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EPIPACTIS HELLEBORINE - UPDATE ON A LONG TBRM STUDY

Marilyn H.S. LIGHT
Plofessional Training Sewice, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada, K1N 6N5

Samenvatting

In aanvulling op eerdere publicaties besteedt de autenr aandacht aan de geringe vruchtzetting in
de onderzochte populatie en aan het slechte kiernen van zaden in vitto. De populatie lijkt voor
haar voofibestaan afhankelijk van het inwaaien van zaden uit nabijgelegen populaties. In een

tabel wolden de jaarlijkse aantallen nieuwkomers en de afwijkingen van de gemiddelde neer-
slag weergegeven.

Zusammenfassung

Als Ergänzung zu früheren Veröffentlichungen beschreibt die Autorin die geringe Frucht-
bildung in der untersuchten Population und die schlechte Samenkeimung in vitt'o. Die Popu-
lation scheint für ihren Erhalt abhängig vom Einwehen von Sarnen aus benachbarten
Populationen. In einer Tabelle werden die jährlichen Zahlen der Jungpflanzen und die
Abweichungen vom durchschnittlichen Niederschlag gezeigt.

We began our long term study of Epipactis helleborine in Gatineau Park, Québec, Canada, in
1985. Data collection methods at the 135 sq m dry upland forest Site t have been pleviously
described (Light & MacConaill, 1991a, 199lb, 1994). All annual recruits and re-emergents
have been labelled, mapped and scored as flowedng or non-flowering plants and as to the num-
ber ofleaves, flowem and fruits. The study has revealed some interesting aspects ofthis species

and its behavioul within the environment. Our observations suggest that under the drier habitat
situation of Site 1, individual plants are essentially monocarpic (M. H. S. Light, unpublished
data). More than 60 percent of plants emerged one time only over 14 years of observation
(198s-1998) (n: 1368).

Persistence of an orchid population is dependent upon seed production over the long tem. The
population at Site I was at its highest in the mid 1980's but has since decreased for reasons yet
to be determined (Table 1). Flowering plants at this site rarely produce seed capsules that reach
dehiscence because of loss to predation or drought. Seeds sampled from this population have
not germinated in vitro whereas seeds frorn plants at other nearby but seasonally damp sites ger-

minate readily under the same in yilro conditions (Light, 1995; Light & MacConaill, 1998). We
suspect that seeds from other populations are likely the ones contributing to the recruitment at

Site 1 . The study of molecular genetics of this population has suggested that the diversity rests

with the population and not with a few individuals (Squinell et a/ in press). The low number of
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recruits in recent years in Site I may actually reflect the lower emergence and flowering obser-
ved in nearby colonies known to produce germinable seeds. Why these plants have emerged in
fewer numbers could be related to seasonal precipitation pattems or some other factor(s).

TABLE 1 - Number of new recruits of Epipactis helleborine appearing over l6 years in Site l,
Gatineau Park, Québec, Canada

* Deviation from seasonal precipitation (463 mm) as recorded at Otiawa Intemational Airport,
May I to Oct 3 1.

** A localized torrential rainfall of 130 mm in one day was not recorded at the airport but has

been added here.

6

DEVIATION FROMAVERAGE
PRECIPITÄTION*

-22,8

297.3

37.7

43.6

t4.2

77.2
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ENKELE OPMERKELIJKE OPHRYS.SOORTBN UIT
ZUID-FRANKRIJK

OPHRYS PROVINCIALIS (Baumann & Künkele) PAULUS
OPHRYS GALLICA VAN LOOKEN
OPHRYS GARGANICA subsp. PASSION/,S (Sennen ex Devil. & Devil.-Tersch.)

PAULUS & GACK

HermanVAN LOOKEN

Samenvatting

ln 1962 beschreef E. Nelson de ssp. provinclalis, scheidde deze op treffende wijze af van

O. ,sphegode.s s.l. en voegde er aan toe, dat de variëteilen specuLarkt Reichb. fil. 1851 en

nicaeensis Barla 1868 en de ssp. integraMogg. 1869 er misschien ook bij hoorden. In 1986

gaven Baumann & Künkele deze ssp. provincictlis de naam ssp. integra. Gö12 en Reinhard
hebben dit onmiddellijk weerlegd. In 1988 volgde een nieuwe beschlijving als ssp. provitt-
cictlis en Baumann en Künkele plaatsten de ssp. integro onder O. arachnitifrtrnùs auct. In het-

zelfde jaar maakte Paulus een nieuwe combinatie met de naam Oplrys provittcictlis. ln 1990

beschouwden Paulus en Gack O. integrú, die bestoven wordt dool ColLetes cunicLtLetrius, als

een deel (pars) van O. ptovittcittlis. In 1995 stelden ze vastdalAnthophora atriceps de bestui-

ver van O. provirtcialis was en dat deze laatste waarschijnlijk bij de argolicct-groep thuis-
hoort. O. integra is volgens ons een segment van de zeer recent beschreven O. gaLlica. Het is
wenselijk om, gezien de gemeenschappelijke bestuiver Col.letes cunicularius, verder te

onderzoeken of het taxon niet Ophrys exal.tata ssp. gallica genoemd zou kunnen worden.

Résumé

En 1962, E. Nelson décrivait la subsp. ptovincialis et séparait celle-ci d'une manière frap-
pante de l'Ophrys splrcgocles s.l. et ajoutait que les variétés specularia Reichb.fil. 1851,

nicoeensis Barla 1868 et la sous-espèce integra Mogg. 1869, plobablement aussi y apparte-

naient. En 1986 Baumann & Künkele donnaient à cette subsp. pt'ovincialis le nom subsp.

integra. Gö12 et Reinhard I'ont réfuté aussitôt. En 1988 une nouvelle descliption suivait sous

le nom subsp. provinciaLis et Baumann et Künkele plaçaient le subsp. integra sous le taxon

Ophrys arachnitiþrmis auct. La même année Paulus décrivait une nouvelle combinaison:
l'Ophrys pntvincialis. En 1990 Paulus et Gack considéraient 1'O. integra, qui a comme pol-
linisateur 1'abeille solitaire CoLLetes cunicul.arius, comme une paltie de I'O. provincialis
(pars). En 1995 ils constataient que I'Anthophora atriceps était le pollinisateur de ce dernier
et appartient donc de ce fait très probablement au taxon argolica. Selon nous I'O. integra
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n'est qu'un segment de'O. gallica'qui est décrit très récemment. I1 est souhaitable d'exami-
ner, vu le pollinisateur commun, Colletes cutticularius, si on ne pourrait pas nommer cette
espèce Ophrys exoltata strbsp. gallica.

Zusammenfassung

Im Jahre 1962 beschrieb E. Nelson die subsp. provincialis, und trennte diese klar von
O. sphegodes s.l. ab. Er fügte hinzu, dass die Varietäten speculeriaReichb. fil. (1851) und
nicaeensis Barla (1868), und die stbsp. integra Mogg. (1860) vielleicht auch dazu gehörten.
1986 gaben Baumann & Künkele dieser subsp. provinciali.s den Namen subsp. integra. Gölz
& Reinhard haben dies sofort widellegt. 1988 folgte eine neue Beschreibung als suhsp. ¿ro-
vincialis und Baumann & Künkele stellten die slbsp. integra unter O. archnitiformi,s auct. Im
selben Jahr machte Paulus eine neue Kombination mit dem Namen Ophrys prcvíncictli.ç. 1990
betrachteten Paulus & Gack O. integra, die von Colletes cutticulorius bestäubt wird, als einen
Teil (pars) von O. provinciaLis. 1995 stellten sie fest, dass Antltophora del Bestäuber von
O. provincicrLis war und dass diese letzte wahrscheinich zur argol.ica-Grtppe gehörf. O. inte-
gra ist nach uns ein Segment der sehr rezent beschriebenen O. gallica. Es ist im Hinblick auf
den gemeinsamen Bestäuber Colletes cu.n.iculari.us, wünschensweft weiter zu untersuchen, ob
dieses Taxon nicht Ophrys exabattL subsp. gallica genannt werden könnte.

Summary

ln 1962, Nelson effectively split the species Ophrys sphegodes s.l. into two parts. One part
he described as O. sphegodes subsp. provincialis. He added that the following varieties pos-
sibly belonged to the same ssp.; specularia Reichb. fil. 1851 andnicaeensis Barla 1868, as

well as the ssp. integra Mogg. 1869. In 1986, Baumann and Künkele rendered the ssp. pro-
vincialis the name ssp. integra. This was immediately disproved by Gölz and Reinhard. In
1988, a new description followed under the name of ssp. provincialis and Baumann and
Künkele placed ssp. integra among O. orachnitiþrn ls auct. The same year, Paulus created a

new combination with the name O. provincictlis. In 1990, Paulus and Gack considered O.

i,'rtegra, being pollinatedby Collete,s cunicularius, as a part (pars) of O. provinciaLis. In 1995

they established that O. provincialis is pollinated by Anthophora atriceps. As such this orchid
presumably belongs to fhe argolica-group. In our opinion O. inregra is a section of the recent-
ly described O. gnllica. In view of the common pollinator Colletes cutticularius, it is
desirable to investigate the possibility that this taxon should be called Ophrys exaltota ssp.
galLicct.
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Voorwoord

Met de kennis die we nu bezitten, de literatuur uit onze bibliotheek en al onze netjes opge-

borgen dia's en foto's is het gemakkelijk orn te besluiten, dat er in dejaren 1850 - 1900 nog

heel wat ondelzoek te verrichten \ras om een duidelijker inzicht en een betere ordening te
krijgen in de olchideeënsoorten. Wat er in die jaren aan onderzoek is verlicht, lijkt ons nu de

normaalste zaak, toch was dit niet zo. Het bestuderen van de flora was het voorrecht van bota-
nici, artsen, apothekers, pastoors en onderwijzers. Ze waren in die tijd zeer beperkt, moesten

beroep doen op tekenaars en graveerders om illustraties te maken. Men had vrienden die plan-
ten opzonden en er werd van gedachten gewisseld. Er ontbrak zeker nog een doeltreffend
communicatiesysteem, de post was soms lang onderweg. Het zelfkleverde 'plioritair' moest

nog uitgevonden worden. Verue reizen waren eerder beperkt. De planten werden slechts

bestudeerd tijdens de bloei. Zelfs met de beste notities en een stevig herbalium bleek het

nadien nog moeilijk om vergelijkingen en juiste diagnoses te maken. Er werd veel uit oude-

re werken ovelgenomen, gekopieerd en gewijzigd. Inzicht en ordening gebeurde zeer lang-
zaam. Men publiceerde eelder lokale flora's. Het is dan ook met deze gedachte en waarde-

ring, dat we de oudere literatuur uitpluizen. Hoed af vool hen, die toen in staat waren om de

hele Franse flora samen te stellen. Hier denken we even aan M. Ch. Glenier en abbé H. Coste.

In de huidige tijd is het wat gemakkelijker; alles staat netjes in kleur in rijk geïllustreerde boe-

ken afgebeeld. We worden overspoeld met gegevens en we hebben ons eigen fotom¿ìteriaal

maar boven te halen en te vergelijken. Heeft iemand een andere kijk op de zaak, of is er \tvat

nieuws, dan zijn we onmiddellijk ter plaatse voor een onderzoek. Desnoods gaan we even

over en weer met het vliegtuig. Het lijkt er soms wel op of we in de tijd van de ontdekking
van 'Klondike'leven. De laatste decennia beschikken we over alle middelen om oude litera-
tuur in handen te krijgen. Toch is het jamme¡ dat door sommige auteurs deze werken slechts

oppervlakkig worden geraadpleegd, niet goed worden begrepen of verkeerd geïnterpreteerd,
ja zelfs deels worden gewijzigd. Vooral dit laatste is onbegrijpelijk, Interpretatie is natuurlijk
een breed begrip. Het staat iedereen vrij een eigen visie te vertolken. Nieuwe inzichten lijken
voor sommigen dan weet heel moeilijk verteerbaar en discussie komt dan niet op gang.

Vooral de heilige huisjes mogen niet instorten. De imagebuilding zou eens geschaad kunnen

worden. Vele vrijetijdsbotanisten of naturalisten die uit mededeelzaamheid wel eens een

vooldrachtje geven of schuchter een r:eisverslag neerschrijven worden dan ook geconsumeerd

door de 'goden'. Toch'mogen \¡,/e zeer dankbaar zijn dat deze vrijetijdsbotanisten de winter-
vergaderingen kleur en enthousiasme geven. Het zou anders slechts een academische en saaie

bedoening worden, waar we zeker geen nood aan hebben. In deze visie willen we dan ook
enkele Ophrys-soorten bespreken, die in de Provence en Languedoc-Roussillon voorkomen,
en vergelijken met wat er vroeger over geschreven werd. Vermits we toch een 'hechte' we¡k-
groep vormen van niet louter toehoorders, wordt er wel wat gemotiveelde reactie verwacht.
We weten wel, dat het niet iedereen gegeven is om in de pen te klimmen, sorry, achter de

computer te kluipen, maar tijdens een vergadering kan er wel heel wat in vraag worden
gesteld. En dat zal uit de tekst hierna ook blijken.
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Inhoud

De beschrijving van Ophrys spltegodes Miller ssp. provinciuLis door E. Nelson.
Ophrys aranifera Hudson, synoniem van Ophrys sphegodes Millel en de variëteiten volgens

J. Barla.
De visie van Ch. Grenier op Ophrys cu'ruiferu Hudson, met de verwijzing naar Ophry.s exal-

tcltLTenorc.
De merkwaa¡dige visie van J. T. Moggridge op Oplxrys insectiferu Linnaeus stbsp. aranifera

Hudson.
De beschlijvingen van E. G. Camus, 1893 en 1928, van Ophrys aranifera Hudson en haar

variëteiten. Een nieuwe beschrijving voor Ophrys arctchnitifonnis, in feite de creatie van

het homoniem van Ophrys arachnirifornis Grenier & Philippe (ICBN art, 64).
Een vergelijkende tabel met de behandelde huidige soortnamen en de namen, die door de ver-

schillende auteurs werden gebruikt.
Het taxonomisch overzicht van H. Baumann en S. Künkele met de vermelding van Ophrys

sphegodes Millel subsp integra Moggridge
De visie van P Gölz en H. Reinhard op Ophrys splrcgodes Millel subsp. integra Mogg. en

provinciali.s Nelson.
Een nieuwe geldige beschrijving van Ophrys ,splrcgodes Miller subsp. ptnvirtcictlis Baumann

en Künkele.
Ophrys provincialis (Baumann & Künkele) H. Paulus, een polymorfe soort.
Het onderzoek naar de bestuiver van Ophrys provittcictLis door H. Paulus en C. Gack.
Ophrys gaLlicct.Y. L., een nieuwe naam voor de Oph.rys arachnitiformis van E. G. Camus.
Ophrys gallictLY. L. vergeleken mef Ophrys sphegodes subsp. sphegodes Miller.
Opltrys insectiferu Linnaeus slbsp. integra Moggridge, een segment van Ophrys gnllica.
Ophrys garganicct subsp. pns.rloni.s (Sennen ex Devil. & Devil.-Telsch. 1994) Paulus en Gack

comb. nov.
Verklaring van enkele termen.
Geraadpleegde en aanbevolen literatuur.

1. E. NELSON en zijn OPHRYS PROVINCIALIS

Pas in 1962 werd deze Ophrys, na de beschrijving door E. Nelson, bekend onder de naam
Ophrys spltegodes strbsp. provitt.clclls subsp. nov. (hybridogene soort). Sindsdien is er aan
deze naamgeving heel wat gesleuteld. Nelson gaf o.a. volgende kenmerken: "De bloemen zijn
ongewoon groot. De sepalen hebben de voLm zoals l:rj O. sphegodes; gewoonlijk zijn ze

bleekgroen en af en toe wat roze doorlopen. De petalen zijn meestal lijnvormig en stomp, dik-
wijls zeer breed en lang (4 mm breed en 10 mm lang), bleek- of matolijfgroen, zelden vio-
letroze, kaal, toch af en toe zwak behaard en dikwijls uitgerand, of ze gelijken toch op die
van O. sphegocles. De lip is opmerkelijk groot (16 mm breed en 13 mm lang), ongedeeld en
ongeveer vlak uitgespreid. Niet zelden is ze drielobbig en ingesneden. De kleur is diep- tot
roodbruin. De lip is slechts zwak behaard en praktisch zonder bultjes. Ze is geelgroen omrand
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en voorzien van een onbeduidend aanhangsel. Het basaalveld is menigmaal stel'k verbreed en

groter dan bij de subsp. spheg,odes. De tekening bestaat uit twee brede, in elkaar vloeiende
lijnen, met aan de basis en naar de top toe breed uitstaande vertakkingen, niet zelden ver-
smolten tot een groot schild, dat dan nagenoeg de gehele lip bedekt. De kern van deze teke-
ning is violet of blauwviolet en wit omrand. Het zuiltje is zoals bij subsp. sphegocles.

Bloeitijd maart. Verspreid voorkomend, bijzonder typisch bij Hyères, in de pijnboombossen
nabij Costebelle." Wat hier als te ondelscheiden kenmerken wordt opgegeven, moet dus vroe-
ger niet als zodanig zijn herkend; dat is duidelijk. J, Barla, Reichenbach fil., Ch. Grenier, M.
Philippe, J. T. Moggridge en nadien E. G. Camus moeten deze Ophryssen toch ook gezien

hebben. Het kan dus niet anders dan dal deze'kenmerken' gewoon werden aangezien als de

variabiliteit van O. arcmife¡z Huds., het synoniem van O. sphegod¿s Miller. Maal Nelson
voegt er nog wat aan toe: "Ik sta el niet op om deze Ophrys een subspecies te noemen daar
in hetzelfde gebied de afbakening van nog andere vertegenwoordigers van O. sphegod¿r maar
ook van O. arachniîiformis ntet altijd zo maal mogelijk is." En hij gaat verder: "Misschien
holen O. aranifera var. speculario Reichb. volgens de originelen van Barla, O. aranifera var.
nicaeensis en O. insectifern subsp. integro van Moggridge hier ook bij." Hier kunnen we ons

moeilijk verzoenen met de gedachte, dat een auteur totaal verschillende soorten Ophryssen
bij elkaar plaatst zonder enige duidelijke motivering. Het is een tegenstrijdigheid. Enelzijds
wordt hier met moeite een strbsp. gescheiden van O. sphegodes, in feite op grond van de
variabiliteit, en wolden er andere aan teruggevoegd, die vroeger met gegronde redenen al
waren afgesplitst. Dit vraagt dus wel enige uitleg.

2. J.BARLA

J. Barla heeft bij zijn publicatie van 1868 vier plachtig gekleurde steendrukken gevoegd, die
de zeer polymorfe O. aranifero Huds, laten zien. Daar het hiel om de flora van Nice en de

Maritieme Alpen gaat, is dit naar onze huidige maatstaf veel te weinig. Op plaat 51 staat O.

aranifero afgebeeld. Balla, die zijn tekeningen, maar ook zijn planten naar Reichenbach zond

voor advies, zag hoe deze laatste er meermaals variëteiten van maakte. Reichenbach noemt

een variëteit 'genuina' , wat men zou kunnen omschrijven als de stamdlager of het type. In
onzelaal zou de benaming: O. orurifera Huds. var./subsp. aronifertL veel duidelijker en logi-
scher klinken. Bloem 8 van deze plaat heeft een totaal atypische lip, maal de tekening laat
ons enigszins denken aan'provittcialis'. Verder staat er nog een varieteit virirtiflora bij. Plaat
52 toont de valiëteit pse trclo-specuLum, welke zeker de huidige O. oraneola voorstelt. Verder
toont deze plaat een zeer afwijkende variëteit, die dool Reichb. 'quadriloba' werd genoemd,

waarschijnlijk één enkele plant, en verder slechts drie stengels met enkele bloemen, die men

als O. aranifera var. subfuciferrL Reichb. kan herkennen. Reichenbach deelde de araniferae
op in twee groepen: namelijk de ene met bultjes, de 'fuciferae', en de andere zonder, de 'ara-

nifelae'. Deze subfucifera stelt dus in feite O. oronifera voor met zwak ontwikkelde bultjes.
Plaat 53 toont dan eenzeer mooi getekende O. cLranifera Huds. var'. atrataReichb., onze hui-
dige O. incubacea. Tenslotte worden op plaat 54 nog O. etrata. gefoond en enkele kleurva-
rianten van deze laatste, vermoedelijk hybriden, daar de lip voorzien is van een duidelijk spits
aanhangsel, dat bij O. ittcubacea steeds ontbreekt. Waarom hier ook een varëteit pseuclo-
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speculum (n'4) werd bijgetekend, is ons niet duidelijk en zeker fout. Met deze afbeeldingen
moeten we het stellen. Geen enkele toont een 'typische' O. ptovincialis. Waarom? De uitge-
breide tekst van J. Barla verklaart zeer veel. De beschrijving van de soort is algemeen en past
volledig b4 O. aranifera. Maal in zijn opmerkingen op blz. 65 schrijft hij toch het volgende:
"... men merkt op dat deze soort zeer variabel is door de kleur van het bloemdek, door de

afmetingen en de vorm van de lip en door de tekening, door de middenlob, die al dan niet
voorzien is van een aanhangsel. De sepalen zijn groen, bleekwit of roze. De petalen zijn aan

de basis min of meer verbreed, wat vellengd, glad of donzig behaard, De lip is niet inge-
sneden, of is drielobbig, ovaal of eirond. De twee gladde strepen zijn ofwel volledig geschei-
den en gelijklopend, of met elkaal verbonden, of vormen een vierhoekig schild. De zijlobben
zijn min of meer aanwezig, of sorns helemaal niel Ze zijn donzig behaard of glad langs de

binnenzijde. Deze verschillen betekenen voor sommige botanisten dat het om verscheidene
soorten gaat. Voor anderen is het gewoonweg de variabiliteit van dezelfde soort...." Voor J.

Barla bestaat dus alleen O, arctnifera met of zonder bultjes, O. pseudo-speculLutt, O. utrata
en O. nicaeensis. Deze laatste is zeker géên O. arcmifera (O..splrcgodes) met gekleuld bloem-
dek en dus ook niet Ophrys arachnitifonri.r (auct.) non Glenier. Dit hebben we reeds aan-
getoond in ons artikel over O. arachnitifonnis, dat verschenen is in Eurorchis l999lll,b\z.
7-20.
Met de kennis die we nu hebben, is Nelson zeker niet volledig is en laat Barla toch enkele
steken vallen, die aanduiden, dat er toch nog iets anders is dan zijn O. aranifera Huds. Wat
dan wel? Er zijn'arariþrae' me| een bleekwit of roze bloemdek, en el zijn'araniferae' mef
donzig behaarde petalen en zelfs met een tekening lijkend op een vierhoekig schild en el is
soms een aanhangsel aanwezig. Hielin zitten dus vermoedelijk nog minstens t\¡/ee soorten
orchideeën, die hij zekel niet afgebeeld heeft. Het is dus best leuk de beschrijvende teksten
van zijn tijdgenoot Ch. Greniel ook eens onder de loep te nemen.

3. M. CH. GRENIER

Deze eminente botanicus uit Besançon had in 1856 nog maar ner zijn'Flore de France' vol-
tooid. Hij had vele vrienden, waaronder M. Philippe uit Toulon, directeur van de botanische
tuin van de keizerlijke marine op het schiereiland Saint Mandlier. Deze had hem in 1858 en

1859 verscheidene zendingen olchideeën gezonden. Grenier was hiel ten zeerste over ver-
heugd. Zo kon hij met vers mateliaal beschlijvingen rnaken van soorten, die hij wel in
gedroogde toestand in zijn herbarium had, maar die niet zo goed meer waren te herkennen.
Hij schreef dit ook in zijn voolwoord'. "2o heb ik, aan de hand van de talrijke exemplaren,
die nog in zeer goede staat waren, kunnen ve¡beteren wat er fout is in mijn eerste beschlij-
vingen." Over O. arcmifera Huds. schrijft hij als volgt: "Van de ontelbale exemplaren uit onze
omgeving, die ik ooit heb onderzocht, heb ik niet de minste overgangsvorm gezien met de

valiëteit 'otral.ct . Veelvuldige waalnerningen lieten me velonderstellen, dat het wel degelijk
twee soorten zouden kunnen zijn, nochtans groeien ze in de streek van de olijfbomen door
elkaar en tonen alle overgangsvormen van de ene naar de andere. Met gegronde ledenen lijkt
het me toch juist hiervan O. exalr.ar.a Ten. *1. af te scheiden, daar deze eerde¡ aan O. atach-
¡rl¡¿s Reichb. (= O. fuctflr¡ra) doet denken dan aan O. aranifera Huds. Deze laatste is volko-
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men identiek met die uit onze koudere legionen en is overvloedig aanwezig in het mediter-
rane gebied. Ook daar zijn de sepalen groen en de petalen glad, en dat isjuist hetzelfde als in
de Franc-Comtoise. De lip is wat ingesneden aan de top; het aanhangsel ontbreekt en aan de

basis zijn er tvvee min of meer goed waarneembale bultjes. De lip zelf is roestbruin en gete-

kend door twee gladde lijnen, die met dwalsbanden aan elkaar verbonden zijn. Het zrjnzeker
dezelfde planten als onze planten. Zowel bij de planten van Toulon als bij die van ons heb ik
gezien, dat de bultjes wel eens ontbreken. Men vindt op de Coudon en de Falon (nota: dit zijn
de twee grote heuvels ten noorden van Toulon) een merkwaardige vorm, die misschien wel
een soort zou kunnen zijn, O. arcnifera var. virescens. De bloemen zijn kleiner en haast vol-
ledig groen met een meer bleekgloene, kleine, ronde lip, zonder bultjes aan de basis. De sepa-

len zijn in verhouding veel groter. Zebloeit ook ongeveer drie weken later dan O. araniferct
(10 april). Als men hiel een soort van zou maken, zoals M. Philippe denkt, kan men deze de

naam O. virescen.ç Phil. geven." Grenier onderscheidt in f'eite vier soorten, nL. O. a.rcutifera,

O. atrata, O. exaltato Ten. en O. vire.scen,s (= O. aruteola vat virescens). In zijn flora van

1856 vermeldt hij wel 'pseudo-specLilunt' als een synoniem van O. cLruniferz (Flole de

Lorraine deel 3, blz. 39, van Godron) *2., en is O. araneolct zelfs niet velmeld. Er is van O.

provincia.lis niet één indicatie, tenzij als overgangsvorm tussen O. arani.fera en O. atrotû..

Jammer genoeg is dit laatste gegeven heel onduidelijk. Men kan vermoeden dat er ook O.

gargutica subsp. passionis bij de zendingen van M. PhilippezaT.ln zijn beschrijving van O.

otroto zegt hij zelfs, dat de bultjes kunnen ontbreken, en hij benoemt zelfs de vorm egibbo-
sø. De tekening op de lip beschrijft hij op twee manieren: "Het meest onderscheidt men twee

parallel lopende lijnen, die aan de basis door een boog met elkaar verbonden zijn. *3. Deze

worden soms wat breder aan de top en vloeien in elkaal over. Soms zien we ze nog alleen

maar als een grote, omrande vlek, die het centrum van de lip bezet" I en "Twee gladde brui-
ne lijnen die door een derde met elkaar verbonden zijn." |;1. Glenier spleekt niet over brede

petalen, misschien had hij hier geen aandacht voor omdat deze vormen waarschijnlijk ook
voorkomen brj de O. arcnùfera in de omgeving van Besançon. Misschien groeit daal ook wel
O. garganicn subsp. passloni.s? In deAHO - Belichte jaargang 1997,14, deel 2, verscheen

een artikel van P. Steinfeld over een O. sphegode,s Mill. met rode tekening, gevonden nabij
Nancy! De afbeelding toont ons eerder een O. garguticcr. subsp. passlortis, gezten de zeer

donkere lip, de uiterst brede petalen en de witte omranding van de stempelholte. Het even-

eens voorkomen van deze soort dient aldaar in ieder geval nog ondezocht te worden. In een

kort artikel, verschenen in het mededelingenblad van de AHO l8l2 van 1986 vermeldt C.

Kreutz het voorkornen van 23 exernplaren O. útrota (O. ittcubcLcea) te Houdainville (Verdun),

Fr., gevonden op 22 mei 1984. Gelijktijdig bloeiden er Orchis nùlitaris, Orc:his purpurea en

Orchis xlrybrklct Volgens onze \.vaarnemingen bloeit O. incubacea wat vroeger dan Orchi.s

purpurea en zeker vroeger dan Orch.i.s ntilitctris. Betreft het hier ook nrel O. garganlcn subsp.

passiottis? Tot nu toe zijn ons voor Noord-Frankrijk geen andere rneldingen bekend. *5.

Ophrys aranifera Huds. subsp, atrata Ltndl. werd bijvoorbeeld ook gesignaleerd voor het

Plateau de Guilhaumard in het departement Aveylon door Ch. Bernard en G. Fabre in een

artikel, dat is verschenen in het botanisch tijdschlift 'Le monde des Plantes', 1975, no's 383

en 384, blz. 3. Tot nu toe vonden we op dit plateatr slechts Opltrys garganica subsp. ¡;asslo-
rrls, soms zelfs een zeer donkere tot zwarte vonr met bulfjes. Ophrys ittcubacea Bianca (syn.
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O. atral.a Lindl.) hebben we hier nog niet aangetroffen. Verwarring met deze laatste gebeurt
dus wel meer en ligt voor de hand.

Opmerkingen:
*1. Die met een gekleuld bloemdek.
*2. M. Godron was rector aan de faculteit van wetenschappen te Nancy en heeft samen met

M. Grenier, die eveneens professol was aan de faculteit van wetenschappen te Besançon,
de 'Flore de Flance'opgesteld. Vandaar dus ook de melding van het voorkomen van O.

pseutlo-specul.um (O. araneoln) in de landstreek Lorraine.
*3. Dit is inderdaad typisch voor O. incubacea (O. atrata).
*4. Was d\t wel O. atratct?
*5. Les Olchidées de Flance, S.FO., 1998, b12.304.

