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ORCHIDEBÌiN TERUG IN HET DAL VAN HET OUDB DIEP?

NAIUURONTWIKKELING SUCCESVOL

Hans DEKKER

Samenvatting

Het Oude Diep is een beek in de plovincie Drenthe, in een beekdal \üaarvan de oorspronke-
lijke natuulwaarden - waaronder een bijzondere orchideeënrijkdom - in de tweede helft van
de 20e eeuw door ontginning, ontwatering en andere ingrepen grotendeels verloren waren
gegaan. Begin 21e eeuw werd op enkele plaatsen begonnen met helstel van de oorspronke-
lijke situaties. Inmiddels hebben enkele orchideeensoorten zich weer in de directe omgeving
gevestigd, zodat hun terugkeer in het beekdal nog slechts een kwestie van tijd lijkt.

Summary

The Oude Diep is a brook flowing through a valley in the province of Drenthe (Nether-
I ealth of orchids - were largely lost duling
t ce of land reclamation, drainage and other'
i a retrieval of the oliginal situation was ini
tiated in some locations. Meanwhile, a few orchid species have resettled in the immediate
vicinity, suggesting that their return to the brook's valley is probably just a matter of time.

Zusamrnenfassung

Del Oude Diep ist ein Bach in der niederländischen Provinz Drenthe in einem Tal, dessen
ursprüngliche Naturwerte - darunter ein besondeles reiches Orchideenvorkommen - in der
2, Hàlfte des 20. Jahrhunderts durch Urbarmachung, Entwässerung und andere Eingriffe
größenteils verlorengegangen sind. Anfang des 21. Jahrhundelts wurde an einigen Stellen mit
der Wiederherstellung der ursprünglichen Situation angefangen. Inzwischen haben einige
Orchideenarten sich wieder in der unmittelbaren Umgebung angesiedelt, so dass ibre
Rückkehr in das Tal des Ouden Diep nur eine Zeitfrage ist.

Het dal van het Oude Diep ligt in de zuidelijke helft van de provincie Drenthe. De oorsprong
van het gebied ligt in de omgeving van Westerbork, terwijl de beek voorbij Echten in de
Hoogeveensche Vaart uitstroomt. Dit ruim 20 kilometer lange dal met zijn directe omgeving
was in de l9e eeuw een waar natuurparadijs, althans in de ogen van de moderne mens. Eer-
tijds was het natuullijk een gebied dat voor alles werd gebruikt door de boerenbevolking met
overleven als enige doel. Daarvoor was het dal grotendeels ontbost en in gebruik als hooi- en
weiland. De omgeving bestond uit immens uitgestrekte heidevelden waar korhoenders
bolderden en Klokjesgentianen massaal bloeiden. De weinige overgebleven bossen werden
gebruikt als gerieftroutbosjes, maar bewaarden wel hun aloude bosstructuur. Kortom, voor
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wilde planten en tal van dieren een ideaal leefgebied. Aan het einde van de 19e eeuw kwam
de omslag. Ontginning, ontwatering, perceelvergroting, intensivering en vele andere ontwik-
kelingen veranderden het landschap drastisch van aanzicht. Voor bijzondere planten en

dielen bleef niet veel ruimte over. Pas gedurende de laatste 10 jaar onderkenden natuur-
beschermingsorganisaties de potentiële en nog aanwezige natuur- en landschapswaarden van
het gebied. De tijd voor herstel was aangebroken.

Karakteristiek Drents beekdal

Van het relatief hoge Drents plateau lopen diverse beekjes in alle richtingen naar de lager
gelegen gebieden. Het Oude Diep is een kalakteristiek voorbeeld van zo'n beek. Het smalle
dal met zijn meandelende (kronkelende) beek was voorzien van veel houtwallen en singels,
waartussen bloemrijke hooilanden verscholen lagen. Bij Pesse groeiden uitgebreide gagel-
struwelen op de beekdalrand met de Boerenveensche Plassen. Rond Hoogeveen kreeg het
beekdal een ander aanzien doordat het hier veel breder was met ook hier wat natte oude loof-
bosjes en bloemrijke graslanden. Daarna beleikte de beek de venige gebieden rond Koe-
kange, waar hij in de Hoogeveensche Vaart uitstroomde. Na de kanalisatie van de beek
bleven hier en daar enkele meanders in het landschap achter. De graslanden verloren hun
bloemrijke aanzien door alle genomen maatregelen. Houtwallen en singels zijn op veel plaat-
sen verdwenen. Bij Drijber, vlak langs het dal, zijn grote, tot 40 meter hoge stortheuvels ver-
schenen, vol met huishoudelijk afval. De afvalbergen waren oorspronkelijk van de VAM, nu
zijn ze van Essent Milieu. In Hoogeveen is de stadsrand aan het dal komen te liggen. En toch
is het beekdal nog steeds de moeite waard. Met name de Stichting Het Drentse Landschap
heeft zich erover ontfermd en heeft in de negentiger jaren plannen gemaakt om in ieder geval
een deel van het dal weer in haar oude luister te herstellen,

Rijk aan orchideeën

Tot in de zestigerjaren van de 20e eeuw was vooral het middenloopgedeelte een orchideeën-
paradijs. De huidige rijkdom van de Drentsche Aa verbleekt enigszins bij de vroegere weel-
de van het Oude Diep. Met name de grote aantallen van de Harlekijn (Orclùs nnrio) waren
opvallend. Tussen Drijber en Echten groeide deze soort in natte beekdalgraslanden met wat
leem in de bodem. Waarschijnlijk vond Orchis ntorio zijn plekje aan de rand van deze kei-
leemopduikingen, juist op die plaatsen waar vrij mineraalrijk kwelwater aan de oppervlakte
kwam. Deze gradiënten zijn meestal zeer rijk aan bijzondere planten. De aantallen liepen in
de duizenden bloeiende exemplaren perjaar, Na de ontwateringwerkzaamheden en kanalisa-
tie van de beek was bet snel gedaan met Orchis ntorio.
Hetzelfde lot ondergingen de andere soorten van natte graslanden. Brede orchis (Dactyl-
orhiza majalis) en Rietorchis lDacrylorhi,za praeternússa s.l.) en waarschijnlijk ook Vlees-
kleurige orchis (Dactylorhiza. incarnafc)l verdwenen samen met Orchis m.orio. Ook allerlei

I DactylorhizaincarnatuenDacrylorhizaptrLetenniss¿werdentotindezestigerjârennietaltijdvanelkaargescheiden
Daardoor is het niet geheel zeker of mel name Dtclylot hiza inconutta in het dal voorkwam. Gezien de terreingesteld-

heid en het voorkonen van andere plantensoorten uit vegetat¡es waârin deze soort thuishoorl, is het aannemelijk dat zij
hier ook groeide.
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andere bijzondere planten verdwenen als sneeuw voor de zon. Alleen langs slootkanten kon-
den zich hier en daar wat bijzondere planten handhaven. In de omringende heidevelden
groeiden ook tal van bijzondere soorten, waaronder Gevlekte orchts (Dactylorhiza ntaculata
s.l.) en Welriekende nachtorchis (Platanthera bifolia). Door de ontginning van de heide-

velden verdwenen uiteraard ook deze, op enkele uitzonderingen na. Zo konden beide soorten
zich lang handhaven langs slootkanten en in wegbermen. Toch was het daar uiteindelijk ook
gedaan met de rijkdom. Alleen langs het spoor door de Boerenveensche Plassen kon Pla-
tanîhera bifolia zich met moeite handhaven. Door een uitgekiend maaibeheer is deze soort
recent toegenomen tot meer dan 600 jaarlijks bloeiende exemplaren. DactyLorhiza maculata
heeft het lang uitgehouden in de spoolberm, maar is uiteindelijk toch verdwenen. Voor deze

soort kwam het maaibeheer te laat.
Tot slot waren ook enkele bossen rijk aan orchideeën. Met name het Kremboongbos aan de

oostzijde van het beekdal was bekend vanwege de vele exemplaren van de Dennenorchis
(Goodyera repens). Helaas is ook dat geschiedenis. Een groot deel van het bos is gekapt en

ontgonnen tot landbouwglond. Andele vindplaatsen van Goodyera repens konden ondanks
uitgebreid zoeken niet worden teruggevonden. Alleen de Brede wespenorchis (Epipactis hel-
leborine) groeit hier en daar nog in deze bossen. In het beekdal lagen enkele floristisch rijke
bosjes met onder meer Listera ovata.Helaas is deze soort hieruit recent verdwenen.

Langdurig proces vooraf

In 1995 verscheen het rapport 'Nieuwe Kijk op het Oude Diep'. Op basis van inventarisaties
van flora en fauna in heden en verleden bleek het sterk verknipte beekdal nog steeds veel ont-
wikkelingsmogelijkheden te hebben. Kort na het verschijnen van het rapport is gestart met

het opstellen van plannen om het beekdal in zijn oude luister te herstellen. Hierdoor zou een

waardevol nieuw landschap ontstaan: een meanderende beek, orchideeënrijke schraallanden
en broekbossen. Het door de projectgroep ontwikkelde plan bevatte een beeld van de
gewenste ontwikkeling in de drie delen van het dal, de boven-, midden- en benedenloop. Het
herstel van het landschap en het watersysteem werden als uitgangspunt gekozen. Maar ook
duurzame landbouw en recreatie waren belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van

de plannen. In totaal is er in de periode 1995-2000 voor maar liefst bijna 5 miljoen euro aan

plannen in uitvoering genomen.

Ruim baan voor natuurontwikkeling

Om het gebied in zijn oude luister te herstellen is herstel van de waterhuishouding zeer be-

langlijk. Daarom is een gescheiden watersysteem voor de landbouw en de natuur gereali-
seerd. Tot dit plan behoren nieuwe aan- en afvoerleidingen en het weer aankoppelen van de

bovenloop aan de rest van het beekdal. Ook is voorzien in extra waterberging om water-

overlast in Hoogeveen te kunnen bestrijden. De totale uitvoeringskosten voor deze plannen

bedragen bijna 4 miljoen euro. Door de plannen is het in het beekdal mogelijk de waterstand
zo hoog mogelijk te krijgen, waardoor de plannen voor herstel van de natuur realistisch zijn
geworden. Begin 2001 zijn de werkzaamheden gestart. Een deel van de oude beek bij de

Altinghorst is inmiddels hergraven.
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Begin 1998 maakte onderzoeksinstituut IWACO een natuurontwikkelingsplan voor het beek-
dalgedeelte ten zuiden van Drijber, de Zuidmaten. Dit gebied was tot in de zestiger jaren van
de 20e eeuw bekend om zijn grote biodiversiTeit.Zo was een deel van de beekdalgraslanden
beroemd vanwege de uitzonderlijk rijke flora met soorten als Harlekijn (Orchis ntorio) en
Brede orchis (Dactylorhiza majaLis). In de bosjes groeiden tot voor kort bijzondere planten
als Heelkruid (Sanicula europaea), Gulden boterbloem (Ranu.nculus a.uricomus) en Grote
keverorchis (Listera ovata).Van al die bijzondere soorten in bos en grasland was tijdens het
opstellen van het rapport niets meer over. Toch bleek uit de plannen dat herstel van in ieder
geval een deel van die natuurwaarden mogelijk is.
Inmiddels is een deel van de voorstellen uit dit plan al uitgevoerd. Over een traject van bijna
twee kilometer heeft het Oude Diep in 2000 haar oorspronkelijke meanderende loop terug-
gekregen. Een breder winterbed en een tweetal meestromende nevengeulen zorgen voor extra
waterberging. Verdwenen wallen, singels en poelen.zijn hersteld, terwijl er hier en daar
kleine bosjes zijn aangelegd. In het dal van het Oude Diep zijn nogal wat wallen en bosjes
die een rijk assortiment Te zien geven van bijzondere bomen en stluiken, zoals een aantal
rozensoorten en de Fladderiep (Ulmus laevis). De nieuwe houtwallen zijn daarom beplant
met in deze streek inheemse boom- en struiksoorten. Een deel van het beekdal is ontgrond.
De hydrologische aanpassingen die nu zijn uitgevoerd , zolgen voor een grotere kweldruk,
waardoor de kans op herstel van met name floristisch rijke graslanden groot is geworden. Zo
wordt het mogelijk dat Orchis morio ooit terugkeert.
Naast het dal is een deel van de stortheuvels veranderd in een heuvelachtig, groen landschap
met graslanden, bosjes en ."vater. Ook de voormalige landbouwgronden tussen stortheuvels

Het herstelde beekdal van het Oude Diep, mei2OO2. Foto Hans Dekker
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en beekdal zijn ondel handen genomen. Hier en daar is de met meststoffen vervuilde boven-
grond verwijdeld om de natuur de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij zijn
waterpartijen en pioniervegetaties ontstaan met tal van bijzondere plantensoorten. Op de top
van de heuvel is een futuristisch ogend bezoekerscentrum gebouwd.Als een UFO 'from outer
space'staat het metalen bouwwerk te glanzen in de zon. In het centrum is veel aandacht
besteed aan het herstel van het landschap.
Met de ontwikkeling van natuur in de Zuidmaten alleen is het Oude Diep niet hersteld. Meer
stroomafwaarts liggen nog grote kansen voor het ontwikkelen van een vochtig beekdal met
veel ruimte voor planten en dieren. In de Pesselma is 24 ha aangemerkt als waterberging.
Hier kan de natuur zich weel ontwikkelen. Tevens hopen natuurbeschermers in de afì'on-
dingsfase nog meer natuur te ontwikkelen, Daardoor zal het mogelijk zijn om de overgang
van het beekdal naar de heide van de Boerenveensche plassen weer te herstellen. Nog steeds
groeien hier in een berm bijzondere plantensoorten zoals Valkruid (Arnica ntontana) en
Welriekende nachtorchis (Platanthera biþlía). De zaden van deze soorten kunnen de basis
vormen voor de ontwikkeling van sooltenrijke heischrale graslanden in dit overgangsgebied.

Eerste resultaten zichtbaar

Uiteraard zal er nog heel wat water door het Oude Diep moeten stromen voordat het beekdal
en zijn omgeving weer de rijkdom van vroeger Íe zien zal geven. Toch zijn de eerste resul-
taten bemoedigend. In het beekdal komen al heel wat plantensoorten voor die behoren bij
natte graslanden. Orchideeën zitten daar nog niet tussen. Gelukkig hebben zich wel orchi-
deeën gevestigd in de gebieden in de directe omgeving van het beekdal, zodat vestiging in de
graslanden een kwestie van tijd is. Meest opvallende voorbeeld is de nieuwe populatie van
Dactylorhiza praetennissn slbsp. preatennissr¿ en strbsp. junfuIis in het gebied tussen de
stortheuvels en het beekdal. In dit heringerichte natuurgebied bloeiden ln 2OO2 tientallen
planten. Ook bloeide er een exemplaar van Dactylorhiza nnculata. Duidelijk een teken dat
het natuurherstelproject snel resultaat kan bieden.
In de Boerenveensche Plassen is Het Drentse Landschap al jaren bezig met natuurherstel. Dit
gebied op de flank van het beekdal is een schoolvoorbeeld van een nat heideveld met grote
vennen. In 2000 zijn hier de eerste exemplaren gevonden van DactyLorhiza praeternùssa..
Platanthera bifoliakomt nog steeds voor langs de spoorlijn door het heideveld. Het wachten
is op uitbreiding in het heideveld.
Geen orchidee ,maar zeerbijzonder, is Arnlca montana. Deze soolt groeit nog langs de spoor-
lijn. In 2002 is een experiment gestart met de helint¡oductie ervan in het heideveld. Hiertoe
zijnzaden gewonnen langs de spoorlijn. Deze zijn opgekweekt en in zorgvuldig geselecteer-
de gebieden binnen het heideveld geplant. Daalvoor zijn stukjes geplagd en zijn deze delen
onttrokken aan de begrazing. Dichterbij Hoogeveen zijn in het stroomgebied van het Oude
Diep een aantal populaties van Dactylorhiza praetermisscL (4) ontstaan, evenals van
Dacrylorhiza majalis (2), Dactylorhiza maculata (2) en van Epipactis helleborine (3). Door
secuur behee¡ kunnen deze populaties zich uitbleiden en kunnen zich nog nieuwe vestigen.

Al met al zijn er heel wat plannen gemaakt om het Oude Diep weer een meer natuurlijk
karakter te geven. DaaLvoor is samenwerking met heel wat paltijen vereist. Geduld is daarbij
een belangrijke eigenschap. Ook zijn er vele honderdduizenden euro's mee gemoeid, onder
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andere uit Europese fondsen. A1 met al is er in korte tijd toch al veel bereikt. Het heringe-
richte beekdal van de Zuidmaten en de landschappelijke inpassing van de stoftheuvels in hun

omgeving vormen nu reeds een schitterend voorbeeld van geslaagde natuurontwikkeling op

basis van goede samenwerking. In de randzones groeien nu reeds vijf orchideeënsoorten. Met
een beetje geluk dienen de eerste planten zich binnenkort ook in het beekdal aan.

Hans Dekker
Mortonhof 42
7908 AP Hoogeveen

Kleurenfoto's: pagina 48
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EEN ORCHIDEBÌiNSEIZOEN IN HET OERBOS VAN
BIAI owIEZn, polnN

AANGEVULD MET V/AARNEMINGEN ELDERS IN NOORD-OOST POLEN
EN IN HET TAIRA-MASSIEF

Frank VERHART

Samenvatting

In de periode van 29 apr\l tot en met 27 jtrli 2OO2 (13 weken) verbleef de auteur in Polen. De
eerste 1l weken in BialowieZa, dat bekend is vanwege het nabijgelegen "laaglandoerbos".
Gedurende het "orchideeënseizoen" zijn rond Bialowie2a 12 soorten aangetroffen op bijna
200 plaatsen. Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Epipactis helleborine en Neotîia
nidus-avis bleken naar aantal exemplaren en aantal groeiplaatsen het meest talrijk. De extre-
me zeldzaamheden Cypripediunt calceolus en Epipogium aphyllum zijn rond BialowieZa
niet teruggevonden. Het is een boeiend studiegebied, omdat het uitgestrekte natuurlijke bio-
topen biedt, waarin een aantal orchideeën in natuurlijke dichtheden voorkomen. Andere soor-

ten worden er juist sterk beihvloed door menselijke activiteiten als bosbouw en ontwikkelin-
gen in de landbouw. Nabij Bialowie2a is een Populieren-plantage bezocht waar Platanthera
bíþlia en Epipactis atrorubens x helleborine in ongekende dichtheden voorkomen (tot 400
planten per25m2).
In het noordoosten van Polen werd voorts een bezoek gebracht aan:

- het Rospuda-beekdal, waar circa 40Va van de Poolse orchideeënsoorten voorkomt;
- het bos van Augustow en Nationaal Park Wigry, waar enkele populaties van Neottianthe

cucullata voorkomen;
- het Landschapspark van Suwalki.
In het zuiden van Polen is een vijfdaags bezoek gebracht aan het Nationale Park van de Tatra,
waar, vanuit Pools en Europees perspectief gezien, zeldzaamheden als Chamorcltis alpina,
Cypripeditutt calceolus, Epipogiunt aphyllum en Malaxis monophyllos zijn waargeomen.
BialowieZa, het Rospuda-beekdal, het kanaal van Augustow en Nationaal Park Wigry zijn
eerder bezocht in juli 200 I .

Het artikel geeft een beschrijving van de in 2001 en 2002bezochte gebieden en de orchideeën
die daar zijn aangetroffen. In totaal waren dat 30 soorten (Tabel 1), ofwel2l3 van de Poolse
orchideeënsoorten.

Summary

From April 29th lp to July 27th, 2002 (13 weeks) the author stayed in Poland. During the
first l1 weeks he resided in BialowieZa, which is known for its lowland primeval forest,
situated near the village. During the "orchid season" 12 orchid species were spotted at almost
200 localities around Bialowreía. Dactylorhiza fuchsii , Dacrylorhiza majalis, Epipactis lrcl-
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BOS VAN BIALOWIEZA

Het bosgebied rondom Bialowie2a geniet een toenemende belangstelling van lieftrebbers
van uitgestrekte, ongestoorde en nagenoeg onaangetaste natuurbossen. Een deel van het ge-

bied, waar door de mens vrijwel niet is ingegrepen, wordt wel oerbos genoemd. Van groot
belang is dat dit deel zelfs het laatst nog overgebleven oerbos in het Europees laagland is.
Mede daardoor wordt het bos wel gezien als voorbeeld van hoe onaangetast bos er in delen
van Nederland ongeveer uitgezien heeft. Temidden van dit bos van BialowieZa bevindt zich
het dorp BialowieZa met circa 2.500 inwoners. Het ligt ongeveer 180 km ten oosten van
Warschau. Hajnowka, op 20 km, is met haar 25.000 inwoners de meest nabije plaats van gro-
tere omvang.

Het dorp Bialowieia
Op de plaats van het huidige Bialowie2a werd rond 1695 een jachtslot gebouwd voor de
Litouwse hertogen. Het personeel, bestaande uit bosbouwers en boswachters, was gehuisvest

rondom het slot. Vóór 1800 is circa 1.400 hectare oorspronkelijk bos rondom Bialowie2a
gekapt en vervolgens in gebruik genomen voor land- en weidebouw. Dit gebied staat bekend
a1s "Polana Bialowieska" ofwel de vlakte van Bialowie2a. Het dorp is, zoals zovele dorpjes
in deze streek, opgezet als lintdorp. Evenwijdig aan de hoofdweg door BialowieZa ligt een

tweede weg met lintbebouwing die stamt uit de jaren '20 van de vorige eeuw.
Tegenwoordig is de werkgelegenheid verdeeld over bosbouw, wetenschappelijk onderzoek
(in het bos), toerisme en administratieve banen in het stadje Hajnowka.

Klimaat en vegetatie van Bialowie2a
Het bosgebied rondom BialowieZa beslaat een oppervlakte van 137.000 hectare, waarvan
bijna de helft in Polen ligt en het overige deel in Wit-Rusland. Bijna 9O7o van deze opper-
vlakte is daadwerkelijk bebost. Delen met lagere begroeiing zijn landbouwenclaves, kap-
vlaktes, maar ook van nature open terreinen en uiteraard wegen en bebouwing. Het bos ligt
in de vlakte van Bielsk-Podlaskie, die deel uitmaakt van het uitgestrekte West-Russische
laagland. Het bos ligt in een overgangsgebied van de atlantische klimaatzone in het westen,
waarin ook Nede¡land ligt, en de boreaal-continentale klimaatzone. Deze overgangssituatie
draagt bij aan de grote natuurlijke variatie en soortenrijkdom in het bos van BialowieZa.
Zowel Eiken-Linden-Haagbeukenbossen, kenmerkend voor gematigde klimaten, als Fijn-
spanen-Grove dennenbossen, kenmerkend voor boreale en bergklimaten, komen op grote

schaal voor. De winters zijn hier streng. Er ligt jaarlijks gemiddeld 92 dagen sneeuw. Door-
dat de bodem weinig doollatend is en reliëf vrijwel ontbreekt, kan smeltwater vaak niet mak-
kelijk wegstromen. Een belangrijk type bos dat onder deze omstandigheden goed groeit is het
natte Elzen-Essenbos (Faliíski, 1986).
Een belangrijk verschil met het Nederlandse bos is het ontbreken van de Beuk, die hier ver-
vangen wordt door de Haagbeuk. Het meest voorkomende bostype rond BialowieZa is het
Eiken-Linden-Haagbeukenbos. De bodem, de samenstelling van de bomen en struiken en de
grote en gevarieerde rijkdom van de ondergroei zijn enigszins vergelijkbaar met de rijkste
bossen in Nederland, met name de Wintereiken-Haagbeukenbossen op de hellingen in Ztid-
Limburg. Beide gebieden liggen plantgeografisch in Midden-Europa, terwijl overig Neder-
land tot West-Europa wordt gerekend (Van der Meiden, 1996). De voor Zuid-Limburg zo

kenmerkende Orcåls-soorten ontbreken in en rond Bialowie2a echter volledig.
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Geschiedenis van het bos
Oorspronkelijk sloot het bos van BialowieZa ovetal aan op andere boscomplexen, die echter
in de laatste eeuwen grotendeels werden gekapt ten behoeve van landbouwkundig gebruik.
Vanaf 1400 was het bos in handen van onder andere Litouwse en Mazurische machthebbers.
Later bezaten Litouwse hertogen en Poolse koningen luxe jachtverblijven in het dorp, waar
overigens alleen boswachters en bewakers in dienst van de machthebbers mochten wonen,
Tot in de l8de eeuw was het onaangetaste bos daardoor prima beschermd, hoewel oeros, wild
paard en bruine beer uitstierven. Later volgden tal van aantastingen, zoals de stichting van
dorpen, de aanleg van een zeer uitgebreid padennet, ontbossing, oorlogen in de 19e eeuw, uit-
zetting van enorme hoeveelheden jachtwild en de aanleg van spoorlijnen. WO I had grote
gevolgen. De Duitse bezetter pleegde roofbouw op het bosbestand, legde meer dan honderd
kilometer smalspoorlijn aan en roeide de wisent in zijn laatste Europese leefgebied vrijwel
uit. In 1921 werd een 4.700 ha gloot Nationaal Park BialowieZa opgericht. In de overige
50.000 hectare bos werd houtkap toegestaan, hetgeen tot op de dag van vandaag leidt tot het
verdwijnen van de plaatselijk nog bewaarde kenmerken van een oerbos (Faliúski, 1986).

