postgiro (NL)
Eurorchis 11
Eurorchis 10

Eurorchis 9

Eurorchis
Eurorchis
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29,00
29,00
29,00
29,00
24,50

Eurocheque

VISA

29,50
29,50
29,50
29,50
25,00

31,50
31,50
31,50
31,50

26,50 (limited

stock)
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Savelsbos,
Limburg, 47 m

-goed dat je eerst bij Bever bent geweestAan het einde van de dag ontdekje eindelijk het
ple$e watje zocht. ln stromende regen en
halfdonker, maar pracht¡g st¡l en onaangeroerd.
Vastleggen om nooit meer te vergeten.
Bijvoorbeeld met een GPS-ontvanger van Garmin,
die te gebruiken is met ons RD-grid

je

van avontuurl!jke wandeltochten houdt, is
je uitrusting van groot belang. B! Bever
Zwerfsport vindje de grootste collectie functionele
kleding, comfortabele wandelschoenen en
kampeeraccessoires overzichtel!jk b!.¡' elkaar. Bever
Zwerfsport heeft meer dan 12.000 artikelen voor
actieve en avontuurl!.j'ke vakanties. Dus welke
uitdaging je ook aangaatje moet eerst bU Bever zljn
Als

geweest

EYER

ZTr'ER.FSP('R,T
Ovtdoor lnnovatorç

v/ww.BEVER.NL

0900-23s2383
35 cerrt p/m

Alkmaar.Almere.Amersfoort.Amsterdam.Apeldoorn.Arnhem.Breda.DenHaag.Eindhoven
Enschede'Groningen ' Haallem . Hilversum . Nljmegen . Rotterdam . Steenwúk . Utrecht. Zoetermeer
Antwerpen/Merksem
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EURoRcHls is de jaarlijkse publicatie van de werkgroep Europese

Orchidieeën van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistoriéche Vereniging.
Deze uitgave bevat bijdragen over de verspreiding, ecologie en taxonõmie
van orchideeën in Nederland en de rest van Europa. ook wordt aandacht
besteed aan de bescherming van soorten en biotopen.

voor veldbiologie