4. J.T.MOGGRIDGE

In 1868 ontving H. G. Reichenbach fi1. een werk van de zesentwintigjarige J. T. Moggridge,
die om gezondheidsredenen in Menton verbleef. Dit manusclipt handelde over Ophrys insec-
tiferaL. (pars) en is een heel bijzonder document, dat iedereen zou moeten lezen. We kun-
nen het jammel genoeg niet volledig weergeven. Samengevat: Moggridge beschouwde O.
insecrifera L, als een soort, waalin alle andere Ophryssen als subspecies of als variëteit waren
opgenomen. Meer nog, hij deelde deze in volgens de bloeitijd en kleur van sepalen en peta-
len. De planten met een groen bloemdek waren de vloegbloeiende; die met een wit en licht-
loze bloemdek bloeiden wat later en die met een violetroze bloemdek waren de laatstbloei-
ende, Hij schrijft over de subsp. ARANIFERA het volgende: "De sepalen zijn gelijkmatig
groen. De petalen zijn vlak tot tamelijk vlak, kaal of over de hele rand licht behaard, lijn-
langwerpig, afgestompt aan de top, en groen. De lip is niet ingesneden. De bultjes ziln zeer
klein of ontbreken. Het aanhangseltje is zeel klein of ontbreekt. De tekening lijkt wat op de

Griekse letter pi, is glanzend, leigrijs, met of zonder bleke rand. De bloeitijd van de planten
uit Zuid-Frankrijk, uit de omgeving van Menton, is januari en 1èbruari. Onze subsp. aranif-
erakomt veel voor in Noold- en Midden-Europa. Ik vind dat de planten uit Engeland, die wat
kleiner: zijn, toch dezelfde kenrnerken hebben en slechts weinig van de zuidelijke vorm afwij-
ken. Hier zijn evenwel de vatiëteiten die gelijken op oranifera talrijker dan het type.Zezijn
zo ovelvloedig aanwezig dat ik 67 exemplaren heb kunnen tekenen, waarvan er niet twee vol-
ledig op elkaar geleken. Verschillende gradaties, die afwijken van het type, lijken op bertolo-
nii en orach.ttites." Dan beschrijft hij enkele variëteiten: "Yan virescens Gren. heb ik vormen
gevonden die tussen aranifero en virescen.ç instaan. Ik heb deze laatste echter wel goed onder'-
zocht daar deze ook meer verspreid is over verscheidene plaatsen in Zuid-Frankrijk. Daarbrj
komt nog dat zij dlie weken later bloeit dan haar verwante en dus een uitzondering vormt op
de legel. Bij de var. ebngcttct zijn de schutbladeren groter dan de bloemen, de langwerpige
lip is onder de bultjes zwak gelobd en is voorzien van een glanzende tekening, die ondelling
verbonden is. Bij de slub'tar. poLlescens zrjn de sepalen wit, dikwijls wat bruinâchtig aan de

basis. De nerven zijn uitgesproken groen. De slbya:r rubescens heeff witte sepalen, en de lip
is purpelkleurig. *L. De stbvar. ciliata heeft gekleulde sepalen en vlakke petalen, die aan de
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rand behâârd zijn. De var. fissct heeft lijnvolmige tot driehoekige, behaalde petalen, de lip
heeft stelk ontwikkelde bultjes en is diep drielobbig," Tenslotte nog de var. proxinn waalvan

hij schlijft: "De lip is ongedeeld en langwerpig met een rond spiegeltje in het midden, volle-

dig vrijstaand van de basis. Deze variëteit staat dicht bij bertolonii, maar toch geloof ik dat

ze afstamt van ctranifera en dat ze daar een variëteit van is." Voor alle variëteiten geeft hij
februali als bloeitijd aan, uitgezonderd voor zijn 'proxinn', die hij situeert in maart.

Vervolgens beschrijft Moggridge de subsp. INTEGRA. Hoewel hij deze op gelijke rang stelt

melt oruiliferu geeft hij in leite geen beschrijving. Dit is naar onze mening voor een nieuwe

soort, hier als subsp. aangegeven, toch wel belangrijk. We moeten het stellen met enkele

goede typelingen. Hij schrijft: "De sepalen zijn gekleurd. *2. De lip is ongedeeld, is meestal

purperbruin gekleurd en heeft een tekening die zelden of bij uitzondering pi-vormig is. Zij
bloeit in maart. De subvar. expktnatoheeft een vierlobbige en wat vlakke lip en is nagenoeg

rond. De varieteit apicukttct heeft ook gekleurde sepalen, maat'heeft behaarde petalen. Onder

de duidelijk zichtbare bultjes is de lip gelobd en heeft een sterk ontwikkeld aanhangsel. Deze

plant houdt zo het midden tussen subsp. i.nlegrrt en de,tar. pseudo-scolopax." Hierna volgt de

subsp. .BERTOLONII en de subsp. PHILIPPI Gren. *3. We hebben dus in feite bij Mogg.

maar heel weinig houvast om de velschillende soorten, die hij beschrijft, te situeren. De

bloeitijden zijn heel krap gesteld; februali voor O. arrutifern en maart voor de nieuwe soort

O. integro. Menton ligt op zeeniveau. Het is aannemelijk dat de bloeitijd opschuift, zodra men

het binnenland in gaat en stijgt tot een hoogte van 300 meter. Zo krijgen we een normaler

beeld van de spreiding in de bloeitijd, nl. februari - mâart voor O. arcuúfera en maart - april

voor O, integra., Hieruit volgt dat de volgende soorten in de beschrijving van O. aranfera vel.

borgen zitten: O. mets,siliensis, O. sphegodes?, O. inregra of O. exaltma sensu G¡enier of O.

a.rachnitiforrnir auctorum non Grenier, O. garganico subsp, Trassion i,s, O. orrtneokt en O. pto-
vincktlis; maar zeker niet O. arctchnitiforntis Grenier & Philippe, die hij in zijn werk

beschrijft als een subvaliëteit van de subsp. ARACHNITES.

Opmerkingen:
¿'1. Deze beschrijving is wat tegenstr'¡dig. De afbeeldingen 6 en 7 op plaat 1 doen denken

aan O. provirt.cict.li.s,mer zeer licht geelgroene sepalen en met een roodbruine (= rubes-

cens) lip. Rubescere betekent 'rood worden'). Vooral van de afgebeelde plant 6 zijn de

petâlen lang, breed en wat afgestompt. Mogg. geeft febluarì aan als bloeitijd en dat lijkt
ons erg vroeg voor O. prutvittcialis, tenzij het eind februali betlof, en dan nog. Janmer
genoeg geeft hij hier geen juiste datum aan.

'k2. In feite is groen ook een kleur. Maar hier woldt er steeds wit tot roze of purperroze mee

bedoeld.
*3. S.E.M.O. Liparis 2001 n"7'. O. philippi Glen. is een synoniem van O. scolopaxCav.

5. E. G. CAMUS

In zijn 'Monoglaphie des Orchidées de France' (Journal de Botanique, Paris 1893, n'7)
beschrijft E. G. Camus O. araniferu Huds. als volgt: "De ovale tot langwerpige sepalen staan

uitgespreid, zijn stomp en concaaf. Ze zijn geelachtig groen en drienervig; de middelste nerf
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is duidelijk zichtbaar. De petalen zijn smal en lijnvolmig, afgestompt aan de top en een beet-
je teluggeslagen.Ze zijn glad en de boorden zijn gegolfd. De lip staat bol, heeft een terug-
geslagen boord en is ovaal tot langwerpig.Zeiseen beetje ingesneden aan de top, donker--
bruin en fluwelig behaard, met een geelachtige boord en in het midden voorzien van2 of 4
symmetrisch lopende blauwachtige, gladde strepen; ze is aan de basis voorzien van twee bul-
tjes die wat vooruitsteken maar weinig opvallend zijn. Het zuiltje heeft een kort en stomp sna-
veltje. Op grazige plaatsen, praktisch in geheel Frankrijk." Hij geeft geen bloeitijd aan. Dan
citeert hij de volgende variëteiten: "vilkliflora Barla blz. 65, plaat 51, fig. l0 tot 13, ook in
de omgeving van Parijs; de hg. 7, 8 en 9 moeten van het type worden uitgesloten." *1. Camus
vermeldt niet waarom. Dan is el de'subfu.ciftra'en de var. rluadriloba Reichb., door Barla
nabij Nice gevonden, waarvan hij zegt: "De vorm van de lip laat verondelstellen dat het waar-
schijnlijk een hybride is van O. aronifera en O. IutecL. *2, Dan vermeldt hij de varlëteit 'exal-
tata (O. exahata Ten,) en neemt op subtiele wijze volledig de tekst over van Ch. Grenier,
van I3 aug. 1859, zonder deze echter te citeren, en zondel enige aanduiding te geven waar de
var. in Frankrijk voorkomt. Hier wordt iets verzwegen. Er dient volledigheidshalve nog aan
toegevoegd te worden, dat de tekst van Grenier niet de beschlijvende tekst van de auteur'
Tenote was. Dan vermeldt Camns nog de variëteiten 'nicaeensis' en'speculorict'van Barla
en Reichenbach. Ook vermeldt hij als ras of afìtammeling O. útrúta, en schrijft: "De ver-
spreiding van deze minder gekende soolt in Frankrijk kan zelfs niet in het kort wolden
samengevat. Volgens het mooie werk van M. Barla is ze gesignaleerd in de Maritieme Alpen.
Zekomt voor in het hele mediterrane gebied, ook in de omgeving van Palijs waat ze door ons
gevonden is (l'Isle-Adam?), en waalschijnlijk nog op andere plaatsen." Camus heeft hier
zeker een donkere vorm van O. sphegodes of mogelijk O. gargon.i.cu. subsp. passlonls aange-
zien voor O. alrata. *3. Waarschijnlijk had hij deze zuiver mediterane soort zelf nog nooit
gezien. Dan vermeldt hij nog O. pseuclo-.specuLrn¿ Coss. en schrijft: "Wij beschouwen deze
plant als een geldige soort met een stabiele vorm. Daar waar ze voorkomt, vormt ze dikwijls
intermediaire hybriden mel. O. úrúniferct. Zebloeit ongeveer een maand vroeger dan de valië-
teiten van O. aranifera.Yoorkomen: Cher', Maine-erloire, omgeving van Parijs, in de zuide-
Iijke streken en aan de Middellandse Zee. De var. 'vi.rescens' Gren. bloeit drie weken later
dan O, arrmifero en zes weken later dan O. pseLtdo-speculunt." Hier schept E. G. Camus ook
weer verwarring door geen rekening te houden met de standplaats en bijgevolg ook niet met
de bloeitijd. Tenslotte noemt hij O. ctrachnitifomri,r sensu Camus (non Grenier & Philippe)
als soort. Waarom we dit zo moeten vermelden, is nogal duidelijk. Hij maakte een totaal nieu-
we beschrijving, die helemaal niet overeenkomt met die van Grenier, behalve wat betreft de
vormen en de vergelijking met O. oraclmites. Als synoniem vermeldt htj O. etranfercLvar.
nicaeensi.ç p.p.¿'4. Hij schlijft: "Onze medewerker M. Albert uit Solliès-Toucas *5., die deze
planten reeds geruime tijd bestudeert,zegfdat hij ze als één soort beschouwt. Op de stand-
plaatsen is zij de enige vertegenwoordiger van nauw met haar verwante soorten. t,6.

Voorkomen: in de omgeving van Toulon (Glen,) in de Var' (Albert) en in de omgeving van
Nice (Barla)." Moeten we hieruit besluiten dat E. G. Camus in 1893 deze planten zelf niet
heeft gezien, maal'vooltgaat op de beschrijving van Albert en verder een deel van de tekst
van Grenier overneemt, om nadien nog J. Barla te velmelden, zonder in feite te weten wat
Reichb. in 1851 met zijn afsplitsing van'specularia' bedoelde? +7.Hier werd in feite Ophrys
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arocllniti.Ío rmi,r auctorum geboren

Oprnelkingen:
*1. Zie de tekst van Barla, bloem 8, plaat 51.
*2. Yan de typische V-vormige insnijding van het basaalveld is op de tekening niets te

bemelken.
*3. O. atrcra wordt ook vermeld door G. Bonnier, 191l-1935: omgeving van Palijs, en door

M. Guinochet en Vilmorin, 1978: bekken van Parijs.
*4, p.p. betekent 'pro parte'of'slechts voor een deel'.
*'5. Deze plaats ligt j uist boven Toulon (de verblijfplaats van M. Philippe), in de vallei van

Belgentier, die leidt naar het Kartuizerkloostel' van Montrieux-le-Jeune, van waar de

Ophrys philippl afkomstig is, die door Grenier in 1859 beschreven is.
*6. O. aranifera, O. atralct?
*7. a) Eurolchis 1999/l I,blz. 12

b) A. Camus in de tekstband van 'Iconographie des Orchidées d'Europe', 1928, blz. 338
"Het is de kleine vorm, waarbij de lip dikwijls zijdelings gevouwen is en nauwelijks een

een puntig aanhangseltje heeft en van een H- of bijna H-vormige tekening is voorzien".

Van J, Barla, Ch. Glenier en J. T. Moggridge weten vr'e zeker, dat ze beschrijvingen hebben

overgenomen, maal deze tevens hebben aangevuld met eigen waarnemingen en dat ze aan de

hand van verse planten zelfs enkele nieuwe beschrijvingen hebben gegeven. J. Barla en J. T.

Moggridge hebben rnooie afbeeldingen nagelaten. Het werk van E. G. Camus geeft ons jam-
mer genoeg niet dezelfde zekerheid. Hoe meer we er ons in verdiepen hoe meer'\re moeten

vaststellen, dat hij heel wat beschrijvingen wijzigde of er zelfs geen aandacht voor had. Een

wijziging kan natuurlijk, zeker als er teksten geïnterpreteerd moeten worden; maar het lijkt ons

logisch het dan ook te motiveren. Zoals hiervoor reeds is aangeduid, is het nietjuist dat hij de

door Grenier geschreven tekst ovel O. exrLl.Íata Ten. oveLneemt, maar dan weer niet vermeldt
of deze soort al dan niet in Frankrijk voorkomt. Laat ons aannernen, dat Camus er bij de publi-
catie van zijn werk (1893, vol 7) al van overtuigd was, dat deze er niet voorkwam, dan nog

bestaat het herbalium van Grenier met de exaltrÍo uit de omgeving van Toulon, Camus kon dit
zonder moeite inzien en bestuderen. Uit het werk van 1893 valt ook op te maken, dat hij toen

nog bepaalde soorten voor andere aanzag. Steunde hij op de gegevens van zijn medewerkers,

o.a. Albert uit Solliès-Toucas, zonder de in zijn publicatie besproken olchideeën zelf gezienÍe
hebben? We krijgen wel die indruk. Camus, die oorspronkelijk apotheker was en zelfs gelijk-
tijdig nog plantkunde studeerde, was een zeer bekend botanist, die onnoemelijk veel werken
publiceerde. Hij welkte o.a. mee aan de Flora van Franklijk van Rouy en stichtte de vereni-
ging ter bestudeling van de Flola van Frankrijk, \.vaarvan hrj 22 jaar de voorzitter bleef. Hij
werkte ook samen met H. Coste uit het departement Aveyron. Na ongeveer 30 jaar heeft hij in
1908 zrjn apotheek verlaten om zich volledig aan de plantkunde te wijden. Hij weld samen met

zijn dochter A, Camus medewerker aan het Herbarium van het Natuurhistorisch Museum van

Parijs, waaraan Ch. Greniel trouwens in 1875 zijn herbalium had geschonken. Dat de publi-
caties van E. G. Camus en A. Camus lange tijd een zeer belangrijke plaats in de o¡chideeënli-
teratuur zouden innemen en ook werden gevolgd, is dan ook vanzelfsprekend.

EURORCHIS I3,2OOI t9



Nelson

1962

specrcs

syDon rerr

subspecies"

subspecies

vâriëteit

subspecies

synon renl

syrìorrerìl

subspecies

synorrierr "

synonJenr "

Canrus

1928

sy!ìouLenl

specres

var¡ëte¡t

subspecies

vrriëteit

synonrerìì

subsp /var.

subspecies

syn /var

variêteit **

Carnus

I 893

species +

vrriëteit

specres

subspecies

syn./var.

variëteit +

var¡ëte¡t *

Moggrìdge

r 869

,rrr/rspecies

,rn/2var¡ëteit

Jr//rvariëtcit

variëteit

s¡rávariëteit

,subspecies *

Barla

r 8ó8

specres

variëteit

vàriëte¡t

syltoltrenl

C ren ier

r 859

species

vilriëteit

subspecies

var ¡ëteit

specres

variëteit

species

vâriëteit

vâriiiteit

vrriöteìt

species *

var ¡ëte¡t +

O. SPHEGODES Miller

O. aranitera Hudson

egibbosa Crcnier

ciliata Moggridge

O. PROVINCIALIS'Paul.

Lubescens " MoggLidge

O, GARGANICA Danesch

passionis n n (Sennen)

O. ARANEOLA Reichb.

litigiosa Canrus

virescens Grenier

pseudo-speculunr Coss

O. INCUIIACEA Bianca

O. atrâtâ Lindley

egibbosa Grenier

O, ARACHNITIF. Grenier

cornuta Gr enìer

rnarnrnosa Crerrier

explanata Grenier

rl< rrc¿r¡sis Bar la

s¡t c<: u I u t i tt Reicltenbach

O. GALLICA Y.Looken

O. eraltals serrsu Grcnier

cgiltboso Grener

O. iiltegra Moggridge

!piculata Moggridge

6. VERGELIJKENDE TABEL

Verklaring

In de linker kolom wolden de huidige namen vet en met hoofdletters weergegeven. De voor-
heen gebruikte synonielnen zijn vel en met kleine, rechte letters. De soortnamen of variëtei-
ten, die door bepaalde auteul's werden gecreeel'd of verkeerd werden geïnterpreteerd of
nadien als synoniem of subspecies werden opgevat, zijn vet en cursief gedrukt. De
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inspringende namen in kleine rechte of cursieve letters geven de namen van subspecies of
varieteiten weer, zoals ze door de verschillende auteurs werden gebluikt. De indeling van J.

T. Mogglidge dient een rang hoger gezel te worden om gelijk te staan met de andere auteurs.

In 1893 plaatste Camts speculr¿ria Reichb. als variëteit + onder Ophrys aran{era Huds. In
1928 plaatste hij de var. specularia onder O. arachnitífttrmis auctolum, in feite het homoniem
van O. aracltnitiforntis Grenier & Philippe. Deze met een vet stemetje (*) aangeduide namen

zijn synoniemen van Ophrys gctllicaY. L.

7. H. BAUMANN en S.TÜNTU,P

In 1986 verscheen in het mededelingenblad van de Albeitskreis Heimische Orchideen
(AHO) Baden-Württemberg, jaargang 1813, b12.305 - 688, een niet onaardig monnikenwerk
van Baumann en Künkele, die een taxonornisch overzicht gaven van de Ophrys-soorten. We

zijn er van overtuigd dat hier met een enorme gedrevenheid is gewerkt om uit de enorme

puinhoop te geraken van sool'ten, ondersoorten, varieteiten en vormen, die in de loop van de

jaren is opgebouwd. Er is dus ontzaglijk veel litelatuur uitgespit, De beschrijvingen waren in
verschillende talen opgesteld en verschenen in vele publicaties. Dat alleen al moet veel

opzoekwerk gevraagd hebben. De interpretatie van sommige teksten moet heel moeilijk
geweest zijn. Op b\2.314 geven ze het volledig overzicht en de indeling. Onder item 55 staat

de soort Ophrys .sphegode,s M¡ll. (1768) vermeld. De synoniemen met o.a. O. aranifuraHuds.
(1778) staan vermeld opb12.372. Ze splitsen deze soort op in zes subspecies. Het is vooral
de subsp. lnl¿gra (Mogg. & Reichb. fil.) H. Baumann & Künkele, comb. nov., die onze

belangstelling wekt. Ze vermelden als locus classicus Menton en nemen van de platen van

Moggridge de volgende tekeningen als syntypi over: 10, ll, 12en 13. Ze vermelden als syno-

niem O. sphegodes subsp. ptovittciall.r E. Nelson Nom. Inval. (design., typi omissa) en schrij-
ven op blz. 566: "In het werk van Mogg. (1869) staat vermeld: 'vertaling van het manuscript
door Reichb, fil.'. Maal wie de Flora van Menton (1871) van Mogg. doorneemt, zal merken,

dat Reichb. niet alleen het manusclipt heeft vertaald, maar het zelfs heeft bewerkt en ook de

rang van de taxa heeft bei'nvloed. We hebben dus Reichb. fil. als medeauteur genomen." Dat
hier een reactie op zou komen, was duidelijk. In die tijd wist niemand wat deze vroegbloei-
ende O. integra Mogg. in feite wel voorstelde. De door Mogg. opgegeven bloeitijd loopt van

begin maart tot begin aplil. De toen gekende bloeitijd van Ophrys provincfulis was april -
midden mei. We stellen ons de vraag: is dit wel juist? We geloven het niet en dat zal velder
ook wel blijken.

8. P. GOLZ en H. REINHARD

Het antwoord van Gölz en Reinhard verscheen in het mededelingenblad AHO, jaargang 1914,

b12.814. Ze schreven het volgende: "De kunstenaar Nelson, die begiftigd was met een uit-
stekend opmerkingsvermogen, had met tekst en beeldmateriaal O. sphegodes xtbsp. provin-
cialis zeq goed getypeerd. J. T. Moggridge die zeker zo'n goed waarnemer en tekenaar was,

had bij zijn toch wat eenvoudige beschrijving van O. inseclifera subsp. integra een aanlal
gekleurde afbeeldingen gegeven. We begrijpen gewoon niet dat Baumann en Künkele tot het
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volgende besluit komen, en we citeren: "Wie de beschrijving en afbeeldingen van de subsp.
in.regra. onderzocht heeft, deelt het vermoeden van Nelson." Deze vermoedde namelijk dat O.
insectifera subsp. integra Mogg. b¡ zijn O. splrcgorles subsp. pt'ovincialis thuishoorde. Dit is
meer dan waarschijnlijk niet zo. De afbeelding en de tekst tonen eerder in het oogspringen-
de verschillen lussen'integra' en'provirtciali.r', die absoluut niet met elkaar te vergelijken
zijn. De volgende kleine vergelijking van teksten en afbeeldingen toont de typische verschil-
len tussen beide goed aan:

Bloeitijd:
Bloemdek:

Petalen: smal, spits toelopend

Lip:

'integra'
eind feb. - aanvang april
gekleurd, zacht wit tot roze

zelden ingesneden en met een

aanzienlijk aanhangsel

'provincialist
aanvang april - midden mei
groen, soms wat roodbruin overlopen, af
en toe arachnitiforme kleurvaliant
meestal lijnvormig, breed, afgestompt,
dikwijls uitzonderlijk groot
gewoonlijk ingesneden en met een klein
aanhangsel

Ze schrijven verder: "Het enige dat ze vverkelijk gemeen hebben, is de grote, uitdijende vlek
op de lip, die dikwijls de vorm van een schildje heeft. Maar dit kenmerk is natuurlijk hele-
maal niet voldoende. Inhoudelijk horen ze niet samen en dus is de nieuwe combinatie O.
splrcgodes subsp. integra (Mogg. & Reichb. fil.) H. Baumann & Künkele voor het taxon van
Nelson onjuist en niet houdbaar."
Ze vervolgen: "Tenslotte resteert de vraag \Nat inîegra eigenlijk inhoudt. Misschien maakt ze
deel uit van de arachnitiforme valianten \an O. sphegorles subsp. sphegodes. Er kan natuur-
lijk ook aan O. s¡tlendida gedacht worden. De kleur en details van de lip tonen in ieder geval
een sterke affiniteit. Alleen past de vroege bloeitijd van integra slecht bij die van splendida,
We hebben nu nog geen bevredigende oplossing. Doot'de vroege bloei, enkele bloemken-
merken en de lipvolm, is el een grote overeenstemming met de Sardische O. splrcgodes
stbsp.'praecox'. De vraag is nu of het hier gaat om twee gelijklopende fenotypes." Dit is

weer een veronderstelling, zoals Nelson er een deed in relatie tot 'integra' . Hierbij hebben we
toch enkele bedenkingen. Steeds wee¡ wordt de bloeitijd van soorten vergeleken met de gang-
bare opgave in de meeste naslagwerken. Dat is jammer. De opgegeven bloeitijden van
Moggridge zijn zeer vroeg. We hebben dit reeds aangetoond. Het is de bloeitijd aan de kust.
Zodra men deze ve¡laat en men bevindt zich tussen de 300 - 600 meter hoogte, is de bloei
minstens drie weken later. En als je dan vergelijkt, is het verschil in bloeitijd niet eens meer
significant. Ook moet gezegd worden, dat voor zo'n polymorfè soort de weinige afbeeldin-
gen van Mogglidge erg ontoereikend zijn, zeker als je ziet dat de afgebeelde bloemen van
dezelfde plaats komen. De bloeitijd eind febluali, aanvang april, zou beter als begin maart tot
begin april gesitueerd kunnen worden.8.v.29 feb. 1866 kon niet! Het was toen toch geen
schrikkeljaar. We vallen zeker niet over een paar dagen. Maar we kunnen hier toch verzeke-
ren, dat we bijvoorbeeld O. arachnitifonnls Grenier & Philippe (syn. = O. spLenclickt Gölz &
Reinh.) al in het beginstadium van bloei hebben gevonden op I april op een hoogte van 80
meter. We kennen tlouwens ook de meteorologische omstandigheden van Menton uit de jaren
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1865, 1866 en 1867 niet. Wat er precies gebeurd is met de tekst van J. T. Moggridge, die

Reichenbach fil. toch minstens midden 1868 toegezonden kreeg, weten we ook niet. Kan het

zijn dat Moggridge zelf de tekst nog wijzigde? Zijn 'Flore de Menton' verscheen drie jaar: later
dan de publicatie van Reichenbach. Het is in ieder geval knap werk van Baumann en Künkele.

Het bewijst dat ze hun onderzoek niet oppervlakkig deden. Er ztjn zeker vele onduidelijkhe-
den, die nog moeten, maar misschien niet meer kunnen, worden opgelost. Reichenbach bij-
voorbeeld trachtte J. Barla, na ontvangst van diens plaat 55, van zijn stuk te brengen door te

schrijven: "Hiel staan misschien wel twee soorten naast elkaar afgebeeld" om dan verder in
zijn werk te zeggen: "Ik heb die planten zelf nooit gezien". Van de afbeeldingen die hij dan

toch overneemt, zegt hij nog: "Mihi subdtrbii sunt", of: "Ze lijken me wel wat twijfèlachtig".
Dat J. Barla hiermee niet akkoord gaat, is dan ook begrijpelijk. Toch werd dit nog jaren later
door sommige auteurs, onder andere Camus, overgenomen; het onheil was geschied. Er wer-
den er nadien inderdaad twee soorten van gernaakt. Dat de olchidofìel of naturalist door al

deze wijzigingen op een velkeerd been wordt gezet, is begrijpelijk. Maar dat gebeurt ook wel
met auteurs. Wanneel we onze bekende 'Landwehr' openslaan, deel 2, l:lz. 406-40'l , en we

lezen de tekst en bekijken de afbeeldingenvan Ophrys sphegodes slt:sp. ptovincl¿lls Nelson,

dan worden de limpels in ons voorhoofd toch wat dieper. Plaat 187 toont toch geen 'provin-

ciaLis'? De lippen van deze bloemen ztjn Il3 kleiner dan de rniddensepaal. De tekening ligt
dichter aan de basis en komt nauwelijks over het midden van de lip. Het basaalveld is niet

opvallend en het zuiltje is diep voorover geplooid. De brede kale boorden van de kleine, con-
vexe lippen zijn geel en te opvallend. Is dit niet O. oroneoLa? Afbeelding 3 lijkt zelfs sterk op

de onlangs beschreven O. rna.çsilien.çis Viglione & Vela; maar dit kan waarschijnlijk niet,
gezien de late bloeitijd. O. araneola hebben we op verschillende plaatsen al in april nabij
Toulon, Hyères en in het massif de l'Estaque in bloei gevonden. Opmerkelijk is ook dat deze

drie bloemen werden geaqtrarelleeld naar dia's, gefotografeerd door W. V/iefelspütz, op 15

april 1955, in de omgeving van Hyères. Dit is zeven jaar voor de beschlijving van O. ,sphego-

r/es subsp. provittcittli,s door Nelson. Hij moet dus Landwehr wel erg bij de neus hebben geno-

men. Hyères was eertijds zowat een bedevaartsoord; vooral de Mont des Oiseaux met de steen-

groeve Costebelle en de Col du Serre waren en zijn nog zeer bekend. Stilaan gelaken deze heu-

vels echter volgebouwd; nu moet men orchideeën zoeken tussen de blaffende honden op de

nog open stukken in de verkavelingen. Er staan nog wel wat pijnbomen waaronder hier en daar

Oplrys provirtcialis bloeit (Nelson, blz. 198). "Groeit bij voorkeur in dennenbossen" schreef

J. Landwehr. Dit was dus nog duidelijk geïnspireerd op de tekst van E. Nelson.

9. H. BAUMANN en S. KÜNKELE: OPHRYS SPHEGODES Mill. subsp. PROVINCIA-
LIS, subsp. nov.

In het mededelingenblad van de AHO Baden-Württernberg, 1988, deel, 2013, blz. 616 - 623,

publiceerden Baumann en Künkele een volledig nieuwe beschrijving van O. spltegodes

slbsp. provi.nc:ictlis en vergeleken deze met de subsp. integra. Deze laatste wensten ze dan

toch te behouden als subspecies van O. arachttitiþrntis auct.! Toch niet omdat Gölz en

Reinhald voordien hadden geschreven, dat het misschien een arachnitiforme variant van O.

sphegodes slbsp. sphegod¿s was?
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ZegevenvanO.splrcgotlessubsp. provinr:iali,s eenvlijgoedebeschrijving: "Hetzijnbehoor-
Iijk robuuste planten. De talrijke bladeren liggen in een rozet tegen de grond. El zijn drie
schedevormige bladeren. De grondbladeren zijn langwerpig tot eivonnig en blauwgroen. De
bloeiaar is lang gestrekt en rnin of meel dichtbloemig (3 - 8) en is behoor'lijk groot. De sepa-
len zijn lichr of mat olijfgroen,Il - 12 mm lang en 4 - 5 mm breed. De peralen zijn geel-
groen tot lichtbruin, aan de rand gegolfd en uitgerand. Ze zijnbreed lijnvormig en kaal, 6 -
8 mm lang en2,5 - 3,5 mm breed. Gemeten in natuurlijke toestand is de lip 1l - 12 mm lang
en 9 - 1 I mm breed, ze is rond en meestal ongedeeld en donker- tot loodbruin. Ze is behoor-
lijk uitstaand en aan de basis wat ingesnoerd en voorzien van bultjes. De schouders zijnzwak
behaald. De boord is voorzien van een kale, gele land, en heeft een klein geel aanhangsel. De
tekening is H- of schildvolmig, is behoollijk groot en uitgestlekt, 6,5 - 8,5 mm lang en 5 -
7 mm bleed. Zebedekt een groot deel van de lip en loopt dool tot in de zijlobben. Deze teke-
ning is donkelviolet en beenkleurig afgeboord".