Huidige status van bescherming en (eco-)toerisme
Tegenwoordig is het hele Witrussische deel van BialowieZa beschermd als Nationaal Park.
Het Poolse Nationale Park is in 1983 vergroot met een bufferzone van enkele honderden hec-
tare, bestaande uit voormalige landbouwgronden waarin ook Dactylorhiza majalis voorkomt.
Tot 1983 vond landbouw plaats direct aansluitend aan het "ongerepte" oerbos. In 1996 is het
Nationale Park vergroot naar 10.500 ha. Dit gebied is slechts gedeeltelijk vrij toegankelijk.
Het werkelijke oerbos is een strikt reservaat, dat bezoekers alleen onder begeleiding van een
gids mogen bezoeken. Het voorkomen van orchideeën in dit strikte reservaat is dan ook tij-
dens terreinbezoek beperkt nagegaan.
Buiten het Nationale Park is er een twintigtal reservaten en circa 40.000 hectare onbeschermd
bos dat wordt geëxploiteerd voor houtproductie (zie Figuur 2).
Ecotoerisme kan een belangrijke impuls zijn om het overige bos een beschermde status te
doen verkrijgen. Het aantal toeristen is de afgelopen 10 jaar enorm toegenomen naar ruim
100.000 per jaar, maar naar mijn indruk wordt onvoldoende actie ondernomen om dit in
goede banen te leiden. Er is een wildgroei waar te nemen aan pensions en - sinds korl - gro-
tere hotels die het plattelandskarakter van het dorp helaas zeer sterk aantasten.

Orchideeën in en rond Bialowieia
Sokolowski (1995) geeft, op basis van literatuurstudie en vegetatiekarteringen gedurende
ruim 30jaar, aan dat 28 soorten orchideeën zijn gevonden rond BialowieZa, waarvan er l3
waarschijnlijk niet of niet meer in het Poolse deel zijn aan te treffen.
Uit het werk van Sokolowski blijkt dat vier soorten, namelijk Coeloglossum viride,
Corallorhiza \rifida, Dactylorhiza baLtica en Herminium monorchis alleen in het Witrus-
sische deel van het bos voorkomen. Drie soorten zijn uitgestorven: Gymnadenia odora-
tissinu, Hantmarbya paludosa en Orchis militaris.Yan Hammarbya paludosa zijn alleen
waarnemingen bekend uit de 19e eeuw, Gynmadenia conopsea is slechts éénmaal gevonden
in 1963 , ferwrjl Neottianîhe cucullata de laatste l0 jaar niet meer gezien is (WA). Yan Cepha-
lanthera longifolia en Liparis loeselii is de waarneming twijfelachtig en de locatie onbekend.
Dactylorhiza maculata wordt genoemd voor meer dan 100 locaties. Altijd of in ieder geval
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vrijwel altijd gaat het volgens mij om Dactylorhizctfuchsii,die lange tijd niet werd onder-
scheiden (WA).
In het landbouwgebied ten vr'esten van BialowieZa zijn in het ver'leden nog Dactylorhiza
trau.nsteineri en loi 1972 Orchís coriophora aangetroffen. Voor de Wantsenorchis betreft het
de laatste groeiplaats in geheel Polen. Door ontwatering en vermesting is die verloren gegaan
(mondelinge mededeling Faliúski, 2002).
Van de 15 huidig voorkomende soorten zijn er 13 algemeen tof zeeÍ zeldzaam en jaallijks
aanwezig. Deze soorten zijn, met uitzondering van Epípactis ¡ta.lustris, alle aangetroffen (zie
Tabel l). Twee soorten zijn extreem zeldzaam. Van de als uitgestorven beschouwde Cy,prl-
pedíum calceolus zijn enkele jaren geleden vegetatieve exemplaren gevonden (WÃ). Epipo-
gium aphyllunr is in I 996, na afwezigheid van ruim I 00 jaar, op twee plaatsen teruggevonden
door Nederlandse floristen (WA).
Het menselijk ingrijpen in het bos van Bialowie2a heeft een grote invloed op de verspreidilg
van orchideeën. Houtkap treft met name niet door mij aangetroffen zeldzaamheden: Cypri-
pediunt. caLceolus, Epipogiunr aphyllum en Neoftianthe cucttlkûa. Een aantal soorten, met
name Epipacris helleborine, Epipacris cttrorubens, Epipactis atrorubens xhelleborine, Neot-
tia niclLts-avis, Lislera ovata en Cephalantltera rubra, worden voor:namelijk in bermen van
paden en de taluds van wegen en (smal-) spoorlijnen aangetroffen. Dactylorhiza majalis en

Dactylorhiza incarnata zi.jn vooral in beheerde en verruigde hooilanden gevonden.

Wolka Terechowska
In het voorland van BialowieZa, nabij Wolka Terechowska, bevinden zich enorme populaties
van Epipactis atrorubens x helleborine en Platanthera bfolia in een aangeplant
Populierenbos van de kloon Populus hybritkt "275" .De explosieve ontwikkeling van de aan-

tallen orchideeën wordt hier gemonitord sinds 1988 (Adamowski, 1999).

ROSPUDA-BEEKDAL

Ten noordwesten van Augustow stroomt de Rospuda. Ten opzichte van Bialowie2a ligt deze
smalle rivier', net als het bos van Augustow en het Nationale Park Wigry, een kleine 200 km
noordelijker. Landschappelijk, ecohydlologisch en flolistisch is het beekdal tussen het Ros-
puda-meer en Chodorki (nabij Dowspuda) het meest waardevol. Het dal is hier vrijwel vlak
en 10 tot 20 meter ingesneden in het omliggende, zwak golvende terrein, dat uit enkele dui-
zenden hectare gevarieerde naaldbossen bestaat, Waardevolle biotopen zijn onder andere
Riet- en Zeggemoelassen, naald- en Berkenbossen op laagveen en vrij open hellingbossen
met zuidelijke expositie. In het beekdal komen 33 in Polen beschermde planten voor'
(Sokolowski, 1988/a). Het gebied is verder geheel onbewoond en de beide oevers van het
rivieltje worden slechts door twee kleine bluggen verbonden. Een in 1988 voorgenomen
integrale beschelming als reservaat kwam niet tot stand van\¡/ege een sterk versnipperd
grondbezit.
Uit het Rospudabeekdal is een twintigtal orchideeën bekend, ofwel liefst 4OVa van de in
Polen bekende soorten (Sokolowski, 1988/a). Vijf ervan zijn Poolse rode lijst-soorten. Door
mij werden in één dag tijd 16 soorten waargenomen (Tabel 1), waaronder Dactylorlti4t trot,nt-
steineri s.l. en de niet door Sokolowski genoemde Platanthera bfolia. Herminiunt
nnnorchis heeft er tegenwoordig zijn enige standplaats in geheel Polen. Er is een opvallen-
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de overeenkomst met de orchideeënflora van Schiermonnikoog (Dekker, 7992); tien soorten
komen in beide gebieden voor. Een verklaring hiervoor is de beschikbaarheid van kalkrijk,
mineraalhoudend water.
Het beekdal dreigt ernstig te worden aangetast door de vrijwel zekere aanleg van de "Via
Baltica". Het betreft een door de EU medegefinancierde snelweg tussen Warschau en Vilnius.
Het project is ecologisch gezien uitermate te betreuren, aangezien de weg het dal gaat door-
snijden, waardool de rust verdwijnt en de waterhuishouding wordt aangetast in dit zo goed
geïsoleerde, onbekende en desolate gebied. De impact ervan op de Honingorchis kan vernie-
tigend zijn.

BOS VANAUGUSTOW

Tussen het stadje Augustow en de grens met Litouwen en Wit-Rusland ligt een uitgestrekt en
voor het overgrote deel onbeschermd bosgebied van ruim 60.000 hectare. In hoofdzaak
komen hier boreale naaldbossen voor. Voor de loofbossen, die rond Bialowie2a nog een be-
langrijk deel van het bos vormen, is het klimaat in deze uithoek van Polen te streng.
Mijn vondst van orchideeën in dit gebied is beperkt tot het kanaal van Augustow, waar een

belangrijke populatie van Neottianthe cucullata voorkomt. Hier trof ik begin augustus 2001

vier soorten orchideeên en één hybride aan (zie Tabel l).

NÄTIONAAL PARK WIGRY

Het Nationale Park Wigry (Wigierski Park Narodowy) sluit direct aan op het zuidelijker ge-
legen bos van Augustow. Het ligt even ten zuidoosten van het stadje Suwalki en op zo'n 30
km van de grens met Litouwen. Het is opgericht in 1989 en tweederde van het 15.000 hec-
tare grote gebied bestaat uit bos, vr'aarvan het leeuwendeel boreaal naaldbos is. Eenvijfde van
het gebied, waaronder het circa 2.200 heclare grote Wigry-meer, bestaat uit water of laag-
veen. Het gebied is grotendeels glooiend. De hoogteverschillen zijn geschapen tijdens de
laatste ijstijdperiode, het pleistoceen.
Binnen de grenzen van het Nationale Park komen of kwamen in ieder geval l6 soor1en or-
chideeën voor (Sokolowski, 1988/b), waaronder vijf Poolse rode lijst-soorten'. Cypripediunt
calceolus, Hamm.arbya paLudosa, Liparis loeselii., Malaxis monophyllos en Neotl.ianthe cu.-

cullata. NaasT Neottianthe cucullata trof ik begin augustus 2001 tijdens een dagwandeling
door het gebied alléén nog Goodyera repens aan. Deze soort is naar aantal groeiplaatsen de

meest voorkomende orchidee van het gebied (Sokolowski, 1988/b). De twee volgende dagen

van het bezoek aan het Wigry-meer boden geen kansen orchideeën waar te nemen. Die dagen

verkende ik het meer per kano.

SU\ryALKI LANDSCHAPSPARK

De Poolse landschapsparken hebben een functie die min of meer vergelijkbaar is met die van
de Nederlandse Nationale Landschappen (zoals het Mergelland in Limburg) of de Franse
regionale parken (zoals het Parc Naturel Regional du Vercors), namelijk het beschermen van
een waardevol landschap, waarbij de economische ontwikkeling voornamelijk bestaat uit het
bevorderen van het toerisme en de landbouw. Het Landschapspark van Suwalki (Suwalki
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Park Krajobrazowy) ligt ten noordwesten van het gelijknamige stadje. Karakteristiek voor dit
gebied en de omgeving ervan zijn sterke glooiingen in de vorm van bulten en heuvelranden
met een vrij steile helling en een hoogteverschil dat meestal niet groter is dan 20 tot 30 meter
(morenen). Deze glooiingen zijn gevormd in de laatste ijstijd. In het uitermate dun bevolkte
gebied, dat ruim 8.000 hectare groot is, ligt het diepste meer van Polen.
Het gebied is van belang voor de zeldzame Dactylorhiza baltica en de daaraan ver',vante en
niet door Buttler onderscheiden Dactylorhiza ruthei (Zalac &. Zajac,2007). Deze werden -
onder frisse en natte weersomstandigheden - niet aangetroffen, maar wel werd in het gebied
de enige populatie van Dactylorhiza maculata van het gehele verblijf in Polen gevonden.

NATIONAAL PARK TATRA

Het Nationale Park van het Tatra-gebergte ligt op grotere afstand van de hiervoor besproken
gebieden. Zo'n 100 kilometer ten zuiden van de prestigieuze universiteitsstad Kraków ligt dit
kalkrijke hooggebergte dat de grens met Slowakije overschrijdt. Het is het enige gebied in
Polen met alpiene vegetaties, die voornamelijk tussen 1.800 en 2.250 m voorkomen. Er
komen dan ook vrij veel endemische plantensoorten voor en soorten die hier in van andere
Europese hooggebergten geïsoleerde populaties groeien. Het gebergte wordt bewandeld door
talloze Polen, voor wie de Giewont (1.894 m) de favoriete top is. Vanwege de hoge recre-
atiedruk, met name rond het stadje Zakopane, is er een we¡eld van verschil met de uitge-
strektheid en schijnbare verlatenheid van de hiervoor genoemde gebieden.
In het Poolse deel van het Tatragebergte zijn tot dusver 28 orchideeënsoorten vastgesteld
(Zajac & Zajac,2ÛOl), waaronder twee soorten die in Polen tot dit gebied beperkt zijn:
Chamorchis alpina en Gymnadenia odoratissima. Epipactis leptochila en Ophrys insectifera
hçbben buiten de Tatra in Polen slechts weinig standplaatsen (KaZmierczakowa &Zarzycki,
2001). Enkele keren waagde ik het enkele stappen buiten de officiële toeristenpaden te doen,
waarop een geldstraf van 5.000 Zloties zou staan. Om de zeldzaamheden Cyprípedium caL-

ceoLus en Ophrys insectifura te kunnen vinden trotseerde ik in gezelschap van onder meer de

heer Wielicki op blote voeten de ijskoude bergbeek in de Chocholowska vallei, waarvan het
water kniehoog reikte.

ORCHIDEEEN

Orchideeën werden in en rond het bos van BialowieZa waargenomen tijdens talrijke tochten
te voet of per fiets. Het uiterste noordoosten en noordwesten van het bosareaal zijn daarbij
duidelijk minder intensief bekeken (zie Figuur 3). Fietstochten naar deze uithoeken besloe-
gen zo'n 80 à 90 kilometer. Meestal volgde ik daarbij de betere bospaden, omdat andere
wegen en paden vaak doodlopen. Op ogenschijnlijk interessante plaatsen is ook in het bos

rondgekeken. Deels zijn de waarnemingen onder werktijd gedaan, wanneer het mogelijk was
dit te combineren met ander werk. De overige gebieden werden te voet, per fiets of per auto
aangedaan, Het Tatra-gebergte is slechts te voet toegankelijk. Van iedere gevonden soort wor-
den op basis van eigen waarneming en het werk van Sokolowski (1988/a, 1995) per gebied
de zeldzaamheid, de standplaatsen en eventuele bijzonderheden genoemd.
De gebieden zijn als volgt afgekort: BIA - Bos van Bialowie2a, ROS - Rospuda-beekdal,
AUG - Bos van Augustow, WIG - Nationaal Park Wigry, SUW - Suwalki Landschapspark,
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TAI - Nationaal Park Tatra. De afkorting RL betekent dat het een Poolse Rode Lijst-soort
betreft.

C e ph al.anth e ra r ubra (RL)
BIA (Figuur 16) -Het Rood bosvogeltje is een minder algemene orchidee in BialowieZa. De
populaties hebben een bescheiden omvang van maximaal circa 20 en meestal slechts een of
enkele exemplaren. Meestal staat het in het talud van zandwegen en (smal-) spoor of in di-
rect daaraan grenzend bos, maar soms ook in zeer lage aantallen in Eiken-Linden-Haag-
beukenbos, een natuurlijke standplaats. De grootste aangetroffen populatie stond op een

plaats waar enkele jaren geleden een groep bomen was gekapt ("gap"). Het was zeer aardtg
om het Rood bosvogeltje aan te treffen omringd door vier Lathyrussoorten: Voorjaarsla-
thyrus, Veldlathyrus, Zwarte lathyrus en Boslathyrus. De soort is in Polen sterk achteruit-
gegaan en heeft buiten BialowieZa alleen rond de stedelijke regio Katowice-Kraków een gro-
ter aaneengesloten areaal (Kaimierczakow a & Zarzy cki, 200 I ).

Chamorchis alpina (RL)
TAT - Zeldzaam met 23 bekende populaties, die maximaal enkele tientallen exemplaren
omvatten. De Dwergorchis wordt aangetroffen tussen 1.370 m en 1.920 m hoogte (Piekos-
Mirkowa et al., 2001). Dit is duidelijk lager dan in het Alpengebied (Delforge ,1994). Tijdens
het bezoek werden drie populaties in volle bloei gevonden. Daarvan zijn er twee niet vermeld
in het artikel van Piekos-Mirkowa et a1., dat alle bekende populaties in de Tatra opsomt. Eén
nieuwe populatie betrof twee exemplaren op een zeer steile, stenige westhelling. Op het
Czerwony Wierch-massief trof ik een bekende populatie langs een gemarkeerd pad nabij
Chudia Turnia; één van de weinige populaties nabij voor toeristen opengestelde paden. Hier
telde ik in ieder geval 9 I bloeiwijzen (of rozetten) verdeeld over 37 clusters van planten, Eén

cluster telde liefst 18 bloeiwijzen en vormde zo een kleine vuist van ontelba¡e donkergroene
lancetvormige blaadjes met vele geelgroene bloempjes. Circa honderd meter vân de genoem-

de plek trof ik een andere, niet bekende populatie, bestaande uit minimaal 47 bloeiwijzen
verdeeld over 12 clusters van planten. Enkele opvallende begeleidende soorten waren
Coeloglossunt vi.ride, Pseudorchis albida, Gymnadenia conopsea, Bergden (Pinus mugo),
Zilverwortel (Dryas octopetaLa), Alpenhokjespeul (AstragaLus aLpinus), Grote wilde thym
(T hy mu s p ul e g i o ide s) en Edelweiss (Le o nt o p o diu nt alp i n um) .

Coeloglossum víríde
TAT -Yrij algemeen, voornamelijk in open bos, langs bosranden en in alpiene weiden. De
soort stond tijdens het bezoek op grotere hoogte nog in bloei. In de Koscieliska-vallei bloei-
de hij nog in een zone van enkele meters tussen de frisse bergbeek en het erlangs lopende
grindpad. Aan de andere kant van het pad waren de planten a1 uitgebloeid. De bergbeek
tempert hier dan ook overduidelijk het lokale klimaat.

Corøllorhiza trifida
7l4I- Hoewel Koraalwortel volgens Piekos-Mirkowa (2001) niet al te ze\dzaam zou zijn, trof
ik de soort slechts op één dag aan in de Koscieliska-vallei en de aansluitende Tomanowa-val-
lei, steeds met slechts enkele exemplaren die zeker enkele weken tevoren vrucht hadden
gezet.
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C y p r ip e di u m c alc e olus (P.L)
ROS - Zeldzaam, meestal met 3 tot 5 exemplaren (Sokolowksi, 1988/a). Beide vondsten
betroffen standplaatsen onderaan de steilrand van het beekdal; een smalle overgangszone van
droog zand naar vochtig veen. De grootste aangetroffen populatie omvatte circa 60 exempla-
ren met in de nabijheid onder andere Epipactis ltelleborine en Dactylorhiza firchsii.
TAT - Yrij zeldzaam in 11 populaties tot circa 200 exemplaren (Piekos-Mirkowa, 2001).
Aangetroffen met zeven uitgebloeide exemplaren op een zeer steile kalkgraslandhelling bij
Siwianski Turnie.

Dactylorhíza fuchsii
BIA (Figuur 4) -De Bosorchis is een van de algemeenste orchideeen in het bos. De groei-
plaatsen zijn vaak rijk bezet. De soort staat zolvel in het bos als langs de paden. Meestal staat
ze in een gemengde zone waar droger bos overgaat in vochtig bos met veel Zwarte els of
Fijnspar. In het reservaat Wysokie Bagno is een populatie die vermoedelijk uit meer dan dui-
zend exemplaren bestaat nader bekeken. Een deel van de planten groeit op hoogveen
begroeid met Fijnspar, Grove den en Berk. Een ander deel groeit op het talud van een bospad
dat het zeer natte bos doorsnijdt. Het bospad ligt één meter hoger dan het bos en vormde
voorheen het bed van een smalspoorlijn. Bloeiende planten bleken in het bos gemiddeld circa
2 cm groter te zijn en gemiddeld een2) cm langer langste blad te hebben dan de planten
langs de paden. Een verklaring voor het verschil in bladlengte is de beperkte lichtinval in het
vrij donkere bos op veen. Opvallend is dat vegetatieve planten een gemiddeld iets langer
langste blad hebben dan bloeiende planten. Bloeiende planten hebben anderzijds veel meer
bladeren en daardoor een groter bladoppervlak.
ROS - Zeldzaam, zeer plaatselijk algemeen; vochtige tot natte naald- en loofbossen op laag-

AUG - Enkele uitgebloeide exemplaren nabij het kanaal van Augustow.
SUW - Enkele exemplalen in Elzenbroekbos.

D ac ty lorhiza in c ar nata
BIA (Figuur 8) - De Vleeskleurige orchis is vrij zeldzaam. Ze is voornamelijk in hooilanden
rondom Bialowie2a gevonden. Op alle plaatsen was ook Dacglorhiza majalis aanwezig. De
soort heeft een duidelijke voorkeur voor de meest natte delen van de hooilanden, waa¡ onder
andere Moeraszeggen (Carex spec.), Moerasspirea (Filipendula ulnnria), Adderwortel
(Polygonum bisrorîa) en Distel (Cirsiutn spec.) voorkomen. Ze s|aat in de eerste week van
juni in volle bloei; duidelijk later dan de Meiorchis. Op de groeiplaats ten westen van Bia-
lowiein staat een tiental forse planten. De maximale hoogte is liefst 85 centimeter! Eén plant
had een 1,5 centimeter dikke stengel en een ruim 20 centimeter lange bloeiaar. Een vreemde
vondst betrof drie exemplaren, vergezeld van één Dactyl.orhiza nnjalis, op een zeer kleine
open plek in vochtig Eiken-Linden-Haagbeukenbos ten westen van Budy.
ROS - Vrij algemeen; in natte beekbegeleidende vegetatie met Waterdrieblad en Varens,
langs natte paden en in moerasvegetatie met jonge Berken; vaak met Epipactis paLuslris. De
planten staan meestal verspreid in vrij lage aantallen.

Døctylorhiza maculata
SUW - De Gevlekte orchis is slechts éénmaal waargenomen in een nat hooiland ten zuiden
van Wodzilki.
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Dactylorhiza majalís
BIA (Figuur 5) - De Meiorchis is één van de meest voorkomende orchideeën, hoewel dit in de
verspreidingskaaft niet heel duidelijk naar voren komt. Eén velklaling is dat deze soort buiten
de bloeitijd vrij moeilijk vr'aar te nemen blijkt te zijn. Ook laat het kaartje overduidelijk zien dat
hij niet in bos thuishoort, terwijl dat het leeuwendeel van het gebied bedekt. In weiden, hooi-
landen, verlaten hooilanden en minder natte delen van open moerassen is de soort echter alge-
meen. Hij maakt vaak deel uit van weiden in de reguliere landbouw. De extensivering ervan en

de overschakeling van akker'- naal weidebouw, die kenmerkend is voor grote delen van
Midden- en Oost-Eulopa, heeft rond Bialowiein meer impact dan elders. In Bialowie2a lonkt
het (eco-)toelisme en dat blijkt voor velen lonender dan de kwijnende landbouw.
De eerste stap die de vroegere forse toename van de Meiorchis mogelijk maakte was de over-
stap van zeer kleinschalige landbouw, met percelen die vaak niet breder waren dan een tien-
tal meters, naal glootschaliger landbouw begin jaren '70.
Mijn indruk is dat de soort hier wel zal gaan afnemen doordat het landbouwkundig ingrijpen
te extensief wordt; jaallijks hooien is op tal van plaatsen niet meer noodzakelijk vanwege de
sterk klimpende veestapel. Een deel van de groeiplaatsen bestaat uit ven'uigde hooilanden die
de laatste jaren niet zijn beheerd. Op deze tereinen lijkt Dactylorhiza nnjalis een andere
overlevingsstlategie te kiezen. Hier vermeerdert de plant zich vaak vegetatief en groeit ze in
groepjes van drie tot vijf planten. Bebossing bedreigt sommige populaties; de soort is op
enkele plaatsen tussen jonge aanplant van Grove den en Fijnspar gevonden.
In veryelijking met Dactylorhiza incarnata staat de Meiolchis meestal op minder uitge-
sproken natte plaatsen. Daar waat hij wél in drassige graslanden groeit is ze fors, tot circa 60
cm hoog. Zeer rijk aan individuen is de soort ten zuiden van Podolany en Hajnowka (reser-
vaat Gornianskie Laki).

D actylorhiza ochrole uca (RL)
ROS - De Roomgele orchis is in Polen tegenwoor:dig beperkt tot het oosten van het land
(KaZmielczakowa,Zarzycki,200l). Sokolowski (1988/a) noemt voor het Rospuda-beekdal
meerdere standplaatsen. Ik trof de soort met enkele tientallen aan op laagveen, gedomineerd
door'Waterdrieblad en Varen, op plaatsen waar verspreid ook jonge Berken voorkomen. Hij
bloeit vrijwel gelijk of zelfs iets eerder dan Dactylorhiaa incarnata. Verder komen op de
betreffende plaats E¡tipactis palustris en Liparis loeselii voo¡.

Dactylorhiza traunsteinerí s.l. (RL)
ROS - In het Rospuda-beekdal werden twee merkwaardige Handekensk¡uiden aangetroffen.
Beide planten vertoonden kenmerken van Dactylorhiza russowi, die valt onder de
Traunsteineri-groep. Deze soort is echter niet bekend van het gebted (Zajac &.Zajac,200l).
De planten hadden een slanke, ar:mbloemige, fragiel ogende bloeiwijze met lichtroze bloemp-
jes en lancetvormige bladen, waarvan de bovenste helft aan de voorkant van kleine vlekjes
was voorzien. Ze stonden eind juni in volle bloei,

Dactylorhiza incantata x majalís
BIA (Figuur 7) - Gezien het massale vootkomen van vooral Dactylorhiza majalis was deze
hybride te velwachten. Eén keer werd hij met zekerheid gevonden langs een vroegere spoor-
lijn bij Podolany in een gr:adiënt van het drogere spoortalud naar een zeer natte, amfibieën-
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rijke weide. De drie planten toonden tal van kenmerken van de hybride, zoals roze-rode bloe-
men, een bovenste blad dat reikte van een kwart tot de helft van de bloeiwijze, intermediai-
re bloeiti.jd en een fors formaat van circa 55 centimeter.

Epipactis atrorubens
BIA (Figuur ll) -De Roodbruine wespenorchis werd in zijn zuivere vorm slechts tweemaal
aangetroffen. Eenmaal ging het om één bijzonder fraaie plant met 6 stengels in het talud van
een voormalige spoorlijn dool Bialowieía (zie Epipactis helleborine x atrorubens). ln het
andere geval betrof het een populatie van 25 vrij kleine exemplaren langs een bosbouw-
ontsluitingsweg.
ROS - Zeldzaam; eenmaal vrij zuivel waargenomen op de steilrand tussen beekdal en om-
liggend bos, daar op een blandgang.
TAT - Yrij algemeen in open bos, onder stluikgewas, langs grindpaden en langs smallere
bergpaden. De soort staat midden juli in volle bloei.

Epípactís helleborine
BIA (Figuur 15) -De Breedbladige wespenorchis is vrij regelmatig gevonden, vrijwel altijd
op secundaire standplaatsen: taluds van boswegen en langs (smal-)spoorlijnen. Dergelijke
planten vertonen in alle gevallen kenmerken van de Roodbruine wespenorchis (zie Epipactis
atrorubens x helleborine). Meestal betreft het vrij droge standplaatsen, grenzend aan Eiken-
Linden-Haagbeukenbos, Grove dennen-Sparrenbos of gemengd naald-/loofbos. In het reser-
vaat Wysokie Bagno staat de soort in het natte naaldbos in meer typische vorm.
ROS - Zeldzaam; enkele kleine populaties met verspreid voorkomende exemplaren in Ber-
ken-Sparrenbos op laagveen.
7äI- Minder algemeen en in lage aantallen, meestal langs brede paden in diepe dalen onder
Fijnsparren.

Epipactis palustris
ROS - Vrij algemeen; op dezelfde plaatsen als Dactylorhiza incarnata, maar ook in rietland
en in moerasbos met jonge Elzen. Eénmaal zeer talrijk in een met Elzen beplant laagveen met
Veenmos en Zonnedauw. Eénmaal met enkele exemplaren op een veenpakket van enkele
decimeters dik op mineraalhoudend water, aan de rand van een meertje.

Epipactis atrorube ns x helleborine
BIA (Figuur Ì2) -Deze hybride van Epipactis atrorubens en Epipactis helleborine (Epipactis
x schmalhauselli) is vermoedelijk vrij zeldzaam en is door mij langs boswegen, op het talud
van een voormalige spoorlijn bij Grudki en nabij Wolka Terechowska aangetroffen. Populaties
van hybridiserende Epipactis-soorten zijn volgens Buttler (1986) nooit vastgesteld, terwijl
Delforge (1994) opmerkt dat om met zekerheid hierover uitspraken te doen brj Epipauis gron-
dige studie noodzakelijk is. Welnu, dergelijk onderzoek is in BialowieZa uitgevoerd door
Adamowski (1995). Steekproefgewijs onderzocht hij planten uit twee populaties, namelijk
langs een bosbouwontsluitingsweg bij het reservaat Nieznany Bor nabij BialowieZa en onder
het Populierenbos nabij Wolka Terechowska. Daarbij zijn voor een groot aantal planten acht
kenmerken onderzocht die atorubens en helleborine onderscheiden, namelijk:
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1. mate van beharing van de stengel ter hoogte van de bloeiwijze;
2. verschil in lengte van de laatste en een-na-laatste "internode";
3. hellingshoek van de bladeren ten opzichte van de stengel;
4. vorm van de onderste bladeren;
5. vorm van de convexiteit op het epichilium;
6. bloemkleur;
7. bloemgeur;
8. kleur van de stengel.
Uit de steekploef van Adamowski bleek dat vrijwel iedere onderzochte plant één tot zeven
intermediaire kenrnerken had, terwijl vaak ook "zuivere" kenmerken van beide oudersootten
in dezelfde planten werden genoteerd. Bij de genoemde populaties is sprake van een voort-
schrijdend hybridisatieproces. In het Populierenbos zijn de ouders volledig weggehybridi-
seerd, als deze el tenminste ooit voorkwamen! De hybride zwermt uit door het bos, waar vaak

meer dan 100 planten worden geteld per 25 m',de oppervlakte tussen de op rijen geplante

Populieren. De planten tonen variatie in de mate van beharing, de stengel is bovenaan vaak
donker aangelopen (intermediaire kenmerken), maar de bloemen zijn fors en hebben de kleur
van helleborine, terwijl de vanille-geur van atrorubens goed te ruiken is. Soms is het vrucht-
beginsel rood aangelopen, een duidelijk atrorubens-kenmerk, terwijl de stengel dan weer
dermate stevig is dat alleen aan helleborin¿ kan worden gedacht en de forse lengte van de
plant - tot liefst 130 centimeter - duidt op het hetelosis-effect.
De populatie van Epipacîis x scfunalltausenli op het talud van de voormalige spoorlijn Bìa-
lowieía - Hajnowka, een kilometer ten westen van Grudki, is interessant ter vergelijking met
het voorgaande. Deze populatie is zeer jong; begin jaren '90 zouden hier beide oudersoorten
aangetroffen zijn en in 1998 een IOO-taL Epipactis atrorubens en enkele hybriden. Tijdens een

met de heer Adamowski in juli 2001 uitgevoerd onderzoek bleek dat van de honderden
Wespenorchissen er niet meer dan één een zuivere atrorubens kon worden genoemd. Deze

ene plant had een donkerpurper aangelopen steel, kleine donkerpurpelen bloemen met wrat-
ten op het epichilium, donkergroene tegenover elkaar staande bladeren en rook sterk naar

vanille - kortom een typische atrorubetts. ln 2002 konden niet meer dan een tiental planten

worden gevonden, alle hybr:iden. Het hybridisatieproces heeft hier in 10 jaar tijd beide ouders

doen verdwijnen, terwijl de bastaarden duidelijk meer intermediair zijn dan in de populatie
onder Populieren. Er is minder variatie in behaling, geur, kleur en formaat van de bloemen
enzovoorts. Het was boeiend deze hybride te bestuderen met de aanwijzingen van een spe-

cialist. Overigens was ik al eens eerder, in de Vercors, zelf tot de conclusie gekomen met deze
hybride van doen te hebben.
De vegetatie langs de spoorlijn is overigens duidelijk warmteminnend. Behalve door de open-
heid van het talud wordt dit verklaard door de vrij voedselarme zandige bodem. In het voorjaar
is de vegetatie hier zeer kleurrijk. In het "baanvak" waarin de Wespenorchissen voorkomen,
dragenondermeerde volgende soorten daaraanbij: Cephalanrhera rubra,Gladiool(Gladiolus
ímbricatus),Ttrkse lelie (Lilium martagon),Witte honingklaver (Melilotus alba),Gele honing-
kla,ter (Melilons altissina), Wilde marjolein (Origanurn vulgare), Gewone rolklaver (lotus
corniculatus), Geel walstro (Galiun luteunt), Echt walstro (Galium verunt), Sint-Janskruid
(Hypericunt perþratum), Rode klaver (Trifolium pratense), Witte klaver (Triþlium repens),
Bochtige kl,aver (Trifolitun mediunt), Alpenklaver (Triþlium alpeste), Kluwenklokje
(Carnpanula glonterata), Bloedooievaarsbek (Geraniunt sanguinewn), Grootbloemig vinger-
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hoedskruid (Digitalis grandiflora), Welriekende agrimonie (Agrímonia procera), Verfbrem
(Genista tinctoria), Akkerwinde (Corrolvus arvensís), Muurpeper (Sedum acre), Gewone
wederik (Lysinøchia vulgaris), Knautia (Knautia arvensis), Venakte graslelie (Antheriatm
rarnostrm), Slanke sleutelbloem(Prinrula elatior), Steenanjer (Dianthtrs sylvestis),Bosaardbei
(Fragaria vesca), Bont kroonkluid (Coronilla vcrla), Avondkoekoeksbloem (Silene aLba),
Betonie (Betonica officinalis), Paarse hengel (Melanpyrum nemorosum), Margriet
(Leucanthemum vulgare), Tormentil (Potentilla erecta) en Struikheide (Calluna vulgaris).

E pipogium aphyllu.m (RL)
BIA-De Spookorchis werd in 1888 gerapporteerd door Blonski, Drymmer & Ejsmond voor
het bos van BialowieZa (Sokolowski, 1995). Daarna werd de soort niet meer gezien totdat in
1996 Nederlandse floristen van de NJN een vijftal exemplaren aantroffen op twee locaties,
niet ver van de plek van de vondst uit de lgoe eeuw (WA). De planten stonden in een pakket
van humus, naalden en bladeren aan de voet van oudere Fijnsparren, temidden van vochtig
en relatief mild beheerd bos. In 2001 en 2002 waren de planten hier door mij niet te vinden.
7)42- Nabij het dal Dolina za Bramka trof ik één exemplaar met twee bloemen in volle bloei,
Het betrof een vrij typische standplaats: oud Beukenbos waarvan de bodem plaatselijk bedekt
is met een dikke laag onverteerd blad. Dit bostype komt alleen in de lagere regionen van het
park voor. De volgloene klonen van de Beuken wa¡en vanaf een aangrenzende weide goed
zichtbaar. De Spookolchis is inmiddels van 12 groeiplaatsen bekend in de Tatra (Piekos-
Mirkowa,2001).

Goodyera repens
De Dennenorchis is, op de omgeving van Suwalki na, steeds aangetroffen. Hij is vrij alge-
meen in mosrijke naaldbossen met een niet al te dikke strooisellaag. In intensief beheerde
bossen is het aantal exemplaren duidelijk lager dan in extensief beheerde bossen. In bossen
waarin niet gekapt wordt is deze soort ook minder talrijk.
BIA (Figuur 17) - Niet zeldzaam, maar slechts enkele keren aangetroffen. Hij staat meestal
in oude, gemengde naaldbossen, voorheen (?) soms in gezelschap van Neottionthe cucullatct.
Ook gevonden in het talud van een smalspoor en in aangeplant Grove dennenbos.
AUG - Nabij het kanaal van Augustow.
WIG - Op enkele plaatsen in lage aantallen in mosrijke, boreale gemengde naaldbossen.
TAT -Eén keer met enkele in knop staande exemplaren aangetroffen nabij Nosal.

Gymnadenia conopsea
ROS - De Grote muggenorchis is in het gebied van één plaats bekend. Hier komt een 100-tal
exemplaren voor op het beekbegeleidende laagveen, waarin ook Henninium ntonorchis
groeit. Voor mij is het een eerste waarneming in dergelijk vochtig terrein.
TAT - Zowel in aantallen als naar aantal groeiplaatsen de algemeenste orchidee van het
gebied, aan te treffen in bergweiden, in zeer open naaldbos en tussen struweelbegroeiing.

G y mnade nia o do ratis s ima (RL)
TAT - Yrrj zeldzaam in de Tatra. Tijdens mijn bezoek op minimaal drie plaatsen aangetrof-
fen; de soort bloeit hier twee tot drie weken eerder dan Gymnadenia conopsea en de meeste
planten waren geheel of gedeeltelijk uitgebloeid.
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H e r mini um m o n o r c hís (P.L)
ROS - De Honingorchis komt, zoals eerder vermeld, in Polen alleen nog in het Rospuda-
beekdal voor. De omvang van de populatie varieertjaarlijks sterk van circa 200 tot 800 exem-
plaren. De planten bereiken een ongebruikelijke hoogte tot maximaal 45 cm, terwijl vele
planten 20 tot40 cm hoog zijn. De soort bloeit hier soms nog laat, tot begin augustus (Vy'A,
Adamowski & Keczynski, 1998). Op 22 juni20}2 trof ik de soort zeer talrijk en in volle bloei
aan. Het verschil in lengte - vergeleken met mij bekende groeiplaatsen op Schiermonnikoog
en in de Jura - is inderdaad opmerkelijk. Dat het een floristisch bijzonder terrein betreft,
blijkt alleen a1 uit de overige voorkomende orchideeën: Dactylorhiza incarnata, D. ochro-
Ieuca, D. traunsteíneri s.1., Epipactis pa.lustris, Gyrnnadenia conopsea, Líparis loeselií en
Malaxis monophylLos.

Liparis loeselü (RL)
ROS - Sturmia is vrij zeldzaam in het beekdal en groeit tussen het laagveen. Voor mij per-
soonlijk is het een eerste waarneming van deze "oerhollandse" soort buiten Nederland.

Listera cordnta
BIA (Figuur 6) - De Kleine keverorchis is in Bialowie2a een zeldzaamheid, die van acht
plaatsen bekend is (Sokolowski, 1995). In het reservaat Wysokie Bagno werden in de twee-
de helft van mei zeven planten in volle bloei gevonden in een nat naaldbos. Hier groeien
Fijnspanen op hoogveen (Sphagno-Piceetunt),een melkwaardige combinatie omdat Fijnspar
meestal op droge gronden staat. Door windworp worden de bomen vaak niet ouder dan vijf-
tig jaar. Op verterende stammen en stronken kunnen jonge bomen opgroeien. Het is één van
de meest zuivere boreale bossen in BialowieZa, waar in de zomer op geringe diepte nog ijs
kan worden aangetroffen (WA). In dit biotoop komen vele Veenmossen, Mossen, Varens,
Berken (Betula spec.), Eenbes (Paris quadriþlla), Dalkruid (Maianthemunt nemorosum.),
Eenzijdig wintergroen (Orthilia secunda), Epipactis helleborine en Dactylorhiza fuchsii
voor. De Kleine keverorchis zelf was erg moeilijk te vinden en stond in dikke mospakketten,
waarin andere hogere planten niet tot ontkieming komen.
ROS -Zeldzaam. Eén uitgebloeid exemplaar gevonden in Berken-Spanenbos op laagveen.

Lísterø ovata
BIA (Figuur 9) - In het bos van Bialowie2a is de Grote keverorchis vreemd genoeg nogal
zeldzaam. Ten zuiden van Hajnowka is één plant met 4 fraaie, vrijwel identieke stengels ge-
vonden. De gemiddelde lengte van de stengels was 54 cm. De bladen waren enorm, gemid-
deld 15 cm lang en 10 breed, terwijl de 2l cm lange bloeiwijzen circa 55 bloemen droegen.
In het aangeplante Populierenbos nabij Wolka Terechowska komt de Grote keverorchis voor.
Ditjaar werden 13 exemplaren geteld, waarvan el drie bloeiden en drie andere knoppen had-
den gevormd.
ROS -Zeldzaam; op vochtige bodem in en nabij eerder genoemd Berken-Spanenbos op laag-

TAT - Yrrj algemeen tussen struweelbegroeiing en in vrij open bos, vaak met Gymnadenia
conopsea,
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M alaxis monop hyllos (RL)
ROS - Eenblad is vrij zeldzaam in de licht beboste venen langs de Rospuda, één van de plaat-

sen in het noordoost-Poolse cluster waar de soort nog wordt aangetroffen (KaZmierczakowa,

Zarzycki,200l). Twee circa 15 cm grote exemplaren werden in volle bloei aangetroffen.
Uiteraard gaat het om een grotere populatie van deze kleine, geelgroene en daa¡door moei-
lijk te vinden soort.
TAT - Zeldzaam en van acht populaties bekend (Piekos-Mirkowa, 2001). Eén van de twee

door mij aangetroffen populaties groeide op een voorheen door schapen begraasde berg-
weide, die als gevolg van successie begroeid was geraakt met veel Jeneverbes (Juniperus

conrmunis) en jonge Fijnspar (Pícea abies). Behalve de 14 aangetloffen exemplaren komen
hier onder voedselarme omstandigheden ook Coeloglossum vit'ide, Gymnadenia conopseo,

Epi.pactis atrontbens en bijvoorbeeld Parnassia (Parnassia palustris) voor. Eén van de

Eenbladen viel op door de lengte van liefst 35 cm, een lange en dichte bloeiwijze en twee tot
10 cm lange bladen. De andere populatie omvatte 4 waargenomen exemplaren onder duide-
lijk voedselrijkere omstandigheden.

Neottía nídus-avís
BIA(Figuur l0) -Het Vogelnestje is, gemeten naar het aantal groeiplaatsen, één van de alge-

meenste orchideeën in vochtiger en droger bos. Het aantal exemplaren is echter meestal

beperkt, zeker als je bedenkt dat "planten" die enkele decimeters uit elkaar staan in feite één

plant zijn, onderling ve¡bonden door de ondergrondse wortelstokken. Mijn indruk is dat de

soort veel baat heeft bij de bosbouwkundige exploitatie van het bos, aangezien ze meestal

voorkomt in het talud van de boswegen of in het direct aangrenzende bos. Over het algemeen

staan de populaties met meer dan 10 exemplaren op vochtiger standplaatsen dan de solisten

die in dloge naaìdbossen proberen te overleven. Op de enige aangetroffen plaats met méér

dan 100 "planten" was de maximale dichtheid ongeveer 20 stuks per vierkante meter.

Ruim een kilometer oostelijk van reservaat Gleboki Kat stond een vijftal roomwitte, chlo-
rotische Vogelnestjes. Hier, maar ook op andere plekken, staat de soort in een door wilde
zwijnen omgewoelde kruidlaag. Dit wroeten zal ongetwijfeld regelmatig ten koste gaan van

kleine populaties, maar het Vogelnestje heeft door het algemene voorkomen tegelijkertijd
genoeg mogelijkheden voor verdere verspreiding.
ROS -Zeldzaam; twee maal werd één exemplaar gevonden, één onderaan een vrij droog hel-
lingbos met onder andere Zandanjer (Dianthus arenarius) en Vertakte graslelie (Anth.ericunt

rantosLtnt), een ander exemplaar op de overgang van droog zand naar vochtig veen met onder

andere Eenbes (Paris quadríþlia).
7l4I- Naar aantal groeiplaatsen één van de algemene soorten, die voorkomt in de naald- en

loofbossen tot circa 1.200 meter hoogte.

N e o t tian the c uc u lløta (RL)
De Kapjesorchis is vanwege zijn zeldzaamheid en het verspreidingsareaal voor mij een van

de meest aanprekende o¡chideeen van Polen. Haar areaal strekt zich uit van Oost-Polen en de

Baltische staten tot aan China en Japan. De soort kwam vroeger westelijk voor tot midden-
Polen, maar is na 1980 in Polen alleen nog bekend van enkele plaatsen in het bos van

Augustow (KaZmielczakowa &.Zarzycki,2001). De soort is gebonden aan oude, mosrijke
naaldbossen en veldraagt nauwelijks bosbouwkundige ingrepen.
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BIA-In Bialowie2a werd de Kapjesorchis vóór 1980 in 9 bosopstanden gevonden (Soko-
lowski, 1995). De planten kwamen voor in het reservaat Starzyna en ten oosten van Czer-
lonka. Later is de soort niet meer aangetroffen, el zijn althans geen meldingen gedaan bij de
onderzoeksinstituten in Bialowie2a. Ik heb meerdere, uitgebreide zoektochten ondernomen
nabij Czerlonka en op de plaats waar zij voor het laatst is vvaargenomen in genoemd reser-
vaat. Helaas kon ook ik de soort niet vinden.
AUG - Langs het kanaal Augustowska is de Kapjesorchis plaatselijk algemeen op het talud
van het kanaal. Het bos op het talud van het kanaal is aanzienlijk ouder en gevalieerder dan
vrijwel alle andere opstanden in het bos (Van den Bussche, 2000); de maximale leeftijd is
circa 150 jaar. Dit bos wordt beheerd door het Waterschap van het Kanaal van Augustow
("Nadzoru Wodnego Kanalu"), in tegenstelling tot de achterliggende staatsbossen ("Lasy
Paistwowe"). Feitelijk is het talud een secundaire standplaats, omdat ze bestaat uit kalk-
houdende grond die uit de bedding afkomstig is. Over een afstand van 100 meter telde ik ruim
200 Kapjesorchissen, die begin augustus 2001 in beginnende tot volle bloei stonden. Er zul-
len vele duizenden planten vooLkomen, aangezien de soort op andere plaatsen langs het
kanaal steeds vrij snel te vinden is. Verder zijn hier nog Goodyera repens, Platanthera bþ-
lia, Epipactis atroru.bens en Epipactis atrorubens x helleborine aangetroffen.
WIG - Yan het Nationale Park Wigierski zijn twee groeiplaatsen bekend. Nabij het meer
Biale wordt de soort op enkele plaatsen aangetroffen in mosrijke naaldbossen. Ter plaatse is
het bosbouwkundig ingrijpen beperkt. De Kapjesorchis is hier de laatste jaren achteruit
gegaan, maar in 2001 is een hoger aantal geteld (WA). Ik trof begin augustus 2001 een 50-
tal planten in volle bloei. De soort staat zeer dicht bij het meer op slecht toegankelijke plaat-
sen. Een andere groeiplaats bevindt zich elders in het bos; ofdeze nog bestaat is niet duide-
lijk (mondelinge mededeling Kruszelnicki, 2002).

Ophrys ínsectiþra (RL)
TAT - Zeer zeldzaam, met vijf bekende groeiplaatsen in de Tatra (Piekos-Mirkowa, 2001).
Ook buiten de Tatra is deze enige Poolse vertegenwoordiger van het Ophrys-geslacht zeer
zeldzaam. Nabij Siwianskie Turnie werden op natuurlijke schrale graslanden met een zui-
delijke expositie enkele tientallen uitgebloeide exemplaren aangetroffen, samen met onder
meer Cypripedium calceolus en Gym.nad.enia conopsea.

Platanthera bifolia
BIA (Figuur 14) -De Welriekende nachtorchis is alleen gevonden op twee plaatsen ten zuid-
westen van Nowosady, in het agrarisch gebied ten westen van het bos. De soort groeit hier in
jonge bosjes van Ruwe be¡k, die spontaan opslaan op verlaten landbouwgrond. Op de (nog)
niet verboste delen staan sporadisch Dactylorhiza incantata en Dactylorhiza majalis. Het is
zeer opmerkelijk dat ik de soort niet in het bos van BialowieZa heb waargenomen, aangezien
Sokolowski (1995) ruim 60 groeiplaatsen aangeeft.
In een Populierenplantage nabij Wolka Terechowska komt de soort ¿n nlasse vooÍ, samen met
massaal Epípactis atrorubens x heLleborine en zelden Lístera ovata en Dactylorhíza majalis.
De aantallen lopen hier regelmatig op tot meer dan 100 en maximaal 400 exemplaren per
25 m'. Adamowski (1999) geeft verklaringen voor dezehoge dichtheden orchideeën in dit
cultuurbos. Voor het bos weld aangeplant is om te beginnen de grond diepgeploegd, waarmee
kalkhoudende grond aan de oppervlakte kwam. Vervolgens werd jaarlijks de plantengroei
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verwijderd, hetgeen een mate van verstoring veroorzaakte die voor de orchideeën gunstig
was. De latel uitgezaaide Lupine (Lupinus polyphyllus) zou bijdragen aan de sterke voedsel-
behoefte vanvooral Epi.pactis atontbetts x helleborine. Adamowski noemt een mogelijk ver-
band tussen de gebruikte kloon PopulLrs hybrida "275" en de groei van vier orchideeënsool-
ten.
ROS -Zeer zeldzaam; één klein exemplaar oostelijk van een meertje in het centrale deel van
het gebied. De soort wordt niet door Sokolowski (1988/a) genoemd.

AUG - Langs het kanaal van Augustow.
TAT - Op 2l juli werd één exemplaar in volle bloei aangetroffen op circa 1.800 m hoogte.
Het verschil in bloeitijd met het laagland van BialowieZa bedroeg daarmee één maand.