10. Een polymorfe soort

Bij onze bezoeken aan de Provence en de Languedoc - Roussillon is het ons opgevallen, dat
O. pt'ovirrcialis enkele kenmerken heeft, die we niet onmiddellijk terugvinden bij de groep
'sphegodes'. Bij veel exemplaren is de lip wat breder dan lang en behoollijk vlak. Aan de
basis is deze dikwijls fel rood en gaat geleidelijk naar de top toe over in een zacht roodbrui-
ne finl. Ze is zelden somber- of roestbruin. Dool de breed uitstaande tekening woldt aan de
basis het rood afþesneden waa¡door de kleur van het glote basaalveld een tèl contrast vormt
met die van de lip. De top is soms niet ingesneden en toont een aanhangsel, dat op een uit-
stulping staat en de vorm van een lange ijspegel heeft. Het kan ook zeer smal en dlietandig
zijn, met een lange middenspits. Deze kenmerken vinden we ook bij de argolica-gyòep.
El is sorns een opvallende, vrij dichte, zilveren behaling, vooral aan de rand van de schou-
ders, die soms wat hoekig en geel getint zijn. Bij veel exemplaren is de stempelholte breder
dan hoog en helemaal niet ingesnoerd. Zij lijkt dus niet op die van O. .rphegotles s.l. en nog
minder op die van O. gargcnica subsp. pnsslon¡|.r, die er eveneens voorkomt. Bovendien is de
stempelholte meestal wit gekleurd en aan de rand boven de oogjes gepenseeld met een roest-
bruin boordje. De oogies zijn niet altijd kogelrond, maar eerder langwerpig, niet doordlin-
gend en niet zo duidelijk zichtbaar. Ze sTaan schuin ingeplant, zijn omrand door een wit of
purper boordje, dat als een wit lijntje doorloopt over de drempel van de stempelholte en de
oogjes met elkaal verbindt. Dit hjntje loopt meestal parallel met een heel fijn zilverkleLrlig
boordje, of een zeer fijn zwart biesje, of is velbreed tot een witte vlek en is beschaduwd door
een vleugje transparant lichtblauw. De stempelholte lijkt dan wat op een meewarig kijkend
aangezichL met brede wenkblauwen. De grote tekening van de lip, het typische, wit omrande
'andleaskruis', vinden we bijvoorbeeld ook terug bij O. garganica en O, biscutella út de
Monte Gargano in Zuid-Italië. We vonden behoorlijk wat exemplaren waalvan de tekening
eerder als een klein schildje in het midden van de lip stond. Vele hebben aan de liprand zwak
ontwikkelde lobben, die zich in het midden of meer naar de top toe bevinden. Soms zijn het
gewoon uitstulpingen, die wat ingesneden zijn en dan hjkt de lip drielobbig en onregelmatig
van vorm. Er kunnen bultjes aanwezig zijn, n-raal ze zijn meestal weinig ontwikkeld. Een
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andere opmerkelijke vaststelling is, dat de petalen sorns zeer breed en heel zwak fìjn donzig
behaard zijn, Maar wat ons hielbij vooral tleft, is de soms dubbele vorm van deze petalen:
parallellopend, zeer breed van de basis tot het midden en dan plots zeer smal en aan de top

afgeknot, uitgerand, of zelfs puntig. Dit fenomeen komt ook bij hybriden voor'. Veel bloemen
van O. provincl¿li,r hebben een zeer ronde, of een eironde en sterk convexe lip (massief de
I'Estaque) en zelti een kort en stomp aanhangsel. De kleur van de lip is dan donker kastan-
jebruin en soms met wat pulper doorlopen. De oogjes zijn dan sterk ontwikkeld en kogel-
vormig. De petalen zijn smal lijnvormig en afgerond, of zelfs lijn-lancetvonnig tot spits uit-
lopend, soms roodbruin geland. De typische tekening lijkt dan meer centraal te staan met naar
de basis vertakkingen, die dan weer een rood basaalveld omsluiten. Deze tekening is soms
min of meel H-vormig, of een vlek met oogjes, die beenkleurig omrand is. Deze vormen zijn
soms moeilijk te ondelscheiden van de aldaar eveneens voorkomende O. gargarúca subsp.

passiortis (massief van La Clape). Het woldt pas echt moeilijk als er in een populatie enkele

hybriden staan. In een populatie vanO. gallica (syn. = O. arctchnitiformi.r aucL), die zeker

drie weken vroeger bloeit, vonden we, half maart nabij Fayence in de Var', exemplaren die
door hun tekening en vorm van de lip zeel goed op deze O. provittcialis leken, uitgezonderd
dat de lip eelder purperbruin en het bloemdek lichtloze was. Wat het ons er niet gemakkelij-
ker op maakte, was dat we begin mei in de omgeving van Les Mayons en het Bois du
Rouquan ook O. provirtcicLlis aanÍroffen met een wit bloemdek. We zijn er haast van overtuigd
dat O. protinclnll's (Baumann & Künkele) H. Paulus ontstaan is uit O. gargcutica subsp. pa,r-

sionis en een nauwe vel'want is van de argolica-groep, die nagenoeg geheel werd opgeslolpt.
Sprak Nelson niet over een soolt van hybride oorsplong? Deze Ophrys hoort dus niet thuis in
de artificiële groep'arachnitifonnis auct,' zoals sommigen lnenen. H. Paulus en C. Gack
hebben dit duidelijk vastgesteld maar zijn zeer voolzichtig in hun oordeel, daar er nog veel
meer gedegen onderzoek nodig is om deze mooie soort op de juiste plaats in de systematiek
te zetten.

11. H. F. PAULUS en C. GACK

Twee biologen, H. F, Paulus verbonden aan het Instituut voor zoölogie (afdeling evolutionai-
re biologie) in Wenen en C. Gack ve¡bonden aan het Instituut voor biologie (zoölogie) in
Freiburg, leverden in het Joulnal Europäischer Orchideen, het mededelingenblad van de AHO
Baden-Württemberg van 1999, vol. 3l/2,b12.347 - 417, een zeer uitgebleide en belangrijke
bijdrage, gewijd aan de bestuiving van Ophrys-soorten dool solitaire bijen (Apoïdae) in de
Provence en Noord-Italië. Dit artikel is een aanrader'lZonder hun grondige onderzoek zou de
hele chaos, die heelst bij de groepen 'exa.ltctt(t' s, l, en'sphegr¡de,s' s, l. in het meditelrane
gebied zeer moeizaam, meer nog, zeer onvolkomen wolden opgelost. Eén van hun opmerke-
lijke bijdlagen berreff Ophrys provirtcialis (Baumann & Künkele) H. F. Paulus. In een korte
inleiding situeren ze deze soort zoals we ze hiervoor zelf meer uitgebreid hebben besproken.
Ze schlijven: "De nomenclatuul en de juiste beoordeling waaL deze soort uit Zuid-Frankrijk
bijhoorde, was lange tijd onduidelijk. Zrj werd herhaaldelijk als O. exalnta subsp. arachni-
tifornti,s, of om het in de telminologie van Gölz en Reinhald (1980) te zeggen, als arachniti-
forme variant van O. sphegocles aangezien. *1. Zo noemde Kullenberg bijvoorbeeld de plan-
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ten van één van zijn afbeeldingen, met Colletes *2. als bestuiver, O. sphegotles subsp. pro-
vittcictLis. Met de kennis die we nu hebben, kunnen we zeggen datdeze foto in feite O. exal-
tata met een groen bloemdek voorstelt. Deze verkeelde benaming heeft ons aanvankelijk par-
ten gespeeld en heeft geleid tot vele verkeelde conclusies. Uiteindelijk kwam er in 1988 na
enkele foutieve opvattingen een duidelijke opheldering van Baurnann en Künkele. Over de

bestuiver van deze soolt \À/as lange tijd niets bekend. Daar deze blijkbaar thuishoorde bij de
groep van O. splrcgodes - exahatcL sulssp. arachnitifornùs dachten we, dat, gezien de latere
bloeitijd en vooral de grotere lip, de grotereAndrena *3. de bestuiver zolrzijn. We hadden in
1995 gelegenheid om deze op te zoeken ten oosten van Pierefeu du Var. In de nabijheid van
een picknickplaats bloeide in de lichte kurkeikenbossen veel affodil en kuiflavendel
(Laventlulct sloechas). Niet één r:ondvliegende Andrenct had belangstelling vool onze O. prc-
vincialis. Plotseling kwam er uit de lavendel een zeer donkere Anthophora *4. aangevlogen,
die op onze Ophrys landde en slechts even een begin van pseudo-copulatie maakte. Bij enke-
le andere lavendelbosjes hadden we meer geluk. Zodrawe er onze planten hadden neergezet,
landden er vele mannetjes en lieten intense pseudo-copulaties zien; we zagenze zelti stuif-
meelklompjes wegnemen, gevolgd door bestuiving. In 1995 hadden we genoeg bewijsmate-
riaal bij de hand om aan te nemen daf AnthophoraatricepsPérezwel degelijk de bestuiver
van Opfuys provirtci.alis was. Deze vaststelling was voor ons een verrassing en bevestigde
heel duidelijk het voolgestelde statuut van deze soort. Ophrys provincialis heeft dus zelfs een
grotere zelfstandigheid dan tot nu toe werd vermoed. Het is nu de vraag, of deze soolt mis-
schien in de Argolica - groep thuishoort en daardoor verwant kan zijn met O. crabonifera en

O. ntorisii. Ook O. nu¡risii werd op dezelfde manier als O. provincialis bij de cLrachnitiþrmis

- groep ingedeeld (Delfbrge 1994, Devillers & Devillers-Terschuren 1994). *5. Het kan
natuurlijk ook zijn dar O. ¡;rovittclali.s geheel onafhankelijk deze Anîhophora atriceps als
bestuiver verworven heeft." Dit korte verhaal bewijst op een overtuigende manie¡ dat weten-
schappelijk onderzoek - hier het observeren en determineren van de bestuiver van Ophr¡,s
provincialis (Baumann & Künkele) Paulus - yan zeet groot belang is. Dat er op éé,n Ophrys
nog andere occasionele bestuivers waargenomen kunnen worden, zal niemand ontkennen.
Wanneel we heel voorzichtig de 'Atlas d'entomologie, Hyménoptères de Flance', deel 2,

openslaan en we lezen dat er alleen al een 20-tal soorten Colletes, en een 40-tal soorten
AnthophorcL voorkomen in Frankrijk, worden we toch even wat stiller. Het is misschien
gemakkelijk om van subpecies en variëteiten soorten te maken endeze op grond van enkele
pseudo-kenmerken op een andere plaats in de systematiek onder te brengen, maar of dit de
juiste werkwijze is, betwijfelen we ten zeerste. Populaties van eenzelfde soort kunnen soms
wat verschillen tonen tussen de ene of de andere standplaats. Het is toch niet omdat een petaal
wat breder is, of een booldje wat bleder en geler l{kt, dat een plant een andere soortnaam
moet hebben. Variëteit of vofm zou toch best heel wat realistischer klinken.

26 EURORCHIS I3,2OOI



Opmerkingen:
*1. In 1962 beschreef E. Nelson toch de O. sphegodes ssp. provincialis. De meeste auteurs

hebben deze naamgeving toch gevolgd? O. & E. Danesch in1969, H, Sundermann in
1970 - 1980, J. Landwehr in 1977, P. Delforge in 1984, P. & J. Davies en A. Huxley in
1988. Anderen plaatsten deze in de synonymie, of maakten er ge\iloon geen melding van:

H. Baumann & S. Künkele 1982, K. Buttler 1986. We stellen ons dus de vraag wie in die
tijd O. sphegodes subsp. plovincialis voor O. arachnitifbrmis auct. aanzag?

*2. Colletes is de bestuiver van de exaltata - groep.
*3. Andrena is o.a. de bestuiver van de sphegodes - gloep.
*4. Anthophora is de bestuiver van de argolica - groep.
*5. In een verkeerde groep ondergebracht.

12. OPHRYS GALLICA H. v. L.

Toen we op 23 januali 1999 in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel

een voordracht hielden over Ophrys urachnitiþrnùs (auct, non Grenier) en Ophrys splendi-
do Gölz en Reinhald, voor ons het synoniem van Opltrys arachnitiformi,ç Grenier en Philippe,
hadden we niet gedacht zo'n gevatte en goede kritiek te krijgen, als gepubliceerd in hetjaar'-
verslag van 1998 - 1999, Les Nat. Belges, nov. 2000, deel 81/3, blz.68. Dat er toen op de

zetels wat krampachtig heen en weer werd geschoven door enkelen die het niet begrepen,

daar waren we ons wel van bewust. "Cette démonstration n'a pas convainçu toute la salle."
Dit is heel mooi en krachtig gezegd, maar we hebben toen niet één zinnige opmerking
gehoord, die het tegendeel kon bewijzen. Maar goed dat niet de hele zaal door deze bewijs-
voering overtuigd was; anders was e[ over deze polymorfe soort niet veel zo meer te veltel-
len. Er waren gelukkig ook enthousiaste toehoorders aanwezig zodat we ons niet alleen voel-
den. Grenier was geen echte orchideeënkenner, wel een zeer goede botanist. Wij echter zijn
noch goede botanisten, noch goede orchideeënkenners; dat kan ook niet. Er moeten nog

zoveel aspecten onderzocht worden, die bijdragen tot een beterc kennis van de olchideeen. Er
zal, nog lang en veel geschreven worden. Jammer genoeg woldt deze literatuurberg steeds

onovelzichtelijker. We hebben reeds gezegd dat we het herbarium van Grenier niet nodig heb-

ben om aan te tonen, dat er in 1858 iets fout is gelopen bij de interpretatie van de beschrij-
ving van de soorten, en dat de verwaning is ontstaan na de eerste publicatie van E. G. Camus

in 1893. Greniel had gelijk toen hij in 1858 schreef: "Met gegronde redenen lijkt het me toch
juist ... (van de twee zendingen O. aranifera, ontvangen in maart)..., O. exalta.ta Ten. hier'-

van te scheiden." Jammer genoeg scheidde hij alleen die met een wit en lichtroze bloemdek
af . O. exaLtata met een groen bloemdek bleef gewoon verborgen in de tientallen O. aranifera
s.l. die Philippe hem had gezonden. Op 10 april, bij een volgende zending, beschreef hij O.

arachnitiþrnils Gren. en Phil., die hij vergeleek met zijn beschrijving van O. arachnites utf
de omgeving van Besançon. Dit kan toch niet dezelfde zijn als de afgescheiden O. exaltata.

We kunnen hier niet het hele verhaal herhalen en we willen ons bepelken tot de O. exaltata
sensu Grenier. Op één van zijn herbariumbladen (april 1863) schreef hij bij een analyse van

een tiental bloemen die hij ontvangen had: "Er rest niets anders dan de roze kleur van de sepa-

len om deze soort te onderscheiden. Zouhet toch niet juister zijn om O. aranifera, útralo en
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exaltate samen te voegen?" Hij schreef dit dus vijf jaar na de publicatie over O. exaltcttct.Toen
we dit lazen en dachten aan de zeel vroegbloeiende soorten in de Provence en de Languedoc

- Roussillon, moesten we toegeven, dat hierin een glond van waarheid stak. Deze O. exalra.-
¡a, die bestoven wordt door Colletes cunicularius, een solitaire bij die reeds vliegt in febru-
ari, heeft inderdaad heel wat (pseudo) kenrnerken die zowel bi1 O. sphegorle.s s.1., bij O. pro-
vinciaLi.r, bij O. incubttcea, alsbij O. gargutictt subsp. pas.rlonris terug te vinden zijn. Toch
zijn el enkele opvallende details, die steeds weel binnen eenzelfde populatie, hoe klein ook,
opvallen. El zijn hoge en forse planten. Eén had 14 bloemen en knoppen en was nog niet gans
gestlekt, maar \¡r'as al 46 cm hoog. Vele zijn slechts tussen de 20 tot40 cm. De standplaats is
natuullijk ook bepalend. De sepalen zijn sorns wat translucide wit met een zweem van groen,
of zijn zeer zachtroze getint en duidelijk drienervig. De landen zijn wat opgerold, vooral bij
de middensepaal, en aan de top uitgeschulpt of uitgerand. Ze zijn dikwijls naar achter gesla-
gen. De petalen zijn zeer smal lijnvormig en algelond of stomp en zijn 2 tot 3 of 4 mm breed,
en 8 tot 11 mrn lang. Ze kunnen ook smal en lang lancetvolrnig zijn en spits eindigen. De
kleur is wit, vuilgeel tot bruin, of volledig purperroze en soms met een bruine of rode rand
die rechtlijnig en nauwelijks of niet gegolfd \s. Ze zijn soms fijn donzig behaard, of er zijn
enkele langet'e haartjes zichtbaar nabij de land. El is een duidelijke gloene middennerf aan-
wezig.Deze petaalvorm komt niet voor bij O. splrcgode,s s,1., noch bij O. prrnincialis, noch
bij O. garguùcn subsp. púr^sion.is en heeft dus zeker een andere oorsprong (exdlkrra'!).Delip
heeft soms een enigszins verlengde basis met een smalle en vrij open stempelholte, die maar
zwak ingesnoerd is, maar die duidelijk openstaat en afwijkt van de sphegode.r-vorm. De oog-
jes of basaalknobbeltjes kunnen zeer groot zijn. Heel wat lippen hebben bovendien een spits
en duidelijk dliehoekig aanhangsel, maar het kan evengoed ontbreken of zeel kolt en stomp
zijn. De lipvorm is zeer onregelmatig, rond, eil'ond, soms ovaal, of lijkt wat trapeziumvorrnig.
De bultjes zijn meestal zwak ontwikkeld. De lip kan vlak maar ook zeer convex zijn. De ran-
den zijn sorns naar de top toe teruggeslagen zodat de lip wat hartvormig toont. Er is een zwak-
ke of ste¡ke randbehaling aan de schouders die naar de top toe geleidelijk ver:rnindert. De lip
is dikwijls geelgerand. De kleur is zeer verscheiden: roestbruin, ofdonke¡bruin tot zwart. De
tekening is zeel valiabel. Toch is meestal een H-vorm herkenbaar, die weliswaar breed en
sterk veltakt kan zijn, ofonderling door dwarsbanden is verbonden en de ogen omsluit, maar
bijna steeds naar de top doolloopt en zo praktisch heel het midden van de lip bedekt. Deze is
glimmend, Ieisteenkleurig en met een zilveren schijn overtrokken, of ornland met een gele
boord. Zeer opvallend en mooi zijn de lippen, die een blauw of wijnkleurig en glimmend
spiegeltje hebben, dat volledig vrij in het midden van de lip staat en geel ofbeenkleurig afge-
boord is. Men zou haast zeggen dat dit het spiegeltje van O. berrok¡r¿li s.l. is, maar het is dik-
wijls groter. Deze liptekening vinden we zowel in de Provence (Pennafort, Var), als in de
Languedoc - Roussillon (Bessille, Helault).
Bij de wat kleinere en sterker geplooide lip van O. arachnirifornis Gren. & Phil. ligt de sym-
metrische tekening meestal bij de basis, komt nauwelijks ovel het midden, is veelal been-
kleurig omrand en vormt een klein vierhoekig schildje, of twee wassende maantjes, die met
de rug tegen elkaar staan, zoals Grenie¡ het zo poëtisch beschreef. Deze tekening is glanzend
staalblauw of wijnrood gekleurd. Er zijn ook exemplalen met een wat krachtiger, grotere en
bredere tekening. Deze zijn soms talrijk binnen eenzelfde populatie of in eenzelfde omge-
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ving. Zie b.v. Plaat 55 van J. Barla met de yar tticqeettsis. Zei hij ook weer niet dat de teke-

ning soms analoog is aan het schildje van O. scolopax Cav. (Flore illustrée de Nice et des

Alpes-Maritimes, blz. 66)? De tekening op de lip van O. gallica is dus totaal andet's van volm.

13. OPHRYS GALLICA H. v. L. versus OPAIRYS SPHEGODES subsp. SPHEGODES
Mill.

Bij O. gallica komt nog een andere vorm voor die overwegend groene sepalen en groene

petalen heefi en zeet goed op O. splrcgodes en O. gorga.n.ica sttbsp. pa.ssktni"^ lijkt. Deze is
soms uiterst moeilijk te herkennen. Op 25.04.99 heeft P Delforge samen met ons O. sphego-

r/es subsp. splrcgodes met zekerheid vastgesteld in het departement Hérault aan de voet van

de Escandorgue boven Lodève op een hoogte van 550 - 600 meter'. Zijwas reeds einde bloei.
ln 199'7 en 1998 werd ze in de delde week van maart door ons bloeiend aangetloffen, duide-
lijk vool de bloei van O. arcuteol¿r. De Col de l'Homme nrort is al jaren bij de leden van de

S.F.O. bekend en is ons in 1984 aangevr'ezen door P. Br'éjoux. Volgens Paulus en Gack komt
O. sphegodes subsp. splrcgocl¿s in de Provence sporadisch voor. Op blz. 381 tonen de auteurs

een zeer rnooie afbeelding, gefotoglafeerd nabij L'Escarene en Touet (650 m) ten noorden

van Nice. Zebloeien er blijkbaar even vroeg als op de Escandorgue. De vraag is of deze soolt
de kust mijdt. We vonden O. sphegocle.s s.l. ook midden maart in bloei op de lode en dt'oge

gronden (ruffes) nabij het meer van Salagou (300 m) en op de heuvelruggen in de omgeving
van Lodève. Hier komen meer exernplaren voor met een gekleuld bloemdek, waaldoor mell

kan velondelstellen, dat het gewoon orn kleurvarianten gaat. Maar er is bij ons heel wat twij-
fel gerezen. Soms hebben ze een bleekwit en sterk ingesnoerd zuiltje zoals bij O. garganica

subsp.,passlonis, of een vlakke, zwarte lip die rondom sterk behaald is zoals brj O. incubacea,
of zwak ontwikkelde bultjes aan de basis, of een puntig aanhangsel en blede lijnvormige en

uitgerande of lancetvormige en spitse petalen. In de bossen ten noorden van Cournonterral
(100 m) in de schaduw van QLtercus pubescens, Quercus ilex en Quercus coccifera., ltssen
Iris clrntcteiris en Gagea granatellii, vonden we kleurvarianten van O. ,spltegodes slbsp.
sphegocles met wit bloemdek, maal ook afwijkende vormen met een zeer vlakke lip en een

merkwaaldige tekening, die helernaal niet op die van O. .sphegorl¿s s.1. leek. Ten westen van

Montpellier in het gehucht Bessille (80 m) bevindt zich een licht dennenbos op een zandige
heuvelrug waar zich in de schaduw wel een zeer merkwaaldige populatie O. gallicct. ontwik-
keld heeft nadat de Quercus cocciferct werd gemaaid. Deze wijkt totaal af van de populaties,

die hier en daar verspreid langs de kuststrook van de Languedoc - Roussillon voorkomen. De
planten hebben dezelfde smalle lijnvormige en gekleulde petalen als in de Provence. Enkele
hebben zelf's een grote convexe lip met het brede en schildvormige andreaskruis, zelfs met
brede, uitgerande petalen, en zijn identiek aan de planten, die we in maart vinden in de bos-

sen van Seillans, Fayence, St. Paul-en-Forêt en het Bois du Rouquan in de Var. In het rnas-

sief van La Clape, ten zuiden van Narbonne, nabij Leucate, Salses, Torreilles en Rivesaltes

bloeien aanvang maart Ophlyssen die oppervlakkig op O. sphegodes strbsp. splrcgod.es of O,

gargutica subsp. Tra.s.rlonls gelijken. Maar ze hebben ook atypische petalen die lijn-lancet-
vormig en puntig zijn. De tekening op de lip is veelvonnig. Nabij Leucate en Torleilles-plage
en Rivesaltes bloeien exemplaren met een zeet mooie, ronde, donkerbruine en zeel convexe
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lip, die dikwijls een lang, puntig aanhangsel heeft. We hebben het vermoeden, dar" Ophrys
gaLlica (syn. = O. arachnitifr¡r'rrris auct,) door introgressie van meerdere soorten hier een
variabeler patroon ontwikkeld heeft dan in de Provence. Paulus en Gack bevestigen in ieder
geval dat in Salses, ten noorden van Perpignan, en nabij Sète, ten westen van Montpellier,
beide plaatsen gelegen in de Languedoc - Roussillon, het ondelzoek heeft aangetoond, dat
ook hier de bestuiver Colletes cunicularius op deze Oplrrys-soort vliegt. Af en toe vinden we
enkele planten met één of meel kenmerken van O. pnvincial.is. Of deze hier voorkomt, of
volledig is opgeslorpt, weten we nog niet met zekerheid, want één er op lijkend exemplaar
binnen één populatie O. gaLlicrt (syn. O. arachnitifornú.ç auct.) is voor ons absoluut geen
bewijs. V/e moeten nog nagaan ofde laatste ook voorkomt in het departementAveyron, op de
Grands Causses, wâar zeer recent begin april melkwaaldige Ophryssen werden gevonden.
Waar het verspreidingsgebied van O. s¡-;hegodes slbsp. sphegod¿s overvloeit in dat van O.
gallica, is ook nog niet precies bekend.

14. OPHRYS INSECTIFERA subsp. INTBGRI{ Moggridge, een segment van OPHRYS
GALLICA H. v. L.

Mogglidge heefi het geheel van ziln Ophrys insectifera-planten op dezelfde wijze opgesplitst,
als Grenier reeds tien jaar voor hem had gedaan. De planten met een gloen bloemdek waren
voor hem slbsp. aranfera en, omwille van de zeer vroege bloei kon hij niet anders dan er
toch enkele met gekleurde sepalen in onderbrengen, die zekel behoorden tol O. gallictL (O.

orachnitiformis auct.). Hieronder valt b.v. de subvar. ciliata op, die petalen heeft die aan de
rand zijn behaard. Dit is niet zo onmiddellijk een kenmerk van O. sphegotles. Yan de subsp.
irtegra beeldde hij zes exemplalen af, waarover hij het volgende schreef: "De sepalen zijn
gekleurd; de lip is niet gedeeld; het spiegelde is zelden of nauwelijks pi-vormig; de lip is
meesfal purperbruin; de bloei valt in maart." Op plaat 2 lijken de bloemen van de afbeeldin-
gen 13, 14, en 18 zachtroze gekleurde sepalen te hebben. De afgebeelde bloeistengels l0 en
12 tonen bloemen met langwerpige, ovale sepalen, die niet ingerand zijn. Ze zijn zelfs
behoorlijk langer dan de lip, en zijn wit gekleuld rnet een zweem van groen. Hij vermeldt nog
twee vormen: de subvar. e-rplanata (hg. la) met een zeel vlakke en ronde lip zonder bultjes,
die naar de top toe wat ingesneden en gelobd is. Over de variëteit apiculeûa (frg. l8) schlijft
hij: "De petalen zijn behaard en onder de sterk ontwikkelde bultjes is de lip gelobd en voor-
zien van een goed ontwikkeld, spits aanhangsel. Opm.: deze plant staat tussen integra en
pseLulo - scolo¡tttx in." Deze bloetnen hebben opvallende kenmerken: De lip is purperbruin,
de tekening is fors en gelijkt op een spiegeltje met een centraal oog, is vertakt naar de basis
en is glanzend blauw. Er is een duidelijk geel, spits aanhangsel, dat wat naar voren geplooid
is. Voolal bij de planten 13 en 18 zijn de petalen zachtroze en groen gerand. Bovendien zijn
ze zeer smal lijnvormig, afgerond en praktisch niet gegolfd. Bij de andere zijn de petalen eer'-

der lancet-langvormig met gegolfde randen. Bij de subvar. explcutata ontbleekt het spitse aan-
hangsel en zijn de petalen ook lancetvormig. Deze subvar. heeft bovendien een mooie gele
boold, vooral zichfbaar aan de top, die duidelijk ingesneden is. De bloernen van bloeiaar 18

zijn eerdel roodbruin. Deze planten zijn zeer opvallend en op de diverse sites duidelijk te
onderscheiden. Mogglidge plaatste deze niet zonder reden onder O. bertolonii. We hebben
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deze vorm gevonden op de locus classicus: Riou de Méaulx, de grensscheiding tussen

Seillans en Fayence, op licht beschaduwde plaatsen, vootal zeer talrijk in de bossen langs de

D55 naar Claviers, op de Col de Serre nabij Hyères, in la Forêt Domaniale de la Gardiole,
richting Calanque d'en Vau nabij Cassis en in het massief van de Estaque ten \¡r'esten van

Marseille. De subval. expLanatd. vonden we ook, nabij Bessille en Torreilles in de Languedoc

- Roussillon. We hebben van deze vorm ook exemplaren gevonden met zeel blede, twee-

kleurige petalen, o.a. in het massief van de Estaque. We hebben niet één aanduiding, die er

op wijst dat er sprake is van een intlogressie van O. aurelict De hybriden van deze laatste lij-
ken er helemaal niet op. Wat in de tekeningen van Moggridge niet goed tot uiting komt, is de

beharing van de lip. In de tekst woldt er trouwens ook niet naar verwezen, behalve dan voor
de petalen. Dit is wel jammer', daar we zelf hebben vastgesteld, dat de exernplaren met een

pulperbruine lip veelal dicht, gelijkmatig en vooral lang behaald zijn. Wat we zeer merk-
waardig vinden, is dat hij ovel de afbeelding 15, die tussen de afbeeldingenvan integra staat,

het volgende schrijft: "var. proxitnct (aranifercte). De lip is langwerpig en niet gedeeld en

heeft een cirkelvormig spiegeltje dat volledig vrij staat van de basis en slechts één vlak vormt
binnen het overig deel van de lip. Bloeit in maalt. Deze soolt gelijkt heel sterk op bertoLonii,

toch geloof ik dat ze eerder afstamt van trmtiferu en van deze laatste een variëteit is." We

moeten vaststellen dat deze afbeelding een bloem toont met lancetvormige en spitse petalen,

die we toch niet als typisch voor ctranifera aanzien. De lip heeft twee bultjes die stelk ont-
wikkeld zijn. De top is niet ingesneden, wel voorzien van een aanhangseltje en de boo¡d is

geel. Voor ons behoort deze proxirnn ook bij zijn integra.

15. OPHRYS GARGANICA O. & E. Danesch versus OPHRYS PASSIONIS Devillers-
Terschuren of OPHRYS GARGANICA subsp. PASS/ON/S (Sennen ex Devil.- Tersch.
1994) Paulus & Gack comb. nov.

In 1962 beschreef E. Nelson Ophrys sphegodes Mill, subsp. garp¡anicct Nelson ssp. nov.
(hybridogene soort) met de volgende kenmerken: "Meestal zijn de bloemen groter dan die
van Ophrys ,sphegodes Mill. De petalen zijn zeer gtoot, soms labelloïde (tot 6 mm breed) en

dikwijlsevengrootof 1/3tot ll2korter dandesepalen.Zezijn zeerbreed, lijnvormigen
stomp, kaal en gegolfd aan de rand. Ze zijn mat olijfgloen, dikwijls oranje tot purperbruin
omrand, of ze hebben dezelfde kleur als de lip: intens bruin tot purper. De lip is zeer gloot,
14 mm lang en 16 mm breed, is ongedeeld of nauwelijks drielobbig. Ze is donkerbruin tot
purperzwart. De rand is dikwijls wat gegolfd. De tekening bestaat uit twee parallel lopende,

brede banden, die aan de basis met een dwarsband verbonden zijn en die uitlopen naar de bul-
tjes." Dus zeer goed getypeerd.