P I ata nth e ra c hloranth a
BIA(Figuur I3) -De Belgnachtorchis is een vlij zeldzame orchidee, die zowel individueel
als in populaties tot 25 exemplaren is gevonden. De soort staat meestal in goed ontwikkelde
Eiken-Linden-Haagbeukenbossen waarin het bosbouwkundig ingrijpen beperkt is. De groot-
ste populatie stond in dit bostype rond een klein gat in het bos waarin jonge Linden opgroei-
den. Het ligt voor de hand dat de lichtinval hier gunstig is. Bij de drie populaties die uit meer'

dan één exemplaar bestonden, werd de begeleidende flora genoteerd. Bosanemoon (Anennne
nentorosa), Lelietje-der-dalen (Convallaria nnjalis), Peperboompje (Daphne ntezereunt),
Dalkruid (Maiantlrcmum nemorosuttt) en Witte klaverzuring (Oxtilis acetoseLla) walen steeds

aanwezig. Twee maal werden aangetroffen Leverbloempje (Hepatica nobilis), Voorjaals-
lathyrus (Lathyrus verntts), Paarse hengel (Melampyrum n.entorosum.), Bastaardmelisse
(Melittis melissoplryllum), Witte ranpunzel (Plryteunm spicntum), Grote muur (Stelku'kt
holostea) en Boswikke (Vicia sylvatica). Vijf van de zes vindplaatsen zijn niet vermeld door
Sokolowksi (1995).

Pseudorchis albida
TAT -Yrij zeldzaam in de alpiene zone van het gebergte. De planten staan vaak verspreid en

de populaties zijn naal mijn indruk kleiner van omvang dan in de Flanse Alpen. Midden juli
stonden de planten in volle bloei.

Traunsteinera globosa
TAT -Zeldzaam; driemaal in volle tot eindigende bloei aangetroffen in populaties van slechts
enkele exemplaren op alpiene en subalpiene hoogte.

SLOT

- Polen is voor orchideeënliefhebbers een relatief vreemd land. Wie erheen gaat om met een

lijst van veertig of meer aangetroffen soorten terug te komen zal wellicht teleurgesteld wor-
den.Aftrankelijk van de bestemming kan het welzozijn dat je in vele voormalige en regu-
liere landbouwweiden in beekdalen vele Meiorchissen aantreft. Ook onopvallende, maar
uitermate kritische soorten als Hamnarbya paludosa, Herminiwn ntonorchis, Liparis loese-
lii en Malaxis monophyllos hebben hier hun plaats.
- Het rond Bialowie2a uitgevoerde onderzoek, waarbij zoveel mogelijk locaties werden ge-

noteerd ti.jdens het seizoen, is een tiidrovende klus. Maar daarbij krijg je wel een aardig beeld
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van al het leven in dit uitgestrekte en gevarieerde bosgebied; van boomschimmels en wit-
halsvliegenvangers tot eeuwenoude Zomereiken en half wilde wisenten; van variatie in
natuurlijke begroeiing aflrankelijk van bodem- en watertoestand over grote oppervlakte; van
doodse stilte en de gevolgen van een pittige storm; van de impact van bosbouwkundig ingrij-
pen in relicten van oerbossen; van de invloed van de ontsluiting van het gebied. Bovendien
is al dat lopen en fietsen erg gezond!
- Sokolowski (1995) geeft voor het bos van Bialowie2a verspreidingskaarten per soort.
Hoewel de inventarisatieperiode 30 jaar omvat, blijkt toch dat een aantal soorten in één sei-
zoen op vrij veel andere plaatsen kan worden gevonden. Het lijkt dan ook voor de hand te
liggen dat er - ook elders in Polen - bijzondere soorten voorkomen op nu onbekende loca-
ties. De vondst van Epipogium aplryllum nabij Bialowie2ain 1996,na méér dan honderd jaal
"afwezigheid", is hiervoor een tekenend voorbeeld. En klinkt het niet ongeloofwaardig dat in
een dergelijk uitgestrekt land Anacamptis pyramidalis en Orchís coriophora uitgestorven
zijn?
- Vool wie zich een beeld wil vormen van de orchideeënflora van Polen is het in 2001 ver-
schenen Poolstalige werk Storczyki (Orchideeën) van D. L. Szlachetko een aanrader. Hij geeft
een beschlijving van de 46 voorkomende soorten. Het boek Polska czerwona ksiega roslin
(Rode lijst van de Poolse flora) van KaimierczakowaenZarzycki uit 2001 is een fraai werk
met tal van feiten in Pools en Engels, over onder meer de 24 orchideeënsoorten die in Polen
op de Rode Lijst staan.
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blijven. Samen hebben we het nodige veldwerk verricht. Marcel Bonder (Meerssen) en Max
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Soort

1, C epfuilcutthera ru bra
2. Chantorchis ulpina

3. Coeloglossum viride
4. Corallorhi¿a trifida
5. Cypripediun caLceolLts

6. Dac tylorhiza fuc hs ii
1 . Dactylorhiza incartrctta

8. Dacty lorhiza nnculata
9. Dacty lorhiza nnjalis

10. Dact. ochroleuca
11. Dttct. traunsteineri s.1.

12. Ep i pact is atror ube ns

13. Ep ipactis he lle borine
I 4. Ep ipact is palustris
15. Epipogiwn aphylLturt

16. Coodyera repens

17. Gym. cotropsea

18. Gym. odorûtissima
19. Herminiun monorclis
20. Liparis loeselii
2l. Listcra cordata
22. Listera ovata

23. Mala xi s ntonop hy I I o s

24. Neottia nidus-avis
25. Neottianthe cucullata

26. Ophrys insectifera
27 . Platanthera bifolia
28. Platanthera chloronlha
29. Pseudorchis albida
30. Trrut nsle inera globosa

Aantal soorten

L Dacl. incarnall x nwjúLis

2. Ep. atrorub. x helleborine

Aantal hybriden

Tabel 1: Waargenomen orchideeënsoorten per gebied

Bia = Bos van Bialowie2a Ros = Rospuda beekdal
Wig = ¡n1¡onuul Park Wigry Suw = Landschapspark Suwalki
Pl. = Aantal aangetroffen groeiplaatsen rond BialowieZa
Gem. = Gemiddeld aantal planten per populatie lond Bialowie2a
+ = Gemiddeld aantal ligt vanwege schattingen zeker hoger

Aug = Bos van Augustow
Tat = Nationaal Park Tatra
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Figuur 2

Bos van Bialowieza -topograf¡e

Figuur 3

Verkende paden t,b.v.
¡nventarisatie van orch¡deeen

Figuur 4

Dactylorhiza fuchsii
LEGENDA

Aantal getelde / geschatte
exemplaren

. < l0 ex

. 10 - 100 ex.
o > 100 ex,

Status van bescherming
Onbeschermd bos
Bosreservaat
Strict beschermd bosreservaat
Bialowieza Nationaal Park
Strict beschermd reservaat in

B ialowieza Nationaal Park
"'-"' Verkende paden
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Figuur 5

Dactylorhiza majalis

aa
a

7

D. majalis x
D. ¡ncarnata

Figuur 8

Figuur 9

-r irl\. j

Figuur 6

cordata

Foto's pagina 33:

Boven: goed gestructureerd oerbos van BialowieZa, mei 2O02

Onder Platanthera bifolia in populierenbos bij Czeremcha, mei 2002

Foto's: F. Verhart
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Figuur 10

Neottia nidus-avis

Figuur I I

Epipactis atrorubens
--¡-\

Figuur 12

x
helleborine

Figuur l3

Figuur 14

a

Figuur 15

Epipactis helleborine

'.Ç;: i-1.
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Figuur 16

rubra

Figuur I 7

Goodyera repens
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HERINTRODUCTIE EN HERSTELBEHEER VAN ORCHIDEBEN
IN DRENTHE

Hans DEKKER

Samenvatting

De auteur geeft voorbeelden van beheer gericht op (her)introductie of herstel van orchidee-

enpopulaties in de provincie Drenthe, Toegepaste methoden voor (her)introductie zijn over-

planten, zaaien en uitstrooien van hooi dat afkomstig is van terreinen waar orchideeën voot-

komen. Maatregelen als maaien, afvoeten van maaisel, plaggen, verwijderen van opslag en

beglazen dragen bij aan herstel en groei van bestaande populaties en ook wel aan vestiging

van nieuwe soorten. De ervaringen hiermee zijn van belang voor instanties die natuur-

terreinen beheren. Ook (amateur) veldbiologen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen.

Summary

The author gives examples of management aimed at the (re)introduction or recovery of or-

chid populations in the province of Drenthe (The Netherlands). Methods applied for (re)in-

troduction are transplanting, sowing and scattering of hay originating from grounds where

orchids are living. Measures such as mowing, followed by removal of mowed material, re-

nroval of competing vegetation ol of topsoil and introducing cattle grazing contribute to the

recovery and growth of existing populations as well as to the settlement of new species. Ex-

periences with these strategies are significant for regulating bodies managing natural habi-

tats. Field biologists (including amateurs) may play an important role in this.

Zusammenfassung

Der Auteur gibt Beispiele von Pflegemaßnahmen zur Wiederansiedlung oder Gesundung von

Orchideenpopulationen in der niederländischen Provinz Drenthe. Angewandte Methoden für
die Wiede¡ansiedlung sind Umpflanzen, Säen und Ausstreuen von Heu, das von

Orchideenstandorten stammt. Maßnahmen wie Mähen, Entfernen von organischem Abfall
nach dem Mâhen, Entfernung der obersten Bodenschicht und von Aufwuchs von Sträuchem

usw. und Beweidung sind der Wiederherstellung und dem Wuchs von bestimmten Popula-

tionen förderlich und dienen auch der Ansiedlung neuer Arten. Die Erfahrungen hiermit sind

wichtig für Organisationen, die Naturschutzgebiete verwalten. Auch (Amateur-) Feldbio-

logen können dabei eine wichtige Rolle spielen.

In Drenthe werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap

hard aan het herstel van natuurterreinen. Daarnaast zijn er ook allerlei initiatieven van ande-

re partijen, zoals Landschapsbeheer Drenthe, gemeenten, waterschappen, het Ministerie van
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Defensie en particulieren, die er toe leiden dat bestaande populaties van orchideeën in stand
blijven ofkunnen groeien, en dat zich populaties op nieuwe plekken kunnen vestigen. In de
afgelopen tien jaar hebben we in Drenthe aardig wat nieuwe ervaringen opgedaan met her-
stel van natuurterreinen en de reacties daarop van orchideeenpopulaties. Daarnaast zijn er
ook een paar pogingen geweest om orchideeën opnieuw te vestigen door middel van het uit-
planten vanjonge en volwassen planten, hetzaaienvanzaad ofhet uitstrooien van hooi met
zaden. In dit korte artikel zal ik enige voorbeelden geven van zowel herstel als nieuwe vesti-
ging van orchideeën.

Overplanting met prima resultaat

Een van de oudste voorbeelden in Drenthe van grootschalige aanleg van een natuurterrein
waarbij direct orchideeën zijn ingebracht, is het terrein van de psycbiatrische inrichting
Hendrik van Boeijenoord in Assen. Hier werden in de tachtiger jaren van de vorige eeuw
plannen gemaakt voor een nieuw park. Anders dan gebruikelijk moest in dit geval de natuur
voorop staan om de interactie tussen bewoners en natuur zo groot mogelijk te maken. Daarom
werden er adviezen ingewonnen bij het Ministerie van Landbouw, Ñatuurbeheer en Visserij
(LNV), waarna een definitief plan werd opgesteld. Hiervoor werden er flauwe glooiingen in
de lemige bodem aangelegd evenals enkele vijvers met afwisselende, zo natuurlijk mogelij-
ke oevers. Toevallig kwamen er bij de aanleg van een schietterrein van het Ministerie van
Defensie in de Lauwersmeerpolder grote hoeveelheden beschermde planten vrij, waaronder
drie soorten orchideeën. Deze planten werden met vergunning in het kader van de Natuur-
beschermingswet beschikbaar gesteld aan heemtuinen en natuurontwikkelingsprojecten.
Landschapsbeheer Drenthe plantte de polletjes uit.
Nu, meer dan l0 jaar later, is het terrein een lust voor het oog. Van de ongeveer 100 polletjes
met orchideeën zijn grote populaties gegroeid van Dactylorhila incarnata, D. praetermi.ssa
subsp. praetermíssa, D. praetermissa subsp. ju.nialis en Epipactis palusrris. Een paar jaar na
het begin zijn ook enkele exemplaren geplant van Dactylorhíza majalis die afkomstig waren
uit een door de politie in beslag genomen partij (10 ex.). ook deze planten doen het goed en
zijn uitgegroeid tot een populatie van zo'n 400 planten. Daarnaast heefl Arnica moltana zich
spontaan gevestigd, evenals vele andere zeldzame soorten.

Foto's pagina 41:

Boven: Vestigin g van Dactylorhila maculaîa na afgraven van met meststoffen vervuilde bovengrond
in het Holtveen (Kralo), mei 1998

Onder: InhetLeggelderveldheeftDactylorhizannculatasttbsp.elodeszichdoorgoedbeheerkunnen
handhaven, juni 2002

Foto's: Hans Dekke¡
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In een ander gebied, boven op de Hondsrug, heeft een palticulier a1 meer dan 25 jaar erva-
ring met overplanting en zaaien. De eerste planten van Dactylorhiza ntaculata kwamen uit
een be¡m die vanwege een ruilverkaveling moest verdwijnen. De heer Van Hemmen maakte
het vijf hectare grote tenein geschikt door ondiepe laagtes uit te graven, de drainage te ver-
wijderen en dool het aanbrengen van beplantingen langs de randen van het gebied. Dactylo-
rhiza maculata breidde zich na een aanvankelijk aarzelend begin zeer snel uit tot duizenden
bloeiende exemplaren per jaar. Later kwamen er door middel van overplanting ook exempla-
ren van andere soorten bij, waardoor dit terrein een van de orchideeënrijkste van ons land is
geworden. Echter, niet alleen orchideeën doen het hier goed. Tal yan zeldzame planten- en
diersoorten doen het hier uitstekend. Reden voor de provinciale overheid om de gronden rond
dit gebied aan te wijzen als potentieel reservaatsgebied. Hierdoor kunnen deze gronden met
subsidie aangekocht worden en daarna toegevoegd aan het natuurgebied.

Overplanting niet altijd succesvol

In Hoogeveen heeft de gemeente in het begin van de jaren negentig een oude beekloop -
onderdeel van het beekdal van het Oude Diep (zie artikel over het Oude Diep elders in dit
nummer) - hersteld in een klein terrein achter de gevangenis Glittenborg. Tevens zijn wat
glooiingen aangelegd, bosjes aangeplant en graslandjes ontwikkeld. Orchideeën bleven ech-
ter weg. Daarom zijn er enkele planten (Dctctylorhiza nmculata, D. praetermíssa en D. maja-
/is) uitgeplant die afkomstig waren van een particulier bij Gasselte. Helaas was het resultaat
minimaal. Slechts enkele planten hebben de ingreep overleefd. Planten die als een protocorm
met slechts een blaadje zijn geplant hebben het geen van alle overleefd. Daarbij moet ik aan-
tekenen dat het terrein de laatste driejaren veel natter is geworden (natte winters), waaldoor
de meeste planten mogelijk zijn verrot.
Het terrein ligt in het beekdal van het Oude Diep. Dit deel stond tot in de vijftiger jaren be-
kend om zijn grote aantallen Orchi.s morio. Daarom zijn er hier ook pogingen ondernomen
om deze soort terug te brengen. In totaal zijn er tien planten uitgeplant. In het daarop vol-
gende jaar kwamen er twee tot bloei en was er nog een rozet te vinden. In het jaar daarna was
er nog één bloeiende plant. Daar-na zijn er geen planten meer gevonden. Ook dit deel is helaas
een stuk natter geworden, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de planten op een te

nat stuk grond zijn uitgeplant. Tevens is bekend dat Orchis morio bij herintroductie een las-
tige klant is.
Toch is er nog een lichtpuntje over dit terrein te melden. In 2000 vond ik tot mijn stomme
verbazing een exemplaar Dactylorhiza nnjalis op een totaal andere plaats dan waar er enige
jaren daarvoor planten waren uitgezet. In 2001 bloeiden er zelfs vier exemplaren. Tevens
vonden we er nog twee van Dactylorhiza praetermissct. Met andere woorden, ook op eigen
kracht komen orchideeën terug als de juiste omstandigheden daarvoor zijn gecreëerd. Geduld
is dan ook een schone zaak!

Natuurontwikkeling met behulp van hooi

Eldels in Hoogeveen heeft de gemeente de oevers van enkele vijvers in een nieuwbouwwijk
aangepast. De strakke taluds en beschoeiingen werden vervangen door flauwe oevers en er
ontstond zo veel variatie in hellingshoek en kantlijn. Om sneller resultaat te oogsten is er na
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de aanleg hooi uitgestrooid, afkomstig uit een reservaat van Staatsbosbeheer. Al snel vestig-
den zich orchideeën uit de zaden in dit hooi. De oevers zijn inmiddels niet van prachtig
bloemrijk hooiland te onderscheiden.
Ook de orchideeën lieten zich niet onbetuigd. Binnen drie jaar vestigden zich Dactylorhiza
majali.s, D. maculata subsp. maculata en D. praetermissa subsp. praetermlssa. Het jaarlijk-
se beheer bestaat uit maaien en afvoeren in augustus. Helaas zijn enkele aanliggende

huiseigenaren minder enthousiast en maaien al stukjes ver voor de normale tijd (maart-mei).

De 'ruigte' is hun niet netjes genoeg. Veel orchideeën worden daardoor tijdens de beginnen-
de bloei gemaaid, waardoor zaadzelTrng uit blijft. Hier: is nog heel wat zendingswerk te

verrichten. Overigens nam de Algemene Inspectiedienst de zaak in onderzoek vanwege over-
treding van de Natuurbeschermingswet. Inmiddels is de zaak afgerond. De bewonels hebben

een waarschuwing gehad. Bovendien zijn er afspraken over maaidata gemaakt. De positieve
gevolgen zijn duidelijk, zoals uit Tabel I blijkt.

Ook elders is de 'hooimethode'toegepast. In een beekdalreservaat van de Stichting Het
Drentse Landschap in de omgeving van Wijster is enkele jaren geleden de met meststoffen
vervuilde bouwvoor (bovenste laag grond die regelmatig geploegd of beweid is) verwijderd.
Daarna is er hooi uit een schraal hooiland uitgestlooid. Binnen vijfjaar daarna bloeiden er in
2001 minimaal 19 exemplaren van Dactylorhi.za maculata en één van D . prÕeternlissa. sùbsp.
junialís. Ook bij nieuwe bermen in landinrichtingsgebied wordt deze methode toegepast om
sneller begroeide bermen te krijgen als bescherming tegen het wegspoelen van grond. Tevens
proberen de inrichters op deze wijze de natuurwaarde op te krikken.

Zaaien, ook een methode

In een natuurgebied in midden-Drenthe, bestaande uit heide en vennen, is Dactylorhiza m.a-

culata reeds lang verdwenen. In een particulier natuurontwikkelingsgebied op 500 meter af-
stand van het heidegebied bloeiden echter al geruime tijd grote aantallen van deze soort.

Foto's pagina 44:

Boven: Op het terrein van de inrichting Van Boeijenoord (Assen) is het overplanten van orchideeën zeer

goed geslaagd, mei 2000
Onder: In Hoogeveen blijkt uitleggen van hooi langs de vijver, gevolgd door maaien en afvoeren, suc-

cesvol bij de vestiging van orchideeën,juni 2001

Foto's: Hans Dekker

Tabel 1.. Totaal aantal na maaien overgebleven bloeiende planten
langs vijvers in westelijk Hoogeveen in 2001, 2002 en2003

2003

177

56

95

2002

205

66

27

2001

103

35

37

Soort

D ac ty I o r hi za ntac u I at a

Dactylorhiza majalis

D actyl orhiza p r aete rmis s a.
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Toch vond geen vestiging plaats vanuit dit gebied in het heideterrein, hoewel dat gunstig op
de overheersende windrichting ligt. Ook zijn de abiotische omstandigheden in orde. De eige-
naar van het natuurontwikkelingsgebiedje heeft in het midden van de negentiger jaren wat
zaad van Dactylorhiza maculata uitgestrooid in een schrale berm in het heidegebied. Al in
1 998 bloeide het eerste exemplaar. In 2000 waren het er al I 5 en een jaar later 20 exemplaren.
Aangemoedigd door dit resultaat zijn er ook zaden uitgezaaid in een natuuront-
wikkelingsgebied, waal de bouwvoor al in het begin van de negentigerjaren is verwijderd.
In 2001 bloeiden daar de eerste exemplaren van Dactylorhiza maculata. Overigens is uit
zaaien uiteraard alleen te overwegen als de eigenaar/beheerder daar prijs op stelt.

Goed beheer is het halve werk

Zaaien, planten en hooi uitstrooien zijn natuurlijk lapmiddelen in onze versnipperde en in
kwaliteit aangetaste natuurgebieden. Waar mogelijk moeten we door middel van goed beheer
de bestaande populaties behouden en ontwikkelen en nieuwe vestigingen mogelijk maken.
Daarom is er in Drenthe op tal van plaatsen weer een begin gemaakt met kleinschalig beheer
van heideterreinen en heischrale graslanden. Tabel 2 vermeldt enkele resultaten. Het zijn
slechts enkele van de goede resultaten die met geïntensiveerd beheer mogelijk zijn. Vooral
maaien en afvoeren van vetwaatloosde heidevelden en heischrale graslanden, eventueel

Tabel 2. Kleinschalige beheersprojecten en de resultaten daarvan

Resultaat

Sterke toename Dactylorhiza
praete rni s s a, Epipac I i s
palustris en E. helleborine,
stabilisatie D. nøculata

S terke toename Dac ty Lo r h iza
ntaculata

Vestiging Dac tylo rhiza
ntaculata

Vestiging DactylorhiTa
maculata en P lata ntlrcra
bifolia

Vestiging Dac tylorhiza
tnaialis

Hervestiging van
Dactylorhiza maculata
subsp. e/odes

Vestiging en uitbreiding van
Dactylorhip majalis en
D. maculata

Vestiging Dactylo rhiza
maculata

Middel

Maaien en afvoeren,
plaggen, opslag
verwijderen

Maaien en afvoeren

Maaien en afvoeren,
plaggen

Maaien en afvoeren,
deels grazen

Plaggen talud en
grasland

Maaien en afvoeren,
plaggen, deels grazen

Maaien en afvoeren,
deels grazen

Maaien en afvoeren
talud

Eigenaar/beheerder

Defensie/
Landschapsbeheer

Defensie/
Landschapsbeheer

Defensie/
Landschapsbeheer

Staatsbosbeheer

Het Drentse
Landschap

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

\ùy'aterschap Reest en

Wieden

Terrein

Oefenterrein
Havelte

Oefenterrein
Balloo

Oefenterrein
Anloo

Vy'esterholt

Oude Diep

Leggelderveld

Drentsche Aa

Ruiner Aa
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gecombineerd met plaggen en (zeer) extensieve begrazing blijkt zeer succesvol

Uitgangspunten en lessen

Het behoud en veldele ontwikkeling van populaties van orchideeën is prioriteit nummer één.

Toch kan er - zoals uit Tabel 2 blijkt - in bepaalde gevallen goed resultaat worden behaald

met kunstmatig stichten of vergroten van populaties. Ook blijkt voorlopig dat het niet veel

uitmaakt welke methode gekozen wordt: uitplanten, zaaien of het uitspreiden van hooi. Veel

belangrijker is dat de omstandigheden waarbij de herintroductie moet worden uitgevoerd
goed zijn. Dat betekent onder meer dat:

o De hydrologische situatie blijvend goed is en dat er goed inzicht is in de stijghoogtes van
het grond- en oppervlaktewater

o De voedselrijkdom van het substraat laag is

o Er inzicht is in de opbouw van de bodem
o Het op de ingreep volgende beheer gegarandeerd is

o Er geen inwaai van meststoffen mogelijk is, en heel belangrijk -
o Alle partijen de neuzen dezelfde kant op hebben.