Verder schreef hij: "Daal het hier om een soort gaat met behoollijk veel vormen binnen een

populatie en het duidelijk van oorsprong om een hybridogene soort gaat, is een alles omvat-
tende analyse niet te geven. In Apulië is deze soort zeer gelijkvormig, in het bijzondel op de

Monte Cargano, waar ze meestal vergezeld is van de vermoedelijke ouders, namelijk Ophrys
sphegodes Mill. en Ophrys atrútoLindL In Spanje zijn de petalen meestal mindel groot en

licht tot donkergroen met \rat purper aan de randen, en is de lip soms zwak dlielobbig."
Over de verspreiding van deze soort schrijft hij het volgende: 'Als soort vinden we Ophrys
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sphegodes ssp. gru"gctnica slechts in Apulië (Italië) en Spanje. Daar er in Zuid-Franklijk wet-
iswaar hiel en daal individuen voolkomen, die stelk lijken op 'garganiccr' , maal er zekel geen

typische populaties vormen, schijnt dit eerder te wijzen op een sterke invloed van Ophry,s
aracltniriformi.ç. Hier staat ook de dool mij benoemde Ophrys .sphegodes Mill. ssp. ptovin-
cialis, dre in al zijn vormen duidelijk overeenkomsten met de ssp. garganica toont, maar hier-
van toch gescheiden is door specifieke eigen kenmerken. Door het gemeenschappelijk voor'-
komen van Ophrys spltegodes slbsp. sphegode.r, subsp. otrota, sLrbsp. litigiosct, subsp. Trro-
vincictli,s en Opfuys arac'hnitifonnis ligt een complexe hyblidisering voor de hand, die er dan
ook ovet'vloedig voolkomt. Een duidelijke scheiding tussen de velschillende soorten is dus
dikwijls niet mogelijk en de ovelvloed aan vormen van Ophrys sphegodes is er dan ook
onoverzichtelijk. In Spamje moet men nog nagaan of er naast de subsp. gcu'gcmir:o en subsp.
atrata ook typische .rphegode,s voorkont." Tot hier een kleine samenvatting van de beschrij-
vende tekst van deze Opltrys door E. Nelson.
Op te merken valt, dat deze donkelklevige Ophrys splrcgotles subsp. gnrganlcn in Spanje
reeds in 1831 door Sennen zonder beschrijving? werd vermeld uit de omgeving van
Barcelona ondel de naam Ophrys ¡tussiortis, die verwijst naar de bloeitijd (rond Pasen,
Delforge, 1994). In 1994 werd deze onde¡ dezelfde naam als soort beschreven door J. & P.

Devillers - Telschuren. Ze schleven: "De enige naam, die werd gegeven aan de populaties
van de groep Ophrys garganicu met relatief kleine bloemen en minder glimmende tekening
op de lip, die voorkomt in Noold-Spanje en Zuid-Flanklijk, is Opltry.t pussionis (Arnold
l98l; Delforge 1994). Opltr¡,s ¡tctssiortis Sennen is jammer genoeg een nomen nudum. We
hebben dus getracht het gebruik ervan te behouden dool een beschrijving te geven onder
dezelfde naam." Als holotype nemen ze een exemplaar van het Massief de l'Estaque, uit de
vallei van Valtrède (Regio Plovence - Alpen - Côte d'Azur'). Hiel wer:d de visie van Nelson
volkomen gewijzigd.
Ophrys sphegodes Mill. subsp. garganica Nelson weld door O. E., Danesch tot species vel'-
heven (Plant. Syst. Evol., 124:94,1975).
Paulus en Gack hebben in hun altikel van april 1999 ook aangetoond, dat zowel O. gargcuti-
ca als O, pctssiottis de solitaie lsij Andrena pilipes (= carbotrctria) als bestuivel hebben. Het
leek ons dan toch beter om deze nieuwe combinatie te gebruiken. We stellen immels al jalen
vast, dat de populaties pctssiortis sorns uiterst moeilijk, of zelfs helemaal niet te ondelschei-
den zijn van O. gargortica. Op de Causse du Lalzac nabij Le Figayrol op de grote helling van
Lapanouse-de-Cernon en ten noot'den van Viala-du-Pas-de-Jaux vindt men zulke vormen met
zeer brede petalen in overvloed. Een klein onderscheid, dat zekel niet rechtvaardigt om er een

soort van te maken, is het ontbreken van de rode zweem of bruinrode kleur van de lip.
Hierdoor is ook de gele liprand veel bleker en zijn de petalen niet zo fel gekleurd. De afbeel-
ding in 'GLride des Orchidées d'Europe' van Delforge van deze in Foggia gefotografeerde
plant, is er volkomen gelijk mee. De afbeelding van die van Grosseto is door zijn labelloïde
petalen zeer suggestief en zeker niet replesentatief. Een groot deel van O. gargatúca. heeft
zelfs smallele petalen dan afgebeeld. We zijn er van overttrigd, dat we zelf in de Gargano wel-
bewust een keuze hebben gemaakt. Hoe breder en hoe kleurrijker de petalen, hoe mooier ze
zijn om te fotoglafelen. Deze O. garguticct subsp. Trasslonls is in de Provence duidelijk aan-
wezig. In het Massief de l'Estaque vonden we zeeï mooie, krachtige exemplalen, die volle-
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dig op de sulssp. garganica leken. Het gemeenschappelijk voorkomen van verschillende soor-

ten sphegodes in Zuid-Frankrijk, zoals door E. Nelson aangehaald om aan te tonen, dat de

populaties garganica er niet dezelfde zijn als die van Italie en Spanje, en dat dit toe te schrij-

ven is aan de invloed van Ophrys arachnitiformi.s (non Grenier), lijkt ons toch niet geheel cor-

rect. In Zuid-Italië is het gemeenschappelijk voorkomen van diverse soorten zeker even groot.

Er bloeien toch ook Ophrys biscutellct O, & E. Danesch en Ophtys archipelagi Gö12 &
Reinhard. Yan deze laatste is toch ook Colletes cutticulctrius de bestuiver, net zoals bij de

Ophrys rtrachnitifttnnis (auct.) uit de Provence. Introgressie is er steeds geweest en dat dit
verschilt volgens de landstreek en zelfs binnen bepaalde gezamenlijk voorkomende soorten

is evident, maar toont daarom nog niet noodzakelijkerwijs aan, dat het om andere soorten

gaaf. Zelfs tussen haakjes gezet, hadden we de aanduiding 'hyblidogene soort' door Nelson

liever niet vermeld gezien.

16. Enkele gebruikte termen

(auct.): Uit het latijn: auctot', -oris. Slaat terug op de naam van een beschreven soort, die door

een auteur nadien ten onrechte op een andere soot't wordt overgedragen.

Homoniem: Uit het Griekse homoenymos. Betekent 'gelijknamig'. Dus eenzelfde naam, die

voor twee totaal verschillende soorten werd gebruikt, b.v.: de kleine, relatief laat bloeiende

Ophrys arachnitþrntis, die eerst geldig werd beschreven door Grenier en Philippe, is niet

dezelfde als de glote, zeer vroeg bloeiende Ophrys-soort, die nadien dool de meeste auteurs

tot heden Ophrys arachnitiþrmis (auct.) wordt genoemd.

Hybride: Een kruisingsproduct van twee velschillende soorten. Dit product of de hybride,

meestal steriel, hoeft niet noodzakelijk met al zijn kenmerken tussen de twee ouders in te
staan. B.v. een hybride van Ophrys sphegodes Mill. met Ophrys scolopax Cav. kan sepalen

hebben, die ofwel groen, ofwel vuil purper overlopen, ofwel roze of wit zijn.

Hybridogeen: Hoewel deze term in het orchidofielenjargon nogal eens opduikt, wordt deze

in tegenstelling tot homogeen of heterogeen noch in een verklarend, noch in een botanisch

woordenboek uitgetegd. Het is in ieder geval een aanduiding voor een soort (A), die vroeger

vermoedelijk door absorptie van zijn hybrideploduct een introgressie van het genenmateriaal

van de andere ouder (B) heeft ondergaan, b.v. A x B = C, C x A (hybridogene soort) is attrac-

tief en fertiel en C x B wordt genegeerd bij gebrek aan belangstelling door een bestuiver, of
is niet levensvatbaar en sterft uit.
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Legenda bij de foto's op pag. 34, 35 en 38
Alle foto's zijn van de auteur.
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Ophrys provincialis, Tourettes, Yar,20-04-1999. Met kolt en driehoekig aan-
hangsel. de stempelholte is breder dan hoog en zwak ingesnoerd. De tekening
is klein en staat centraal.
Ophrys provincialis,Fayence,Yar, 19-04-2000. Met lang en spits aanhangsel.
Met brede zijlobben voorbij het midden, naar de top toe.

Ophrys provinciaLis, Vidauban, Var, 18-04-1999. Met kort en driehoekig aan-
hangsel en forse beharing, met zilveren schijn.
Ophrys provincialis, Massif de I'Estaque, Bouches du Rhone, 21-04-1999. De
lip is breder dan lang en aan de basis ingesnoerd.

Ophrys garganica, Rivesaltes, Aude, 13-03-2000. Lipvorm en kleur en ook de
blede stempelholte doen denken aan O. provincialis. Afgeronde petalen.
Ophrys garganica, Massif de I'Estaque, Bouches du Rhone, 01-04-1999.
Typisch.
Ophrys galLica, Toneilles, Aude,22-03-1999. Sterk ingesnoerde basis, grote
oogjes. Lip doet aan O. sphegodes denken, maar is veel sterker en zwaarder
behaard.

Opltrys gallica, Montagnac, Hérault, 2l-03-1999. Witte en duidelijk drienervi-
ge sepalen. Petalen zeer smal lijnvormig en afgerond, met middennerf. Doet wat
denken aan O. exaltata-

Ophrys gallica, Bessille, Hérault, 2l-03-1999. Witte sepalen met één duidelij-
ke middennerf, petalen wit en stomp, basis ingesnoerd, grote oogjes.
Liptekening doet denken aan O. provinciaLis.
Ophrys gallica, St.Paul-en-Forêt, Var, 30-03-2000. Sepalen zeer zacht roze,
petalen zijn lijnvormig, smal en afgerond. Lip roestbruin met duidelijk spits
aanhangsel en niet ingesneden. Tekening van O. sphegodes.

Ophrys galLica, Seillans, Riou de Méau1x (loc.class.), Yar, 19-04-2000. Type
van Moggridge. Lip is purperbruin. Sepalen licht roze, petalen gekleurd.
Tekening niet pi-vormig.
Ophrys gallica, Hyères, Col du Sene, Var, 31-03-2000. Brede, niet ingesnoerde
basis.
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Introgressie: Uit het Latijn: intro-gredi, -gressus. Betekent 'binnentreden' of 'binnendrin-

gen'. Term gebruikt om aan te tonen, dat een deel van het genetisch materiaal door kruising

van de ene soort naar de andere is overgegaan. Dikwijls visuele waarnemingen van kenmer-

ken, waarvan men veronderstelt, dat ze behoren tot de andere soort, maat die eigenlijk beter

door genetisch onderzoek konden worden bevestigd,

Polymorfie: Uit het Grieks polys en morphè. Betekent 'veelvormig' of 'zeet variabel en

steeds wijzigend'. Bij vele Ophryssen ontstaan dool introgressie.

Pro parte (p. p.): Gedeeltelijk, of slecht vool een deel, b.v. J. Barla stuurde naar Reichen-

bach een plaat op met verschillende afbeeldingen van een Ophrys-soott, die hij in de omge-

ving van Nice had gevonden, en die hij aanzag voor de yat. nicaeetlsis van Ophrys aranifera,

Reichenbach schreef, dat er op deze tekening misschien wel twee soorten stonden afgebeeld,

nam voor een deel (p.p.) de afbeeldingen over in zijn iconografie en noemde deze de varië-

tei,t qtecukria.

SynOniem: Een naam gegeven door een auteur aan een soolt, die voorheen reeds door een

andere auteur een geldige naam heeft gekregen, b.v. Ophrys o.ranfera, door Hudson in 1'7'78

beschreven, is een synoniemvan Ophrys sphegode,s, door Miller in 1768, dus 10jaar eerder,

beschreven.
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VARIABILITEIT VAN SERAPIAS LINGUA OP EEN STAND-
PLAATS BIJ GRAZALEMA (ANDALUSII|, SPANJB)

DiTK KAPTEYN DEN BOUMEESTER

Zusammenfassung

In einer großen Population von Serapias Lingua in der Nähe von Grazalema (SV/-Andalusien,

Spanien) wurden Exemplare mit abweichenden Basalschwielen gefunden. Meistens liegen

diese geteilten Schwielen auf einer Erhöhung, genauso wie die ungeteilten Schwielen einer

typischen S. lingua. Der Autol betrachtet diese Varianten deshalb als reine S. lingua. Wo die
Erhöhungen fehlen, könnten Einflüsse einer anderen Art eine Rolle spielen. Diese Einflüsse
sind aber zu geling um von deutlichen Hybriden reden zu können.

Summary

In a large population of Serapias lingLra near Grazalema (SW-Andalucía, Spain) some speci-

mens with deviant basal humps were found. In most cases the separated ridges stood on a

small elevation, like the undivided hurnps of typical S. Lingua.Where those elevations were

absent, there might be some influence of an other species. This influence is too small how-
ever to consider the plants as real hybrids.

Inleiding

Ten westen van het dorp Grazalema loopt tussen de asfaltweg en de bovenloop van de Rio
Guadalete een recent aangelegd pad. Aan beide zijden van het pad, tussen de Guadalete (hier

nog een beek) en de weg, komen diverse orchideeënsoorten voor. Enkele honderden meters

van het begin. van het pad (gerekend vanaf de brug bij Grazalema) groeien er op vochtige
plaatsen in totaal wel meer dan 1000 exemplaren van Serapirts lingua. De vondst (begin mei
2001) van een exemplaar met twee parallelle lijsten op de basis van het hypochilium vormde
de aanleiding om deze populatie eens \rat beter te bekijken.

Afwijkende exemplaren

De meer dan 1000 planten Serapias linguet groeien eigenlijk niet in één populatie, maar ver-
spreid op blijkbaar geschikte plekken in deelpopulaties van 5 tot 100 exemplaren. In een klei-
ne deelpopulatie van ongeveer 10 exemplaren werd een S. lingua met twee duidelijk geschei-

den, parallelle lijsten op het hypochilium gevonden. De vraag rees, of het een variant van S.

Lingua was of een andere soort.
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In alle andere kenmerken ondelscheidden de bloemen van het gevonden exemplaar zich niet
van het standaardtype van S, Iingua. Eerst werden nog meer afwijkende exemplaren gezocht.
Bij veel planten werd er even "een blik naar binnen gewolpen". In een aantal gevallen was de
l.ingua-knobbel diep ingesneden; soms was de insnijding zo geprononceefd, dat er sprake was
van twee parallelle lijsten met een kleine tussenluimte. In de meeste gevallen bevonden deze
lijsten zich op een verhoging (afb. l), net zoals de knobbel van het standaardtype van,S. /ln-
gua ook op een verhoging ligt (afb. 2 rechts). Bij enkele exemplaren ontbrak deze velhoging
echter (afb. 2 links).

Verspreiding van afwijkende exemplaren over de populatie

Evenals het eerstgevonden exemplaar onderscheidden de later gevonden planten met afwij-
kende lijsten zich in andere opzichten niet van noÍmale S. lirtgtrt: volm, stand, kleur en beha-
ling van de lip waren hetzelfde. Er bestaat alleen de indruk, dat de planten met twee geschei-
den lijsten iets gloter waren dan de gerniddelde S. lingua op deze standplaats. De afwijken-
de planten waren over verscheidene deelpopulaties verdeeld. Er was geen concentratie in
bepaalde deelpopulaties en de vondst van één afwijkend exernplaar garandeerde niet, dat er
in dezelfde grote of kleine deelpopulatie nog andele gevonden zouden worden. Bij enkele
exemplaren met een diep ingesneden knobbel of twee parallelle lijsten werden alle bloemen
van de plant bekeken. Daalbij bleek, zoals eigenlijk al verwacht werd, dat de afVijking bij
alle bloemen van een exemplaar voolkomt en wel in dezelfde mate.

Rijkdom aan soorten of variabiliteit van één soort

Natuurlijk is ook de rnogelijkheid overwogen, dat er een andere soolt in het spel was. Op
grond van de beschrijvingen in de literatuul vielen de meeste andere sool'ten al direct af.
Serapicts strictiflora vertoont enige overeenkomst met S. littgua, rnaar de lip is veel smaller.
Serapkrs stenopetaLa heeft volgens de beschlijving een veel lichtele bloemkleur. In de omge-
ving van de groeiplaats, maar op wat mindel' vochtige plekken, stonden hier en daar wat
exemplaren van Senryias parviflora. Deze plant is echtel zo anders gebou\ild, dat hybridisa-
tie met ,S. lingua niel alleen in de lijsten maar ook in andere kenmerken tot uitdrukking zou
ìroeten komen.

Vermeldingen in de literatuur

Bovenstaande overwegingen leidden al gedurende de leis tot de conclusie, dat el spr:ake is van
uitsluitend S. IirtgLtu, maar dat deze soort variabeler is dan men algemeen aanneemt. Bij thuis-
komst weld de literatuur geraadpleegd. In de recente literatuur wordt alleen op de variatie in
kleur gewezen. Over twee lijsten in plaats van één knobbel woldt niets meegedeeld, alleen
valt soms Te lezen, dat de knobbel diep ingesneden kan zijn. Pas na enig zoeken bleek bij
Nelson (1968) meer informatie te vinden. Hij spreekt over "eine Tendenz zur Gliederung der
Labellschwiele in allen Stärkegraden", tot aan "Trennung in zwei selbständige Schwielen"
(pag.11).
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l. Sera¡ticts LittgucL mer een in twee lijsten verdeelde knobbel, op een verhoging liggend.

2. Serapias lûrgrra: rechts rnet een normale knobbel, die op een verhoging ligt; links met
twee lijsten, niet op een velhoging liggend.
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De afbeelding waarnaar verwezen wordt (Taf. XV,e), komt volledig overeen met de exem-
plaren op afb. 1 van dit artikel. Ook Nelson sluit in dit geval een kruising mel S. parviflora
uit. Nelson beschouwt het voorkomen van twee lijsten als een vorm van regressie (terugslag)
en neemt aan, dat de knobbel van S. Littgua zich heeft ontwikkeld uit twee lijsten. Voorts
beschouwt hij S. Iingua en S. parvifLora als twee soorten die zich parallel uit S. vomeracect
hebben ontwikkeld. Het door Nelson afgebeelde exemplaar was afkomstig uit Ligurië
(Italiaanse Rivièra).
Bij de weinige planten met twee lijsten die niet op een velhoging liggen, zouden er invloe-
den van een andere soort in het spel kunnen zijn.Deze invloeden zijn echter te geling om van
duidelijke hybriden te kunnen spreken. M.R. Lowe (2001), die veel groeiplaatsen in Spanje
heeft bezocht, denkt aan een "oude" beinvloeding door een andere soort, die zijn sporen in
de lingua-poptlaties van Zuidwest-Andalusië heeft nagelaten. In andere delen van Spanje of
daarbuiten heeft hij nooit zulke varianten van S. lingua gevonden.
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ORCHIDEBËNBESCHERMING IN HOOFDDORP (GEMEENTE
HAARLBMMERMEER)

R. de REGT

Summary

In the Netherlands all orchids are protected. It is forbidden to pick them, to dig them out or to

mow them off. Local governments must bear this in mind when mowing. Nevertheless this is

often not done. One can understand this, when the authorities ar€ unaware of the occurrence

of the orchids. But also when this is known they often offend against the law for what reason

whatsoever. Often the only way is to infolm the police. The author describes such a situation

in Hoofddorp (municipality of Haarlemmermeer). She gives a survey of what she did to stop

this mismanagement, and gives a checklist how to act in similar cases.

Zusammenfassung

In den Niederlanden sind sämtliche Orchideen geschützt; sie dür'fen also weder gepflückt,

noch ausgegraben oder abgemäht werden. Gemeinde müssen das auch bei Mähalbeiten

berücksichtigen. Dennoch ist dies oft nicht der Fall, was man verstehen kann, wenn die

Behörden nicht vom Vo¡kommen der Orchideen wissen. Aber auch wenn die Wuchsorte

bekannt sind, wird aus welchen Gr'ünden auch immer häufig gegen das Gesetz verstoßen. Oft

kann man dann nur noch die Polizei einschalten. Die Autolin beschreibt eine solche Situation

in Hoofddorp (Gemeinde Haarlemmermeer). Sie gibt eine Übersicht, wie sie dieser Situation

ein Ende gesetzt hat und gibt eine Kontrollliste wie man in derartigen Fällen vorgehen kann.

Hoe is het met de bescherming van orchideeën gesteld?

Iedereen die het goed meent met de natuur, weet dat alle in Nederland voorkomende orchi-

deeën beschermd zijn en op de Rode Lijst staan. De bescherming is geregeld bij wet, zelfs

internationaal. De Nedellandse wetgeving is hieraan ondergeschikt. Olchideeën rnag je niet

plukken, uitsteken, maaien etc., in welk groeistadium dan ook.

Maar hoe is dat in de praktijk?

De praktijk in de gemeente Haarlemmermeer

Eind juni 2000 liep ik met mijn hond mijn gebruikelijke rondje over het bedrijventerrein

Beukenhorst in Hoofddorp. In de taluds langs de siervijvers bloeide een diep roze plant. Nu

heb ik altijd al belangstelling voor wilde planten gehad, maar deze plant zag ik voor het eerst.
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Op zaterdagochtend ben ik naar de heemtuin De Heimanshof gefietst om te vl'agen \ilat voor
plant het betrof. Hier kreeg ik te horen dat het een orchidee was en wel de Rietorchis
(Dactylorhiza praeternis,sa). Het was tleurig, maar in de Haarlemmermeel werden deze plan-
ten gewoon gemaaid, telwijl ze toch beschermd zijn.
Toen meer gt'oeiplaatsen van deze orchidee in de polder werden aangetroffen, heb ik eerst con-
tact opgenomen met de verschillende rayonbeheeldels vool het groen van de gemeente om te
melden dat er inheemse orchideeën stonden te bloeien en dat deze bedreigde planten bescher-
ming genoten in het kader van de Natuurwetgeving. Ze mochten dus niet afgemaaid worden.
Vervolgens ben ik alle bedrijven in de wijk Beukenhorst afgegaan waar in de eigen tuin de
Rietorchis langs de oevers bloeide. Men reageerde heel enthousiast en zou direct de maaier.
inlichten. BU VNU ging men zelfs zo ver dat men direct met de wethouder belde en hem drin-
gend verzocht het maaien van de orchideeën te doen stoppen. Ook heeft VNU een exemplaar
van Grasduinen van juni 2000 aan de wethouder gestuurd waarin een artikel was opgenomen
over ecologisch bermbeheer. In het altikel stond ook een lbto van de Rietor.chis.
Alle vindplaatsen van bloeiende orchideeën zijn vervolgens doorgegeven aan de betreffende
wethouder en aan de rayonbeheerders van de gemeente Haarlemmenneer'. Ook zijn politici
van D66 en Gloen Links benaderd. Toch ging de gemeente door met maaien.

Een dagtaak

Het kostte heel veel tijd om de gemeente Haarlernmermeer tot actie aan te zetten. Ik heb
gebeld, geschreven, gebeld en geschrcven gedurende bijna de hele dag, bijna twee weken lang.
Hier heb ik een dagboek van bijgehouden. De weg was lang.
Enkele fragmenten wil ik u niet onthouden:
- Op 29 juni heb ik naal de wethouder een altikel laten faxen uit de NRC over de politieke straf
die de gemeente Almere onlangs had gekregen vool het illegaal maaien van orchideeën. De
stlaf: publicatie van de overtreding in een landelijk dagblad onder vermelding van <le boete van
/ 5.000,-.

Legenda bij de foto's op pag. 47: 2

34

1 De auteur op de gloeiplaats van Grote keverolchis (Listera ovata), 18-5-2001
2 Rietorchis (Dactylorhiztt praeterntissa) bij Hoofddorp, 6-7-2000
3 Vleeskleurige olchis (Dctctybrhiza incarnata) bij Hoofddorp, l8-5-2001
4 Fols qxemplaar van Grote keverorchis (Li,stera ovata) in het Wandelbos, l8-5-2001

Foto's: A.H. Koper
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naam. Een stuk of 20 olchideeën waren toen al gemaaid.

Thuisgekomen heb ik weer de AID gebeld; deze wilde direct langskomen. Aangezien de orchi-

deeën toch al gemaaid waren, is de afsplaak blijven staan op zaterdag 8 juli.
Vervolgens heb ik teleurgesteld de gemeente gebeld en gemeld dat ik nu het Haarlems Dagblad

ging inschakelen en dat de wethouder de plantenbakken bij de skatebaan in het centrum op het

Raadhuisplein niet mocht laten wieden, omdat daarin ook de Breedbladige wespenolchis

groeide.
- Zalerdag 8 juli om 10.00 uur ben ik mijn ronde gaan doen met de AID tot 12.00 uur.

Die middag heeft het Haarlems Dagblad een intet'view afgenomen'

- Zondag 9 juli zijn el foto's gemaakt door de krant, zodat dinsdag I I juli het altikel kon wot'-

den geplaatst

-Vrijdag 14 juli stond een klein berichtje in het Haarlems Dagblad: de wethouder zegde een

discussie toe over de evaluatie van het maaien van olchideeën, direct na het zomereces. Dit
op verzoek van Gloen Links.
Dezelfde dag heb ik de kopie ontvangen van de KNNV-blief van Anneke Koper aan de wet-

houder. Helaas heeft de gemeente HaarlemmermeeL nooit de moeite genomen de brief officieel

in te nemen, te bevestigen, laat staan te beantwoorden.

Argurnenten en aanbevelingen

Mijn dagboekfragmenten laten zien dat het nogai tijdlovend is als je alles nog moet opzoeken,

wetten opsnorren, mensen moet bellen, brieven moet schrijven, alles lezen \rat er op het gebied

van orchicleeën is geschreven, maar vooral controleren of de orchideeen er nog wel staan.

Daarom het volgende als u ook van orchideeën wilt blijven genieten in uw woonomgeving en

daar actief iets aan wilt doen.

Eerst moet gebeld worden met de betleffende instantie otn te melden waal de orchideeên staan.

Daarna is het raadzaam om een briefop te stellen en de ontvangst officieel te lâten bevestigen.

Niet vergeten om een antwoold op de brief te vragen binnen de wettelijke ter:mijn van 6 weken.

Aangezien de bestuurder/ambtenaar wellicht niet op de hoogte is van de beschermende wet-

geving, evenmin als van de gloei en bloei van de plant, mag een voorlichting over de groei en

bloei van de orchideeën en de wettelijke bescherming niet ontbreken. Hoe ziet de plant eruit

en waar is deze te vinden? Welke wet en regelgeving betreft het? Eventueel kunnen voorbeel-

den van strafvervolging gegeven worden. Ook een afbeelding van de plant geeft meer duide-

l¡kheid.
In de brief kunnen aanbevelingen worden gedaan, bijvoolbeeld:
- het opstellen van een beheelsplan (precies aangeven waar de orchideeën gloeien; vast-

stellen dat het beschermingsbelang uitstijgt boven andere belangen; aangeven welke dat

zijn).Zo'n intentieverklaring kan in de gemeenteraad worden behandeld.

- het formuleren van een beleid vool beschermde planten, waalin beheersplannen zijn

opgenomen. Ook moeten in dit meerjarenbeleid de maatregelen worden genoemd die

nodig zijn om de beheersplannen uit te voeren. Gedacht kan worden aan grasbestek aan-

passen, met ândere woorden, alleen maaien als dit geen risico oplevert voor beschelmde
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planten, geen gebruik van onkruidwerende middelen, weghalen van het maaisel etc.
- erop aandringen dat voor het tot stand komen van een concept-beleidsplan behalve de

interne experts, ook externe specialisten moeten worden gelaadpleegd. Te denken valt aan
beheerders van heemtuinen, ecologen van andere gemeenten waar deze zaken goed gere-
geld zijn. natuurgroeperingen etc.

- vooral nadruk leggen op het riskeren van een boete en negatieve landelijke pubticiteit
indien niet snel op de problematiek wordt ingesprongen; melding maken van de AID als
controlerende instantie en erop wijzen dat er DIRECT actie moet worden ondernomen.

- erop wijzen dat beheersmaatregelen, zoals aangepaste maaibestekken, moeten worden
gemeld aan de Provincie en het Ministerie van LNV.

vóór het inschakelen van de AID moet er wel moeite gedaan worden om de gemeente ervan
op de hoogte te stellen dat er Rode-Lijstplanten in haar gebied voorkomen.

De wetgeving inzake orchideeën

De inheemse orchideeen zijn beschermd; deze aanwijzing is geschied bij rninisteriële regeling,
noodzakelijk ter uitvoering van internationale verplichtingen (verdrag van Bern van 1979). De
Habitatrichtlijn ( 1992) bevat enkele bepalingen met berrekking tot de bescherming van bepaal-
de plantensoorten, o.a. alle wilde orchideeen. Sinds 3 december 1997 zijn alle orchideeën in
Nederland als beschermde planten aangewezen; hun namen zijn gepubliceerd in de
Staatscourant (Stb. 1997, 680, later gewijzigd bij het Besluit van 9 december 1998).
Verdel is er de Natuurbeschermingswet 1998, welke in samenhang met de Natuur-
beschermingswet 1968 gezien moet worden.
Als laatste noem ik de nieuwe Flora- en faunawet. Als deze wet van kracht wordt (een gedeel-
te is dat al, o.a. art. 1), vervangt deze de soortenwetgeving uit de Natuurbeschermingswet
1998. Deze laatste gaat dan alleen ovel gebiedsbescherming (natuurgebieden).
De ontwerp-Flora- en faunawet is nog moeilijk te verkrijgen. De memorie van toelichting
dateert nog uit I 99 I en loopt niet synchroon met de ontwelp-Flora- en faunawet van 1 998. Het
was de bedoeling dat de F&F-wet van kacht zou worden in het voorjaar van 2001. Helaas
mocht dit nog niet zo zijn.
Art. 19 van de F&F-wet is erg interessant voor de soortenbescherming buiten natuurgebieden.
Het betreft de beschermde leefomgeving. Deze besche¡ming kan verleend worden door de pro-
vincie voor een gebied dat niet onder de natuurwetgeving valt, indien gebied en leefomgeving
belangrijk zijn voor de instandhouding van de soort. De beschermde leefomgeving kan dan
worden vastgesteld in het bestemmingsplan, Er zal nog wel wat jurisprudentie moeten volgen,
voordat art. 19 te hanteren valt.

Habitatrichtlijn (1992). De volgende artikelen zijn belangrijk voor de soortenbescherming:
art. 6, Iid 2,Lid 3,lid 4.

Flora- en faunawet (ontwerp). Belangrijke artikelen zijn:
art. l,art2, lidlen2;art.3,lid1en2;ar|.7,Lidl,2,3en4;ar|..8;arr. 13, lidl;art. 17; art.
19,lid I en 2.

Natuurbeschermingswet 1968 en 1998.
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Deze wetten moeten tot het van kracht worden van de F&F-wet worden aangehouden als

belangrijkste wetten.
De Milieufederaties hebben een publicatie uitgegeven waarin alle groene \,vetten keurig met

aanwijzingen zijn terug te vinden. Tevens zijn hier ook nuttige adressen in opgenomen.

De evaluatie van het maaibeleid in de Haarlemmermeer

De zomer van 2000 heeft een totaal van 26 groeiplaatsen opgebracht (een half uur lopen van

mijn huis) met de volgende orchideeën:

Gewone en Gevlekte rietorchis (DactTtlorhiza prttetermis,sa), (waarschijnlijk) Gevlekte orchis

(Dactylorhiza maculata), Breedbladige wespenofchis (Epipactis helleborine), Moe¡as-

wespenorchis (Epipactis palustris). De gemeente heeft e.e.a. geregistreerd en in kaart

gebracht.

Begin september 2000 bleek de evaluatie niet op de agenda te staan van de raadscommissie.

Wel stond voor 14 september geagendeerd: beantwoording brief mw. De Regt.

Dit was de beloofde discussie, dus vroeg ik spreektijd aan. Gesteund door De Heimanshof, heb

ik de commissie herinnerd aan de toezegging van de wethouder voor een evaluatie van het

maaibeleid. Dat het niet als zodanig op de agenda stond, was heel begrijpelijk. De politieke

discussie over de bescherming van de orchideeën is immels afgesloten door beschermende

maatregelen op te nemen in de Wet. Ik heb mijn teleurstelling uitgesproken over het feit dat

moeite moet worden gedaan om aandacht voor beschermde planten te krijgen. Uiteindelijk
heeft de wethouder wederom een evaluatie moeten toezeggen. Deze zou begin januari 2001

plaatsvinden, maar uiteindelijk is dit 1 maart geworden.

Toch (enig) resultaat, een begin

Alle maaibestekken zijn inmiddels aangepast en er is ruimte voor het opnemen van nieuwe

groeiplaatsen. Samen in een gesprek met de betreffende ambtenaar, de stadsecoloog (voor de

buitenruimten), en de heer Ton Engelman (Heimanshof) is overeengekomen dat de bermen tot

2 metel uit de slootkant ecologisch gemaaid worden in de gehele polde¡ zo mogelijk tot 4

meter (ecologisch maaien betekent: eind augustus maaien, dus één keel per jaar en het maai-

sel verwijderen). Dit geldt voor beheerszone 3 (zo noemen ze hier de bermen). Op I maart is

de raadscommissie Openbare We¡ken op de hoogte gesteld.

Zonder de steun en deskundigheid van De Heimanshof en de KNNV zou dit resultaat nooit

behaald zijn.

Dit voorjaar (2001) zUn in de inventaris opgenomen: de Grote kevelorchis (Listera ovttxt) me|

meer dan 250 exemplalen en 25 bloeiende exemplaren van de Vleeskleurige orchis

(Dttcty lo r hiza inc a rna ta).
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Nooit af

De grootste bedreiging van de groeiplaatsen van beschermde plantensoorten is niet het pluk-
ken van een enkel exemplaar, maar grootschalige bedreiging, zoals ontwatering, vermesting,
verkeerd beheel door onwetendheid en de steeds oprukkende verstedelijking.
Eén lichtpuntje is er wel: veel orchideeën houden van nieuw ingerichte gebieden met water-
partijen.

In april 2001 heb ik tijdens het uitlaten van mijn hond vlakbij mijn huis de Grote keverorchis
ontdekt in een belm. In het bedreigde Wandelbos in het centrum van Hoofddorp groeit even-
eens de Grote keverorchis. Met een bioloog heb ik op een zeer warme zater.dagmiddag met
bermuda aan tussen de brandnetels keverorchissen geteld: ruim 250! Op 10 mei 2001 heb ik
hiet'over een brief aan B&W van Haarlemmermeel geschleven èn natuullijk een groot aantal
afschriften aan anderen met het verzoek een reactie te geven aan B&W.
Ik weet niet of hiermee een nieuw aan te leggen verbindingsweg tegengehouden kan worden;
dat moet de komende maanden blijken.
Natuurbescherming gaat niet vanzelf en is nooit af.

Mevr. R. de Regt
Graan voor Visch I 5403
NL-2132 EG Hoofddorp

Naschrift van de redactie

De hierboven geschetste gang van zaken staat helaas niet op zichzelf. De ervaringen kunnen
in zekere zin exemplarisch genoemd worden. Onverschilligheid, onwil of onkunde op lokaal
niveau monden niet zelden uit in een verkeerd of zelfs onwettig gerneentelijk groenbeheer. Het
maakt niet uit of beschermde planten hiervan het slachtoffer \vorden dan wel moeten wijken
voor vermeende economische belangen (b.v. havenaanleg). [D.W.W.]
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BESTUIVERS vAN oRcHIDEnäN: cnItERIUM vooR
NIEUWB SOORTBN?

René MEEUWIS

Summary

Recently there is a tendency of describing new orchid species on the basis of pollinators. This

is particularly the case with the genus Ophrys. The author expresses his doubts of this method

and describes some causes fol potential errols. He pleads for additional genetic, chemical and

morphological examination in order to distinguish between species.

Zusammenfassung

In mehreren Veröffentlichungen neuestens Datums macht sich eine Tendenz spürbar, neue

Orchideenarten an Hand der bestäubenden Insekten zu beschreiben. Vor allem in der Gattung

Ophrys geschieht dies häufig. Der Verfasser stellt dieses Vorgehen in Frage und beschreibt

mehrere potentielle Fehlergründe. Er plädiert für zusätzliche genetische, chemische und

morphologische Untersuchungen um Arten zu unterscheiden.

Inleiding

Telkens als er een nieuw determinatiewerk van orchideeën verschijnt, valt het op hoeveel

nieuwe soorten extra opduiken. Elk jaar worden beschrijvingen bewerkt, veranderen onder-

soorten in soorten, worden soorten opgesplitst in diverse soorten en krijgt men zelfs totale

nieuwbeschrijvingen. Het is daarbij niet langer zo dat alleen morfologisch differentiërende

kenmerken een rol spelen, zelfs de bestuiver wordt tegenwoordig gebruikt om soorten op te

splitsen. Ook statistische analyses van populaties, zoals analyse van frequentietabellen van

opmetingsvariabelen als liplengte, lipbreedte enzovoort, worden benut om een opdeling in
verschillende soorten te maken en te staven.

De soortdefinitie

Toen ik als student voor het eerst nader kennis maakte met voortplanting en evolutie van plan-

ten en dieren, werd mij voorgehouden dat het soortbegrip de basis vormde van de volledige

taxonomie of ordening van levende organismen. Terwijl taxa als geslacht, familie, ras, onder-

soort en variëteit eerder arbitlair gekozen konden zijn op basis van groepering van een aan-

tal al dan niet duidelijk onderscheidende kenmerken, gold voor het begrip soort de volgende

definitie:
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< Individuen van een soort hebben oveleenkomstige kenmerken, kunnen zich onderting
vool'tplanten en blengen vruchtbare nakomelingen voort. Kruisen zij rnet een andere soort,
dan zijn de nakomelingen onvruchtbare hybriden. >

Op zich is dit een mooie definitie die vlot hanteerbaar lijkt. Gevolg is wel dat op die rnanier
in België en Nederland nog 2 of 3 Dactylorhiza's overblijven, en het aantal O¡rlrrys-soorten
uit het Middellandse Zeegebied eveneens zeer sterk geleduceerd wor:dt.
Helaas bleek al snel dat de definitie eigenlijk alleen voor hogere gewervelde dieren opgrat.
Toegepast op lagele dieren, planten, schirnmels enz. blijkt ze plots ontoereikend om de diver'-
siteit te beschrijven, tenzij tientallen of soms zelfs honderden ondersoorten en variëteiten
worden gedefìnieeld. Hier speelt immers het toeval dikwqls een veel glotere rol dan speci-
fiek seksueel gedrag. Ook komen hier veelvuldig autogame soorten voor, dit wil zeggen soor-
ten waarbij de vlouwtjes zich zonder tussenkomst van een rnannetje voortplanten: van
bepaalde soorten wandelende takken zijn zelfs geen mannelijke exemplaren gekend! ook
planten doen hier duchtig aan mee: vegetatieve vermeerdeling is eerder legel dan uitzonde-
ring en heel wat soorten doen, tàcultatief of in regel, aan zelfbestuiving. Tenslotte speelt
polyploïdie bij heel wat hogele planten een belangrijke rol: door dit verschijnsel kunnen nieu-
we genetische combinaties gevormd wot'den die fèrtiel zijn, waardoor een afwijkend taxon
ontstaat dat een eigen niche kan innemen. Meestal uit deze verandelde genetische combina-
tie zich daalbij ook op morfologisch vlak.
Het soortbegrip moest dus uitgebreid wo¡den en daarom wordt nu meer op het niveau van
populaties gekeken. Individuen binnen een populatie zijn niet noodzakelijk quasi identiek,
maat' kunnen toch binnen zekere grenzen afgelijnd wolden. Men gaat hierbij eerdel uit van
een analyse van overeenkomsten om populaties tot een soort te voegen. Isolatie van een groep
individuen van de moederpopulatie kan op die manier relatief snel leiden tot nieuwe
(onder)soorten. Imrnels, binnen kleine groepen individuen is de genetische bagage beperkt,
zodat afwijkende vot'men gemakkelijkel de overhand kunnen krijgen en de oorspronkelijke
soortkenmetken verdringen. In een later stadium kan de isolerende factor verdwijnen, maar'
veelal blijven de individuen van de moederpopulatie en van de tijdelijk geïsoleerde populatie
genetisch gescheiden. Belangrijk is dat el echter steeds bepaalde morfologische verschillen
(ofbij dieren soms gedt'agsecologische) bestaan waarop men kan terugvallen om een soort te
benoemen. Opvallend hierbij is dat men zich bij hogere dieren in deze gevallen meestal
beperkt tot een opsplitsing op ondersooltniveau (denk maal aan de diverse ondersoorten van
o.a. de steenbok al naargelang het populaties uit de Pyreneeën of uit de Alpen betreft), terwijl
men bij sommige planten waaronder orchideeen al heel snel deze gescheiden populaties tot
aparte soolten velheft. Dikwijls wordt in dit laatste geval ook de isolatiefactor sterk over-
schat.

Orchideeën en bestuivers

De laatste jaren duikt daarenboven in de taxonomie van orchideeen, in het bijzonder van de
Ophry,r-soorten meer en meer een omgekeelde beweging op. De focus ligt veeleer. op een
zeer ver doorgedreven zoektocht naar het geringste mogelijke verschil, telwijl de overgrote
meerderheid van overeenkomsten terzijde wordt geschoven. Het gaat zelfs zo ver dat soms

54 EURORCHìS I3.2OOI



niet de bloem, maar de bestuiver moet optreden als beslissende factor voor de opsplitsing in

soorten. Het volstaat de artikels van Paulus en Gack, maar ook de orchideeënflora van

Delforge open te slaan. In sommige gevallen zijn de olchideeensoorten niet meer van elkaar

te onderscheiden tenzij op basis van de bestuiver en de plaats van voorkomen. Bij deze evo-

lutie wens ik toch wel enige kanttekeningen te maken.

Orchideeënzaden zijn ongelooflijk licht en kunnen zich zeer gemakkelijk over grote afstan-

den verspreiden. Op warme dagen met veel thermiek kunnen dezezaden afitanden van 20 km

(en mogelijk zelfs nog heel wat meer) moeiteloos afleggen. De mogelijkheid tot uitwisseling

van genetisch materiaal bestaat dus over relatief grote afstanden. De oorspronkelijke bestui-

vels zijn dikwijls mindel mobiel en kunnen dus niet altijd gelijke tred houden met de ver-

spreiding van een orchideeënsoort. Geen nood echter, zeker ophr¡ts-soorten zijn er niet vies

van (tijdelijk) aan zelfbestuiving te doen en zo verder te leven. Ook vegetatieve vermeerde-

ring door afsplitsing van knollen is een gekend verschijnsel. Voeg daarbij de lange levensduur

van de meeste orchideeën (ook al ligt die bij pioniers als Oplrryssen meestal wel lager dan bij

soorten van stabielere milieus) en de soort kan een tijdje voort zonder bestuiver. Bovendien

kan het genetisch materiaal van deze individuen veelal nog steeds met de moedelpopulatie

¡itwisselen, omdat nieuwe bevoorlading met individuen r,rit de moedelpopulatie langs dezelf-

de weg mogelijk blijft. Als men deze individuen op populatieniveau kijkt, is het dus niet aan-

gewezen te spreken van aparte soorten. Pas als de directe uitwisseling van genetisch materi-

aal met de moederpopulatie gedur:ende meerdere generaties onrnogelijk wordt, kan speciatie

optreden. Hiertoe moet nagegaan worden hoe groot de gemiddelde actieradius is van de

zaden van de verschillende soorten en wat de kiemingskansen zijn van de zaden die grotere

afstanden afleggen. Hiernaar is nog maar heel weinig onderzoek gebeurd.

Raakt de oorspronkelijke bestuiver niet meer bij de volledige populatie olchideeën van een

bepaalde soort, dan kan een ander insect dat in dezelfde periode vliegt toevallig op die plaats

een nieuwe bestuiver worden. Moeten we op basis daarvan concludelen dat we met een nieu-

we soort te <loen hebben? Ik denk van niet, zeker niet als de orchidee nog steeds genetisch in

contact staat met de moederpopulatie. De relatie olchidee - bestuiver is trouwens evenmin

klaar. Waarneming van bestuivers in de vrije natuur is relatief zeldzaam (ga voor jezelf maar

eens na hoe dikwijls je al het geluk hebt gehad toevallig juist een bestuiver op een orchidee

aan te treffen) en dikwijls blijken diverse insectensoorten met polliniën van een zelfde orchi-

deeënsoolt beladen te worden. Op zich wil dit niet zeggen dat dit allemaal bestuivers zijn,

maar in elk geval zitten el meerdere kanshebbers bij. Ovelplanten van individuele orchideeen

naar locaties waar een groter âantal mogelijke bestuivers aanwezig is, zoals Paulus en Gack

regelmatig doen, houdt op zich reeds een vervalsing van de situatie in. Bestuiving wordt

geforceerd, maar is dit een galantie dat daarmee de enige (of zelfs maar de meest fi'equente-

r:ende) bestuiver gekend is? Voeg hierbij dat veel van de opgesomde relaties gebaseerd zijn

op een beperkt aantal waarnemingen en de kans op fouten wordt vlij groot.

Daarnaast is de strikte reiatie olchidee - bestuiver in het centt'um van het ver:spreidingsareaal

misschien ook een mythe. Zeker', bepaalde Ophrys-soorten vertonen een goede gelijkenis met

hun bestuiver. Toch zijn de velschillen tussen de diverse insectensoorten dikwijls klein, en

veelal kleiner dan de verschillen in uiterlijk tussen het insect en de orchidee. De enige manier

om dan nog specifieke insectensoorten aan te trekken, is via speciale chemische signalen
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(felomonen). Maal hieromtlent dient nog heel wat onderzoek te gebeuren. De meeste fero-
monen bestaan uit een mengsel van diverse vluchtige organische verbindingen. Nauw ver-
wante insectensoofien blijken dikwijls sterk gelijkende tot identieke geurstoffen te gebruiken
en soms volmen kleine concentratieverschillen in de samenstellende stoffen het enige ver-
schil. Maal is de orchidee die gebruik maakt van felomonen tot een zelfde graad van f-rne-
tuning in staat? Ook dit is niet duidelijk.
Een laatste factor die een rol kan spelen, is een slechts gedeeltetijke overlapping tussen vlieg-
tijden van bepaalde mogelijke bestuivels en de bloeitijd van de orchidee. De meeste orchi-
deeënsoorten vormen gedurende een periode van ettelijke weken tot soms maanden nieuwe
bloeiende planten. Hierdoor kan overlapping met de vliegtijden van diverse insecten optre-
den. Een bepaalde orchideeënpopulatie kan dus vroegbloeiende individuen bevatten die door
andet'e insecten worden bestoven dan de laatbloeiende. Mag dit een reden zijn om te stellen
dat het twee of meer velschillende soorten betleft? En wat als in een volgend bÌoeijaar door
klimatologische omstandigheden enkel laatbloeiende individuen opduiken en bestoven wor-
den? Hebben we dan een populatie waarin een bepaalde soort periodiek uitsterft en enkele
jaren later opnieuw opduikt'l Laten we serieus blijven.

Conclusie

Vermoedelijk kan genetisch onderzoek, gekoppeld aan doorgedreven chemisch en morfolo-
gisch ondelzoek, meer licht werpen op de afbakening van soorten bij de orchideeën, maar de
eindconclusie zou wel eens kunnen zijn dat heel wat van de huidige "soorten" hun soor.tsta-
tus vet'liezen en (terug) naar een lager taxon worden gedegradeerd. Persoonlijk ben ik dan
ook eerder terughoudend ten opzichte van de opsplitsing in soorten op basis van bestuivers.
Er zijn immers nog heel wat onzekere factoren in het spel.
Tot slot zou ik nog volgende bedenking willen meegeven: als we naar de individuen van onze
eigen soort, de mens, kijken dan aanvaarden we dat er grote - kleine, witte - zwalte, dikke -
dunne, ... zijn. Toch behoren ze genetisch allen tot één soort. Zien we hetzelfde bij orchi-
deeën in het veld, dan spreken we echter van een hybridezwerm van diverse soorten.
Misschien moeten we in het vervolg terug wat meer naar de overeenkomsten kijken en wat
minder de verschillen benadrukken*. Het op soort brengen van orchideeën zou er zeker een
stuk eenvoudiger op worden.

Bovettstctarul ûrtikel bev(Í een. persoonlijke meni.ng en Laat zeker rLtinúe tr¡t di,rcussie, Ben je
het niet eens nrcÍ nijn. artikel, cta.rzeL d.ctn. n.iet on Íe reageren en rylf iets op ¡tcqtier r.c zettetr.

René Meeuwis, Steenweg op Wezemaal 141, B-3110 Rotselaar

* Zie voor deze opmerking: R. van der Meijden, Eurorchis 8 (1996), p. 9. [Opm.r.ed.pB.]

Dit is een door de auteur enigszins gewijzigde velsie van een artikel dat al eelder in Lipalis
7 (2001) is verschenen. De Eulorchis-redactie dankt auteul en Liparis-redactie voor de toe-
stemming tot plaatsing.
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ORCHIDEBËN IN DE MONTB GARGANO,ITALIII

Jac. KOOPMAN & WJ. STOUTHAMER

Zusammenfassung

Die Autoren haben das italienische Gargano-Gebiet zweimal besucht, im April 2000 (8. -18.)

und im April bzw. in der ersten Maiwoche im Jahr 2001. Nach einer ausfühllichen
Beschreibung der Geographie und del Natur des Gebietes, listen sie die von Ihnen gefundenen

Olchideenarten auf, etwa die Hälfte der dort vorkommenden 75 Arten (etzt sollten es bereits

80 Arten sein). Bei einigen Arten, besonders aus der Gattung Ophrys, gehen sie tiefer auf
Einzelheiten ein, Auch die von Ihnen nicht gefundenen Aften werden aufgezählt.

Summary

The authors visited the Gargano-region in Italy two times, in April 2000 (8th - 18th) and in
April, respectively the first week of May 2001. After a detailed description of the geography

and nature of this area, they give a survey of the orchids they found in the Gargano, about half
of the 75 species observed hitherto (by now the number would already have increased until 80).

Some species, specifically of the genus Ophrys, are discussed. Species not found are also men-

tioned.

Inleiding

Aan de Adriatische Zee ligt, ten noordoosten van de stad Foggia, in de gelijk-namige provincie

Foggia, het middelgebergte Monte Gargano. Deze provincie behoort tot de regio Apulië, op zijn

Italiaans Puglia. Dit kalkgebied is bijzonder rijk aan orchideeën; voor vele orchideeenliefheb-

bers reden om een bezoek aan dit bloemenparadijs te brengen. Toch is er relatief weinig
geschreven over de orchideeënflora van de Monte Gargano. Zo werd er tot nog toe in Eurorchis
niet over dit gebied geschreven. Het onderhavige artikel beoogt deze leemte op te vullen.
Beide auteurs zijn tweemaal op excursie in het gebied geweest. In april 2000 brachten zij,

samen met Nelis van der Cingel en Jan Jonker, een tiendaags bezoek aan de Monte Gargano

(van 8-18 april). Van der Cingel (2000) schreef hierover een artikel in het blad van de

Nederlandse Orchideeënvereniging. In april 2001 bezochten Van der Cingel, Jonker en

Stouthamer het gebied opnieuw. Koopman was er enkele weken later, in de eemte week van mei

2001, nu samen met Karst Meijer.
Tijdens de bezoeken werden er tevens contacten gelegd met de in het nabij gelegen Mattinata

wonende orchideeënkenner Giovanni Quitadamo, mede-auteur van een boekje over orchideeën
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in de Monte Gargano; Rossini & Qrìitadamo (1996). Quitadamo vr'ees ons op een aantal inte-
ressaute locaties.

Er bestaat een goede kaaft van het gebied, Il Gargano, Carta Turistica e Nautica, 1:80.000. De
kaart is ter plaatse, b.v. bij sommige benzinestations, te koop voor 8.000 lires (€ 4,13).

De Monte Gargano, geografisch

De Monte Gargano is gelegen in de zuidoostelijkste regio van Italië, Puglia. Vanaf Napels, dus
aan de westkust van de laars van Italiê, ligt de Monte Gargano op hemelsbreed 170 km afstand,
ten noordoosten van de stad Foggia. Vanaf de luchthaven van Napels is het slechts drie uren rij-
den pel auto, via de autostrada over de Appenijnen richting Bari (416) en vervolgens de Al4
richting Foggia. Deze tolweg we¡d als lelatief rustig ervaren. Na de laagvlakte met Foggia ging
het richting Manfredonia en Mattinata. Hier, in de bergen, op luim zeshonderd meter.hoogte,
hadden wij telkenmale ons kampement opgeslagen bij 'Azienda Agritr.rrismo Monte Sacre". De
laatste zes km gingen via een smal bergweggetje met amper tot geen verkeer. Eenrnaal tel plek-
ke bleek het een ongekend rustig, pastoraal bergoord te zijn, met slechts het geluid van koeien-
bellen en een enkele blaffende hond in de verte, In feite omvat de Monte Galgano de z.g. spoor
van de laars van Italië. Het gebied heefÌ een totale oppervlakte van ongeveer 2100 kmr. Aan de
zuidkust van deze spoor ligt in de kustvlakte de stad Manfredonia. Naar het noordoosten toe ligt
de stad Mattinata. Vanaf hiel gaat het snel omhoog, richting Vieste. Bij Mattinata kan men twee
wegen kiezen naat'Vieste, dwals door het gebergte of langs de kust, aângegeven met Vieste lito-
ranea. Vieste ligt op een afstand van een kleine veertig km ten noordoosten van Mattinata.
Twintig km ten noordwesten van Vieste ligt het visselsstadje Peschici.
Vanaf Mattinata kan men ook naar het noordwesten, naar de bergstad Monte San Angelo. Deze
schitterende stad is absoluut een bezoek waard. Vanaf hier kan men westwaafts, door een vlij
vlak gebied, naar San Giovanni Rotondo, of noordwaarts door het z.g. Foresta Umbra, een fraai,
uitgestrekt loofbos, naar Peschici. Onderweg kan men ook naar het westen afslaan, naar een
ander prachtig stadje, Carpino. Een verpozing op een terrasje, midden in het kleine centrum van
deze zesduizend inwoners tellende stad, is eigenlijk een rnust. De fraaie Italiaanse tlappen rond-
om het pleintje lijken zo ontleend te zijn aan een of andere film met Sophia Loren.
Dat de Monte Gargano (nog) geen toeristengebied is, moge blijken uit het feit, dat el bijna geen
Engels wordt gesproken. Hier en daar kende lnen een paar woorden Duits, maar voor 99Vo

moesten we het rnet een Italiaans weerwoord doen.

De Monte Gargano, natuurli.ik

De Monte Gargano is een kalkgebergte rnet hoogtes tot ruim duizend meter, middelgebergte
dus. De hoogste piek meet 1056 m. Vanaf de zuidkust, op de aanrijloute, oogt het als een rcla-
tief vlak gebergte van west naar oost. Grote delen van het gebied bestaan uit natuurlijk bos. We
vinden er zowel loof- als naaldbos. Het loofbos kent aan typelende bomen o.a. Quercus cerri.s,

Q. ilex, Q. pLtbescens, Sorbus k¡rntinctLi.ç, Ft'uxittus r¡rnln, Acer (:fi1q)estre, A. obtLtsattun en

Frtgtrs .sylvatica. Het naaldbos bestaat voornamelijk uit Pinus halepensis. Flaai ontwikkeld loof-
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bos vinden we niet alleen in het Foresta Umbra, maar ook bij Bosco Quarto, langs de weg van

Monte San Angelo naar San Giovanni Rotondo. In het vroege voorjaar, maart-âpril, vindt men

in deze bossen vele soorten, die bij ons ten dele bekend staan als planten uit het z.g. stinzen-

milieu CoryrktLis solidct, Anemone apenrrina, Pulntontria, Galanrhus nivalis, Nct.tcisstts

tû.zettct, N. poeticus, Duonicuttt orientale, Violct., Alli.uttt ursinum.In mei vonden we hier soor-

fen als Aquilegia vulgaris, Sruticula europctea, Allium pendulintnn en Orr:his purpu.rc¿,. Langs

wegranden doo¡ het loofbos groeit op de beschaduwde kalkotsen Daphne sericea..

De rest van het gebied bestaat veelal uit kalkgrashellingen en -weiden. De beweidingsdruk lijkt
er vrij groot. Het gebied wordt beweid met koeien, geiten, schapen, varkens, muilezels en paar-

den. Vaak is er een herder bij de kudde, soms alleen één of meer honden en soms lijkt het vee

z\ch zelf te ledden. Langs de weg van Mattinâta naar Vieste, door de bergen, kon-rt men regel-

matig loslopende dieren tegen. Het gehele gebied is in principe vrij toegankelijk. Het prikkel-

draad langs weiden en bosranden dient niet om bezoekers te \¡r'eren, maar om het weidende vee

binnen de pelken te houden.

De kalkglaslanden en -hellingen hebben in het vroege voorjaaq in maart-april, een kenmer-

kende flora en vegetatie, met dominerende soorten als lris, Anentr¡ne pavonina., Euphorbirr

clutracicts enveel Orchis papilionacea. Vy'at latel in de tijd, april-rnei, worden deze vegetaties

qua aanblik bepaald door Asphodelus a.estivLt,s en Asphocl.eline luteú. Otchis îklentata is dan

algemeen, evenals Serapias vonrcracea en S. littgu.ct. S. parviflora is van deze drie de zeld-

zaamste, maaf toch nog vrij algemeen. Op hellingen vinden we vaak Cl,r/¿r.s-soorten, zowel wit-

bloeiend, zoals Cistu.ç nnn.speliensis en C. sa.l.vifolius, als rozebloeiend, zoals C. ittcctttus. Onder

deze laatste vonden we op enkele plekken de parasitaire Cyrinu.s ruber, uit de familie der

Rafflesiaceae. Deze soort, zonder bladgroen, komt met rood-met-witte bloemen rechtstreeks uit

de grond. Sommige hellingen zijn dichtgegroeid met de cactus Opmtin ficus-inelica, hier van

oudsher gekweekt om zijn eetbare vruchten. De flora en vegetatie van de Monte Gargano is,

zeker in de maanden april en mei, uitbundig te noemen. In het relatief kleine gebied komen

maar liefst zo'n tweeduizend soorten hogere planten voor.

Het klimaat is er typisch meditenaan: 's zomels droog en waLm, 's winters vochtig en mild.

Begin rnei lijkt het er naar West-Europese maatstaven volop zomer.