Herintroductie moet dus in geen geval plaatsvinden als de omstandigheden (nog) niet in ot'de

zijn, hoe graag alle partijen dat ook willen. Teleulstelling zal dan het resultaat zijn.
Er zijn heel wat sooften waarvan de Nederlandse populatie mogelijk via herintroductie ver-
sterkt kan worden. Ik denk daarbij aan Dactylorhiza maculato subsp. elodes, Orcltis m.orio,

Henninium monorchis en mogelijk enige Zuid-Limburgse soorten. Ook kunnen lokaal min-
der algemene soorten worden teruggebracht zoals de Platanl.hera-soorten. Voorbereiding bij
herintroductie is daarbij zeer belangrijk. Ook hierbij is - behalve het verkrijgen van goed uit-
gangsmateriaal (zaden, hooi en, in het geval van het uitzetten van planten, voldoende jonge

planten van goede kwaliteit) - vroegtijdig overleg van het grootste belang. Daarbij zijn de

eigenaar, onderzoekers (die het terrein monitoren) en het Nationaal Herbarium Nederland van
belang. Deze laatste organisatie houdt de herintroducties bij om verwarring over spontane

nieuwe vondsten te voorkomen.
Indien het project voorziet in het uitplanten van planten, is het zaak voldoende planten op te
kweken van gecontroleerde herkomst. Het uitplanten van slechts enkele planten blijkt vaak

niet zinvol, omdat een groot deel het loodje legt. Plant dus altijd zo veel mogelijk planten ver-
spreid over de daarvoor geschikte delen van het terrein.
Het verzamelen van zaden voor het opkweken van planten dient pas na overleg met de eige-

naar van het brongebied plaats te vinden om iedere zweem van geheimzinnigheid tegen te
gaan. Vaak is het mogelijk om zaden van planten uit particuliere collecties of uit heemtuinen

te verkrijgen. Er is een vergunning nodig van het Ministerie van LNV (Natuurbe-

schermingswet) indien er planten en zaden uit de natuur moeten worden genomen om deze

vervolgens uit te zetten ofverder te kweken. Openheid en overleg zijn dus van cruciaal be-

lang bij het welslagen van herintroductieprojecten.
Het is aan te bevelen om op meer plaatsen ervaring op te doen met het he¡introduceren van
orchideeën door middel van zaaien, hooiuitleg of planten. De VOV (Vereniging Orchideeën

Vermeerdering) en de WEO kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Daatvoot dient er
geïnventariseeld te worden welke terreinen er in aanmerking komen, om welke soorten het
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gaat en wat er in die gevallen allemaal bij komt kijken. Aansluitend dient in overleg met alle
betrokkenen (eigenaar, Ministerie van LNV, provincie, vrijwilligers, etcetera) een projectplan
te worden opgesteld, zodat herintroductie zo planmatig mogelijk verloopt. Monitoring na uit-
voering van het experiment is uitermate belangrijk. Pas dan zijn we in staat goede conclusies
te trekken en toekomstige projecten beter voor te bereiden. En uiteraard is uitplanten of zaai-
en van soorten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied uit den boze!

Literatuur
Krettz, C.A.J. en H. Dekker, 1999. De orchideeën van Nederland. Raalte/Landgraaf

H. Dekker
Mortonhof 42
7908 AP Hoogeveen

Foto's pagina 48 (behorend bij het artikel op pag 5-10):
Boven: Het Oude Diep meandert weer in haar oude bedding,juni 2001.
Onder: De bloemrijke graslanden in het dal zijn volop in ontwikkeling, mei 20O2

Foto's: Hans Dekker
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OPMERKINGEN OVER ORCHIDEEIiNVONDSTEN OP RHODOS
IN MAART 2OO2

Hans DEKKER

Samenvatting
De auteur gaat in op zijn orchideeënvondsten op Rhodos (Griekenland) in2002, gerelateerd
aan het recente boek van Karel Kreutz over orchideeen op Rhodos (2002) en de tweede edi-
tie van de orchideeënflora van Pierre Delforge (2001).

Summary

The author comments on his orchid finds on Rhodos (Greece) tn2002, referring to the recent
book by Karel Kreutz on orchids of Rhodos (2002) and the second edition of the orchid guide
by Pierre Delforge (2001).

Zusammenfassung

Der Autor geht auf seine Orchideenfunde auf Rhodos (Griechenland) im Jahre 2002 ein und
bezieht sich dabei auf das rezente Buch von Karel Kreutz ûber die Orchideen von Rhodos
(2002) und die zweite Auflage der Orchideenflora von Piene Delforge (2001).

Inleiding

Van 18 tot en met 25 maart20o2 bezochten mijn echtgenote en ik het Griekse eiland Rhodos.
Als voorbereiding heb ik vindplaatsgegevens van Karel Kreutz en Rien Schot ontvangen en

de vindplaatsen van Riechelman bestudeerd. In vergelijking met die lijsten leek mij het voor-
jaal verder voortgeschreden dan normaal, de meeste orchideeënsoorten bloeiden mogelijk
zo'n twee tot drie weken vroeger dan gebruikelijk. Tevens vielen de aantallen vindplaatsen
en de aantallen individuen regelmatig sterk tegen. Zo was op sommige vindplaatsen niet meer
dan lÙVo van de 'normale' aantallen te vinden. Waarschijnlijk heeft de strenge winter de
orchideeën parten gespeeld. Zo t¡offen wij herhaaldelijk rozetten aan die vrijwel geheel ver-
gaan of vergeeld waren zonder dat de planten al gebloeid hadden. Op normale waarre-
mingshoogte had het in de winter van2OOl-2002 in Rhodos-stad net niet gevroren, de tem-
peratuur was er bij 0' blijven steken. Elders, vooral in de wat hoger gelegen gebieden, heeft
het ongetwijfeld we1 gevroren. Tevens heeft het heel veel geregend. Beide verschijnselen zijn
mogelijke oorzaken voor het vroeg afsterven van rozetten.

Soorten

Rhodos is ongetwijfeld zeer rijk aan orchideeënsoorten. Wij troffen in totaal 57 taxa aan
(Bijlage 1), inclusief enkele kleu¡varianten. Toch is deze rijkdom betrekkelijk. Een aantal
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soortgroepen is recentelijk of al langer geleden opgesplitst in meerdere 'kleine' soorten. Dit
geldt onder andere voor de fusca-, oestrifera- en hol.oserica-groep. Deze groepen zorgen dan
ook voor de meeste determinatieproblemen. In het recente boek van Kreutz over Rhodos
(2O02) zijn de laatste wetenschappelijke resultaten op het vlak van taxonomie en nomencla-
tuur verwerkt. Hierdoor komt in dit boek een aantal sooften voor, vooral in de Ophrys-groep,
die nog niet zijn verwerkt in de moderne flora's zoals die van Delforge (2001). Het gaat daar-
bij weer vooral, zoals hierboven ook al vermeld, om opsplitsingen van bestaande soorten in
meerdere soorten. Of dit geheel terecht is, is echte¡ de vraag. Ten behoeve van het veldwerk
heb ik niettemin het werk van Kreutz aangehouden bij de determinatie, aangezien dit boek de
meest recente stand van zaken weergeeft.
In Bijlage 2 heb ik de bijzondere kenmerken van de Ophrys-soorten van Rhodos weergege-
ven aan de hand van de gegevens uit de boeken van Kreutz en Delforge. Dit overzicht heb ik
gemaakt om de determinatie in het veld te vergemakkelijken.
Hieronder volgen enkele opmerkingen per soortgroep.

Fusca-groep
De meeste gevonden soorten zijn gedetermineerd met behulp van de sleutel in het boek over
de orchideeën van Rhodos door Karel Kreutz (2002). Deze sleutel bleek helaas echter niet
geheel waterdicht.Zeker zo'n 4OVo van de gevonden planten was er niet mee op naam te
brengen. De recente gids van Delforge gaf ook weinig steun. Deze is waarschijnlijk nog
slechter te gebruiken, vanwege de enorme brij aan gegevens over soorten die soms slechts
minimaal van elkaar verschillen. Uiteindelijk zijn de gevonden taxa zo goed mogelijk beoor-
deeld en ingedeeld. Dat ik hierbij fouten heb gemaakt ligt voor de hand.
F¿¡sca-soorten die zonder veel moeite te determineren waren, zijn'. parvula, eptogiensis en

cinereophila, alhoewel de laatste meer varieert (grootte lip, gele rand) dan uit de diverse
beschrijvingen blUkt. Met name de lipgrootte loopt sterker uiteen dan bijvoorbeeld uit het
boek van Kreutz blijkt. Daar wordt de lip zeer klein genoemd. Maar wat is dan zeer klein? 6
mm,8 mm of 10 mm? Delforge noemt 7,5 tot ll mm. Waarschijnlijk is de variatiebreedte
nog groter.
Ophrys blitopertha heb ik pas thuis kunnen determineren aan de hand van een geplukte plant
met alleen knoppen, die op 30 maart zijn eerste bloem opende. Ik vond het opvallend dat de
meeste recent door Paulus beschreven soorten, zoals Ophrys eptapigiensis, vrij goed van an-
dere soorten te onderscheiden waren.

Oestrifera-groep
Ook in deze groep zijn kort geleden nieuwe soorten aan de toch al lange lijst toegevoegd.
Ophrys dodekanensis leverde van deze nieuwelingen weinig problemenop. Ophrys cornutu-
la vond ik in het zuiden, maar meestal met lang niet zo lange uitsteeksels op de lip als op de
meeste foto's in het boek van Kreutz. Ook bij Ophrys oestrifern zelf heb ik minder lange uit-
steeksels gezien dan bijvoorbeeld bij planten uit de Monte Gargano (Italië). Tevens zijn de
verschillen met Ophrys brenùfera soms niet zo heel groot, waardoor er vloeiende overgangen
van bremifera meL oesrrifera te vinden zijn. Dat geldt eveneens voor overgangen naar Ophrys
heldreichii en verder richting holoserica en heterochila. Mogelijk is er hier sprake van een
intensieve hybridisatie en terugkruising, waardoor wazige populaties ontstaan, die zich niet
eenvoudig laten determineren. Bovendien kan het proces van soortvorming middels hybridi-
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satie nog in volle gang zijn. Het chaoseffect zoals bekend uit de wiskunde blijkt ook voor
orchideeën op te gaan. Hoe meer soorten bij elkaar, hoe groter de chaos. Het wordt er echter

wel boeiender door.

Holoseríca-groep
De 'gewone' Midden-Europese Ophrys holoserica heb ik niet gevonden; wel individuen die
een heel eind in de buurt kwamen. Meestal was de lip iets kleiner, eenvoudiger getekend en

voorzien van een groter uitsteeksel en aanhangsel. Hier is nog veel werk te verrichten om
duidelijkheid over deze groep te scheppen.
Ophrys heterochila vertoonde inderdaad de grote verscheidenheid in vormen die ik verwacht
had, waardoor soms niet meer zeker re ze15en was of het wel Ophrys heterochila sensu stric-
to betrof. Een heterogene verzameling planten, waarvoor de naam in dit geval goed gekozen

15.

Yan Ophrys candicct heb ik alleen planten gevonden waarvan de tekening niet zo wazig was

als op de foto's van deze soort, maar met een brede witte lijn om een eenvoudige tekening.
Overigens stond deze soort nog voor bijna 1007o in knop.
Yan Ophrys calypsus heb ik twee vindplaatsen bezocht, echter zonder overduidelijke exem-
plaren van deze soort. Deze bloeit over het algemeen wat later. Riechelman vond haar echter

eind april. Vanwege het vroege voorjaar had dat ons ook moeten lukken. De gevonden plan-
ten vertoonden wel gelijkenis met Ophrys calypsus maar waren het niet helemaal en ten-

deelden naar vormen tussen Oplrrys holoserica en heldreicltii.
Ophrys episcopalis bloeide hel en der al mooi, zodardeze krachtige planten goed te determi-
neren vielen. Alleen de petalen waren minder afgerond dan bijvoorbeeld Delforge laal zten.

O phry s ferrum-e quínum versts gottfriediana
Karel Kreutz geeft aan daf Ophrys gottfriediana alleen zeker is te determineren aan de hand

van de door ombuiging veel smaller, driehoekig ogende lip. Als dit het enige verschil is, dan

past daar niet het etiket soort op. Wij vonden deze 'vorm' bij Lardos en elders. Ophrys

ferrum-equinum kent veel variatie in lipvorm en -grootte, waardoor het onderscheid met
Ophrys gottfriediana niet altijd goed te zien is.

Serapias orientalis
In het zuiden vonden we talrijke planten van Serapias orientalis subsp. carica. Toch waren

er ook planten die duidelijk tendeerden naar de stbsp. orientalls, o.a. door de lichtere bloem-
kleur. Gezien het voorkomen van de subsp. orienta./ls aan de overkant van het water op

Karpathos is volgens mij niet vo1 te houden dat deze ondersoort niet op Rhodos voorkomt.

Platanthera
Volgens het boek van Karel Kreutz komt er geen vertegenwoordiger van het geslacht Plat-
anthera op Rhodos voor. Toch vonden wij een overduidelijk rozet met prille knoppen aan de

voet van de Profitis Ilias in een groot, vrij donker bos. Ik houd deze plant voorlopig op
Platanthera bfolia. Zekere determinatie kan echter pas later in het seizoen plaatsvinden.
Terugvinden van één plant in een groot en donker bos is echter niet eenvoudig.
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Cephalanthera
Aan het begin van de Vlindervallei vonden we een steriel rozet met zeer lange en smalle bla-
deren, die ons nog het meeste aan Ce¡tlnlantlrcra longifol.ia deed denken. Deze locatie komt
niet in het boek van Kreutz voor. Zekere determinatie is dool het afwezig zijn van knoppen
niet mogeli.jk.

Literatuur:

Delforge, P. 2001. Guide des Orchidées d'Eulope. Lausanne, Paris
Kreutz, C.A.J. 2002. Dte Orchideen von Rhodos und Karpathos. Landglaaf
Riechelman, A. 1997. Einige Amnerkungen zur Orchideenflola von Rhodos. Ber'. Arbeitskrs

Heim. Orchideen. 14(1): 62-68

Bijlage 1: Overzicht gevonden soorten 18 tot25 maart2002

1. Anucuntptis ¡t¡,tunitlulis
2. Barliu robertianu
3. Ceplurhnîlrcra spec.
4. Li ntodor un ubo rt i vu nt

5 Neotinea noutlutu
6. N. nnculutu f . ulhu
7. Ophr¡,s upif¿¡a
8. Ophr¡,s úttuviriu
9. Ophr¡,s hLiropertlru
10. Ophr¡,s bre nilcro
ll. Ophr¡,s calvpsus ('l)
12. O p I t r¡,s c cu td it:ct

13. Oplt rys c i ne reo¡th i lrt
I 4. Ophr¡,s t:orn u tu I tt

15 Ophrys crztica subsp. bcloniae
16. O phry,s tlotle kan e n s i s

17 . Ophr¡,s epi,scopalis

18. O phr1,s e ptrt p i gi e ns i s

19. Oplu'1,s f¿ ¡'¡'¡¡n- cq u i n u nt

20. Ophrys goftrt'iedi0n0
21 . Ophrys lrcklt'eicltii
22. O¡tlu'ys lrcleroclti ltt
23. O¡thrys holoserica
24. Ophtys iricolor
25. Ophtls Ieucadicu
26. Ophrys lucis
27. Ophrls nÍutùnlsl
28. Ophrys oestrifercr
29. Ophrys onrcguifera
3O. Ophrys purvulu
31 . Ophrys pcrsephortae

32. Oplu'ys plr¡,grtrtua
33. Ophrys re gis-.fc rtli no ruli i
34. Ophrys reinlu¡ldii
35. OPh\¡s rltotlitt
36 Opltrys sit:uLu

31 . Oplt)¡s sitiacu
38. Ophrl,s tenthrcdinifera sr.rbsp. vil1osa
39. Ophrys vznrr.rlrr subsp. r¡rientulis
40. Orthis utttttolicu

41 .Orchis ututtt¡licof .ulbct
42. Orclús collittu
43. Orchis ft'agrarts
44. Orchis i¡ulicu
45. Orchis lut:tcu
46 Orchis lurifloru
4l Orchis norio (subsp. pictu'l)
48. Orchis papilionuteu subsp. lrcroicu
49. Orchi,s pupiliorrncerr subsp. lrcrcicu f . ulbtL

50. Orchis pr ovinciu I is
51 . Orchis sutu:kt

52. Pltttanthera biJòliu (2)

53. Set apias bergonii
54. Scrupitts tn ictttuIi.s subsp. r?¿/ l( (r

55. Serapias orietúaIis subsp. ollarrtø11.r

56. S e ra p iu s ¡ttu'r, ifl o ru
57. Spirantlrcs spira\is (rozer)
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Bijlage 2: Bijzondere kenmerken van de Ophrys-soorten op Rhodos

(naar Delforge en Kreutz)

Oestrifera-groep
O. bremifera

O. cornutnla
O. dodekanensis

O. heklreichii

O. oestrifura

Holoserica-groep
O. calypsus

O. candica
O. episcopalis

O. halia
O. heterochikL

O. holoseríca

O. blitopertha

O. cinereophila

O. eptctpigiensis

O. iricolor
O. Ieucadica
O.lindia

- klein-middelmatig grote lip, korte uitsteeksels, roze perianth -

ovelal, verspreid

- zeef kleine lip, lange uitsteeksels, roze perianth - zuiden

- zeet kleine lip, korte uitsteeksels, groot oranje basaalveld - bos,
verspreid

- weinigbloemig, glote lip, kolte uitsteeksels, grillige tekening -
verspreid

- lip klein tot middel, zeer lange uitsteeksels - verspreid, tah'ijk

vrij grote lip, korte uitsteeksels, vrij driehoekige lip, uitgebreide
tekenin g - zeldzaam, laat
vlij grote lip, velvaagde tekening met witte rand - midden, laat
grote plant, zeer grote lip, opvallend gekleurd, laatbloeiend - ver-
spreid
vrij kleine tot gemiddelde bloem, groenige perianth, laat - zuiden
kleine plant, weinig bloemen, lip vrij klein, kleine uitsteeksels -
noord (Profitis Ilias, Kolymbia)
lijkt op Midden-Europese planten - verspreid

F errum-equinum-groep
O.ferrum-equinunr - hoefijzer op de zeer donkere lip, smalle lange petalen - verspreid
O. gottfriediana - idem, maar smalle lip, vooLal naat beneden toe - zeldzaam, ver-

spreid (Plimiri)

Fuscø-groep
O. attcLvi.rict - grootbloemig, horizontaal staande vlakke lip - verspreid, zeld-

zaam,laat

- grootbloemig, brede gele rand, geknikt, roodachtig lipbegin - ver-
spreid, laat

- zeeÍ kleinbloemig, geknikt, vrij horizontaal, smalle gele r:and -
ovelal, algemeen, vroeg

- gemiddeld grote bloemen, zeer donker, vrij kleine tekening, korte
groef, petalen donker - zuid, Kolymbia (Lout.)

- helder blauwe vlek, rode achterlip - overal

- gemiddeld grote bloem, smalle lichte rand, lichte vlek - overal

- gemiddeld grote bloem, iets bredere gele rand, tekening stopt
abrupt - zeldzaam

- bokshandschoen, omhoogstaand - overalO. omegaiftra
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O. parvula.

O. persephonae

O. sitfuca

Lutea-groep
O. phrygana
O. sicula

O. utttbilicata

- zeet kleine plant, zeer kleine en weinig bloemen, smalle rand -
zuid, Prasonisi

- grote plant, veelbloemig, grote bloem, horizontaal staand, vlak,
brede gele rand - Kolymbia (Lout.)

- lengtegroef (niet bij O. omegaifera), gemiddeld glote bloemen,
niet sterk gebogen, kleiner - overal,zeldzaam, vroeg

- kleine O.lutea -overal
- syn. O.lLttea minor,lip vlak, horizontaal en klein - overal

Mammosa-groep
O. nnmntosa. - 'borsten', H-tekening, donker, smalle petalen, tweekleurige

sepalen - overal

- idem, smalle lip - zeer zeldzaam, verspreidO. transhyrcanct

Speculum-groep
O. regis-ferdinandii - zeer smalle O.'speculnm'- overal
O. vernixia slbsp. orientalls - syn. O. speculum, maar dan bruiner - overal, vroeg

Umbilicata-groep
O. rhodia - groene perianth, zeer buikige lip, sepalen over de lip heen,

tekening tot onderin de lip - overal, noord

- grote lip, minder buikig, wit-roze perianth met beetje groen,
tekening niet tot onderin lip - zeldzaam

Diversen
O.lucis - grote lip, bruinrood, batman-jas op de lip, roze sepalen, rode peta-

len - midden, bergen

O. bombyliflora - geen problemen
O. apfera - geen problemen

O. cretica - lip zwart, grote H, wit omlijnd - zuiden

O . tenthredinifera subsp. viLlosa - smal, klein, vrij bruinig - overal, vooral zuiden

O. reinholdii - witte bril, wit op de schouders, zwarte lip, roze perianth - overal

H. Dekker
Mortonhof 42
7908 AP Hoogeveen

Bijbehorende foto's: pagina 76
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OPHRYS ARANIFERA Huosox VAR. N/CAEENSIS B¿,nr,r
UIT DE OMGEVING VAN NICE IN ZUID-FRANKRIJK

Herman VAN LOOKEN

Samenvatting

Barla en Fossat tonen tn de lconographi.e des Orchidées cle la Flore lllustrée de Ni.ce et des

Alpes-Maritimes op de kleurplaten 54 en 55 de variëteit nicoeensis,die in feite dlie verschil-
lende soorten voolstelt. Deze planten bloeiden allen in de maand april. Met zekerheid mogen

we zeggen dat Barla deze niet aanzag als een kleurvariëteit van de vroegbloeiende Ophrys
aranifera. De kleurvarianten waarover hrj in zijn opmerkingen bij deze soort op blz. 65

spreekt behoren tot O. gallica (syn. O. oraclutiîiformis auctorum, niet GnnNtsn). Deze zijn
echter: begin april volledig uitgebloeid in de omgeving van Nice aan de zuidoostkust van

Frankrijk. De afgebeelde forse en grootbloemige planten op plaat 54 zijn dus velmoedelijk
niets meer dan een wat later bloeiende O. ittcubacea met een gekleurd bloemdek (zoals ook

O. soncri-caesaris en O. sipontensis). Plaat 55 toont afbeeldingen van twee soorten: bybriden

met O. scolop¿x en kleine almbloemige en sierlijke planten \/aarvan hij vóór 185 I teke-

ningen had opgezonden naar Reichenbach.Deze beschreefde kleinbloemige soolt als de var.

specularia, maar zaaide verwaning door el aan toe te voegen dat Bar'la misschien t\ree ver-

schillende soorten had samengevoegd, namelijk de var. specularia en hybriden van deze

variëteit met O. bertoloníi.Barla heeft na 1853 deze zogezegde hybriden hernomen in zijn

iconografie en er duidelijk bijgeschreven dat het zijn var. nicaeensis (nobis, van ons) betrof,
De afbeeldingen van de andere bloem en de gehele plant, waaraan Reichenbach in feite niet

twijfelde, werden door Ba¡la of door Fossat na I 853 wat gewijzigd en eveneens aan plaat 55

toegevoegd. Met deze kleinbloemige en laatbloeiende variëteit specularia/nicaeensis hebben

Reichenbach en Barla volgens ons de O. arachnitiþrntís Gne¡lten en PHILIPPE afgebeeld.

Summary

lntheft lconographie des Orchidées de la flore illustée de Nice et des Alpes-Maritintes Barla
and Fossat show on the coloured plates 54 and 55 the vaúefy nicaeensls, which in fact res-

presents three different species. All these plants flowered in april. With certainty we can say

that Barla did not consider these as as a colour variety of the early flowering Ophrys a.rani-

fera.The colour varieties he discusses on page 65 in his comments about this species belong

fo O. gallica (syn. O. arachni.tiformi.s auctorum, non GneNIen). These however in the area

around Nice at the southeastern coast of France are in early april completely withered. The
portrayed sturdy and large flowered plants on plate 54 therefore are probably no more than a

somewhat later flowering O. incubacea with a coloured perianth (compare also O. san.cti-

caesaris and O. sipontensls). Plate 55 portrays two species: hybrids u,ith O. scolopar and

small and elegant plants with not much flowers, drawings of which he had send before 1851

to Reichenbach, who described the small fÌoweled species as var. specularia, but also caused

confusion by adding that Barla might have joined together two different species, namely var.
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specularicL and hybrids of this variety with O. bertoloni. After 1853 Barla in his iconography
has taken back these so called hybrids and clearly added that it concerned his var. nicaeensís
(nobis: ours). The drawings of the other flowe¡ and all of the plant, which Reichenbach did
in fact not doubt, have been slightly altered by Barla or Fossat and added to plate 55. with
this small flowered and late flowering variely speculaira/nicaeensis Reichenbach and Barla
have portrayed O. araclmitifonr¡ls GReNrnn and Pnrr-rppo.

Résumé

Dans leul lconographie des Orchiclées de laflore illustrée de Nice eî des Alpes-Maritimes,
sur les planches 54 et 55, Barla et Fossat ont dessiné la varié¡é nicaeensis qui représente en
fait trois espèces différentes. Toutes ces plantes fleurissaient au mois d'avril. Avec certitude
nous pouvons dire qu'elles n'étaient pas considérées par Barla comme une variété colorée de
l'O. aranifera (sphegodes) précoce. Les variantes colorées, desquelles il parlait dans ses
observationsàlapage65,fontpartie del'O.gallíca(syn.:Ophrysarachnitiþrtnis auctorum.)
Ce dernier s'est entièrement fané début avril aux environs de Nice à la côte sud-est de la
France. Les plantes robustes à grandes fleurs, representées sur la planche 54 ne sont donc très
probablement que des O. incubacea à périanthe coloré (voir atssi Ophrys srutcti.-caesaris et
O. sipontettsis). La planche 55 montre des représentations de deux espèces: hybrides d'O.
scoLopax et de petites planles (forntes) pauciflores et graciles desquelles il avait déjà envoyé
avant 1851 des dessins à Reichenbach. Ce dernier décrivait cette espèce à petites fleurs
comme \a valiété specularia et a semé le doute en ajoutant que Barla avait probablement
réuni deux espèces différentes, à savoir lavar. specuktrla et hybrides de cette dernière avec
1'O. bertolottii. Après 1853 Barla avait repris ces hybrides présumés dans son iconoglaphie
ajoutant clairement qu'il s'agissait de sa variété nicaeensis (nobis.) La fleur et la hampe flor-
ale à lesquelles Reichenbach ne doutait pas, étaient légèrement modifiées et ajoutées à la
planche 55. Avec cette variété tardive à petites fleurs, nicaeensis/specularia,Reichenbach et
Barla ont présenté I'O. arachnitifornris Gne¡¡rnn er PurLrppe.