De orchideeënflora van de Monte Gargano

Lorenz & Gembardt (1987) maakten in een schitterend artikel over de Monte Galgano gewag

van 61 soorten. Op de website van Giovanni Quitadamo (gargano.capilana.la.cr¡rtt/ orchidee)

staat een actuelere lijst met alle soorlen die hier ooit zijn gevonden, ondertttssen in totaal 75

sooften. Quitadamo wist ons zelfs te vertellen, dat het aantal ondertussen al was opgelopen tot

80. Dit houdt in, dat hiel rond 33 o/o van alle Europese orchideeen te vinden is [uitgaande van

het aanral bij Buttler (1986) genoemde soorten; Red.l. Van dit grote aantal hebben wij tijdens

onze excursies de helft gevonden. Het gebied kent ook nogal wat endemen. Hieronder volgt een

korte bespreking per soort. Tussen haakjes staat achtel elke soort vermeld het aantal km-blok-
ken waarin Lorenz &. Gembardt (1987) de soort destijds gevonden hebben en de plaats op de

langlijst van voorkomen, waarbij nr. I het algemeenst en 6l het zeldzaamst is. Ondertussen zijn
vele soorten op nieuwe plaatsen gevonden, telwijl er uiteraald ook vindplaatsen verdwenen zijn.
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Toch geefi dit gegeven uit 1987 een duidelijk beeld over het voorkomen van de soorten in het
gebied. Hetjaarlal geeft aan wanneer de soort hier voor het eerst vermeld is.

l. Aceras antropophorum
Deze soort bloeit in april-begin mei volop en is hier algemeen. Ze komt door het gehele gebied
voor, zowel in de lager als in de hoger gelegen delen. vaak groeir ze in grote groepen bijeen,
liefst op zonnige plekken. (144-IO; l8I2)

2. Anacamptis pyramidalis
Deze soort is minder algemeen, maal beslist nietzeldzaam.Zekomt door het gehele gebied
voor. We vonden haar in knop in april, in mei bloeide de soott volop. Een mooie vindplaats ligt
op de hellingen langs de weg van vieste naar Peschici, bij km-paal 94 e.o. Hier staan vele hon
derden exemplaren. (79-19; 1812)

3, Barlia robertiana
In april was deze vroege bloeier al bijna uitgebloeid. Door haar forse uiterlijk viel de soort even-
wel nog genoeg op. ze is vrij algemeen hier, met name in de lagere delen. Meestal vonden we
enkele exemplaren bij elkaar. Langs de kustweg van Mattinata naar Vieste had een exemplaar
de voorkeur gegeven aan een verkeersheuvel , waar ze samen groeide met een aantal exempla-
ren van Oph4ts bonúyliflora. (ll7-12; 1959)

4. Cephalanthera longifolin
Quitadamo noemt voor het gebied C. drunasoniuttt, C. bngifolirt en C. rubra.In april 2001 wis-
ten Stouthamer c.s. één exemplaar C. longifolia te vinden inhet Quercus ilex-bos op de hellin-
gen van de Monte Saclo, op zo'n700 m hoogte. De beide andere soorten zijn door ons niet
waargenomen. (1 8-45; 1893)

5. Dactylorhizn rontana
Van het geslacht Dactylorhiat komen drie soorten voor in het gebied: D. firchsii (Lorenz &
Gembardt, 1981 D. nnculatú), D, rontan.a en D. scuttbLtcina (Lorenz & Gembardt, 1987: D.
LcttifolkL). Alleen D. rontatrct is door ons waargenomen. In april bloeit dezefraaie soorl hier alge-
meen, zowel in het open veld als in het bos. De gele vorm is verreweg het algemeenst. we von-
den in 2000 slechts twee lode exemplaren. Rossini & Quitadamo (1996) noemen ookD. nnr-
kusi en D. sctccifera, maar in de actuele sooftenlijst op de website van Quitadamo wol'den deze
soorten niet (meer) vermeld. Waarschijnlijk komen deze beide soorten hier niet voor. (127-11;
I 875)

6. Himantoglossum hircinutn
Het boekje van Rossini & Quitadamo (1996) toont op de voorkant een fraaie H. rulriaticuttt.
Deze soort komt hie¡ zo zuidelijk, evenwel niet voor. Quitadamo gaf aan, dat één en ander op
een misverstand berustte. Er wordt momenteel volop gewerkt aan een tweede, sterk verbeterde
versie van het boek, dat volgend jaar (2002) zal verschijnen.
H. ltircinum is niet zeer algemeen in het gebied, maar we kwamen de soort toch vrij regelma-
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tig tegen, meestal met enkele exemplaren bijeen. De sooft groeit vooral in iets ruigere begroei-

ing en valt daar, mede vanwege de bleke bloemkleul niet altijd op. Begin mei kwam de soott

net in bloei. (41-32l, 1812)

7. Limodorum abortivwn
Deze soort vonden we begin mei 2001 in een naaldbos, in totaal drie exemplaren, ne! nog niet

in bloei. De soort is hier zekel niet algetneen, daar we er speciaal op gelet hebben. ( I 3-49; I 9 I 5)

8. Neotinea maculata
Deze soort was in april al bijna uitgebloeid. Toch wisten we haar toen nog op verscheidene plek-

ken te vinden. Zeer algemeen is ze niet, maar de soort wordt vanwege het geringe fbrmaat en

de niet erg opvallende bloemkleul wellicht gauw over het hoofd gez\en. (22-42;1893)

9. Ophrys
Tot dit meditenane geslacht behoort een zeer groot aantal, vaak moeilijk van elkaar te onder-

scheiden soorten. Voor de Monte Gatgano staan maar liefst dertig O¡thlys-soorien op papier,

waaronder een flink aantal voor Italië endemische soorten. Van dit geslacht vonden wij zeven-

tien sooften:

9.1 Ophrys apulica
Deze endemische soort wordt ook wel beschouwd als een subspecres van O..fucifl.o¡2. We von-

den de soort in april vrij regelmatig, meestal met enkele exemplaren bijeen. Vaak stond de soorl

licht beschaduwd. Ze komt verspreid door het gehele gebied voor. (68-21; 1874)

9.2 Ophrys archipelagi
Ook dit is een endemische soort, die we op diverse plaatsen in april vonden. De soort komt door

het gehele gebied voor'. De lijkste vindplaats vonden wij op de hellingen bij km-paal 94 langs

de weg Vieste-Peschici. Hier stonden, licht beschaduwd, vele tientallen exemplaren. De soort

wordt door Lorcnz & Gembardt (1987) vermeld ondef de naam O. arachnitifornùs. (71-201'

r 959)

9.3 Ophrys bertolonü
Deze soolt vertoont grote gelijkenis met de volgende, O. bertoloniifornis. O. bertoLottiibloeil

evenwel duidelijk later. We vonden de soort fraai bloeiend op zonnige kalkhellinkjes in rnei,

altijd met meer exemplaren bijeen. De roze sepalen en petalen en de duidelijk opgewipte lip,
gecombineerd met het langere rostellum maken deze soort meestal goed te ondelscheiden van

de volgende. (37 -33; 182'7)

9.4 Ophrys bertolonüþrmis
Deze soort bloeit vooral in april. De sepalen en petalen zijn olijfgroen-bruin, de relatief blede

lip is niet duidelijk opgewipt, het rostellum is korter dan bij O. bertolonii. Buttler (1986) geeft

dit laatste kenmert goed weer op p.226.
Deze endemische soort is in de Monte Gargano geen zeldzaamheid op zonnige kalkhellingen.
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De soort is nog maar relatief kort geleden beschreven, 1n 1971, nadat het taxon el in 1967 voor
het eerst gevonden werd. Lorenz & Gembardt (1987) vermelden de soort onder de naam o.
ps e udobe rtu l on ii subsp. b e rto lorti ifo rnüs. (82- I 8 ; I 967)

9.5 Ophrys biscutella
Deze algemene soort bloeit vooral in de tweede helft van april, begin mei. De soort is in lichte
schaduw niel zeldzaam, met name in het centrale gedeelte komt zij veel voor. Vaak zijn het soli-
taire planten, soms staan el enkele bijeen. (92-16; 1893)

9.6 Ophrys bombyliflora
Deze onmiskenbare, kleine soort komt overal in de Monte Gargano algemeen voor. Ze bloeit
vrij vloeg, eind maart - eelste helft aprìI, met meer exemplaren bijeen. In mei vonden we nog
slechts een heel enkel exemplaar. (194-8;1827)

9.7 Ophrys cor,ruta
Deze zeldzame soo¡t vonden wij slechts op één plaats, op de hellingen b¡ km-paal 94 langs de
weg Vieste-Peschici. De soolt groeit hiel met een klein aantal exernplaren in de halfschaduw
van dennen. Ze komt alleen vool in de noordoosthoek van het gebied. (21-43: 1958)

9.8 Opltys fusca
Paulus (2001) stelt de terechte hamvraag welk taxon nu eigenlijk de "echte" O. fuscct is, zoals
ze oorspronkelijk is beschreven door Link in 179911800. Paulus maakt verder aannemelijk, dat
O. lupercalis Devillers & Devillers-Tetschuren ( 1994) identiek is aan de typische O. fusca uit
Poltugal. Daarmee is O. lupercalis dus slechts een synoniem van O..fuscct. Paulus geeft zelf al
aan, dat zijn onderzoek wel weer tot nieuwe verwaning zal leiden in dit zeel moeilijk ontwar-
bare complex, evenals eerder onderzoek dat deed. De grote variatie binnen het O..fuscclcom-
plex, O. fusca s.1., is evenwel primair het product van de diverse bestuivers, elk met een eigen
geoglafische verspreiding, een eigen biotoop-voorkeur en elk met een eigen vtiegtijd. we
onderschrijven het standpunt van Paulus, dat het hier wel degelijk om zelfstandige taxa gaat bin-
nen de verzamelsoort o. fusca. o. fLrsca, een zeeÍ vroeg bloeiende sooft, vonden we medio april
2000 al bijna geheel uitgebloeid, op verscheidene plaatsen. Venast wa¡en we derhalve, toen we
in mei 2001 een O..fusco-achtig taxon optimaal bloeiend vonden, met honderden exemplaren
bijeen onder dennen op de hellingen langs de weg door de bergen van Mattinata naar Vieste, bij
km-paal 141. volgens Quitadamo kan dat onmogelijk o. fuscrt geweest zijn. wat het wel was,
wist hij ook niet, daar hij het materiaal niet gezien heeft. Wij blijven het derhalve (voorlopig)
op O. .fusc:a s.l. houden. O. fust:ct groeit in de Monte Gargano vooral langs de zuid- en oostkust;
in het centrale gebied is de soort afwezig.

Quitadamo heeft in de soortenlijst op intelnet, evenals trou\¡r'ens in zijn boekje, ook O. iricolor
opgenomen. Deze soolt komt volgens Baumann & Künkele (1988) niet in Italië voor. ook
Lorenz & Gembardt (1987) rnaken in hun lijstje met discutabele soorten melding van O. irico-
br. Zij geven eveneens aan, dat O. iricolor een zuiver oostmediterane soort is, die niet in Italie
voorkomt. (58-23 : I 821)
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9.9 Ophrys garganica
Deze endemische soort is vrij gemakkelijk herkenbaar vanwege de kleur van de fraaie, gewelf-

de lip. De soorl is zeer algemeen en staat op vele plaatsen langs wegranden op schrale hoekjes.

Vaak staan el tientallen exemplalen, dikwijls samen met de volgende soort. Het is de alge-

meenste soort in de Monte Gargano, gelet op het aantal km-blokken. (362-1; 1951)

9.10 Ophrys incubacea
Vrij eenvoudig herkenbaal aan de vrij vlakke lip, met aan weerszijden opstaande schoudeltjes,

terwijl de zoom van de lip rondom duidelijk behaald is. De bloem is een tikkeltje kleiner dan

die van O. gcLrganica. De soort is algemeen op dezelfde plaatsen als de vorige. (240-6;1893)

9.ll Ophrys lutea
Deze soort is aanmerkelijk minder algemeen dan de verwante O. sicula.Ze groeit vaak in klei-

ne aantallen bijeen. In april valt hier de hoofdbloeitijd, (56-26;1875)

9.12 Ophrys parvimaculata
Deze endemische soort is zeldzaam in de Monte Gargano. We vonden haar in april in bloei aan

de westkant van het zoutmeer Lago di Valano, onder struweel op een kalkhelling langs een

grindweg. In dit gebied ligt de hoofdverspreiding. De soort wordt ook wel beschouwd als een

ondersoort van O. fu.ciJlora;Lorenz & Gembardt ( 1987) behandelen de soort onder de naam O.

holosericeo subsp. parvimaculata. (13-48; vóór 1972)

9.13 Ophrys promontorü
Dit is een endemische soort. We vonden haar zowel in april als in begin mei in bloei. Ze is niet

zeldzaam in het gebied, maar groeit veelal in vrij kleine aantallen bijeen. De soort is relatief kort

geleden beschreven, \n 1971, nadat dit taxon daar voor het eerst werd waatgenomen in 196'7.

(30-37; 196'7)

9.14 Ophrys siuila
Een algemeen voorkomende soort in het gebied, bloeiend in aplil-begin mei. Lorenz &
Gembardt (1987) behandelen dit taxon onder de naam O. lutea subsp. ntirtor. (200-7; 1875)

9.15 Ophrys sipontensis
Deze endemische soort van de Monte Gargano tijkt veel op O. garganicn. De sepalen en peta-

len zijn bij O. .sipontensis evenwel levendig roze gekleurd. De soort is vrij zeldzaam. We von-

den haar slechts in april op enkele plaatsen, o.a. in de kustvlakte bij Manfredonia en Siponto,

Iangs de doorgaande weg, ter hoogte van km-paal 169. De soort werd in 1987 door Lotenz &
Gembardt beschreven, nadat in 1967 drr taxon als O. sphegodes sttl:sp. sipontensls ¡eeds incor-

rect was beschreven. (48-27;1962)

9.16 Ophrys sphegodes
Deze vroege bloeier was in april al op haar retour. Ze is zeker niet zeldzaamin het gebied. (159-

9;1847)
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9.17 Ophrys tenthreiliniþra
Een algemene soort, die we in april-begin mei overal bloeiend aantroffen, vaak meer exempla-
ren bij elkaar. (264-3;1875)

Voor de volledigheid noemen we hier ook de andere door Quitadamo vermelde sooften; sooften,
die wij dus niet hebben waargenomen. Tussen haakjes \ileer het aantal km-blokken, de plaats op
de ranglijst van algemeenheid en het jaar waarin de soofi voor het eelst wordt venneld:
Ophrys apiþra (17-46; 1827)
Ophrys arachnitifonnis
Ophrys araneoln (7 -54; 1965)
Ophrys bremifera
Ophrys fuciflora (29-39; 1974)
Ophrys iricolor
Ophrys lacaítae (l-60; 1985)

Ophrys lojaconoi
Ophrys lupercalis
Opltrys melena (29-38; 1968)

Ophrys oxythynchos
Ophrys speculwn (5-56; 191 4)
Ophrys tyrrhena

o, arochnitifornrls kornt in de lijst van Quitadamo voor, terwijl Lorenz & Gembardt (lg}l.) o.
archi¡tefugi onder deze naam behandelen. Of de "echte" O. arachnitifot'rni.ç Grenier & Philippe
voorkomt in de Monte Gargano is vooL ons onduidelijk, zelfs of dit taxon wel echt bestaat!
Immers, Delforge (1994) schrijft ovel dit Taxon "¡teut-êÍte à Ia côte ligure (lt)", rerwijl Buttler
(1986) o. arachnitiformis als synoniem van o. splrcgorles beschouwt. Baumann & Künkele
(1988) voeren O. amchnitifonni.r op met als synoniemen O. splenditlu en O. tyrrhena. ter.wijl
Buttler (1986) "o. arachnitifonris sensu Del Prete (nicht Gren. & philipppe)" als synoniem
beschonwt van o. splendidrL. Delforge (1994) behandelt o. splendklct met als synoniem o.
arach.nitiforntis auct. non Grenier & Philippe en onderscheidt daarnaast ook o. tyrrhena, een
soort van de westkust van Italië. Quitadamo voert deze laatste soort ook op in zijn lijst van de
Monte Gatgano. Het lijkt derhalve veel op een Babylonische spraakverwarring, nadel uiteen-
gezet in tabel I ; de getallen geven de bladzijde weer in het boek, waar de soort behandeld wordt.
Het laatste (on)zinnige woord is over deze complexe gr.oep zeker nog niet gezegd.

Quitadamo
(2001)

+
+
+

+

Delforge
(t994)

409
415
423

416
4t3

Baumann &
Künkele (1988)

124

t30
Syn. I

Syn. I

Buttler
(1e86)

Syn. 3 en 4

212

224

222

1. O. arachnitíformis
2. O. archipelagi
3. O. sphegodes

4. O. splendida
5. O. tyrrhena
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In de Monte Gargano komt een kleinbloemig O. .tphegodes-achtig taxon voor, dat door Lorenz

& Gembaldt (1987) voorlopig tot O. araneola wordt gerekend. Delforge (1994) vermoedt, dat

bet hier mogelijk om een nog niet beschreven sooft gaat.

O, bremifera behoort tot het ingewikkelde complex van O. scolopax.

O. fuciflorrL wordt door Lorenz & Gembardt (1987) behandeld ondel de naam O. holosericect

subsp. ltolosericea.. De soort is aanmerkelijk minder algemeen dan O. apulica.

Quitadamo voert O. iricolor op in zijn 1ijst. Volgens de gangbare Europese olchideeënliteratuur,
Buttler (1986), Baumann & Künkele (1988), Delforge (1994), komt deze sooft evenwel niet
voor in ltalië.
Van de zeer zeldzame endemische soolt O. lacaitoe hebben we, op aanwijzen van Quitadamo,
een gloeiplaats bezocht in begin mei. De soort bloeit evenwel pas in de tweede helft van mei.

De soort groeit hier op een schrale, zon-geëxponeerde kalkhelling. Hier groeiden verder o.a.

Sempies lingua, Orchis ntorio, O. tidentota en Ophrys tenthredinifera.
O. lojaconoi en O. Itryercali.r zijn twee nieuw beschreven soorten, resp. in 1995 door Delforge

en in 1994 door Devillers. Paulus (2001) houdt O. lupercalis evenwel voor identiek aan O.

fusca, lerwijl de juiste naam voor O. ktjaconoi volgens Paulus (2001) O. .forestieri
(Reichenbach) Lojacono 1909 moet zijn. O. melena (O. Iutea subsp. melenrL) komt vooral aan

de zuid- en oostkust van het gebied voor.

Bij de discutabele vondsten maken Lorenz & Gembardt (1987) ook melding van O. oxyrrhyn-
cltos. Aan de hand van fotomateriaal blijkt evenwel, dat het niet om deze soort gaat. In 1986

worden er vervolgens twee exemplaren gevonden, die wel de kenmerken hebben van O. oxyr-

rlrynclns.Yanwege het zeel beperkte materiaal wordt dit voorlopig gelekend toI O. fuciflora s.l.

(Lr.rrenz & Gembardt, 1987).

O. speculnm (syn.: O. venixia slbsp. venùxia; O. ciliatct) is zeldzaam in het gebied. In het ver-

slag van Van Wijngaarden (1999) wordt een vindplaats genoemd langs de kustweg van

Mattinata naar Vieste. Ondanks nijver speurwerk onzerzijds konden we de sootl hier niet vin-
den. Dat geldt ook voor een tweede "bekende" vindplaats, langs de weg van Vieste naar

Peschici.

O. tyrrhena is een soort van de Italiaanse westkust. Quitadamo vermeldt de sooÍ evenwel ook

in zijn lijst.

l0 Orchis
Van dit geslacht noemt Quitadamo veeftien soorten, waarvan wij el maar liefst elf wisten te vin-

den:

l0,l Orchß collinø
Deze vroegbloeiende soolt was medio april eigenlijk al bijna geheel over de bloei heen. We von-

den haar op verscheidene plekken, maar uitgebloeid is het een vrij onopvallende soort. Echt

zeldzaam is ze hier zeker niet. Een mooie vindplaats betreft de kustvlakte bij Manfredonia. In
dit lager gelegen gebied, aan de zuidkust, heeft de soort haar meeste vindplaatsen. (58-22;1971)
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10,2 Orchis fragrans
Lorcnz &. Gembaldt (1987) rekenen al het materiaal van dit taxon in de Monte Gargano tot O.

c:oriophora s. str, In de olchideeënliteratuur is men het (ook) op dit punt niet altijd met elkaar

eens. Soms wolden de beide taxa tot één en dezelfde soort gelekend, O. coriophoro, zoals b.v.

door Gisela & Kallheinz Morschek (1996). Andele auteurs beschouwen het als twee aparte

soorten, O. corioplnra en O. fragrtuts, zoals b.v. Kreutz (1998). Wij huldigen het laatste stand-

punt. O.i. gaat het in de Monte Gargano orn O, frctgruts, al voet't Quitadarno ook O. coriopho-

rn op in zijn lijst. We vonden de soorl in droge galigue op kalkhellingen, de planten waten vrij
licht gekleurd en de vanillegeur was opvallend. Lorenz & Gembaldt (1987) leggen het accent

enkel op de vanillegeur'. Dit gegeven is o.i, alleen in duidelijke combinatie met droge standplaats

en lichte kleul door:slaggevend.

Deze soort vonden we in mei bij het begin van de bloei op enkele plekken. Velmoedelijk is de

soort hiel niet zeldzaatn. (43-30; 1893)

10.3 Orchß itølica
In april is dit een zeeL algernene en opvallende soort in de Monte Gargano op allerlei kalkhel-

linkjes. Een maand later lijkt de soort verdwenen en vervangen dool O. triclentuto. (249-4;

l 875)

10.4 Orchis lactea
Deze vroegbloeiende soort vonden we in april slechts op een paal plaatsen. Een mooie popula-

tie vonden we langs de weg Monte San Angelo-San Giovanni Rotondo, in een muilezelweide.
(11-51;1964)

Legenda bij de foto's op pag. 66, 7O en 7 |.
Foto nr. I op pag. 70 is van Jac. Koopman, alle overige foto's zijn van W.J. Stouthamer'

2

4

I

3

pag. 66:

pag. 70:

l:
2..

3:

4:

1:

2..

3:

4:

Orchis ¡tctur:ifloro Pag.1l: l:
Orchis ltauciflora 2:

Otcltis itctLica 3:

Otcltis ustuktltL (witbloernig) 4:

H i memtu glo,s s unt hi rt i.nunt

O ¡t h r.¡t s ¡1 n ¡ Y ¡ ¡11ac u ktta.

Serapias vonrcrlcea
Sercqtius ttpulicct.

O p h r.y s b e r to lort iift t rni s
Ophrys apulicrt
Ophrys biscutellct

Opltrys garg,anica
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10.5 Orchis morio
Dit is hier een zeer algemene soorl. Qua aantal individuen is het zelfs de algemeenste soort in
de Monte Gargano. De zuidelijke "tegenhanger" van onze inheemse O. nnrio wordt dikwijls O.
picto genoemd. De status van dat taxon lijkt ons evenwel zeer discutabel. Naar ons oordeel gaat
het hier gewoon om O. morio, zeker in de Monte Gargano. De soort groeit hier dikwijls samen
met de eveneens zeer algemene O. papiliottacea, waatmee zij niet zelden bastardeerl. In het
onderhavige artikel gaan we niet verder in op hybriden, al is er een flink aantal bekend uit de
Monte Gargano. (303-2; 1893)

10.6 Orchis papílionacea
Dit is eveneens een zeer algemene soort van de Monte Gargano. In april zijn vele weitjes roze
gekleurd door deze schitterende soort. In mei is daar evenwel weinig tot niets meer van te zien.
Dan is de soort vervangen door de algemene O. tridentata. (240-5; 1875)

10.7 Orchis pauciflora
Met name op de hellingen van de Monte Sacro vonden we onder de Quercus iLex-bomen deze
soort in grote aantallen, samen met O. quadriputlctctta en Aceras. Ook elders in boslanden werd
deze soort, die in april haar optimale bloei heeft, regelmatig gevonden. (31-36;1964)

10.8 Orchis purpurea
Deze reus onder de Orchissen vonden we in beschaduwde bossituaties slechts tweemaal. In
beide gevallen ging het om maar enkele exemplaren. Toch is de soort van meer km-blokken
bekend dan de vorige. (47-28; 1847)

10,9 Orchis quadripunctata
Een algemene soort, die op de geschikte kalkhellingen, vaak licht beschaduwd, in grote hoe-
veelheden voorkomt. (57 -24; 1827)

10.10 Orchis tridentata
Deze soort werd in april 2000 niet gevonden. Zeblijkt in mei te bloeien en is dan plotseling
algemeen van de partij, op dezelfde groeiplaatsen als O. itctlica en O, papilionacea, die ze in
tijd lijkt op te volgen. (84-11 l8l2)

l0,ll Orclús ustulata
Deze soort werd in april slechts op een paar plaatsen gevonden. Een rijke vindplaats ligt in de
"muilezelweide" langs de weg van Monte San Angelo-San Giovanni Rotondo. Hier groeide ook
een enkel albino-exemplaar. Eerder hadden Van Wijngaarden (1999) c.s. zich hier het hoofd al
over gebroken. Stouthamer c.s. vonden de soort ook massaal op een kalkgrashelling bij Bosco

Quafo. (32-35;1893)

Quitadamo noemt voorts in zijn lijst nog aan Orchis-soorten..
Orchis commutata
Orchis coriophora
O rc his p rovincialß (33 -3 5 ;1847 )
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Wij vonden in een open dennenbos langs de SS 528, ten noorden van Monte San Angelo, ter

hoogte van km-paal 40j, aan de westkant van de vieg, enkele exemplaren, die enigszins afwe-

ken van Orchis tridentaf¿. De bloemen waren duidelijk groter en de lip getand.

Of het hier om O. commutata ging, is ons niet geheel duidelijk. O. comnutctto wordt ook wel

als een ondersoort of variëteit van O. tridenta¡a beschouwd. Baumann & Künkele (1988)

beschouwen beide taxa evenwel als synoniem, evenals Buttler (1986).

De gemakkelijk helkenbare Orchis provinclalis, geelbloeiend en met gevlekte bladeren, werd

door ons merkwaardigerwijs niet gevonden, al zater we midden in het velspreidingsgebied en

al bloeit de soort in april tot begin mei optimaal.

ll Platqnthera chlorantha

Quitadamo geett zowel P. bifttitt als P. chloranthr¿ op voor de Monte Gargano, terwijl Lorenz

& Gembardt (1987) alleen P. chlorcntha vermelden. We vonden in mei in het bos planten in

knop. We vermoeden dat het hier om P. chloranîha gaat. (23-41;1959)

12 Serapias
Van dit lastige geslacht worden zeven soorten genoemd in de lijst van Quitadamo. Gelukkig

heeft Lorenz (2001) voor enige duidelijkheid gezorgd i.c. Serapicrs in ltalië. Van zijn vijf taxa

vonden wij er vier:

l2.l Serapias apulica
Deze endemische soott, ook wel genoemd S. orientalis srtbsp. apulica, vonden we in de kust-

vlakte bij Manfredonia, waar de soort medio april net was begonnen te bloeien. De soort heeft

hier haar hoofdverspreidingsgebied. Lorenz &. Gembardt (1987) behandelen deze soort onder

S. vomeracea subsp. orientaLis. (20-44; 1967)

12.2 Serapias lingua
Deze roze, gemakkelijk herkenbare soort, is vanaf eind april algemeen te vinden in de diverse

kalkweitjes, dikwijls in gezelschap van de volgende twee sooften . (97 -15; 1827)

12.3 Serapias pamíflora
Dit is de minst opvallende van de door ons gevonden Serapias-sootlen. Toch is de soort vrij
algemeen te noemen. We vonden haar begin mei op diverse plaatsen. (56-25; 1893)

12.4 Serapias vomerace&

Deze forse, opvallende soort is algemeen in de Monte Gargano. Ze bloeit vanaf eind april over-

a]. Lorenz & Gembardt (1987) vermelden naast S. vomeraceo subsp. vomeracea ook S, vome-

racea s¡bsp. Iaxiflora, die met vondsten uit 108 km-blokken vrijwel even algemeen is. Dit

taxon heet tegenwoordig S. bergottii. Lorenz & Gembardt geven aan' dat er in de Monte

Gargano dikwijls gemengde populaties van beide taxa optreden, met allerlei overgangen. Op

grond van een toch vrij duidelijk gescheiden verspreidingsgebied handhaven zij beide onder-

soorten. S. vomeracea slbsp. vomeraceakomf lager, dus meer in de kustzone voor, terwijl 'S.

bergonii een voorkeur heeft voor het centrale, hoger gelegen gebied. Wij hebben het onder-
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scheid tussen deze beide taxa niet kunnen maken. We vragen ons af of het geheel niet een spec-
trum vormt van een buitengewoon variabele soort, S. votneracea. Nader onderzo ek aan Serapias
in Italië door Lorenz (2001) doet nu zelfs blijken, dat S. bergonii helemaal niet voorkomt in de
Monte Gargano. Al het als zodanig benoemde materiaal behoort volgens Lorenz tot S. voytte-
ra.cea sttbsp. longipetalo. Blijkens de verspreidingskaartjes sluiten S. vonrcracea. s¡bsp. vome-
racea en S. votneracea subsp. longipetala elkaar volledig uit in Italië (Lorenz,2gOl). Delforge
(1994) maakt geen onderscheid tussen de laatste twee genoemde ondersoorten van S. vonte-
raceo. (175-13; 1827).

Niet door ons gevonden, maar wel door euitadamo genoemde serupiqs-soorten ziln

S erapias b e rgonií (108-1 4; 196' Ì )
Serapias cordigera (11-50; l812)
Serapias polítísü

De eerstgenoemde komt hier, zoals boven reeds aangegeven, dus niet voor. Al deze vondsten
hebben volgens Lorenz (2001) betrekking op s. vomeracea subsp. lo,gipetctla.
S. cord.igera komt zeer verspreid door het gehele gebied voor, maar zeldzaam. Zebloeitrelatief
laat, optimaal in mei. S. politisll wordt door L orenz &. Gembardt ( 1987) uiteraard niet genoemd,
daar de sootl pas in 1992 is afgesplitst van S. bergonil. Delforge (1994) noemt deze soort bin-
nen de S' parviflora-groep slechts van Griekenland. Volgens Lorenz (2001) behoort dit taxon
evenwel tot S. bergonii, die dus niet voorkomt in de Monte Gargano. De Italiaanse verspreiding
van s' bergonii is beperkt rot de hak van de laars (Zuidoosr-Apulië) en Sicilië.

Naast al deze sooften orchideeën vermeldt Quitadamo nog een aantal, die we hie¡ voor de vol-
ledigheid noemen:

C o e lo glo s s um viride (3 -59 ; 1812)
Epipactís helleborine (14-47 ; I8l2)
Epipactis leptochila
Ep ipac ti s meridionalis
Epípactis mic rophylla (6-55 ; <197 2)
Epipactis muelleri
Gy mnade nia c onop s ea (IO-52; 1827)
Lístera ovata (l-62; 1827)
Neottia nídus-avis (42-31; l8l2)
Spíranthes spiralis (5-57 ; 1966)

Dat we deze sooften niet gevonden hebben, heeft uiteraard deels te maken met het relatief late
rten, maar zeker voor de laatstgenoemde,
hier in september-oktober zijn, aldus

zeldzaam althans dan de vijf records van
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Slotwoord
Op een relatief klein oppervlak, 2100 km'?, gt'oeien in de Monte Gargano maar liefst zo'n tach-

tig soorten olchideeen, waaronder een groot aantal endernen. Niet alleen het aantal soorten is

groot, ook het aantal individuen. Sommige weitjes herbergen duizenden exemplaren van soms

wel vijftien verschillende sooften.

Bedreigingen vanuit het toerisme zijn (nog) niet aan de orde. Het gebied is buitengewoon rus-

tig, zeker in de orchideeen-hoofdbloeitijd, maart-mei. De kuststadjes Vieste en Peschici kennen

's zomers een (licht) velhoogde recreatiedruk. Dit betreft evenwel vrijwel uitsluitend Italianen,
die zich voornamelijk lichten op de kusten van de AdriatischeZee. Het binnenland is dan onder'-

tussen ook al sterk verdord. In Carpino, met zesduizend inwoners, verblijven op een zotnerdag

tweeduizend toeristen, zo wist een Duits sprekende Italiaan ons te vertellen. Ter vergelijking:
op Terschelling wonen vierduizend mensen, 's zomeLs verblijven er pakweg dertigduizend toe-

risten !

Ondanks de vrij intensieve beweiding hjkt het ons toe, dat ook dit niet echt een bedreiging
vormt voor de flora en vegetatie in de Monte Gargano. Waarschijnlijk is de beweidingsdruk hier
al vele eeuwen op vergelijkbaar niveau. Door de beweiding wordt de vegetatie tevens open

gehouden.

Het hart van de Monte Gargano, 1 21 .000 ha gloot, is in 1995 een nationaal park geworden, het-

geen de benodigde beschermingseftècten soÍeert. In het Foresta Umbra vinden we wel veel

voorzieningen voor zomerse picknick-partijen. In de verzengende hitte zoeken de Italianen uit
deze streken dan massaal de verkoeling van de schaduwrijke loofbossen.

De beste tijd om hier orchideeen te bestuderen is in feite aplil. De vroegste soofien (Orchis coL-

litttt, O. lactea, Neotinea maculata, Barlia robertiuna, Ophrys fusca en O. sphegod.es) zijn dan

weliswaar al (bijna) uitgebloeid, maar met name de (andere) Ophrys-soorren staan er in april
optimaal bij. In 2000 wisten we tussen 8 en 18 april in totaal 36 orchideeën-soorten bloeiend te

vinden. Uitelaard zijn er jaarlijks fluctuaties in de exacte bloeitijden i.v.m. de weersgesteldheid.

Bezoekt men het gebied in de tweede helft mei, dan kan men totaal andere sooften vinden, zoals

Ophrys lacaitae, O¡cltís titlentctta, Hinnntoglossum lircinLtrn, Lintodorum abortivum,
P latanthe ret spec., Se rap ias cot dige ra.

Resumerend kan hiel gesteld worden, dat de Monte Gargano terecht een rijk orchideeëngebied

genoemd mag worden. Ondanks de vele excursies naar en in het gebied is van een vlij groot

aantal taxa nog altijd onduidelijk, of ze hier daadwerkelijk voorkomen. Ten dele is dit te her-

leiden tot foutieve determinaties. Dat er evenwel nog steeds nieuwe soorten worden gevonden,

sommige zelfs nieuw voor de wetenschap, geeft tevens aan, dat het gebied nog lang niet al haar

geheimen heeft prijsgegeven. Daarvoor vormt 2100 km'?, vaak onherbergzaam en moeilijk
begaanbaar, toch wel een heel groot gebied.
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OPMERKINGEN OVER OPHRYS SANTONICA, EEN
LAATBLOEIBNDE SOORT IN ZUID.FRANKRIJK

Hans DEKKER

Summary

Neal Rouillac (Cognac, SW-France), the author visited localities with flowering Ophry'; san'

tottica. He confirms the characteristics as described by H. van Looken (2000) and Guérin
(1995) and even adds a few other properties. He debates the ploposition by Delforge (2000)

rhat Ophrys ¡thilippei rs synonymous with O. santonicd.

Zusammenfassung

Der Autor hat in der Nähe von Rouillac (Cognac, SW-Frankreich) einige Standorte von

Ophrys santonica besucht. Er bestätigt die Merkmale, die H. van Looken (2000) und GLrérin

(1995) beschreiben und fügt einige hinzu. Er best¡eitet die Auffassung von Delforge (2000),

dass Ophrys philippei synonym mit O. sanlonica sei.

ln Eurorchi.ç 12 (2000) is een artikel van Herman van Looken opgenomen over de recente

ontdekking van Ophrys santonica in Aveyron en Hér'ault (F). In Les Naturalistes belges

beweert Delforge (2000) dat O. santoníca een synoniem is van O. philippi Gr:enier' (welke

naam door Delforge is gecorrigeerd tot O. philippei). Onlangs publiceerde Van Looken
(2001) wederom een altikel over O. santonicct. In dit artikel verklaart hij de ware status van

O. philippei en de positie van dit taxon ten opzichte van O. santonica. Tijdens een reis in juli
1999 hebben wij O. stuttottlca gevonden en wel op drie vindplaatsen in het departement

Charente. In dit artikel geef ik onze ervaringen met O. santonica weer en plaats ik kantteke-

ningen bij de meniñg van Delforge en plaats deze tegenover de recente informatie van Van

Looken.

Opmars van laat-bloeiende soorten

O, sa.ntonicct. is een zeer laat bloeiende orchideeënsoort die in de negentigerjalen is beschre-

ven uit het departement Charente in Zuidwest Frankrijk (Matthé, J.M. en F. Melki 1994a en

1994b). De vondst van deze nieuwe soolt past in de trend van de laatste decennia waarin meer

laat-bloeiende Ophlyssoorten zijn ontdekt. Voorbeelden zijn :

O. ektior (Oost-Franklijk, Zuid-Duitsland, West-Zwitserland en Noord- en

Midden-Italië), j u ni-augustus

O. nnjellensis (Midden-Italië), juni-juli
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O. tetruloniae (Slovenie, Kroatië, Italië?, Hongarije?), juni
O. conradioe (Corsica, Saldinië), mei-juli
O. s a nt r,¡ ttic a (Zuidwest-Frankijk), j uni-augustus
O. a rg en s one nsls (Zuidwest-Frankrijk), juni-juli

Mogelijk hangt de vert'assende ontdekking van deze laat-bloeiende soorten samen met het
beter onderzoeken van geschikte terreinen buiten de nolmale bloeitijden. Zodoende is het in
theorie mogelijk dat er op andere plaatsen nog meer waarnemingen bekend worden van de
bovengenoemde sooften, of dat er nog nieuwe soorten gevonden worden. Oveligens zijn er
ook van O, fusca s.l. vormen bekend die laat bloeien (mei-juni), maar geen van die vormen
bloeit tot vel in zomer. Het gaat dus bij de echte zomerbloeiers in alle gevallen om de com-
plexen van O. hok¡serica-scolopcrx en sphegodes.

Een bezoek aan de locus classicus vanO. santonica

ln 1999 verbleven mijn gezin en ik in het begin van de maand juli in de omgeving van
Rouillac, vlak bij Cognac in ZuidwesrFlankrijk. Daal wilde ik van de gelegenheid gebruik
maken om te zoeken naar O. sanlonica.Uit de literatuur wist ik ongeveer waar de locus clas-
sicus zich van deze soort bevond, namelijk in de omgeving van het Romeinse amfitheater van
Les Bouchauds even ten oosten van Rouillac. Ten tijde van ons bezoek was hetzeer heet. Dat
goede weel'duulde al enige tijd, waaldool de vegetatie sterk verdord was. Bloeiende planten
waren erg schaars. Na enig zoekwelk vonden we een kalkgrasland, waar ontegenzeglijk veel
orchideeën hadden gebloeid. De bloeistengels van heel wat soorten waren nog goed zicht
baar, maar we vonden niet één bloeiend exemplaar. Zelfs alle wespenorchissen waren al uit-
gebloeid. De kans om nog enkele exemplaren van O. silltonico te vinden schatten we niet
groot in. Toch lukte het ons enkele exemplaren te vinden met nog identificeerbare laatste
bloemen. Mooi waren de planten echter allerminst meer. Enigszins teleurgesteld keerden we
terug naar de camping. Ik had het adres meegenomen van Jean-Claude Guérin, van wie ik
enkele andere summiere verwijzingen had gekregen van vindplaatsen van zowel O. scuúoni-
ca. als O. a.rgensonensis. Van hem kreeg ik de naam door van een apotheker in de omgeving,
die ik de volgende dag met een vroeg bezoek verraste.Deze kenner van de inheemse flora
veltelde dat de bloeitijd van alle plantensoorten 14 tot 30 dagen te vroeg was. Het warme en

droge voorjaars- en zomerweeL was daar debet aan. De eerste planten van O. sottt¡tttic¿ had-
den al middenjuni gebloeid. Hij vertelde dat ook op de bij hem bekende groeiplaatsen vrij-
wel geen bloeiende planten meer te vinden waren, Hij gaf mU een vindplaats aan waar.ik nog
een kleine kans had bloeiende planten te vinden. En inderdaad hadden we geluk. Op een klein
grasland langs een spoorbaan vond ik enkele planten met nog enige bloemen, Niet meer echt
mooi, maar goed te detelmineren. Met dat resultaat ging ik in de omgeving verder kijken en
vond op een ander stuk grâsland tot mijn velbazing vele tientallen planten in volle bloei
temidden van talrijke uitgebloeide exemplaren. F,en zeer merkwaaldig gezichr: prachtig
bloeiende Ophrysplanten temidden van niets anders dan dor, vergeeld gras.
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Kenmerken van O. santonica

Van Looken geeft in zijn artikelen (2000,2001) een uitgebreide beschrijving van de uiterlij-

ke kenmerken van de soort. ln Orchidées de Poitou-Charente,t et VencLee van Guérin et al.

(1995) worden de volgende kenmerken als het belanglijkst beschouwd:

Habitus:
Bloemen:
Lip:
Bladeren:
Bloeitijd:

slank
zeer klein

stelk gewelfd, bolvormig
tijdens de bloei grotendeels verdwenen
exffeem laat

Onze eigen waarnemingen konden deze kenmerken alle bevestigen. Alhoewel er behoorlijk

wat planten klein van stuk waren, maakten ze een slanke, tere indruk. Dat werd voornamelijk

veroorzaakt door de kleine bloemen aan het ranke stengeltje.Deze planten waren niet hoger

dan ongeveer 15 cm; ze stonden in de volle zon onder zeer droge omstandigheden.

Daarentegen waren de planten die wat meer beschutting hadden of die in minder dloge

omstandigheden groeiden, veel langer, tot wel 50 cm aan toe. Deze planten hadden ook meer

bloemen en veel grotere tussenruimten tussen de bloemen. De bloemen waren zondel uit-

zondeling zeer klein. De lip was tot maximaal 9 mm lang. We hebben geen grootbloemige

exemplaren gevonden. De lip was inderdaad sterk gewelfd en soms vrijwel bolrond. Deze

ronding is veel stelker ontwikkeld dan bij O. scolo¡tctx, waalbij de lip een meer langwerpige

indruk maakt. De zijlobben van O. sruttonica waren veel korter, bredel en stomper dan bij

O. scolopctx.
De bladeren waren in veel gevallen vrijwel veldord, maar er \ iaren ook nog wel exemplaren

met een groen rozet. Naast de kenmerken uit Guérin et 41. (1995) vielen ons nog enkele ande-

re kenmerken op. De lip was vaak voorzien van een gele rand die soms vrij bleed was en daar-

door duidelijk zichtbaar. De tekening op de lip is erg eenvoudig en wat minder gecompliceerd

dan bij O. scoLopax. De lip lijkt soms erg slank, doordat de kleine zijlobben sterk zijn terug-

geslagen. Daarin lijken deze planten wel wat op O. sphegifera. Aan de andere kant waren er

ook vrij veel planten met een zeer korte, bolle lip die met geen enkele andete soort is te ver-

gelijken. De middelste sepaal hangt bij de meerderheid van de planten duidelijk over het zuil-

tje heen, mogelijk - zoals Van Looken (2000) aangeeft - tegen de hitte van de zon. De sepa-

len lopen in kleur uiteen van helderwit tot donkerroze en ze ztjn alle voolzien van een groe-

ne nerf. De petalen hebben een merkwaardige vorm. Aan de basis zijn zebreed, maar ze veÍ-

smallen abrupt en lopen al snel uit in een vrij scherpe punt'

Verspreiding, klimaat en standplaatsen

O. s(uttotric(t komt volgens de kennis die we nu hebben, in drie departementen in Zuidwest-

Frankrijk voor, n.l. Charente, Charente-Maritime en Deux-Sèvres. Daarbij komen nu ook de

departementen Aveyron en Hérault. Inmiddels zijn mogelijk ook in andere delen van

Frankrijk planten gevonden die gelijkenis veftonen mel o. sanlonlcn (Delforge 2000).
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Boven links:
Boven rechts:

Pag. 79 boven:
Pag. 79 onder:

O phrys santonica (ftrzie, 19-7 - 1999)
O¡tltrys santonlcn, afwijkende bloem met eenvoudige tekening en brede,
gele rand. Dit type komt verspreid in de populatie bij Tuzie voor (20-7-
1999)
Biotoop van Ophrys sotttonica bij Tuzie (19-7-1999)
Karakteristiek landschap in de Charente: mooi, maar weinig ruimte voor
natuurgebieden (Rouillac, 18-7 -1999)

In de eerste drie departementen zijn tegenwoordig al meer dan tien vindplaatsen met tussen
enkele en meer dan 150 exemplaren perjaar, De aantallen wisselen net als bij veel andere
soorten sterk van jaal tot jaar. Dat heeft o.m. te maken met klimatologische omstandigheden
zoals neerslaghoeveelheden of extreem hoge temperaturen. De Charente heeft een merk-
waardig klimaat, ten dele vergelijkbaar met oostelijk Zuid-Frankrijk. De zee is verantwoor-
delijk voor een relatief hoge jaaltemperatuuf en een groot aantal uren zonneschijn. De
Charente ligt precies tussen de 5- en 6-graden-isotherm in januari. Dat wil zeggen dat het in
januari gemiddeld 5 à 6'c is. Het aantal uren zon schommelt tussen 2000 en 2500 perjaar.
Deze waarden zijn te vergelijken met die van de Provence in Zuid-Franklijk, De neer.slag-
hoeveelheden zijn met 600-800 rnm per jaar vergelijkbaar met gr.ote delen van Midden-
Ffankrijk en Nederland. Door het milde klimaat komen er in de legio heel wat bijzondere
plantensoorten voor, waaronder een groot aantal olchideeënsoorten, zoals o.m. vier.
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Serapiassoorten en enkele bijzondele Ophryssoolten als lutect, specuhun, lu¡terccili..r, suLcala
en possizn.is.

De vindplaatsen van O. sanlonica liggen alle in het verspreidingsgebied van kalkafzettingen.
Deze komen in het departement Charente veel voor. Het landschap van de Charente bestaat
uit een door rivieren ingesneden laaggelegen kalkplateau. Op het golvende plateau wordt veel
akkerbouw bedreven meL zonnebloemenakkers, graan en wijnbouw (cognacl). Veeteelt vindt
ook plaats, maar minder dan akkerbouw. Her en der verspr.eid liggen bosjes, ruige hoekjes en
kleine kalkgraslandjes. De oppervlakten van de natuurgebiedjes zijn, voor zover wij dat kun-
nen beoordelen, nergens gt'oot. De modelne landbouw heeft in recente perioden voor schaal-
vergroting gezorgd, waardoor veel kleinere landschapselementen zijn verdwenen, Toch is de
omgeving van Cog
De gebiedjes waar
landen en bossen k
ken. O. .santonica i
kalkgraslanden die wij hebben gezien, lagen overwegend op flauwe hellingen, maar er \¡/aren
ook volledig vlak gelegen tet'reinen. De gebiedjes die wij hebben bezocht behoorden over-
wegend tot xerofiele kalkgraslanden met een vaak zeer schaarse begloeiing op een sterk ste-
nige bodem. Landschappelijk zijn voolal dejeneverbesstruiken die in dit vegetatietype groei-
en, van belang. Aan orchideeen hebben wij in de kalkgraslanden en zomen I I nog identih-
ceerbare soorten gevonden (Anaccunptis pyranrirktLis, cephnkutthera Longifolia, c. rubra,
Epipactis helleborine, E. ntu.elleri, H conopsecr. yar.
d.ensiflora, Lim.orlorwt aborÍivunr, Ne tuÍh.erct bifo_
/lc). Tevens waren er veel volledig de geslachten
Ophrys en Orchis te vinden, die ech rengen waren.
Vermoedelijk behoorden daar in iedel geval Orchis simia. en ¡turpurea en Ophrys apifertt. toe.

Andere geluiden

Delforge heeft in 2000 een tritgebreid artikel geschreven ovel O. philippei. Deze soort is oor.-
spronkelijk beschreven doot'Grenier in 1859 (Rer:lrcrches sur quelrlues ordtir!ées d.es envi-
n¡ns tle Tr¡ulott. Mém. Soc. Emul. Doubs, p. I I ). De planten op de locus classicus zijn gevon-
denop24 mei 1858 bij St. Mandrier'(departementVar). Delforge komt tor de conclusie dat

toni.ca.rceds in de tachtiger jaren van de vorige eeuw in de Provence heeft gevonclen wordt
door van Looken eveneens duidelijk weerlegd. De planten die daar groeien, zijn wat later
bloeiende vormen van o, scolopd-r met een wat atwijkende lip. zoals een ieder weet die
intensief orchideeën bestudeert, loopt de op
uiteen. Zo vond ik op een vindplaats van in
ende planten van eind rnei tot begin augu an
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orr rraar enkele planten. De hoofdbloeitrjd blijft daannee rnidden juni - begin juli. Zo is het

ook met O. scolopux, Ook brj deze soort stlekt de bloeitijd zich uit over een vrij lange pefio-

de van eind maar.t tot diep in juni. Dat de Iaat bloeiende planten uit een populatie af en toe

rninirnaal afwijken van het 'normale' uiterlijk van O. scolopctx, wil nog niet zeggen dat er dan

ook sprake is van een andere soort. Hooguit van enige hybridogene invloed van een verwan-

te soort, zoals O. holoserica. Dit zijn echter speculaties die het inzicht in de grote natuurlij-

ke variatie van het uiterlijk van olchideeënsoorten alleen maat vertroebelen en leiden tot het

zinloos splitsen van soorten.

Van Looken heeft in beide altikelen helder aangetoond dat O. santon.icct een echte soort is. Ik

heb dat tijde¡s rnijn eigen veldwerk ook geconstateerd. Morfologisch zijn et duidelijke ver-

schillen met- O. scolopr.rx en daaldoor ook rnet O. philíppei. De planten in de Clrarente en

Aveyron zijn over het algen.reen b¡na 100% langet dan de planten die Grenier beschreef

(Greniel max. 30 cn - stttttotlictt rnax. 59 cln). Ook is het stntottir:rt

veel groter' (Gleniel t¡ax. 7 - stttttott/cct rnax. 15). Tevens en van O'

scrttotticct (Charente) mindel lang dan die van O' scolopa ijn er nog

kleine ver.schillen zoals de kleur van de zoom van de lip (geel-groen brj sontonica en helder

witbij scolopax/phitippei). Vanwege deze oprnerkelijke verschillen (lengte, aautal bloenen,

bloeitrjd) gaat het dns te ver on O phili¡4tei te zien als synonien] van O. scttttottit'ct.

Conclusie

O. 5cuttotticct. is een goed helkenbale soort, die vooral wordt gekalakteliseeld door zijn

extreem late btoeitijd en kleine, wat 'buikige' bloemen. De ontstaansgeschiedenis van de

soor-t is onduidelijk. Wij had<len steeds de indruk lnet een miniatuur O. scttl.opctx te maken te

hebben, zij het met mindel lange zijlobben en een veel bolvonnigel lip. Nelgens troffen wij

augustus kan i¡telessante nieuwe vindplaatsen opleveren, zodat et'meel duidelijkheid komt

in de omvang van het verspleidingsgebied van de soort

vele vot'tren (soorten??) van deze Ophtyssoort. Wie begint?
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Erratum Eurorchis 12 (2000)

In Eurorchis 12staatopblz.82 bij de legendabij afb. nr. 4: Epipactis leptochila....
Dit moet echtel zùn: Epipactis muelleri...
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THE GENUS EPIPACTIS IN ANDALUCÍA (SPAIN)

Michael R. LOWE

Samenvatting

Er wordt een ovelzicht gegeven van cle verspreiding van zeven soorten Epi¡tct.cti.s in Andalusië,

ZW-Spanje, Epipctcti.s carclinrt is een recentelijk beschleven soort, voorkomend in Almería;

E. ILtsittlicct is wijd ve¡spleid in het westen; E. nùcrcphylkr en E. kleinii (8. parvifLora'duct.)

komen in het oosten voor; E. pcrlrnîris is heel zeldzaam in Jaén; E. ¡tlryll.antlrcs is onlangs ont-

dekt in cle Siela Nevada en E. trentolsii is wijd verspleid.. Men is van mening, dat Epi¡tctctis

lrcl!.eborine s. str. en E. atorubens in Zuid-Spanje niet voorkomen - eerdere meldingen zijn

opnieuw geëval"reerd.

Zusammenfassung

Es wird eine Ve¡breitungsübelsicht von sieben Epipttctis-Arlen in Andalusien, SW-Spanien,

gegeben. Epipactis cctrdina ist eine neulich beschliebene Art und wächst in Almería; E' lu'si-

tcnticahat eine weite Verbleitung im Westen; E. ntiuophylla und E. kLeinii (8. parvifbro atct,)

kommen im Osten yor; E. palusÍns ist sehr selten in laén; E. phyllanthes ist neulich in der'

Sierra Nevada entdeckt worden und E. trentolsll ist weit verbreitet. Man ist del Meinung, dass

Epipa.cri.5 helleborine s. str. und E, nîroru.bens in Südspanien nicht vorkotnmen - frühere

Angaben wurden neubewertet.

Introduction

This papel reviews the distribution of the Genus Epipat:ris

in Andalucía, Spain in the light of current taxonotnic

knowledge and tiom field investigations from 1986 to

200 l.

The tladitional list of Spanish Epipactis taxa in nationaì,

regional, provincial and local floras compriseó E. heLlebo-

rine, E. ct\rc¡rubens, E. pal.ustri's and E. nticr"olthylla, the

approach set out in Flora Europaea (Moore, 1980), In their work on the Spanish Epi¡taOis,

Nieschalk & Nieschalk (1971) repotted E. nùuo¡thylla for the first time in Mediten'anean

Spaìn (Jaén), E. atrorLtbens fiom Cádiz, E' helleborine from trorubens

subsp. pctrviflora from Albacete and Jaén and dlew attention 'dubious"

species described by pau (1914) as E. tremolsii from Catalo and revi-

o
e

Spain
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sion of helbalittm specimens led Klein (1979) to revise the nolrenclatule lo E, pctrvi.Jktrrt and
E. lt e I le bo r itte subsp. t tu rrnl.,s i i..

Tyteca (1988) described E. l.usitunicrtfì'onr southeln Portugal and the Sien'a de Ar.acena in the
Province of Huelva, Spain. The distlibution was extencled to Málaga by Claessens et al. (2000)
and to Sevilla by Lowe (2000). Benito Ayuso & Hernrosilla (1998) clescribed, E. curcli¡ct frotn
the Sistema lbér'ico and the clistribution was extencled to Anclalucía by Lowe (2000). Fur-ther
species of Epr)nctis were added to the flora of Anclalucía by Pajalon-sotornayor.(1989) with
a report of E. pctLu,stri,s fi'om Jaén and Lowe (2000) with reports of E. plDtll¿¡l¡þ¿s lì.onr the
Sierla Nevada in Glanada and Almería plovinces. Crespo et al. (2001) named E. kleinii as a
substittrte fbt'the narle E. parviflora (4. & C. Niesch.) E. Klein, an illegitinrate larer.horro-
nyrn of E. parviflora (Blume) A. A. Eaton.

AccoLuìts of European olchids (Sundelrnann, 1980; Baunranu & Ki.inkele, l9g2; Davies &
Huxley, 1983; Deltbrge & Tyreca, 1984; BLrtler', l99l; Baumann & Ktinkele, lggg &
Deltblge, 1994) r'ecognised E. tretnolsil as rnore'"videly distributed fi'om No¡th Afi.ica to
Ft'ance atrd E. purviflrtra distributecl tirther nolth into the Pyrenees. However', the flistr.ibution
atrd identitrcatiotl of E. he Ileborine u)d E. ottontbcns in Spain ancl Poltugal reln¿rinecl pr.oble-
rnatic, with some accounts dotrbting the existence ol these taxa in centlal and souther.n Spain.

Mtrltivar'ìate analyses of the allogarnous westel'n Eulopean Epi.prLcti,s, together with ecological
data, enabled Tyteca & Dutì'êne (1994) and Tyteca (1995a & b) to conclude th¡f E. ltellebt¡ri-
/?¿ s. str., E. tretttolsii, E. lusiranicu, E. utrrtrubens a.nd E. ¡xrrvifktz¿ are well clefìnecl, clear.ly
sepalable entities. The morphological and ecological lange of E. rrcnnl.sii was extended, to
included populations with sotne chal'acters of E. lLtsilunictL on aci<lic soils, whilst E. l.t¡,ittuti-
¿¿¿ was considered a rnore specialised entity with a narrower nrorphologicaì and ecological
t'ange. Many pt'evious l'ecords of E. ultorubens and E. ltell.eborine rvele consicler-ed to be attri-
bLrtable to E. trennl,sii or E. l.usituttit:o.

In Poltugaì, Tyteca(1997) has shown that E. trcntolslr is locally but widely clistr.ibuted, whilst
E. l.usir¿utico has a lestlicted distlibLrtion in southern Portugal and the Sier.l.a cle Ar.acena, Spain.
E. aÍroruben.ç was considered absent, with previous recolds refèr'able Io E. Írantllsii or E. ¡u.çi.-
ratticct.The status of E. lrcl.lel:x¡rittc s. stl'. in Poltugal was lepolted (Tyteca & CapeLta, 1999)
as confìned to a surall nuurbel ofnoltheln locations, in woodlancls llore char¿rcter.istic ofcen-
tral Eulope.

In the light of the above studies and investigations in the fìelcl fì'om 1986 tg 200 I , the r-ecor-cls
of E¡ti¡tttt:tis fi'orn Andalucía have been r.eappr.aisecl.

2. Epipactis records in Andalucía

Epipactis cardina Benito & Herrnos

Prov Alnreríu, wc4730, I200rn, El chaparlal (pallar'és N¿rvano, 1999 as E atnttubensl
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Plov. Alrería, WG677l, 1225r¡, Los Alanricos, 06.07.00 (Lorve, 2000)

P[ov. Alrnería, WG6960, 1050m, Cerro Castuño (Pallarés Navat't'o, 1999 as E. ulnrulrcns)

P|ov. Alnrer'ía, WG6970, l500nr, Eì Gayubal (Pallarés Ntlvart'o, 1999 as á. trtntruberts)

Pr.ov. Jaén, V/Hl l23, l l95nr, Casa del Agua de los Perros, 08.07.00 (Lowe, 2000). This lecord is doubt

ful, followiug disctlssion rvith J. Benito Ayttso

Epipactis lusitanica D. Tyteca

Prov. Huelva, P889, Sa. de Aracenir (Riverrr & Clbezur.lo, 1985 as E. lrcllehorinc)

Plov. Huelva, P899, Sa. cle Alacetra (Rivera & Cabez-trdo, 1985 as l. lrclleboritrc)

Prov. HLrelva, P89895, 595nt, SSE Los Ronlet'os, 09'05.01

Prov. Huetva, P89997, (¡70nt, S JabLrgo,08.05.0l

Prov Huelva, P89398, ffiOm, I .2k ESE Cor legana, 14.05.88 (Tyteca, I 997)

Plov. Htrelva, PC81, Sa. deAracenit (Rivera & Cabeztrdo, l9lÌ5 as E. hcllcbotine)

Prov Huelva, PC90, Sa. deAr'¿tcena (Rivera & C¡beztrdo, 1985 as E. lvllaboritrc)

Prov. Huelva, PC990l, 535nr, W LLrs ChinLrs, 09.05.01

Prov. Huelva, QB09, Sa. de Aracena (River rL & Cabeztrdo, I 9[ì5 as E. lrclle horirrc)
prov. Htrelvu, QB09, Castaño cleì Robledo, Pico Cirstâño, 14.06.80 (Silvestre, 1983 ¡s E. ltellaborine)

Prov. Huelvr, Q80399, 600m, 2.5k ESE Calaloza, 2 I .05 90 (Tyteca, 1 997)

Prov. Huelva, Q80499,650rn,3.8k ESE Galaroza, l3 05.tl¡ì (Tyteca, 1997)

Prov. Huelva, QB0tl98, 750m, 6.4k W Ar'¡cen¿t, 13.0-5 t18 (Tyteca, 1997)

Prov. Huelva, QB0097, 670nr, Castaño del Robledo, 0U 05.01

Plov. Huelva, QBOl93, 5(ilm, NNE Santa Artir La Rea[, 08.05 0 L

Plov. Huelva, Q80695, (r40r¡, NE AlajaL, 08.05.01

Plov. Huelva, QB0997,715nr, S Los Marines,09.05.0t
Prov. Hrrelva, QBl9, Sa. de Aritcena (Rivela & Cabeztrdo, l9lì5 as á. ltcllehorine)

Prov. Huelva, QB 1497, 690nr, NW Aracena, 10.05.01

Prov. Hnelvt, Q81599,550nt, W Crrbonelas, 10.05 01

Plov. Huelva, QC00, Sa. deAraceLra (Rivela & Cabezrrclo, 1985 as E. l¡elleboritrc)

Prov. Huelva, QCO 100, 5tìOnr, 0.5k ESE Galrrroza, 2 I .05.90 (Tyteca, I 997)

Plov. Huelva, QC0400, (r70m, Lrr Suerte, 09.05.01

Prov. Huelva, QC0802, 450m, N Cotte!azor, 09.05.01

Plov. Huelva, QCl500, 570nr, W Carboneras, 10.05'01

Prov. Sevilla, TG6898, 6lOnr, N Constant¡n4,01.05.00 (Lowe,2000)

Prov. Sevillt, TH6803, 675m, Cello del Hierro, 01.05.00 (Lorve, 2000)

Prov. Sevilla, TH64 I 4, 700rn, Lonra Htturolada, 01.05.00 (Lorve, 2000)

Prov. Sevilla, TH65 10,660m, SEAlanís,01.05 00 (Lorve' 2000)

Plov. Sevilla, TH6817, 600rn, E La Nava, 01.05.00 (Lowe' 2000)

Prov. Cádiz, T81194,38Ûn, Sa. del Cablito, El Ctrartón,07 05 01

Plov. C¿:rdiz, TF1112,300m, Río de El Bosc¡ue, 10.05.01

Plov. Milaga, TF9736, 3tì0m, near Casales, 21.04.95 (Claessens et al.' 2000)

Plov. Mr:rlaga, TF9736, 380nr, E Czrsales, 07.05.01

Plov MÍrlaga, TF9949, 780m, Algatocín - Jtrbriqtre, 12 05.01

Prov. Málaga, TF9750, 550n, Algatocín - Jubliqtre, t2.05 01

Prov. Mirlaga, TF95'72,795nr, Los Alcornocales, I 1.05.01

Prov. Mírlaga, UF0441.780nr, 3k SE JLrbriqtre, 12.05 01

Prov. Mirlag.t, UF4 140, 20tr, neitt' Elviria, 10.04 95 (Claesens et al. 2000)

Prov. Mrilaga, UF4l40,20nr, Elviria, N Lirs Chapas Hotel,07.05.0l
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Epipactis nùtophylla Sw.

Prov Jaén, VG2657, I l95nr, SW Vaìdepeñas de J.rén, 10.06.01
Prov. Jaén, WG039-5, l340rn, E Prrador del Adelirntaclo, 2g.05.96 (Lowe, 2000)
Prov. Jaén, WH3032, l345rn, Horno Peguera,07.07.00 (Lowe,2000)
Plov. J¿rén, WH34, l700nt, Siles - C.F. Acebeas, E Orcer-a,06.70 (Nieschalk, 197 l)
Prov. Jaén, V/H3740, 132.5r¡, Acebe¡s - Navalcaballo, 25.06.99
Prov. Granada, VF6488, 1380m, Casa For.estal de Pr.ado Crande,03.07.00 (Lowe, 2000)
Prov. Glanada, VF7388, 1220t't't,W Busquístar., 04.07.00 (Lowe, 2000)
Prov. Glanirda, VFl592, 1470m, SW Trevelé2, 04.07.00 (Lowe, 2000)
Prov. Granada, VG93 ì l, 1405nr, Bc:o. de los Tejos, 2l .06.99 (Lowe, 2000)
Plov. Cnnada, WH3504, I495nr, Sa de Guilliruona, 24.06.99 (Lorve, 2000)

Epipactis palusfris (L.) Crarìtz

WH332tì, 1070m, 0 6k S Venta clel Coll¿do. 07 07.OO

WH3426, i l00nr, Bco. del río Maclera, 10.07.78 (Pajar.on-Sotomayor, 1989)

Epipactis kleiniiM. B. Crespo, M. R. Lowe & J. pier.a

Plov. Jaén, WG09, S.r Cazorla, W of Par.ador (Nieschalk, 197 I )
Prov. Jaén, WC049-5. l2l5nr, E Par'¿dor del Adelanrado. 28.05.9ó
Prov. Jaén, wG0794, La Mesas, nr. Nava deì Espino, 24.01.i4 (charpin & Fern¿indez. casas, 1975 as å

hcllcborirrc). Thìs lecorcl ntty b,e E. t:unlirtu
Prov. Jaén, WH00, Sa. Cazorla, Alloyo (BouiJlie et al., 1992 as E. hcllc,borine)
Prov. Jaén, WH09ltl, I l05rr, La Parra, Sa. de las Villas,Ofl.07.00 (Lorve, 2000)
Plov. Jaén, V/H0822, I 190m, L¿r Escalera deAmador, 08.07.00
Prov. Jaén, WHl223, I 195m, S C¡sa del Agua de los Per.ros, 08.07.00
P¡ov Jaén,WHl324,950m,Al'oyoMartín,Sa.delasVillas,08.07.00(Lowe,2000)
Plov. Jaén, WH22, Sa. Segula, S Hornos (Nieschalk, l97l)
Prov. Jirén, WH2824, l470nr, Potones - La Garganta, 24.06.99
Prov. Jaén, V/H2930, l095nr, La Cmganra, 25.06.99
Plov. Jaén, WH2756, I l00nr, Colì Los Yesos - Villarrodrigo, 25.06()9
Plov. Jrén, V/H3332, ll60m, La Mor.ringa, Río Mader.a, 13.06.01
Prov. Jirén, WH3502, 1325r¡, Río Raigadas, 24.0699
Prov Jaén, WH3038, 980nr, Orcera - SegLrra de [i,r Sier.r.a, 25.O6.99
Prov. Jaén, WH3524, 950n, Arroyo Mar rín, Sa. de l¿s Villas, 08.07.00
Prov. Jaén, WH34, 1700n, Siles, C.F. Acebeas,06.70 (Nieschalk, l97l)
Prtrv. Jaén, WH3644, I l20rn, FLrente de la Cirnalica, 25.06.99
Plov. Gmnada, VGí), l600nr, Bco. del río Monachil, l5 07.80 (pérez Raya & Moler-o Mesa, 1990 ¿s E.

atrurufun.s). GDAI 1075 det. J. Benìto Ayuso
Prov Grattada,WG13,CalardeSantaBzírbala(PérezRaya&MoleroMesa, I990 ttsE.crrrorubans)
Prov. Granrda, wG49, sa. Sagla, Colhdo capell.rnía, (pérez Raya & Molero Mesa, 1990 ¡ß E. (ttrorlt-

barrr) GDAI 1014 & 11076 det. J. Benito Ayuso
Prov. Cmadn, WG4097, l350rn, N Corrijo del Gir.ón, Sr. Sagra,24.06.99 (Lowe, 2000)
Prov. Clanadr, WH4202, l250nr, Las Santas, Sa. Sagra,07.07.00 (Lorve,2000)
Prov.Alnrería,wG4329, l350,Sa.Filabres,Serón-LasMerrLrs,25.06.9l (peñasdeGìlesetal., l99gas

E. artorubetts)
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Prov. Aìnlería, WG4630, 1235m, Pinar cle Bayarcltre, El Pinar',06.07 00 (Lorve,2000)

Prov. Almería, V/G4730, 1l00nr, Pinal de Bayarque, El Pinar', 06.07.00

Prov. Alner'ía, WG677 l, 1300m, Los Alanricos, María (Pallarés Navallo, 1999)

Prov. Almería, WG677l, l225nl, Los Alanricos, Sa. María,0(r.07.00

Plov. Alnrería, WG6970, l550nl, Los Giryubares, Mrrr'ía (Pallarés Navarro, 1999)

prov. Alr¡er.ía, WG6970, l550nt, Los Gayubares, Mar'ía (Pallarés Navzrrro, 1999 as E. hclleborinc vdr. pla'

t¡,plt.¡,llu)
prov. Alnrería, WC7979, I 000m, Casa Forest¿rl de El Gabar (Pallar'és Nztvutt'o, I 999 Lrs E. lte Lleboritu: v¿¡t

Pl al¡'Pltltl la)

Epipactis phyllanthes G. E. Srn.