Zusammenfassung

Barla und Fossat haben tn der lconographie cles Orchidées de Ia Flore lllustrée de Nice et des
Alpes-Marititn¿s auf den Farbtafeln 54 und 55 die Va¡ietät nicaeensis abgebildet, die eigent-
lich drei verschiedene Arten darstellt. Alle diese Pflanzen blühen im Monat April. Mit
Sicherheit können wir sagen, dass Barla sie nicht als Farbvarietät der frühblühenden O. ara-
n.iferabetrachfete. Die Farbvarianten, über die er in seinen Anmerkungen bei O . aranifera auf
Blatt 65 spricht, sind einTeil von O. gaLlicn (syn. O. arachnitifonnís auctorum). Diese sind
jedoch Anfang April in der Umgebung von Nizza, an der Südostküste Frankreichs, bereits
völlig verblüht. Die abgebildeten kräftigen und großblütigen Pflanzen aufTafel 54 sind somit
vermutlich nichts anderes als eine etwas später blühende O. incubacea mit farbigem Perigon
(siehe auch o. sancti-caesaris und o. sipontensis). Tafel 55 zeigr. Abbildungen von zwei
Arten: Hybriden mit O. scolopax und kleine, armblütige und zierliche Pflanzen, die er vor
1851 als Zeichnungen an Reichenbach geschickt hat. Dieser beschrieb die kleinblütige Art als
var. specularia, nur löste er dadurch Verwirrung aus, weil er hinzufügte, dass Barla vielleicht
zwei verschiedene Alten zusammengefügt hat, nämlich die var. specularia und Hybriden die-
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ser Varietät mit O. bertolottii.Barla hat nach 1853 diese so genannten Hybliden in seine

Ikonographie aufgenommen und er hat deutlich dazu geschrieben, dass es sich um seine var.

nicaeensis (nobis, von uns) handelte. Die andere Blüte und die ganze Pflanze, wolan
Reichenbach eigentlich nicht zweifelte, wurden von Barla oder von Fossat nach 1853 etwas

verândert und ebenfalls der Tafel 55 zugefügt. Mit dieser kleinblütigen und spätblühenden

Varietät specularia /nicaeensis haben Reichenbach und Barla die O . arachnitiforn ls GRet.tten

UND PHILIPPE abgebildet.

Inleiding

Toen we in 1995 voor het eerst het werk Flore ilhtstrée de Nice et des Alpes-rnaritimes (1868)

van J.B. Barla in de plantentuin van Meise (Belgiê) raadpleegden, waren we niet alleen

geboeid door de vele mooie litho's die het werk bevatte, maar werd onze aandacht vooral
getrokken door kleurplaat 55. De hierop afgebeelde planten, O. araniferavar' nicaeensis, en

vooral de afzonderlijke bloemen, deden ons vermoeden dat J. Barla en V. Fossat hier de O.

arachnitiformis GneNten en PttllIpps (syn. O. splendida Göt-z &. RntNunno) hadden afge-

beeld. Na het lezen van de opmerkingen in de beschrijving van J. Barla, die we hebben ver-
geleken met deze van de nota Reclrcrches sur quelques Orchid.ées des environs de Toulon

(1859) van Charles Grenier waren we zeker overtuigd dat het om dezelfde Ophrys ging. We

hadden ook opgemerkt dat op de kleurplaat stond vermeld: (var. specularla Rnrcu.) In de

tekst van zijn werk is deze vermelding nog geaccentueerd en heeft J. Barla er 'nobis'(van
ons) aan toegevoegd. Bij het raadplegen van het werk van H,G. Reichenbach fl. (1851), stel-

den we inderdaad vast dat hij tekeningen had gekopieerd die voorkomen op plaat 55 van J.

Barla. Er moet dus eertijds wat fout gelopen zijn in de goede samenwerking van deze twee

botanisten. Wij hebben dit in onze eerste publicatie (Eurorchis 11) reeds aangehaald. Na een

verdere bestudering van deze gegevens stellen we echter vast dat, hoewel onze interpretatie
voor wat de soort betreft geheel logisch en aannemelijk, deze geschiedkundig misschien niet
geheel juist is. Een artikel verschenen in het tijdschrift van de Société Française

d'Orchidophilie, I'Orchidophile n" 97 (1991), geschreven door P. Jacquet over J.B' Barla,

heeft er zeker toe bijgedragen dat we zijn werk verder hebben bestudeerd en beter hebben

begrepen.

Een vaststelling

Over O. aranifera HuDSoN (syn. O. sphegodes Mrllen) schreef Balla in een opmerking het

volgende:
"Wanneer men de O. aranifero aandachtig bekijkt die in de omgeving van Nice groeit,

kan men vaststellen dat deze soort zeer variabel is door de kleur van het bloemdek, de

afmetingen en vorm van de lip, de gladde tekening en de middenlob die al dan niet
voorzien is van een aanhangsel. De sepalen zijn groen, witachtig of loze; de petalen

zijn een weinig verbreed aan de basis, min of meer verlengd, glad of fijn donzig
behaa¡d. De lip is geheel of drielobbig, ovaal tot omgekeerd eirond; De twee gladde

strepen van de tekening zijn ofwel geheel gescheiden en lopen ongeveer parallel of zijn
onderling verbonden en vormen een bijna vierhoekig schild; de zijdelingse buldes zijn
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min of meer ztchtbaar, soms geheel afwezig en behaard of glad langs de binnenzijde.
Al deze velschillen duiden voor sommige botanisten er op dat het om onderscheiden
soolten gâat. Anderen zien hier slechts gewone variëteitenl van dezelfde soort in."

Het lukt ons zeer duidelijk, dat Barla geen onderscheid in soorten heeft gemaakt zoals wij dit
momenteel doen. Zo zijn zeker in deze beschrijving O, massiliensis, O. provincialis, O.
garganica subsp. passloris, maar ook O. gallica (syn. oraclm.itifonnjs auctorum) velborgen.
Hij beschreef en tekende de volgende varieteiten:pseu.clo-speculutnD.C., subfuciferc RercHn.,
atrcLta. REtcHB. en nicaeensis nob. (var. specLrlaria R¡,lcHe. Frr-. P1.112 fig.3,4,6,7)
De O. aranifera var. pseutlo-speculumberreflvermoedelijk de vroegbloeiende O. araneola, de
variëteit subfuciftra RETcHENBACH is niet meer dan een o. aranfera met zwak ontwikkelde
bulÇes.
De opmerking van Barla over kleur en vorm indachtig, is het logisch dal deze met zijn
nico.een.si.s toch een andere variëteit wou beschrijven die zeker niet paste in de variabiliteit
van zijn O. aranifera. Hij heeft vooral planten verzameld en afgebeeld uit een omgeving waar
thans de uitgestrekte stad Nice ligt, met de wijken Magnan, Féric, Col de Villefranche, Bellet,
Vinaigrier, enzovoort. Waren de afbeeldingen van enkele planten uit deze plaatselijke omge-
ving wel representatief voor enkele zeel polymorfe soorten? De meeste standplaatsen aldaar
zijn jammer genoeg geleidelijk en definitief door bebouwing verloren gegaan. Barla had
reeds vóór I 850 vele afbeeldingen getekend en het is slechts sinds I 853 dat hij met V. Fossat
samenwerkte voor het vervaardigen van de kleurplaten van zijn Iconographie des Orchidées.
We hebben in ons artikel van 1999 een duidelijke beoordelingsfout gemaakt over de her-
komst van de afbeeldingen die Reichenbach toont in de iconografie plaat 112 CCCCLXN
van zijn werk, Hij kan namelijk de platen 54 en 55 van Balla en Fossat vóór zijn publicatie
van 1851 nooit hebben gezien.Het is zekerjuist dat Barla reeds bezig was met zijn icono-
grafie vóór 1851 en een grote en rijkbloemige Ophrys uit de omgeving van Nice had afge-
beeld en beschreven als de variëteit nicaeensis. Hij kon dit echter niet publiceren, omdat zijn
werk nog lang niet af was. Het was dus ook vóór I 85 1 dat hij in dezelfde omgeving een ande-
re onbekende en eerder kleine en armbloemige soort aantrof, waarvan hij tekeningen maak-
te die hij zond naar Reichenbach. Deze kopieerde ze,nam ze op in zijn werk en vermeldde
ze als O. specularia, echter niet zonder twijfel, want hij voegde eraan toe:

"Misschien zijn hier wel twee verschillende soorten samengevoegd. Bij de tekeningen
3,4,6 en 7 van plaat 112 vallen me fluwelen vlekken op in het midden van de lipte-
kening die me doen denken aan O. bertolonll, misschien zijn het wel hybriden van O.
aranifera var. specularia me| O. bertolottii'!"

Bij zijn iconografie schreef hij :

"3,4,6 en 7 lijken me wat twijfelachtig."

Het is slechts na I 853 dat Barla en Fossat diezelfde tekeningen hebben hernomen, bijgewerkt
en samen met andere afbeeldingen herschikt bij het vervaardigen van hun iconografie. Barla
was zeker niet akkoord met de nieu\¡r'e beschrijving van zijn n.ica.eensis door Reichenbach.
Het is ook niet zonder reden dat hij in z¡n tekst er aan toevoegde: nobis (van ons).

I De variabiliteit van de soort
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Een analyse

De litho's van Barla en Fossat werden door nauwkeurige waarnemingen tot in de details ge-

tekend en zijn zonder meer kleine meesterwerkjes. Er valt heel wat uit te leren. Zo valtbij-
voorbeeld de warme anthocyaan kleur op, die dikwijls zichtbaal is op de onderzijde van de

lip van O. ittcubacea op plaat 53,4. Men kan ook aan de hand van de afbeeldingen de volg-
orde van bloeitijd vaststellen, zonder zijn tekst, die jammer genoeg geen goede afbakening

van bloeitijden geeft, te laadplegen. Zo staat op plaat 5l O. araniþra afgebeeld. Het lijkt ons

evenwel niet de typisch e O . aranifera zoals ze voorkomt in Engeland waar ze beschreven is.

Naar onze mening betreft het hier de vorm nrussiLiensis, die hier in volle bloei werd afge-

beeld. Deze bloeit op sommige plaatsen langs de kust soms al eind december. Algemeen

bloeit deze echter half febluari-maart. Dit is zekel zo in de omgeving van Nice. De kleine

maar ook vloegbloeiende O. araneolct. (pseuclo-speculørn) verschijnt iets later en is trouwens

langs de kust niet eens zo algemeen. Als deze in volle bloei staat begint ook O. incubo.ceafe

bloeien. Deze chronologie is duidelijk waarneembaar op de platen 5l tot 53 van Barla en

strookt geheel met onze waarnemingen. Op plaat 53 zien we bijvoorbeeld heel duidelijk boe

Barla pas ontluikende O . ittcubacea (atrata) heeft afgebeeld. Plaat 54 toont afbeeldingen van

O. incubacea die einde bloei zijn. Dat zijn dus planten die haast met zekerheid einde maart

begin april werden getekend. Maar er is meer, en jammer genoeg betreft het een onnauw-

keurigheid of vergetelheid van Barla. Dit is niet te verwonderen als men weet dat hrj bijna
twintig jaar heeft gewerkt aan deze iconoglafie. Op plaat 54 staat ook een pas ontloken en

laatbloeiende O. araneola getekend. Het betreft de vorm virescens GneNlen. Trouwens door

een andere jonge Engelse botanist, J.T. Moggridge, werd een gelijkaardige plant uit de omge-

ving van Menton afgebeeld, met bloeitijd 17 april 1866. Dat zegt ons wel wat. Op deze plaat

staan ook enkele stengels en bloemen afgebeeld (afbJ2-23) welke volledig beantwoorden

aan de beschrijving die Barla heeft gegeven van zijn O . aranifera var. nicaeensis. Deze bloei-

den dus in de omgeving van Nice (hoogte 0-200 m.), begin tot midden apttl.Deze ophrys

heeft dus, gezien de late bloeitijd, niets te maken met wat men heden O. arachnitifortr¿is auct.

noemt, noch met de kleurvalianten die gelijktijdig bloeien met O. arutifera en die volgens

Barla gewoon horen bij de variabiliteit van deze laatste. De afgebeelde varieteit nicaeensis

werd door Barla nauwkeurig beschleven:
"De sepalen zijn roze of paarsachtig, soms ook groenachtig, en hebben groene nerven.

De petalen zijn korter dan de sepalen en zijn smal lijnvormig, stomp of zwak uitgerand.

Ze zijnroodachtig paars of min of meer donker paars, de randen zijn gegolfd en fijn
kort behaard. De lip is haast even lang als de sepalen, omgekeerd eilond, bijna rond of
bijna vierhoekig. Geheel of drielobbig, bol staand, fluwelig behaard, purperbruin of
loodachtig, voorzien van twee gladde strepen die nogal breed zijn en dikwijls wat uit
elkaar staan aan de basis en glimmend paars zijn of gemerkt met ronde fluwelen vlek-

ken. De zijlobben vormen twee bultjes die min of meer opvallen; de middenlob is
groter, uitgerand, tweelobbig en voorzien van een kort puntig aanhangsel."

Toch zouden wij hier nog het volgende willen aan toevoegen. De tekeningen op plaat 54 to-

nen lippen met een submarginale en zware behaling, een kale gele boord is niet aanwezig' De

wanden van de ingesnoerde stempelholten zijn behoortijk wit. De lip van bloem 21 heeft

dezelfde tekening als de er naast onder 2 afgebeelde atraîo.We kunnen, behoudens het ge-
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kleurd bloemdek, slechts enkele kleine verschillen waarnemen die mogelijk werden ver-
oorzaakt door de invloed van O. bertolor¡il s.l. De petalen zijn lijnvolmig. Bij O. incubttcea
(atrata) zijnzewat breder aan de basis en geven vooral een stijvere indruk. De lip is ook eer-
der wartn purperbluin; bij O . incubace¿ meestal zwart of zwartbruin. Het puntige aanhangsel
(een hoektandje) is sterker ontwikkeld dan bij O. incubacea en ontbreekt nogal eens bij deze
laatste. Tþnslotte is de tekening veel opvallender, vooral breder en heeft waal de gebogen lij-
nen samen komen, de neiging om een brede vlek te vormen. Dit effect wordt verzwakt door
één of meer oogvormige vlekken. Deze ronde oogjes vinden we dikwijls terug in het spie-
geltje van O. bertolonii s.l. Er werden kleine zwalte oogjes ingetekend op de drempel van de
stempelholte, nauwelijks zichtbaar. Deze zijn gelijkaaldig bij de tekeningen van o. atrota.
Deze nicaeensls bloeit net iets latel dan O. ittcubacea.Op het eerste zicht lijken deze plan-
ten zeeÍ sterk op O. sipontensis uit de Gargano in Zuid-Italië. Maar we vveten dat er bij O.
i.ttcubacea ook planten voot'komen die bloemen hebben met een wit, roze of purperen bloem-
dek. Misschien zijn de afbeeldingen 12-23 op plaat 54 van Barla niet meer dan kleulvalian-
ten van O. ittcubacea en zoals gezegd beïnvloed door een mogelijke oude introgressie. We
hebben echter deze afgebeelde planten nooit aangezien als O. gollica (O. arachnitifonnis
auct.), noch als de echte O. arachnít rtr¡ls GneN, & Pr¡rl. Trouwens, niet één auteul.heeft
zich ooit uitgesproken ovel deze plaat 54.
We hebben echter wel de afgebeelde planten en bloemen van plaat 55, die Barla als vortnen
van de var. nicaeensis beschreef, herkend als O. arachniti.fornis Gnp¡r¡n. Waalom? In zijn
opmerkingen schreef hij het volgende :

"Deze variëteit nicaeensis vertoont meerdere vormen; vooral in de tekening op de lip,
die soms grote gelijkenis vertoont met het schildje van O. scol.opax en van O.
a rac h n i te s (fuc ifl o r a)."

We willen el op wijzen dat, zo men de tekening van deze fwee ophrysen goed bekijkt, er
inde¡daad, meestal centraal een schildvormige en gladde vlek staat, ongeveer gelijkend op het
label "echt leder", omgeven door een beenkleu¡ige of gele band die lijnen, oogjes en ver-
takkingen vormt tot onder de zijlobben of naal de top toegaat met geisoleerde vlekjes. Wan-
neer er over een schildje wordt gesproken is het dus duidelijk dat het om de glimmende kern
en niet om de gehele tekening gaat.
We hebben uiteraard plaat 55 grondig bestudeerd. Deze is zonder twijfel gemakkelijk te be-
oordelen. Er zijn twee verschillende planten afgebeeld. Een kleine en armbloemige soort, die
zich sterk onderscheidt van deze die Balla afgebeeld heeft op plaat 54, en enkele robuuste
hybriden die hij als zodanig niet herkend heeft. De afbeeldingen van de kleinbloemige soort
tonen het volgende: 7 en2zijn volledige planten die reeds in hoogbloei staan.Ze zijn slank
en ongeveer 12 cm hoog, met 3 of 4 bloemen die groot lijken in verhouding tot de plant. Dit
is wel een optisch bedtog. Vergeleken met de afgebeelde planten op plaat 54, zijn de bloe-
men, maal ook de gehele plant, kleiner en geven vooral een slankere indruk. De afzondellijk
afgebeelde bloemen 10-17 lijken zeer veelvormig voor wat de lip en de tekening betreft.
Hiermee heeft Balla zekel getracht de variabiliteit aan te tonen. Opvallend is de bluinrode
lip, eerder fluwelig, zonder zware submarginale beharing in vergelijking met de bloemen van
plaat54. De liprand is veelal zijdelings wat naar achter geplooid, niet erg convex, met een
opvallende kale en soms brede gele boord. De top is voorzien van een klein puntig aanhang-
seltje dat slechts een weinig naar voren is gericht. Dool Barla werden dezelfde bloemen ook
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in plofiel getekend. Zo merkt men duidelijk dat er een ovelgang is van bloemen zondet en

bloemen met uitgesproken bultjes. De tekening op de lip is zeer variabel en opvallend, wordt
gevormd door twee verticale, naar het midden toe zwakgebogen, gladde en glimmende ban-

den, die wat versmallen aan de basis. Centraal zijn ze met elkaar velbonden door een of twee

dwarsbanden, of anders gezegd, raken ze elkaar en vormen zo een schildje. In dit schildje
staat een langwerpige of ronde fluwelen vlek. Zo deze vlek is helleid tot een klein oogje of
zelfs geheel ontbreekt, zo is het (scolopax-) schildje duidelijker waaLneembaar. Zijn de twee

verticale en zwak gebogen banden smal, zo lijken ze op afgeknotte halve maantjes die met

de rug tegen elkaar staan. De tekeningen 15, 16 en 17 laten deze verschillen zeer mooi zien.

Een merkwaardige uitzondering volmen de afgebeelde plant 1, de bloemen 13 en22.Allen
hebben een zeer grote gladde onregelmatige spiegel die haast de gehele lip bedekt. Hierin
staan ook meeldere zeer onregelmatig gevormde fluwelen vlekken, die het geheel een ver-
brokkelde indruk geven. Zulke tekeningen komen ook bij O. scolopax voor. De sepalen van

deze planten werden op één na Íoze tot purperkleurig weergegeven. De petalen zijn twee-
kleulig. Ze zijn roze tot purper aan de basis en groen aan de top, Op deze plaat staat zonder
twijfel ook een andere soort afgebeeld. Plant 3, maar ook stengel 4, geven een forse indluk.
De brede en grote schutbladeren, de drielobbige lip met stelk ontwikkelde bultjes, de wat
smallere, lancetvormige en spitse petalen, het blede, stomp en sterk naar boven geplooid aan-

hangsel, vooral merkbaal bij plant 3, tonen duidelijk dat het hybriden met O. scolopttx ztjn.
Alle planten en bloemen afgebeeld op deze plaat bloeiden en stonden zelfs in volle bloei, in
de maand april.

Opmerkingen

De afgebeelde bloemen en planten op plaat 55 lijken dus voor wat hun habitus en bloemvorm
betreft, geheel op deze welke men in apri1, aanvang mei terugvindt op vele plaatsen in de Var',

zoals de vallei van de Endre, Puget-sur-Argens, de omgeving van La Motte, Callas, Bagnols-
en-Forêt, St.Paul-en-Forêt, Bois de Palayson, in de Esterel, de omgeving van Les Mayons,
Bois du Rouquan, of in de Bouches du Rhône, in het massief van de Estaque enzovoort. Het
is de O. arachnitiþrntis Gnnnrnn en Pt¡ILIppe (syn. O. splendida Gorz &. RunHano). Zoals

aangetoond vinden we het dus wel jammer dat van deze toch polymorfe soort er vermoede-

lijk slechts uit enkele sites planten werden geaquarelleerd, die in hun variabiliteit toch geheel

gelijk zijn. Zo is het toch duidelijk dat op de vele andere sites het bloemdek lichtroze of wit
is, dat de petalen licht van kleur, en sterk gegolfd zijn. Nauwkeurig onderzoek ter plaatse,

maar ook van het verzamelde beeldmateriaal, vooral van de macro-opnamen, bevestigen ons

dat vele bloemen petalen hebben die vooral roze zijn aan de basis, af en toe enkele haartjes

tonen, en zelfs groen getopt zijn. De groengele ofkakikleurige en sterk gegolfde boord en de

groene middennerf verbergen dikwijls een fijne donzige behaling.
Reichenbach had dus van zes planten die op deze plaat 55 staan afgebeeld reeds vóór 1851

van Barla tekeningen ontvangen. Hij heeft deze gekopieerd en afgebeeld in zijn werk op plaat

112, CCCCLXIV. l2B=3R2, l3B=4R, l4B=5R, 16B=6R, 178=7R, de plant 2B weld afbeel-
ding IR. In feite dus 5 bloemen en een gehele plant. Reichenbach twijfelde aan de af-
beeldingen3R,4R,6RenTR.Wanneerwedusdeplanten 12,13,16 en lTvanBarlanog-

'Afbeelclingen van Barla = B, Reichenbach = R
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maals bekijken, zien we dat deze inderdaad oogvormige vlekken hebben. Reichenbach be-
sloot dat het misschien hybriden waren van O. aranfera var. specLrlaria met O. bertolottii.
Hij nam dus twee planten over als typisch, namelijk de bloem 14B (=5R) van plaat 55, de
enige met een groen bloemdek (een kleurweergave die we trouwens betwijfelen) en de gehe-
le plant 28 (IR) met een roze bloemdek. Deze bloemen hebben namelijk géén vlekken in de
tekening. Barla heeft slechts de variabiliteit van één soort aangetoond. Deze variabiliteit werd
door Reichenbach zeker verkeerd beooldeeld.
Ook begrijpen we nog steeds niet waarom de vermelding vandeze planten in het werk van
Reichenbach wordt aangezien als een beschrijving. De enige beschrijvende tekst luidde:

"bb. specularia: labelli (bene apiculati) lituris, valde dilatatis. Perigonii phylla rosea et
viridia.
(bb. specularia: lip {met een duidelijk puntig aanhangseltje}en zeer brede tekening.
Het bloemdek is rose en groen.)"

Waarom heeft Barla of Fossat na I 853 van plant 28 een bloem verwijderd en er bladeren en
een knol met rhizomen aan toegevoegd? Waarom is bijvoorbeeld bij bloem l4B de vorm van
5R behouden en werd de tekening op de lip vvat gewijzigd?
Wanneer we het recente boek van P. Delforge Guide des Orchidées d'Eurcpe, d'Afrique du
Nord et de Proche-Orient van 2OOl vergelijken met de uitgave van 1994, stellen we vast dat
het werk geheel werd herzien, niet alleen de tekst, maar ook de indeling van heel wat soor-
ten, zelfs met wijziging van enkele twijfelachtige afbeeldingen. Ook werd hetfaxon arach-
rtitifornùs geheel herwerkt, begeleid van een nieuwe tekst en taxon exahata genoemd. De O.
arachn.itfornis GREN. en Putr-. (synoniem: O. splendída Görz &. RerNua.no), O. aveyronen-
sis en O. casteLlane werden bij de groep i.ncubacea geplaatst. Waarom o.a. de O. arachniti-
þnrls GnnN. & PuIt-. hierbij werd geplaatst is voor ons niet heel duidelijk.
Ook blijven voor ons de namen van Grenier en Philippe in dit boek ten onrechte verbonden
met de O. aracl'utitiforrnir auctorum. Onder de synoniemen vermeldt Delforge o.a. de var.
specularia RpIcHeNe,AcFt en de var. nicaeensis Bnnl,q. Hij beschrijft deze echter als twee
onderscheiden varianten:

"specularia, planten dikwijls spichtig en nogal kleinbloemig. Sepalen en petalen dik-
wijls groen3, een sombere lip, met een schildvormige tekening. Een nogal veel voorko-
mende vorm in zuid-oost Frankrijk. Soms geïnterpreteerd, door de vorm van de
liptekening, als een hybride met O. bertolonii,of aangezien als een vorm die werd
beïnvloed doo¡ deze laatste. Wanneer deze variant roze sepalen heeft en bovendien nog
bultjes heeft aan de lipbasis kan ze wel eens verward worden met O. drumano.
nicaeensis, dikwijls forse planten, armbloemig met nogal grote bloemen, roze sepalen,
smalle sikkelvormige petalen, deze zijn zeer dikwijls fel gekleurd, de lip is soms
onduidelijk drielobbig, somber en met een grote uitgespreide tekening, een H-vormige
structuur met vertakkingen en klauwtjes."

Zoals we reeds hebben aangetoond heeft Barla twee sooften en een hybride onder één naam
beschreven. F;en Ophrys incubacea met een roze bloemdek met bloeitijd begin tot half april,
afgebeeld op plaat 54, en een soort die tezelfdertijd bloeide, welke hij aanzag als vornrcn yan

3 Noo. onr" mening overwegend wit tot bleekrose bìoemdek.
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zrjn Ophrys nicaeensis, inbegrepen enkele hybriden met O. scolopctx, die hij niet heeft her-
kend.Ze werden afgebeeld op plaat 55.Dezelfdefornne (utgezonderd de hybriden) werden
door Reichenbach verkeerd beoordeeld, Hij benoemde met zekerheid twee afbeeldingen als

de variëteit specuLaria. Aan vier andere afbeeldingen twijfelde hij echter en schreef dat het
wel eens hybriden zouden kunnen zijn van specularia met O . bertoLonii.
De beschrijvingen en de afbeeldingen van twee varianten door Delforge zijn naar onze me-
ning fout geïnterpreteerd en stroken helemaal niet met de beschrijving van Barla noch met de

opmerkingen van Reichenbach. Het is niet omdat Reichenbach schreef:
"Bij het bekijken van de tekeningen 3R,4R, 6R en 7R4 vallen me fluwelen vlekken op
in het midden van de tekening die me doen denken aan O. bertolonii."

dat de bloemen die Barla heeft afgebeeld een bertolonii-spiegeltje hebben, want deze schreef
toch duidelijk:

"Deze variëteit toont verschillende vormen, het is voolal de liptekening die soms heel
goed gelijkt op het schildje van O. scolopax en O. arachnites."

De beschrijvende teksten en de afbeeldingen in het laatste werk van Delforge (2001) beho-
ren zonder twijfel bij de vroegbloeiende Ophrys arachnitiformis auctorum, waarvan Barla
enkel zei dat het de variabiliteit van O.aranfer? was en waarvan Ch. Grenier, tijdgenoot van
Barla, dacht dat het de O. exahata T¡,n. was. Deze heeft dus duidelijk niets te maken met de

variëteit nicaeensis , noch met het synoniem specularia of vice versa, waarmee het probleem
van een juiste determinatie alleen nog maar is vergroot.
Delforge schreef over de variabiliteit van deze soort het volgende:

"Deze variaties zitten gevat in een mozaïek van voffnen en van vele overgangen die
niet toelaten om duidelijk afgebakende gloepen van verwante ondersoorten te
omschrijven. Ze ztjn ook het voorwerp geweest van verschillende interpretaties en ver-
keerde determinatie. Aan al deze taxonomische onzekerheden is dan nog een tegen-
strijdige terminologie of naamgeving gebonden, die moeilijk te ontwaffen is, zeker
voor wat de identiteit betreft van de soort die door Grenier en Philippe werd beschre-
ven en de variëteiten beschreven door Reichenbach en Barla."

In het artikel Een. vroegbloeiend taxon met grote bloemen dat ten onrechte O. arachnilifor-
mis (niet Gnouron) wordt genoentd itt Zuid-Frattkrijk. Ophrys galLica ssp. nova, verschenen
in het mededelingenblad Liparis, februari 2000, hebben we na grondig onderzoek besloten
deze Ophrys arachnitiþrmi,r auctorum, de naam O. gallica te geven, daar het duidelijk is dat
de naam arachnitiformis auct. als een homoniem wordt gebruikt. Delforge heeft niet geaar-
zeld de naam O. gallica in de synonymie van O. arachnitiformis Gne¡¡. & PHII-.(= auctorum)
te plaatsen. Het spreekt voor zich dat we hier niet mede akkoord gaan.

4 R = tekening van Reichenbach.
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Afbeeldingen pag. 65

l.tekeningvanplaat54vanJ.Barla O.araniferayar.nicaeensiszoalsdoorhem beschre-
ven,
2. tekeningen van plaat 55 van J. Barla: enkele afbeeldingen van zijn var. nicaeensis, die bij
ook opzond naar Reichenbach. Nos. 148 = 5R, 168 = 6R, 178 = 7R. Reichenbach noemde
ze,,,tar. speculari¿. Bemerk het scolopax-schildje van afbeelding 17 en de verbrokkelde lip-
tekening vanbloem22.
3. Ophrys arachnitiformis Gn¡,ueR & PsIupps. Synoniem: Ophrys aranfera var. specLilaria
Retc¡rsNencFr. Massif de l'Estaque, Lavéra, Bouches du Rhône. 15.04.03. "Lip met een pun-
tig aanhangseltje en zeer brede tekening. Het bloemdek is roze en groen." (Reichb,)
lconoglatìe Barla plaat 55, tekening I , 15 , l7 .

4, Ophrys arachtú.r.ifornús Gn¡nteR & PuIt-Ippe. Synoniem: Ophrys aranifera var. specularia
RercHeNencn. Bois du Rouquan, Vidauban, Yar.20.04.02. "Fluwelen vlekken vallen me op
in het midden van de tekening die me doen denken aan O. berÍolonli." (Reichb.) Iconografie
Barla plaat 55, tekeningen 5 en I 5.

Overige afbeeldingen bij dit artikel

Omslag :

Ophrys orachnitiform.is GnsNtpn & PFur-tpps. Synoniem: Ophrys aranifera var. nicaeensís
B,qnle. Forêt domaniale de la colle du Rouet, Roquebrune-sur-Argens, 18.04.02. Lip met
verbrokkelde tekening. Iconografie Barla plaat 55, tekeningen 1,13 en22.

Pag. 68, foto 4 :

Ophrys arachnitifornis Gnentsn & Psu-tpp¡. Synoniem: Ophrys aranifura yar. nicaeensis
Bar1a. Massif de I'Estaque, Lavéra, Bouches du Rhône, 14.04.03. " De gladde tekening op de
lip gelijkt soms heel goed op het schildje van scolopax en arachnites." (Barla) Iconografie
Barla plaat 55, tekening 17.

Alle opnamen: H. Van Looken
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LAPLAND MARSH ORCHID, DACTYLORHIZA LAPPONICA
Llnsr. EX HlnrulN,IN IRBLAND

Thomas ENNIS

Samenvatting

Na de ontdekking van Dactylorhiza lapponica in Groot-Brittannië (Schotland) in 1988, werd
een Dactylorhiza groeiplaaÍs op kwetsbare heidegrond onderzocht in County Antrim in
Ierland. Aanvankelijk werd gedacht dat het een dwergvorm van Dactylorltiza tra.un.çteineri
betrof en daalna dat het mogelijk om een hybridezwerm van Dactylorhiza traunstein.eri x
lapponica ging, maar als gevolg van de toenemende ervaring met vormen van Dactylorltizn
Iapponica in kolonies in Schotland worden sinds kort enkele van deze planten in County
Antrim beschouwd a\s Dactylorhiza lappottico. Daarmee is dan voor het eerst het voorkomen
van deze soort in Ierland vastgesteld.

Summary

After the discovery of Dactylorhiza Lapponica in Great Britain in 1988, a Dactylorhiza stÍe
on exposed moorland in County Antrim on the Irish mainland was investigated. At first it was
thought that these plants were a dwarf form of Dactylorhiz.a lraunsteineri and then that they
were possibly a hybrid colony of Dactylorhiza Íraunsleineri x lapponica, but more recently,
as the result of widening experience of Dactylorhiza lapporúca forms at colonies in Scotland,
some of these County Antrim plants are now regarded as Dactylorhiza lapponica and as such
they constitute the first record for this species in Ireland.

Zusammenfassung

Nach der Entdeckung 1988 von Dactylorhiza lapponica in Großbrittanien wurde ein
Dactylorhiza-Standort in einem exponierten Heidemoor in der Grafschaft Antrim in lrland
untersucht. Zuerst wurde angenommen, diese Pflanzen seien eine Zwergform von D. traun-
steineri und spâter, dass sie vielleicht eine Hybridpopulation zwischen D. traunsteineri und
D. lapponica sein könnten. Jetzt aber, als Folge von weiteren Untersuchungen an

Populationen in Schottland, werden einige der Pflanzen in der Grafschaft Antrim als D. lap-
ponica atfgefasst. Damit wurde zum elsten Mal das Vorkommen dieser Art in Irland belegt.

On 15 June, 1990, J.C.L. Phillips and I located a small colony of Dactylorhiza orchids on the
Ganon Plateau, County Antrim, Northern lreland, which I consider constitutes the first
record of the Lapland Marsh Orchid, Dactylorhiza lapponica, in lreland.
Although the occurrence of Dactylorhiza k pponica had been suspected for some time in
Great Britain, it was only in 1988 (Kenneth & al., 1988) that this was confirmed. The British
sites were all in Scotland, along the West Coast, including the Outer Hebrides and Kintyre.
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Bearing this in mind my thoughts tumed to rhe Dactylorhi¿o site discovered by R.D. Meikle
"in bogland near the sources of streams which drain the plateau basalt behind Carnlough"
(Heslop Harrison, 1956). These are the same plants refened to by V. S. Summerhayes as col-
lected by Meikle "in 1949 in County Antrim which seem to agree with the Wicklow plants"
which at that time he designated Orchis trÕunsteineroides (Summerhayes, 1951).

With the discovery of Dactylorhiza lapponica so close to Northern Ireland,I was determined
to investigate these County Antrim plants, which had, until then, been legarded as

Dactylorhiza traunsteineri to see if they were referable to Dactylorhiza lapponica. The site

was known to few Irish botanists and I am most grateful to Mr. D. Ledsham for providing
information which led to us finding a site to the East of Crockravar in very wet flat ground
in the headwaters of the Inver River (Irish Grid D240203). There were about 120 plants in
mineral rich flush conditions. Companion plants included Erica tetralix, Narthecium ossi-

fragum, Drosera roturtdiþlia, D. anglica, Carex nigra, Tríchophorum cespitoswn, Erioplto'
runr vaginatunr, Eriophorum angustifoliunt, Molinia coeruleo etcetela. On drier more acid

land some distance away were Calluna vulgaris and a few Dactylorhiza ntaculata subsp. erl-
cetorum.I have since learned from Mr. Meikle (personal communication) that his plants were
"growing, rather sparingly, in an area of flat, very sodden bog." He further states that "my
plants were collected in the area you indicate, namely the headwaters of the Inver River east

of Crockravar". This site is 1 10 km from the nearest Dactylorhiza lapponica site in Scotland
(Knapdale, Kintyre).
The plants were very small ranging from 60 to 150 mm in height mostly with five leaves. In
the majority the leaves were unmarked but a few had some sparse, very fine spotting near the

tips ofthe two larger sheathing leaves and in some of these the spots even extended onto the

underside. In some the sheathing leaves had their edges tinged purple. The inflorescence was

lax and one sided with very few flowers; commonly five but seven or more could be found.
Colour ranged from reddish purple through red to pink with the bracts washed purple in
some. The labellum was three lobed with the centre lobe longer than the sides, strongly mar-

ked with darker lines and dots. The lateral sepals were spreading, marked with darker dots

and the dorsal sepal together with the petals formed a hood. The spur was thick, stlaight and

round in cross section. One or two larger plants were found which suggested hybridisation,
perhaps with Dactylorhiza macuLata prcsent on drier ground a short distance away.
-lhese Dactylorhiza did not closely resemble any published illustration of Dactylorhiza Lap-

ponica l had seen, the lack of heavy spotting on the leaves ancl bracts being a particular
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l. Dactylorhiza lapponíca,Gar¡on Plateau, N. Ireland, ju ne 24th, lgg}
2. Dactylorhiza lapponica, Garron Plateau, N. Ireland, june, early 19-nineties

3. Dactylorhiza lapponica, Garron Plateau, N. Ireland, june, early 19-nineties

4. Ophrys arachnitiformis GnsNIen & PeIlIppe (zre pagina 64)

Foto's l-3 : Th. Ennis.
Foto 4 : H. Van Looken
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corÌcern. As a result I revisited the site on 15 June, 1991 in company with M.R. Lowe, R.
Piper and the late D. M. Tumel Ettlinger. After careful consideration Mr. Lowe was of the
opinion that the plants, althoughpuzzling in certain aspects, were best regarded as a dwarf
fon¡ of Dactylorhi.za traunsleineri. In subsequent correspondence he expressed the thought
that the Garron Dactylorhiza mighf be hyblids Dactylorhíza lapponica x taunsteineri, but in
cotrespondence in August, 1999 he cautioned "the claim to the discovery of Dactylorhiza
I.apponica in Antrim should be expressed with caution, unless further finds have been made."
However, in more recent correspondence he informed me that as the result of increasing
experience at new sites for both Dactylorhiza lapponica and Dactylorhiza traunsteineri. in
Scotland, "both of which can now be described as widely distributed along the western coast"
he is content that some of the Garron plants should be called Dactylorhiza lapponica.While
he feels that they "are not'typical' Dactylorhiza lapponica there is a close similarity to the
dwarf folms of Dactylorhiza lapponica from South Har¡is".

Conservation

The site now lies within the protection of the Ganon Plateau Area of Special Scientific
Interest which was declared on 3lst May, 1994.

Acknowledgements

I wish to thank the following for their much appreciated help at various times: Dr R.
Anderson, R.D.Meikle and B. Nelson. I am particularly grateful to J.C.L. Phillips for his ent-
husiasm and companionship in this quest and I am indebted to M.R. Lowe for his encoura-
gement and advice on the state of knowledge on this taxon over the years and for his highly
valued assistance in the preparation of this note.

Bibliography

Kenneth, 4.G., M.R. Lowe & D.J. Tennant (1988): Dactylorhiza lappottica (Lensr. ex
HnnrunN) Soó in Scotland. Watsonia I7:37-41.

Heslop Harison, J. (1956): Dactylorchis traunsteineri Snur. in County Antrim. Irish
Naturalists' Journal 12: 56-5'7.

Summerhayes, V.S. (1951): Wild Orchids of Britain. London.

Thomas Ennis
51 Rannoch Road
Holywood
County Down
BT18 ONB
No¡thern Ireland
E-Mail: tom ennis@lineone.net

'70 EURORCHIS 15,2003



THE BASAL CALLOSITY OF SERAPIAS LINGUA POPULATIONS
IN THE PROVINCE OF MALAGA, SPAIN.

Ian PHILLIPS and Michael R. LOWE

Summary

In small populations of Serapias lirtgtru sottlh of Cóin, Méiaga, Spain, the flowet's in most

clonal groups had single callosities at the base of the hypochile. However, a few groups had

flowers with two parallel callosities similar to those of Serapias sÍrictiflora, and to those

recently described among a large population of S. Iingua near Grazalema, Câdiz, Spain. This

suggests that paired basal callosities may not be unusual tn S. lingua in Andalucia.

Samenvatting

In kleine populaties van Serapias lingualen zuiden van Cóin, Málaga, Spanje, hadden de

bloemen in de meeste groepen een enkelvoudige knobbel aan de basis van het hypochilium.
Maar enkele groepen hadden bloemen met t',vee evenwijdige lijsten, zoals die voolkomen bij
Serapias sîricriflora en, zoals recent beschreven, in een grote populatie van S. linguanabij
Grazalema, Cádiz, Spanje. Dit wijst erop dat dubbele lijsten bij S. lingua in Andalusië niet
ongewoon zijn.

Zusammenfassung

In kleinen Populationen von Serapicts Lingua, sudlich von Cóin, Málaga, Spanien, hatten die

Blüten in den meisten Gruppen nur eine einzige Schwiele an der Basis des Hypochils. Bei
einigen Gruppen jedoch besaßen die Blüten zwei parallele Schwielen, wie diese bei S. s¡r'lc-

tiflora u;nd - wie neulich beschrieben - in einer großen population von S. litrgua in der Nähe

von Grazalema, Spanien, vorkommen. Dies zeigt, dass paarweise angeordnete Schwielen bei

S. lingtn in Andalusien nicht ungewöhnlich sind.

Introduction

Flora Europea (Moore, 1980) states that Serapias linguaL. has a solitary black ridge at the

base of the labellum, and this is consistent with advice that the species can be distinguished
in the field by the presence of a 'coffee-bean' in the throat of the flower. In the Province of
Málaga in southern Andalucia, Spain, four species of serapias have been identified: S. cordi-
gera.L., a rarity in the centre of the Province; S.lingua, scattered throughout but uncommon;
S, parviflora Penl., widespread, and the commonesl; S. strictiflor¿ Welw. ex D,q VsIc¡..,
uncommon and in the west of the Province. The first and third of these can be distinguished
f¡om the others without difficulty, and theoretically, there should be no problem in distin-
guishing between the other two, not least on the basis of the presence in S. strictiflora of two
parallel basal lidges on the hypochile of the labellum. Delforge (2001), one of the few
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authorities to describe S. strictiflora, describes the basal callosity of S. lingua as "entière,
parfoisémarginée,prolongéesouventpar2finescrêtesverslabase",whileS. strictiflorahas
a callosity that is "émarginée, profondement canaliculée". Given that both species often grow
in groups, consistent with vegetative reproduction, that the flower sizes and colours can on

occasion be similar, although S. strictiflora is always dark brown, and that the epichile of the

labellum of S. strictiflora is often shaped more like that of S.lingua than Delforge's photo-
graph suggests, the shape of the basal callosity assumes great importance. The recent descrip-
tion of ,S. lingua with two parallel basal ridges by Kapteyn den Boumeester, from Grazalema

in the adjacent Province of Cadiz, suggests that the character may be of less value than sup-

posed.
In late March 2003, it became clear that more populations of S. Iingua had flowered in
Málaga than is normally the case, giving us an opportunity to examine the basal callosities in
several populations.

Study populations

Allof thepopulations of S.lingua withtheexceptionof one,camefromthemarginsof pine
woods bordering roads running south from the road between Coín and Puerto de los

Pescadores. The exception came from cork-oak woodland, south east of the town of Casares.

We were able to examine eight separate populations, which in no case had more than 25 flo-
wering spikes.

Investigations

In the field, attempts were made to examine the basal callosities without damaging the flo-
wers, and representative flowers were photographed. Because of the relative sparsity of the
populations, we collected for detailed examination only one flower from each of the eight
groups. For comparative purposes, we examined a single, well-known population of ,S. srrlc-
tiflora near the town of Manilva, and collected a single flower.
The labella were removed from each of the flowers at the junction with the stigmatic surface,

and the basal callosities measured and described. They were then photographed after the

lateral lobes of the hypochiles had been flattened. It was not our purpose to conduct a statis-

tical examination of any of the parameters.

Foto's pagina 72

Figure I Serapias lingua, sourh of Coin, Málaga, Spain, 8 April 2003
1a (left): with paired basal callosities.
lb (right): with single basal callosity.
Serapias strictiflora with paired basal callosities. Norlh of Manilva, ÌÛllálaga,

Spain, 12 April 2003.
Figure 2

Foto's: I. Phillips
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Results

In all the populations of S.lingua except one, the spikes, which were in early flower, were
10-15 cm in height, the exceptional group being 20-30 cm in height. The colour of the
epichile ranged from cream (often with purple borders) to deep reddish puçle, and the den-
sity of pale labellum hairs also varied considerably. On collected specimens, the length of the
labellum was20-24 mm, the width of the hypochile averaged 15.5 mm, and of the epichile 8

mm. The corresponding dimensions for the single S. srricriflora were 18.5 mm, l3 mm, and
4.5 mm.
The basal callosities of S. lingua were from 2-3 mm in length and 2.2 ro 2.4 mm in width,
while those of S. strictiflora were 4x2 mm. They took three forms, one the classical smooth
"coffee bean" with plojections towards the base of the labellum (Figure 1b), one with a simi-
lar outline but with longitudinal and horizontal ridges (not photographed), and a third with
two lidges separated by a deep cleft (Figure 1a), very similar to those of ,S. strictiflora (Figure
2).Each population appeared from our limited field observations to have only one of these
shapes, that from Casares having only a single callosity.

Discussion

We have found that, in this small area of Málaga, S.lingua may have the classical single
basal ridge, much as appears in most of the books on European orchids (Baumann and
Künkele 1982, Davies, Davies and Huxley 1983, Buttler 1991, Delforge 1994, Bournérias
1998). We have also confirmed that it may have two distinct ridges as described and photo-
graphed by Kapteyn den Boumeester (2001) in Grazalema. We add an observation of a third
form with a flattened ridged surface. It seems from our limited observations that clonal
groups of S. lingua may have basal ridges of the same morphological type.
The similarity of the paired basal lidges of the two orchids S . sn'ictifloro and S . Iittguo, can
make them difficult to distinguish in the field, especially when they are growing in separate
sites with a similar dark flower colour. Only careful examination of sampled flowers, with
the lateral lobes of their hypochiles and their epichiles suitably flattened, can ensure correct
identification.
It is possible that some of the populations that we have observed are of hybrid origin, with S.
parviflora as one of the possible parents, since it glows in or close to most of the sites that
we visited. Despite the close resemblance of S.lingø with paired basal callosities to S. sfric-
tiflora.,lhis seems a less likely recent partner since it grows only some 50 km to the east and
west of the Málaga S.lingua sites. Nor does S. cordigerd seem a likely recent parent since it
is rare in this area.

74 EURORCHIS t5,2OO3



References

Baumann, H. & Künkele S. (1982). Die wild-wachsenden Orchideen Europas. Kosmos,

Stuttgart. Germany. p 377.
Bournérias, M. (ed) (1998). Les orchidées de France, Belgique et Luxembourg., Collection

Parthenopé, Montpellier, France. p253.
Buttler, K.P.(1991). Field guide to orchids of Britain and Europe. The Crowood Press, UK.
Davies, P., Davies, J. & Huxley, A. (1983) Vy'ild orchids of Britain and Europe. Chatto and

Windus, London, UK. figure 226.
Delforge, P. (2001). Guide des orchidées d'Europe d'Afrique et du Proche-Orient 2nd edition,

Delachaud et Niestlé, Lausanne, Switzerland. pp 231 ,256.
Kapteyn den Boumeester, D. W. (2001). Variabiliteit van Serapias lingua op een standplaats

bij Grazalema (Andalusië, Spanje). Eurorchis 13,4I-44.
Moore, D.M. in Tutin, T.G. et al (eds). (1980) Flora Europea volume 5. Cambridge

University Press, Cambridge, UK. pp 343-344.

Ian Phillips
Calle Cabello 7

Málaga29012
Sapin
e-mail: iphillips @ attglobal.net

Michael R. Lowe
School House
17, The Village
Brancepeth
Durham DH7 8DG
United Kingdom
e-mail: MichaelRlowe@orchid.freeserve.co.uk

EURORCHIS I5,2OO3 75



76 EURORCHIS 15,2003



DACTYLORHIZA MAJALIS IN SCOTLAND

Michael R. LOWE

Samenvatting

Sinds de ontdekking in 1936 van planten die nu bekend zljn als Dactylorhiza majalis in North
Uist, Schotland, bleken latere rapportages twijfelachtig of onjuist te zijn. De Schotse popula-
tie wordt als morfologisch verschillend gezien en dient als subspecies te worden aangemerkt.
De namen D. rnajalis subsp. scoîica E. NELSoN en D. comosa subsp. scoliaca (E. NBI-soN)

P.D. Sst-t- worden als ongeldig beschouwd en vervangen door de nieuwe samenstelling D.
majalis slbsp. ebudensis (Vy'ter. ex R.M. Bnr¡vnN & DnNuolv) M.R. Lown. Er worden
voorstellen gedaan voor de instandhouding.

Summary

Since the discovery in 1936 of plants now known as DactyLorhiza majalis in North Uist,
Scotland, later records have been found to be doubtful or erroneous. The Scottish population
is considered to be morphologically distinct and should be acco¡ded the rank of subspecies.
The names D. majalis subsp. scollca E. NELSoN and. D. comosa subsp. scollca (E. NelsoN)
P.D. Serr are considered to be invalid and a new combination D. majaLis subsp. ebudensis
(WrEF. EX R.M. B¡rsvrA.N & DENHoLM) M.R. Lowe is made. Proposals are made for con-
servation.

Zusammenfassung

Seit der Entdeckung 1936 in North Uist, Schottland, von Pflanzen, die jetzt unter dem Namen
Dactylorhiza majalis bekannt sind, zeigte sich, dass spätere Aufzeichnungen fragwürdig oder
unrichtig waren. Die schottische Population wird heute als morphologisch abweichend
betrachtet, und sollte als Unterart aufgefasst werden. Die Namen D. majaLis E. NsLsoN und
D. comosa subsp. scollca (E. NrmoN) P.D, Snll werden a1s ungültig betrachtet und von der
neuen Kombination D. majalis subsp. ebudensis (Wler. sx R.M. BRter\4a.N & DeNHolrr,t)

M.R. LowB ersetzt. Es werden Vorschläge zum Schutz gemacht.