Prov. Granacla, VG5l, Sa. Guéjar, l8tì9 (Moìero Mesa. & Pétez Raya 1987 as E. hellcboritte)

Plov. Granacla, VG54l3, 780n, Cenes Vega - Pinos Genil, 02.07 00 (Lorve, 2000)

Prov.Granacla,VG6409, l360nr,El Ch¿rrcitn-El Dolnajo,22.06.99 (Lorve,2000)

Prov.Granada,VG62, t200nr,RíoAguasBlancas,22.0T.80(Pér'ezRaya&MoleroMesa, l990ztsE.hal-

leboritrc). CDAllOTtì det. J. Benito Aytrso

Prov. Granitda, YG6121 , 1260m, Río Aguls Blancas, 22.06.99 (Lowe, 2000)

Plov. C ranada, VG6920, l 320rn, Río Agtras Bt a Lrcirs, 22.06.L)9 (Lorve' 2000)

Prov. ALrer'ía, Ì/F1393, 825nr, Benacid, 2'7.06'99 (Lowe, 2000)

Epípac tis t r e mo ls ii P ¿tu

Plov. Sevilla, TG5396, 420rr, El Pecìt'oso, Sa. Nolte, 02.05.00 (Lorve, 2000)

Plov. CLicliz, TE5694, 40nt, Ptrnt¿r Paìoma, 27 03 99 (Lowe, 2000)

P|ov. Cádiz, T87194,380m, Sa. del Cab|ito, El Crrartón, 07.05 01

Prcv. Cádiz, TF60, Sa. Saladavieja (Gil et al , 1985 as E. ltellchoritrc)

Prov. Cádiz, TF60, Sa. de Niño, (Gil et al., l9[15 as E. helLehorine)

Plov. Cádiz, TF6ú3, 9.6k ENE Facinas, 15.04.91 (Claessels, 1992)

prov. círctiz, TF61,260m, l0k NNw Los Baü'ios, 27.Q4.85 (K|eutz, 1989 ¡s E. hcllehorine)

Prov. Cádiz, TF70, Sr. de la Palnrl, (Gil e¡ al., 1985 as E. hellalxttine)

Prov. C¿'r<.liz, TF7865, NW Ubr'íc1ue, (Vrlesco Ortega, 1988 as E. ltclleborirrc)

Prov. Cádiz, TF8258, SSE Ubr'íc1tre, (V¡lesco Ortega, 1988 as E. ltcllchoritrc)

Plov C¿:r<liz, TF8l70, Sa. cle Pinar, (VLtlesco Oltega, 1988 as E. ltalleborirrc)

Prov C¿:tcf iz, TF8372, Sa. cle Pitiar, (VaJesco Oltega, 1988 tts E' ltcllebrttine)

Plov. Cátliz, TF847l, Sa. de Pinar, (Valesco Ortega, 1988 trs E. hellelnrirrc)

Prov. Cácliz, TF857t, Sa. cle Pinar', (Valesco Oltega, 198[l ¿s E. lrcllebotitt¿)

Prov. Cór'doba, TG949l, 225m, Embalse de Retorillo, 02.05 00 (Lowe' 2(XX))

Prov. Córdoba, TG9897, 370m, Holnachttelos - San Cal¡xto, 03.05.00 (Lowe, 2000)

Prov. Córdoba, TH9700, 50011, Hornachtrelos - San Calixto' 03'05.00 (Lorve, 2000)

Prov. Córdoba, UGOl93, 305rn, Hornac:huelos, Los Angeles' 03.05.00 (Lowe' 2000)
pr.ov. Córclob.r, UG83, Sa. cle la Horconera, 14.06.8 I (Muñoz Alviu'es & Donringuez Vilches, 1985 as E.

ufionrbctts)
Plov Córdoba, UH34l0, 595rr, Ceuo deÌ Valsequitlo, 30 04.00 (Lowe, 2000)
prov. Cór.doba, UH37,Sa. Sîntà Euf'eniia, north slopes, 24.06.86 (Jinrénez & Ruíz de Clavijo as E. ltelLe-

boritrc)
prov. Cór.doba, UH40,300-500rr, Sa. Corcioba, NW Cordoba,06.7l (Nieschalk, 1973 as E' lrclLebttrine)

prov.Cór.doba,VG03,800rn,Sa.deAlbayûte,LasNavas(Muñoz-Alvares&DonlingttezVilches, l985.rs
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E. hellehorine)
Prov. Meíhg.r, 'fF7244,320nr, 4.6k NNW Las Canillas, 13.04.9j (Lowe, I 998)
Prov. Málaga, TFtì448,660rn, 12.3k SE Peñón del Berrueco, 26.05.96 (Lorve, 1998)
Prov. Málaga, TF8456,71Orn, 10.4k SW Cortes de la Fronrera, 26.05.96 (Lowe, 1998)
Prov. Mhlaga, TF9636,365m, NE Casares, 26.05.96 (Lowe, 1998)
Prov. MÍlaga, TF9835, 320n,4k SSE Casares, 17.04.91 (Claessers, 1992)
Plov. Málaga, TF9949,780nr, Algatocín - Jubrique, 12.05.01
Prov. MáJaga, TF9850, 560m, 2.5k E Algatocín, 03.04.88 (Her.tel, 1989)
Prov. Málaga, UF03, 300m, NNW Estepona, 28.04.89 (Lorve, l99tì)
Prov. Mílaga, UF04, 4.S0m, W Jubrique, 2U.04.89 (Lorve, 1998)
Plov. Mzilaga, UF034l, I120m, Cerro del Casrellón, 12.05.01
Prov. Mr:rl.rga, UF0342,990nr, PLrer¡o de Peñas Blancas, l2 05.01
Prov. Mílagr, UF0447,780m,3k SE Jubrique, 12.05.01
Prov. Mi'rlaga, UF05, 750nr, N Faraján, 29.04.89 (Lowe, l99til)
Plov. Máìaga, UF0655, 7l0lr, Jtizcar - Car.tajima, 12.05.01
Prov. Máìaga, UF0853, [ì35nr, Pujerra - Jubrique, 24.05.96 (Lowe, 1998)
Plov. MLilaga, UFl5, 700nr, Igualeja - Pujerra,29.04.89 (Lor.ve, 199tì)
Plov. Málaga, UF I 6, 800m, Sa. de Ronda, 9k S Ronda, I 2 04.83 (Ty reca, I 984 as Epr¡zrr ri.r sp.)
Prov Málaga,UF3249,830rn, lkSEReägiodeJuanar,08.04.fl9(Acker.nrann, 1992)
Prov. Málaga, UF3 I 50, 800rn, 4. I k NW Ojén, I 8.04.9 I (Claessens, I992)
Plov. M/rlaga, UF4140,30r¡, Hotel Don Carlos - N340,0tì.04.89 (Acker.ntann, 1992)
Plov. Mzilaga, UF4l40,20nr, Elviria, N Las Chapas Horel,07.05.0l
Prov. Mtilagir, UF4241,20nr, I lk E Malbellr, 01.O4.91 (Claessens, 1992)
Plov. Málaga, UF7875,875m, L4k E Fuenra de l¿ Reina,0l 0(r.9ó (Lowe, 1998)
Prov. M/rlaga, UF79, Cerro de la Cluz, (Nieschalk, )971 ¡s E. lt¿llebr¡rine)
Prov. Jaén, VG2651 , I I 95nr, SW Valdepeiras de Jaén,27 .04.99 (Lorve, 2000)
Plov. Jrén, VC57, Sa M/rgin.r (Bouillie et al , ì992 ¡s E. lrcll¿fu¡rine)
Plov. Jaén, VH54, Despeñaperros (Bouillie et al, 1992 ,ts E. hclleborine)
Plov. Jaén, VH5749,900:n, Pto. de los Jaldines, 28.04.99 (Lor.ve,2000)
Prov. Jaén, VHí)49, 1020r¡, Pto. de los Jardines, 28.04.99
Prov Jaén, VH6l50, l080nr, Mojón Bl.rnco, 10.06 0l
Plov. Jaén, WH2933, l650nl, MonteYelnro Crande, 13.06.01
Prov. Grtnada, UG93,700r¡, Pliego -Algm'inejos Kl45 (MrLñozAlvares & DonringuezVilches, 1985 as

E ltellcborirrc)
Plov. Grarrada, VF37, N Otívar, (Stocken, 1969 as E. lnltchotine)
Plov. Ctitnada, VF78, 1200m, Sa. de Mecinir, O679 (Pérez Raya & Molelo Mesa, 1990 as E. hellelxttine)

The distribution of each species is shown in figur.es I to 7.

The lecording of Epipocris in southern Spain has presented many pl'obleìns to local botanists,
in part, as suggested by Tyteca ( 1995b) due to a lack of knowledge of E. lrclleborine s. str.. in
northeln and central Europe, but also due to the vâriation in fbrm of E. Íretnt¡\.çii., which can
exhibit both pale and very dad( colour 1'orms. In deternrinations of ¿. lus/t1¡icu, the flower
colout'can also be misleading, as both pale and dark fìowels occrìr, such that it is rìndel.stan-
dable that darkly colouled plants have been attlibuted ro E. atn¡ruben s. In Cácliz and Málaga
mixed populations of both E. lusituuictt. and E. Írenolsü occur', amongst which a range of inter-
mediates are likely to be hybrids.
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In r.eaching conclusions upon the identity of previous lecords, tnany locations have been t'e-

visited, but in othels only a provisional conclusion can be t'eached, based upon the known dis-

tribution of the taxa and upon the habitats of the are¿r. Howevet', the possibility rernains that

sorne pr.evious records consideled here a E. lretnr¡lsii nray fall to be determined as E. carcl.irttt.,

upon f r.rrther research.
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Fig. 1

Epipactis cardina
UTM Grid Zone 30 S
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Epipactis lusitan ca
UTM Grid zone 30 S
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Epipactis microphylla
UTM Grid Zone 30 S
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Ep pactis palustris
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Fig 5

Epipactis kleinii
UTM Grid zone 30 S
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Fig.6

Epipactis phyllanthes
UTM Grid Zone 30 S
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Epipactis tremolsii
UTM Grid Zone 30 S
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After sending the manuscript, the author became aware of additional records of Epipacris
ctu'dina in the following publication: Benito Ayuso, J. & J. M. Tabuenca Mar¡aco (2000):
Apuntes sobre orquídeas (Principalmente del sistema lbérico). Est. Mus. cienc. Nat. de
Alava 15: 103-126.
Prov. Jaén, WG08, 1900m, Sa. Cazorla, pico Cabañas, 06.08.6g
Prov. Granada, WH38l3, 1600m, Sa. de Guillomo, Bco. de los pastores,2g.07.6g
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NIEUWE VONDSTEN VAN ORCHIDEBÌIN BN ANDER NIEUWS IN

NOORD-NEDERLAND

Hans DEKKER

Zusammenfassung

Gooclyern repens istin deu letzten Jalrrzehnten in der Provinz Dlenthe stark zurückgegangen.

Voriges Jahi aber wurde ein neuer Fundolt mit über' 500 blühenden Pflanzen auf einerrr pt'i-

vaten Grunclstück bekannt. Wie in den rneisten andet'en Fällen wâchst hier die Art in einem

Píntrs sylvestr¡¡-wald. die [Ìeideform Dactvlorhiza

nt.t.cttlctta ssp. ericetort eld gefunden. Wahrscheinlich

stammen sie vott Sane Auch in del Nähe von Balloo

gibt es seit 1987 eine Populatiorr von Ductylorhizo ntocukttu. ssp, ericelorunt. hn Reservat

Éu.g".u..n wurde Dactylorhizct maculattt ssp. elocles 1997 und 1998 rricht rnehr gefunden.

Nach eirrem Fund von 2 Exemplaren inr Jahl 1999 wurde im nächsten Jahr wieder nichts

Gär'ten.
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Dennenorchis (Goodyera repens)

n ìval'en vr.ijwel aan door vrij hoop opgroeiende
er.der otngeving war id zoeken geen andere plan_
n k'"vestie is cen vr-ij nncnbos dat in het begin van
is. De vcgetatie van zag er als volgt uit:

Blanwe bosbes (.Vuccittiutn nt.)trtìllu.s) vrij tatrijk
Bochtige srnele (De,scrårr ntpsiu flexuoscr) talr¡t
Blaarn (.Rrróa.r spec.) zeldzaant
Clove dcn (Pittus sylvesr.ris) zeldzaarn
Karnperfoelie (Lorticero )ryl.osîeunù zeldzaat¡
Liggenil walstro (Golian ,suxutile) vrij rahijk
Lijstelbes (Sorhus uut:upuria) zeldzaatn
Struikheide (Cullurru vulguri,s) zeldzaatn
Zaclrte bell< (Betulu pu!rcscens) zeldzaat¡

ln 2000 is de vindplaats weet'bezocht. Er bloeiden geen planten. In totaal werden er.¡Ll zes
rozetten gevonclen. De toel<otnst vau deze 'nieuwe'vindplaats ziet er niet erg roosl<leur.ig uit.
De aantallen rozettell zijn erg klein, telwijl cle vindplaats sterk is overwoekerd rret bosbes.
Dc toekon-rst zal leren hoe het ver.der gaat rnet deze planten.

Nog een uieuyve vinclplctuts

Na velschijnen vande Allo.ç vctn tle Drent:;e fl.ora.neldd,e een inwo¡er vanAssen dat,zij¡'
vindplaats vau Dennellot'chis niet op het velspreidingskaartje was opgenornen. Ook nu weer
ging het orn een vindplaats in de orngeving van Norg. Ate Dijkstra (provincie Dr.enthe) el ik
welden uitgenodigd onr tijdens de bloeitijd op dit plivé-landgoed te kornen kijken. Or¡wille
van de privacy van de eigenaal en zijn farnilie is afgesproken dat de precieze vindplaats niet
woldt bekendgetraakt. Weclet'om is er splake varl een vlij oud en hol staand Grove-den¡en-
bos. Onze infot'lnant kent de Denuenorchis hiel al ninstens 25 jaar. In plaats van een lang-
zatne afnatne, zoals eldcl's in Dlenttre veelvuldig is geconstateerd, is hier- spr.ake van een
geleidelijke tritbreiding van het aantal planten. Ook is de velspleiding over het bosgedeelte
steeds gt'otet' gewot'deu. In totaal tclden Ate en ik meel' clan 500 bloeistengels. De l.ozetten
zijn niet geteld. De populatie zag er vìfaal uit. De vegetatie is weinig bijzonder en lijkt ster.k
op de eelder genoemde vindplaats. Verschillen zijn el echtel wel. Behalve Blauwe bosbes
komt hiel ook Rode bosbes (Wtccittiun vilis-iclue,r), Dall<ruid (Muianthenurnt bi/olitrn) en
Dopheicle (Ericu tetrul ix) voor.
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Norg, biotoop van Gooyera repens, juli 2000, H. Dekker

Goodyera repensbil Appelscha,juli 2000, H. Dekker
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De vindplaats kent tneet' structllul dan de bovenvelrnelde. Dat wit zeggen dat de afwisseling
tussen sterk tnet Bosbes begloeide plaatsen enjuist spaarzaaul nlet Bochtige srnele en Liggend
walstlo erg groot is. Tevens is het hict iets vocbtiger', nrogelijk door de aanwezigheid van enig
keilecrn, vtij ondiep in de bodern. De Grove dennen staan ook wat vercler uit elkaar', zodat er.

veel meer licht op de bodem komt. De planten die er het nrinst vitaal uitzien staan olrdel een
dikke loofboom in een velstikkcnd bladeldek. Aan beheer hoeft er op de vindplaats niet vcel
te gebeut'en, behalve rnogelijk het verwijderen van de loofboorr. IJet denneltbos ziet el ve¡de¡
rritstekend uit. Nader ondcrzoek in 200l zaI duidelijk troeten maken of er' Íìog meel' satelliet-
populaties in dc directe onrgeving vool'kolnen.

De situatie bij Appelschu
In de orngeving vanAppelscha (Friesìand) walen al tientallen jaren enige populaties van de
Dennenot'chis bekend. Ook hier is de klad wat ingekomen. Enkeìe vindplaatsen zijn geleicle-
lijk veldwenen, maar enkele audele bestaan nog stecds. ln verband rnet geplar-rde bosbeheers-
werkzaamhedell nloest uretl de nog testerende vindplaatsen duicìehjk nralkelen orn ongeluk-
ken te voot'komeu. Daat'om hebben boswachtel Joop Tierrens en ik begin juli 2000 in de stro-
nlende t'egen alle vindplaatsen bezocht en de aantallen vergcleken met tellingen uit de jaren
tachtig. In totaal werden op nog twec vindplaatsen bloeiende planten gevonden. Eén vind-
plaats beslaat een vrij kleirte oppelvlakte met in totaal 150 r'ozetten en 35 bloeistengels. Deze
vindplaats is helaas vlij stelk beschaduwd door Zonreleiken. Veel planten 'stil<ken'in het bla-
deldel< op dc bodenr. Mogelijl< dat ecu dunr-ring ten gunste van de Grovc dennen tel plaatse
hiel ertige vet'audet'ing in kan blengen. De andere vindplaats bcstaat r"rit velscheiclene kleine
deelpopulaties in cen geaccidenteeld dennen- en Dor.rglassparrenbos. Hier tloffen wij honder.-
den t'ozetten aan en in totaal 75 bloeistengcls. Veel plantcn zagen er vitaal uit lnet tot ¡'uirn 20
centimeter lange bloeistengels. In velgetijking met de laatste telling in 1989 waren de aantal-
len niet telr.rggelopen. Wel bleek een dlietal kleinere populaties in de velclere orngeving niet
meer terug te vinden. Per saldo is el dus zekel sprake vall een aclrteluitgang, ntaal de twee nog
testerende vindplaatsen doen het nog steeds aardig goed.
Helaas is de vindplaats bij Ravensrvoucl (Fliesland) ter-r gevolge van bosbeheerswelkzaalrhe-
den verdwenert. Het dettnenbos hiel is op gl'ove wijze sterk gedund, waaldoor et'g vecl ticht op
de boden-r is gel<otnen. Hierdool'is de plarrtengroei stelk verruigd rret een gloot aandeel braarn
en Pijpestlootje (Moliniu cuerulecr).In zowel 1999 als 2000 kon ik hiel geen rozetteu en bloei-
stengels van de Dennenolchis r¡eer vinden.

Gevlekte orchis (Dactylorhiza mucukún ssp, nmculata var, ericetorunt)

In het Nationaal Palk Dwingeldelvcld was dc Cevlekte olchis waarschijnlijk eeuwenlang een
gewone velschijtrirtg. Helaas is die peliode velleden tijcl. Van deze soolt kwarn de heidevonn,
de variëteit 'eri.cetorunt', voot', vooral in vochtige dopheidevegetaties (Et'icenun. teh.ali.t:is,
sttbassociatie orchielosunt) en in heischlaal glasland (Gentiano pneunroruurthes-Nclrtletunr).
Behalve de Gevlekte olchis is zijn onclersoolt de Tengere heideolchis (D. macukttct. ssp. c/o-
r/c.r) bekend uit het gebied. Deze kornt nog jaar'lijks voor', zij het rnet nrindel dan vijf exen.r-
plalen. Van dc heidevol'm van de Gevlckte olchis is a[ jalenlang niets rreer gezien, op cerr
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enkele uitzondering na. In 1999 zijn voor het ee¡st weer 9 exemplaren gevonden, in een wat

droge vegetatie in de nabijheid van een fietspad. Kort na de eerste bloei zijn alle planten

geplukt, waardoor ze niet meer waren terug te vinden. In 2000 waren de planten echter weer

present. Halfjuni kon ik 15 exemplaren vaststellen, alle behorend tot de var. ericetoru.nt.

Hopel¡k weten de planten zich uit te breiden in de richting van de grote beidevlakten.

Tegenwooldig is de waterstand weer wat hoger en is de vegetatie ledelijk hersteld. Tevens zijn

er minimaal 150 hectaren beschikbaar voor vestiging van de soolt in natuurontwikketingsge-

bieden. Hier is de vervuilde bovenlaag van de bodem verdwenen, zodat planten hier weer in

schone grond kunnen kier¡en. De herkomst van de huidige groep planten is eenvoudig ver-

klaald. Hemelsbreed 1000 rnetel velderop is een wilde-plantentuin met vele honderden orchi-

deeën, waaronder de Gevlekte orchis. De herkomst (zaden) van deze planten is de

Havelterberg, een beroemd heidegebied op 15 kilometer afstand. De planten uit het

Dwingeldelveld vertonen inderdaad de uiterlijke kenmet'ken van de planten uit het

Havelterberggebied.
Uit de omgeving van Balloo, in Noord-Drenlhe, zijn al lange tijd populaties van de heidevorm

van de Gevlekte orchis bekend. De laatste 20jaal waren deze populaties geslonken tot slechts

één plant omstreeks 1985. Het rninisterie van Defensie is eigenaal van het gebied en tlok zich

de teloorgang van het terrein aan. Daarom kon Landschapsbeheel Drenthe op mijn advies al

voor 1985 aan de slag met het herstel van heischraal grasland en vochtige heide in stroeten,

vochtige slenken die de bovenloop van de Drentse beken vonnen.Er zijn stukken handmatig

en machinaal geplagd, sloten gedicht, opslag verwijderd en grote stukken vergraste heide

gemaaid. Sourmige gedeelten zijn inmiddels rneer dan l5 jaar achter elkaar gemaaid. De oude

populatie bestaat nog steeds uit slechts één plant. Vy'el zijn de Beenbreek (Narthecium ossiJra-

gtun) en Klokjesgentiaan (Gen.ticurct pneumonanthe) enorm toegenomen. Gevlekte orchis zal

nog wel volgen. Wel is op een andere plek in de heide, op ongeveer' 250 meter afstand een

nieuwe populatie ontstaan. Dit gedeelte veftoonde al langer trekjes van heischraal gr:asland

met een beperkt aantal bijzondere sooften. Inrniddels gr:oeiden er in 2000 46 exemplaren.

Jaarlijks schommelen de aantallen sterk, waarschijnlijk onder invloed van droogte c.q. over-

vloedige neerslag (zie tabel 1). In het bloeiseizoen lopen de planten schade op door plukken

en begrazing door de schaapskudde. Deze laatste is echter wel onmisbaar voor het voortbe-

staan van de vegetatie, maar de begrazing moet zich niet in het bloeiseizoen afspelen.

Inmiddels hebben zich ook Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica) en Liggende vleugeltjes-

bloem (Polygala serpylliþlia) gevestigd. Klokjesgentiaan was al aanwezig.

Tengere heideorchis (Dactylorhìza moculata ssp, elodes)

In het reservaat Bargerueen werden in 1997 voor het eelst in tientallen jaren geen exemplaren

van de Tengere heideorchis gevonden. De twee laatste groeiplaatsen waren leeg... Gelukkig
konden we in 1999 weer een tweetal exemplaren vinden, verdeeld over twee heel verschillen-

de locaties. Een exemplaar groeide aan de rand van een klassieke locatie, een voormalige
'meerstal'. Een meerstal is een met hoogveen gevuld voormalig hoogveenmeerlje. Van deze

meerstal is dool ontginning en de daalopvolgende renaturalisatie nog slechts de helft over. De

teluggevonden plant groeit ter¡idden van Beenbreek aan de rand van het veel natter geworden

EURORCHIS I3,2OOI 99



hoogveendek. De audere plant gloeide in een schlaal glasland op hoogveen, aan de land van
cen rnet veenlllossclì gevulde greppel. De Weh'iekende nachtolchis (Pluîantltera bilolicr) kont
hiel veel voor. Helaas zijn beicle planten in 2000 niet teruggevonden. Daalbij dien ik echtel te
vemeldett, dat aau de tand van de lreclstal niet goed gczocht is. Oveligens kotren in het t'eser-
vaat btriter'ì de reeds geuoenrde soorteu nog wel D. muatlata ssp. nrucLrlutu en D. prueternis-
,ra ssp. farialrs voor'.

B rede o rch is (D tr c ty lo r lt iz,a nu4i tr I ìs) e.a.

Langs de oevers varl er-rkele vijvers in een nieuwbouwwijk van Hoogevcen is enkele jalen
geleden hooi uitgestlooid uit het Dlentse Aa-gebied. Als sncl vestigclen zich olchideeën uit de
zaderr in clit booi. De oevers zijn inrniddels niet van prachtig bìoenrrijk hooiland te onder-
scheidert. Ook de olchideeën lieten zich niet onbetuigd. Binnen dliejaar vestigden zich Brede,
Gevlel<te en Rietolchis (D. nruiulis, D. ntuculatu ssp. tnar:ul.tttrt en D. prueternrissu ssp. prae-
l.ernris,sa). In 2000 bedroegen de aantallen van cleze sool'ten lesp. 38,74 en 5l exernplalen.
Langs een andele vijver zijn in 1998 enkele planten, lnaar geen hooi ingeblacht. Oveligens
was op de oever vall deze vijvcl al een exemplaar van D. ntjul.is spontaan - dus zonder aan-
voer vatl hooi ofzaad - opgekomen. Hetjaallijkse beheer bestaat uit rnaaien en afvoeren in
aLlgustus. Helaas zijn enkele aanliggende huiseigenarcn lnindel enthousiast elr tnaaien al stuk-
jes ver voot'de Irot'male tr.1d. De 'r'uigte' is hr.rn niet netjes genoeg. Sornrnige orchideeën wol'-
den daardoot'tijdens de beginnende bloei genaaid, waaldoor zaadzetting uitbl¡ft. Hier is nog
heel wat zerrdingswelk te verlichten.

Rietorchis (Dactylorhizu praeternÍssn ssp. pra eternússu)

Havelte
Helaas zijn op een vindplaats bij Havelte in mei 2000 tientallen planten van de Rietolchis - de
totale populatie! - in éón keel uitgeglaven. De planten die in vochtigc heide groeiden, zijn dus
nrr vrijwel allernaaI vet'clwenen. De planten van Moelas."vespenorchis (Epipuctis polustris) zijn
gelukkig ongemoeid gelaten, waalschijnlijk orndat deze ten tijde van het delict nog niet te zie¡
waren. Ilt de nabije orngeving groeien nog nleer exernplalen van de Rietorchis, alsnrede enke-
le platrten van de Gevlekte orchis en Blede wcspenorclris (E helleborine). Helvestiging van-
uit deze deelpopulaties naal de heide is dus niet onnrogelijk.

Pesse

In dc Boereveetrsplasscn zijn orclricleeën spaalzaarn vertegenwoordigd. Atleen langs het spoor
groeit de Welliekencle nachtolchis, gelul<kig in behoorlijke aantallen. Groot was rnijn velba-
zing toen Heero Mootlag uit Hoogeveen rnij begin juli 2000 twee planten toonde van de
Rietolchis. De planten glociden in een voolrnalig weiland, rvaar schapen vool begrazing zor'-
gen. Jatrtler genoeg bleken de planten tijdens opnanren voor een ladìoplogramrra over orchi-
deeën irt VARA's Vloege Vogels alweel verdwenen. Mogelijk hebben de schapen de planten
gecolrsnmeerd.
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Brede wespen orchis (Ep ipactís hellebo ri n e)

De laatste jaren komen er in Drenthe steeds rneer vindplaatsen van de Brede wespenorchis

bij. In bossen, langs fietspaden en zandwegen, in plantsoenett en wegbettnen duiken planten

op. Tot rnijn grote verlassing bleken zelfs in een tuin op 20 rr.reter van mijn eigen tuin spon-

taan 8 exernplaren te zijn opgekornen. Het opduiken van deze in Noord-Nedelland n-ret lecht

zeldzar¡'rc planten in eeu minuscule, rraar nette tuin blijft een n-rerkwaardige, tnaar verlteu-

gende zaak. De bewonels van de woning walen niet op de hoogte van deze planten, rnaar lie-

ten ze al een paarjaren ongernoeid. Dat konden we van de luizen niet zeggen'...
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Tabet l. Ontwikkeling van de populatie van Gevlekte or

(D. nnculcttct var. ericetontnr) op een vindplaats bij Balloo

Omwille van cle bescherming van de olchideeën en vanwege afspraken ttret beheet'ders en

eigenaten zal lk de exacte vindplaatsen niet bekend maken.

Hans Dekker
Moltonhof 42

NL-7908 AP Hoogeveen

e-rnail : h.dekker@dlenthe.nl
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iEURoRcHls is de jaarrijkse publicatie van de werkgroep Europese
Orchideeën van de Koninklijke Ñederlandse Natuurhistorische Vereniging.
Deze uitgave bevat bijdraggn over de verspreiding, ecologie en taxonõmie
van orchideeËln in Nederland en elders in Europa. Ooli wordt aandacht
besteed aan de bescherming van sooften en biotopen.
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