Foto's pagina 76 (behorend bij het artikel op pag. 49-54): 1 2
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7. Ophrys cretica subsp. beLoniae, Katavia, Rhodos, 22 maarf 2002
2. Ophrys episcopalis, Lalissos, Rhodos, 22 maart2OO2
3. Karakteristiek, orchideeënrijk landschap bij Katavia, Rhodos, 22 maart2OO2

Foto's: H. Dekker
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1. The discovery of Dactylorhiza majalís in the British Isles

The continental Dacrylorhiza nnjalis (RcHe.) P.F. Huur & Sun¿n¡ens. (Orchis nmjalis Rcnn.)
was first discovered in the British Isles, in Ireland, by H.V/. Pugsley. Based on plants seen in
counties Clare and Galway in May, 1933, Pugsley recognised their similarity to the conti-
nental plants but, because of sorne diffelences, named the Irish plants as O . nmjalis var. occi-
dentalis (Pugsley, 1935). The new variety occidental.is was said to diffel from the typical spe-
cies in its dwarfer habit, shorter, broader and recurved leaves and sholt dense spike of dar*
flowers, with a short central lobe to the lip. Flom O. purpurell.ct T. & T.A. Sr¡puenso¡r
(Dactylorhiza purpureLla (T.& T.A.SreeeENSoN) Soó), the plant was said to be easily sepa-
rable by its broader', recurved and heavily spotted foliage, its three-lobed labellum, and its
longer cylindrical spul and in flowering a month earlier. Pugsley recognised specimens from
Orkney and Shetland and West Sutherland which appeared to belong Io O. pLtr¡turella,but
commented that if the definition of O. purpurella were to be extended to cover forms with
fully spotted leaves and a trilobed labellum, then there would be little to separate it fiom O.
tnajolis except its later flowering.
In April, 1936 Pugsley and A.J. Wilmott in turn addressed the Linnean Society on the subject
of new British marsh orchids (Pugsley, 1936; Wilmott,1936). Pugsley changed the rank of
his occidentalis from variety to subspecies. Wilmott described a new species, O. kerryensis,
from near Dingle, county Kerry, recognising the similarity Io occiclentalis, but distinguished
by unspotted foliage and a broad labellum with a pattern of dots.
In May, 1936 P.M. Hall and N.D. Simpson travelled around the West Coast of Ireland from
Cork to West Mayo and found an abundance of O. ntajalis subsp. occidertalis in generally
damp pastures and meadows. Although with some reservation, kerryensis tnd occidentalis
were considered to be variants in one range ofvariation, in which populations contained grea-
ter or fesser proportions of both forms. No pure populationof kerryensis was found and the
proporlion of these forms was found to decrease northwards from their centre of distribution
around West Cork, South Kery and the Dingle peninsula (Hall, 1937).
In June, 1936 M.S. Campbell visited the Outer Heblides and sent fresh specimens of ma¡sh
orchids to Wilmott. Amongst many specimens attributed to forms of O. purpurella, V/ilmott
described a moderately uniform series collected between Lingay Strand and Newton (North
Uist) in damp hollows and dunes, showing the same habit, extremely variable leaf markings
and flower characters (except that Pugsley thinks the lip is perhaps slightly narrower) of occi-
dentalis .Wilmott received the Hebridean specimens within a few days of receiving fresh spe-
cimens ofoccidentalis from Ireland and considered them identical, except that the Hebridean
plants (from dry dunes in summer) were smaller. The determination was agreed by Pugsley
and Hall (Campbell, 1937).In a second visit with Messrs. Druce and Wilmott in July, 1937,
larger and more typical plants were found 'nearly over' when othel marsh orchids were in
good condition in a marsh at Reumisgarry, close to the original Newton sandhills. Also repor-
ted from this site were numerous hybrids including O. occidentalis with O. elodes and O . ptu'-
p urella (Campbell, I 938).
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2. The works of Nelson and Landwehr

In December, 19'768. Nelson published his work on the Genus Dactylorhiza (Nelson, 1976),

in which Dactylorhiza majal.is subsp. scoflca E. NELSoN subsp. nov. was named and illustra-
ted, but without the designation of a holotype or a specified type locality. Nelson's concept
had regard to Wilmott's descliption and Campbell's photographic plate of a plant from North
Uist (Campbell,1937), and herbarium material of W. Wiefelspütz flom North Uist collected
in 197 4 (Wiefelspütz, 1977),but included plants of different forms (Nelson , 1976 plate 6lc)
from the Scottish mainland, which accord with the concept of Heslop-Hamison (1954). In the

same work Nelson also named and illustrated D. ¡turpureLla slbsp. majaliformis E. NELSoN

subsp. nov., again without the designation of a holotype or a specified type locality, This plant

was described as having leaves usually heavily dull spotted, but otherwise more similar to D.
purpttrella than D. rnnjctLis. The distribution was stated as Ireland, Wales, the Hebrides, north
and north-west Scotland, Jutland, probably Orkney and possibly the Faeroes.

In the next year, J. Landwehl published his work on European orchids in which W. Wiefel-
spütz named and illustrated D. majalis subsp, occidentalis var. ebudensis Wter. (Landwehr,

1977), but lacking the designation of a holotype. Wiefelspütz's plant is from the same loca-
lity of North Uist and is identical to the plants first described by Wilmott as O. majaLis stbsp.
occidentalis (in Campbell, 1937) and illustrated from this locality by Nelson as D. majaLis

subsp. scollca. Wiefelspütz had searched for the plants described by Wilmott and located frui-
ting plants in July, 1973 and flowering plants in May,l974.In a lecture at the Wuppertal con-
ference 1n 1975, Wiefelspütz presented his findings and proposed to name the Scottish D.
majalis as var. ebudensls, but in the published paper (Wiefelspütz, 1977), after the publica-
tion of the work of Nelson, declined to burden unnecessarily the nomenclature.

3. Taxonomy and nomenclature

Nelson (1979) sought to validate a number of new names published without the designation
of a holotype in his work of 1976. The name D. puryturella srtbsp. majalifornis was valida-
ted with a holotype from northern Scotland - Scrabster, 20.06.70 in Herb. Nelson, Blatt 2, Nr.
11. The paper published by L6jtnant (1979) designating a holotype from Jutland, Denmark,
was superfluous as it was published later. However, Nelson's attempted designation of a holo-
type for D. majalis subsp. scollcc was ineffective as, although a type locality of North Uist
is cited, no specific herbarium specimen or specimens was identified, merely a reference to
"B lütenanalyse im Herbarium Wiefelspütz?".
The lack of a valid name for the Scottish D. maialis was recognised by R.M. Bateman & I.
Denholm (1995), who designated a specimen from Wiefelspütz's collection made on 4th
June, 1974 from dunes near the Newton Hotel, Lingay Strand, North Uist as the lectotype,
which Wiefelspütz deposited in the herbarium of the Heidelberg Botanical Institute (HEID
DM 37). The specimen chosen as the lectotype for the name D. majalis srtbsp. occidentalís
var. ebudensis Wre¡. ex R.M. BAreN4A.t\ & Denuolr¿ was that used by Nelson (1976) to illu-
strate plate 61a and by Landwehr (1977) to illustrate plate 85.3.

At specific rank, Delforge (2000) has made the combination D. ebudensis (Wter. ex R.M.
BnrsvRN AND DENHoLM) DeuoRce, but at subspecific rank no valid name exists. The ap-

propriate taxonomic treatment of dactylolchids is, and no doubt will remain, controversial.
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Research into the genetic basis of the incarnatalnnculata polyploid complex indicates that
all the European allotetlaploid malsh-orchids have evolved from more or less the same pair
of parents and have the same basic FFII genome composition, although this may have evol-
ved many times (Hedrén,2002). The proposed, but as yet undefined, 'broad species'taxono-
mic treatment would create subspecies of the geographic or ecogeographic subdivisions of a

single allotetraploid species, seemingly D. elata. However, the allotetraploid FFII genomic
basis of the marsh-orchids has been widely accepted since Heslop-Hanison (1954) and such

a genetic basis does not prevent the processes of evolution and speciation or a taxonomic
arrangement of species in a phylogenetic hierarchy. At the other extreme, treatments such as

Delforge (2001), which assign the rank of species to the smallest groups of populations con-
stituting morphological units, prevent reflection of different degrees of morphological dis-
tinction and phylogenetic relationships; leaves many populations which cannot be identified
as species; and makes phytogeographic analysis subject to cilcular reasoning (Pedersen,

1998). At least until such time as more phylogenetic information is available, I consider the

rank of subspecies is appropriate for the Hebridean population of D. majalis . This conclusion
is based on the assumption that D. majalis in Scotland is confined to a single, though exten-

sive, population on North Uist; that other tepolts of D. maialis are erroneous, and that the

morphology, ecology and geographical distribution are substantially distinctive. This treat-

ment is similar to that of the Flora of Great Blitain and Ireland (Sell & Munell, 1996), in
which three geographical subspecies are distinguished as scotica from north-west Scotland,
cantbrensìs from Wales and occidentalis from south-west and west Ireland. However, the

combinations were made under the name D. conlosa (Scoe.) P.D, Sst-1, whereby Sell accep-

ted O. comosct Scop. as an ea¡lier name for O. alpestris Pucslev which, as distinct from O.

mclalis only at subspecific level, gave lise to D. cotnosa slbsp. majalis (Rcun.) P.D. SeLL.

This interpretation of O. contosa was disputed by Pedersen (2000) who considered O . como-

sr¿ as a synonym of Dactylorhiza incarnata, whilst Baumann &. al. (2002) indicate affinities
to D.praeternllssø. For present purposes it is sufficient to reject Sell's concept of D. cotnosa

although, even if it were to be accepted, the name D. comosa subsp. scollca (E. NemoN) P.D.

Ser-r- is invalid as it is based on Nelson's invalid basionym.
At subspecific rank I have chosen to validate the epithet of Wiefelspütz, against that of
Nelson, to avoid the duplication of epithets:
Dctctylorhiza najalis (Rcue.) P.F. Huur & SLrN¿n¿enH. subsp. ebudensls (Wten. EX R.M.
Bereunn & DnuHor-rra) M.R. Lowe comb. et stat. nov.
Basionym: Dctcrylorhiza majalis var. ebudensis WIBr'. Bx R.M. BnrevnN & DENHoLM in
Edinb. J. Bot. 52: 5'7 (1995).

Foto's pagina 80:

Bovenèn onder: Dactylorhiza majalis,Newton Dunes, North Uist, Scottand,¡une 12th, 1985

Foto's: M.R. Lowe
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4. The records of Dactylorhiza majalis slbsp. occidenlø/is in Scotland

Between 1935 and 1956 Plof. J.W. Heslop-Harrison led expeditions from King's College,
University of Durham to the islands of the Inner and Outer Hebrides. From these expeditions
several papers were published which contained records of majalisloccidentalis or similar
forms. His son, J. Heslop-Harrison, also visited the Hebrides, although there are no reports
thât he actually found majalisloccidentalis on these visits. The reports from the Durham
University expeditions ale summarised:
Bernary (Bama Isles) (Clark, 1938 & J.Vy'. Heslop-Harrison, l94l).
Sorisdale, Coll & Carachan, Tiree (J.W. Heslop-Harrison & al.,l94l).
Daliburgh, S. Uist & Clachan, N. Uist (J.W. Heslop-Harrison & al., 1942).
Kilmoly - Kinloch areas of Rhum (J.W. Heslop-Hanison, 1944 &. 195 1 a).
Coll & Barvas, Lewis (J.W. Heslop-Hamison & J. Heslop-Harrison, 1950).
Borve to Northton, S. Haris (J.W. Heslop-Harrison, 1951b).
Suishnish - Rudha na Cloice, Raasay (J,W. Heslop-Harrison & Morton, l95l).
Luskentyre, S. Haris (J.W. Heslop-Harrison, 1956).

Other records for ntajalisloccidentalis in western and northern Scotland are:
Polin, West Sutherland (McCallum Webster & Marler, 1952)
Danna, Kintyre (Kenneth & Rodway, 1974)
Melvick, Sutherland (Kenworthy, 1976)
Jura, West Ross, West Sutherland & Caithness (Lang, 1980)
Knapdale, Kintyre (Tennant & Kenneth, 1983)
Thurso Castle, Caithness (Butler, 1986)

In his review of the British dactylolchids, J. Heslop-Hanison (1954) commented on the exis-
tence in northern and western Scotland of populations of Dactylorchis pm'purella which con-
tain elements of heavily leaf marked plants, through which D. purpurella grades into D.
majalis. Citing Campbell (1938), Hall (1937) and J.W. Heslop-Harison (1944), populations
of western Scotland and the Hebrides were said to be closely similar morphologically to some
of those of south-western Ireland referable to D. majalis slbsp. occidentalis,bu.l distinguis-
hed by a later flowering period which reaches a peak in July. It is evident that many of the
records of nnjalisloccidentalis are referable to such plants, which subsequently became the
basis for Nelson's D. purpurella stbsp. majaLiformis.
Wiefelspütz (1977) gave an account of visits to Scotland in1974,1976 and 1977 in which
najalis was only found at the one site on North Uist, whilst plants from north and north-west
Scotland were described as Dactylorhiza purpurella. 'north coast form'. From my own visits
to the Outer Hebrides, westem and norlhern Scotland in 1983, 1984, 1985, 1988 and 1993 I
have only found D, nnjaLis at the Norlh Uist station whilst D. purpurella subsp. nmjalifor-
r¿is was found to be infrequent at coastal localities in West Ross, abundant around Portskerra
in West Sutherland and frequent about Scrabster and Thurso and on the east coast at
Dunbeath in Caithness. In S. Hanis, the sites reported by J.W. Heslop-Hanison have been
shown to be D. lappottica and D. purpurella subsp. majaliþrmis and the plants from
Knapdale, Kintyre shown to be D. Iapponica and D. traunsteineri (Kenneth & al., 1988). The
reports from Bernery (Bana Isles), Coll, Tilee and Rhum refer to marshy habitats or visits in
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the strmmel, which suggest fbrms of D. pur¡turellu and in a t'ecent Flot'a of Tiree, Gunna and

Coll (Pearman & Pleston, 2000) the recolds of D. ntajuLis sr,rbsp. occlricnluli:; were regalded

as doubtfirlly ol elloneously lecolded. Whilst not alì localities of plevious reports of D , ntu.iu-

ll,r have been levisited, it is evident that thele are no verifiable ol reliable recolds, except for
the oliginal site on Nolth Uist.
Inevitably, the reports flom J.W. Heslop-Harrison & al. became established in Blitish and

Eulopean flolistic ¿ìccourìts and some specialist papers (Claphan, l,9621' Pelling & Waltels,
1976; Soó, 1980 and Bateman & Denholm, 1983). Mole lecent accounts have plovided goocl

descliptions and ilÌustrations of D. ntt4julis fì'om North Uist and made the distinction from the

other marsh-orchids encountered in Scotland (Lang, 1989; Allen & al., 1993 & Turner
Ettlinger, 1991 &. 1998). Some of these clubious lecolds fi'om northeln ¿rnd westeLn Scotland
have been letained in the New Atlas of the British & Irish Flora (Preston &. al.,2OO2).

5. Habitat

The North Uist population of D. nrctjulis subsp. ebutleusis occuls in a single extensive
machair dune slack betweerr Newton and Clachan over a distance of about 2 kilometl'es. The

habitat is illustlated in photoglaphs in Allen & al. (1993) and Kreutz (1996). Snrall satellite
popuìations have been found in the neal vicinity. The glassland is grazed by sheep in the sum-

mel and is likely to be partly flooded in the winter. The soil comprises a sancly peat with

F.#!!*-

Habitat of Duct¡tkrhiza nrtjalis,Newton Dunes, Nolth Uist, Scotland, june t2th, 1985

(M.R. Lowe)
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a high proportion of shell-sand. The vegetation is broadly consistent with the Festuca rubra-
Galium verum fixed. dune grassland, SD8, B¿llls pereruis-Rantrnculus acris sub-community
(Rodwell, 2000) and the Euphrasio-Festucetunt arenariae Birse (Birse, 1980). However, it
can be distinguished from many such machair grasslands by the presence of a perched water
table below the surface; a habitat which is infrequent along the west side of the Outer
Hebrides. Around Goulaby Burn marsh vegetation becomes dominant and, D. purpurella and
D. i.ncarnata svbsp. coccinea become more frequent, although it should be noted that D.
purpnrell.a is absent from much of the area in which D . majalis subsp. ebudensis is frequent.

6. Conservation

Any assessment of the conservation status of a plant requires a taxonomic definition, know-
ledgeofthedistributionandecologyofthetaxon. Dacrylorhizannjolis subsp.eårderrsis,as
defined above, occurs at a single site, in one 10 km x l0 km grid square with a flowering po-
pulation of not more than 2000 individuals. The habitat is dependent upon conseruation
management, with the continuation of low intensity graztng and sufficient opportunity to
enable flowels to set and disperse seed. The habitat is vulnerable to agricultural 'improve-
ment' through the application of fertilisers, herbicides or cultivation. As an endemic subspe-
cies with a highly restricted distribution and the high vulnerability of the habitat to damage,
the conservation ofthe taxon is of the greatest importance. Assessing the population against
the IUCN crileria as applied to British vascular plants (Wigginton, 1999), a category of vul-
nerable (VU) is proposed. The site is already scheduled as a Site of Special Scientific Interest,
which affords the habitat legal protection, although protection of the subspecies is proposed
under schedule 8 of the Wildlife & Countryside Act, 198 I .
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OVER SYSTEMATIEK EN NOMENCLATUUR VAN DB
EUROPESB ORCHIDEEIIN. ONDBR VERWIJZING NAAR
ACTUELE PUBLICATIES

Burkhard BIEL

Samenvatting

Deze bijdrage betreft de huidige wijze van omgaan met taxonomie en nomenclatuur van de

Europese orchideeën. Onder verwijzing naar twee recente publicaties wordt het belang bena-
drukt van eenvoudig te hanteren onderscheidingscriteria in samenhang met de afzonderlijke
verspreidingsgebieden. Dat is een noodzakelijke voorwaarde voor de bescherming van or-
chideeen. Als hulpmiddel wordt voorgesteld een algemene overeenstemming over een lijst
van 'stamsoorten' met helder omschreven verspreidingsgebieden. Er worden criteria ge-

noemd voor het kiezen van taxa.

Summary

This is a contribution concerning the cuffent situation of the taxonomic-nomenclatorial
treatment of the European orchids. Referring to two recent publications the relevancy of easy

to manage criteria of delimitation in company with the related independent areas of
distribution is being emphasized for the field botany - as a condition for the necessary protec-
tion of the orchids. As auxiliaries a general convention to a list of "basic taxa" with clearly
defined areas of distribution is proposed. Criteria for the selection of the taxa are stated.

Zusammenfassung

Dies ist ein Beitrag zur aktuellen Situation der taxonomisch-nomeklatorischen Behandlung
der europäischen Orchideen. Mit bezug auf zwei aktuelle Veröffentlichungen wird die
Bedeutung von einfachen, im Gelände handhabbaren Abgrenzungskriterien zusammen mit
den zugehörigen eigenständigen Verbreitungsarealen für die Feldbotanik hervorgehoben. Die
flächige Kartierung der Orchideen bildet die Voraussetzung und Begründung für notwendige
Schutzmaßnahmen. Als Hilfmittel wird eine allgemeine Konvention auf eine Liste von
"Stammarten" mit klar definierten Verbreitungsarealen vorgeschlagen. Für die Auswahl der
A¡ten werden Kriterien genannt.

Inleiding

Het volgende betoog is bedoeld als een bijdrage aan de belangrijke en nog steeds niet goed
op gang gekomen discussie over zin en doel van het werk aan de Europese orcbideeën en

daarmee ook over de huidige en toekomstige methoden ervan.
De in de laatste 10 tot 20 jaar bestaande en nog toenemende tendens om discutabele nieuwe
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soorten te beschrijven heeft geleid tot een nomenclatolische chaos.
Greuter (2002) brengt zo het onder woorden: "...alsjongeman was ik levendig geïnteresseerd
in de orchideeën van Kreta, vooral in Oplrys, destijds al even mysterieus als ze tegenwooldig
nog zijn, en na een grondige veldstudie dacht ik dat ik er aardig wat van begrepen had. Maar
toen, niet zo lang geleden, met de voortdurende stroom van nieuwe beschrijvingen van - voor
mij - niet herkenbare nieuwe soorten, gaf ik het in alle wanhoop op. De Opftrys-classificatie
leek niets meer te maken te hebben met 'normale' botanische systematiek, geen relatie meer
te hebben met het begrip van populaties als biologische realiteit, met de reproductie-biologie,
zelfs geen schijn van evolutionaire redenering. Het rekening houden met het reproductieve
systeem van de planten was gereduceerd tot het observeren van het seksuele gedrag van bege-
rige mannelijke insecten als bestuivers."
Vaak zullen zulke nieuwe beschrijvingen voortkomen uit de wens om recht te doen aan de

gecompliceerde verschijnselen van de nog lopende evolutie van deze plantengroep. Helaas
veroorzaken veel van die nieuwe beschrijvingen door hun taxonomische en nomenclatorische
gevolgen alleen maar verwaning, omdat er geen duidelijke of nauwelijks begrijpelijke afba-
keningen ten opzichte van andere taxa worden "gedefinieerd".
Ze zijn daarmee contra-productief voor de eigenlijke doelstellingen van de orchideeën-
kartering, zoals weergegeven in de OPTIMA-statuten (Baumann & Künkele 1979),omdatze
een doelmatig gebiedsonderzoek verhinderen en daarmee de noodzakelijke bescherming van
de orchideeën. Voorbeelden van zulke niet duidelijk afgegrensde "sooften" in recente publi-
caties zijn:
Delforge (1997): Ophrys aeoli, Op. tlrcsei
Kreutz (2002): Ophrys helios
Schönfelder & Schönfelder (2OOl): Ophrys latakiana
Paulus (2001a): Ophrys persephonae, Op. epktgiensis
Paulus (2001b): Ophrys halia

Ook de moleculair-genetische onderzoeksresultaten van Bateman el al. (1997), Bateman
(2001) - heel belangrijk met het oog op de toewijzing van soorten aan de genera - gaven

slechts in heel weinig gevallen steun aan de opsplitsing in zo'n groot aantal verschillende
soorten als ze tegenwoordig naast elkaar voorkomen. Integendeel bleken juist de verschillen,
bijvoorbeeld in het genus Ophrys, buitengewoon gering.
Als bijzonder belangrijke actuele publicaties op dit gebied moeten genoemd worden "Der
ostmediterrane und anatolische Ophrys holoserica-Komplex - 'Splitter' contra 'Lumper' "
(Gölz & Reinhard 2001) en de nieuwe veldgids "O¡chideen auf Kreta, Kasos und Karpathos"
(Kretzschmar eI. al.20O2). De belangrijkste uitspraken in deze publicaties kunnen onder-
schreven worden. Helaas verbinden ook deze auteurs om diverse redenen nog weinig nomen-
clatorische consequenties aan hun observaties en gevolgtrekkingen.

Huidige situatie

Gölz en Reinhard hebben zich al lang geleden en vervolgens bij diverse gelegenheden ge-

fundeerd uitgesproken over de in gang zijnde evolutionaire processen bij de Europese orchi-
deeën en over de op dit moment gebruikelijke taxonomische en nomenclatorische behande-
ling van deze fenomenen - te beginnen met (alleen de belangrijkste publicaties!) de omvang-
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rijke analyse van het geslacht Dactylorhiza (Reinhard 1990, Gö12 & Reinhald 1997),ver-
volgens Serapias (Gö12 & Reinhard 1993194a) enhet Ophrys lutea-fusctt-complex (Gölz &
Reinhard 2000), voorbeeldig en fundamenteel in hun discussie over de populatiedynamiek
van plantencollectieven ("Chaos-Theorie") (Gölz & Reinhard 1994b) en heel direct in hun
jongste publicatie over het Ophrys holoserica-complex (Gölz & Reinhard 2001).
Aan hen en slechts enkele andere auteurs is het in wezen te danken, dat men zich enigszins
bewust werd van de problematiek bij de beooldeling van nieuw gevonden taxa en van hun
inpassing in het geheel van aanverwante soorten en de ruimtelijke verspreiding ervan. "Het
gehele complex vertoont een vormenspectrum van een buitengewone variabiliteit. Van plaats
tot plaats, van eiland tot eiland, van jaar totjaar en zelfs binnen eenjaar in het verloop van
het bloeiseizoen kan het beeld van een populatie aan duidelijke veranderingen onderhevig
zijn" (Gö12 & Reinhard 2OO1 946).
In veel door Gölz und Reinhard onderzochte complexen (zie hierboven) konden ze brede
overgangszones, respectievelijk algemeen verspreide intermediaire taxa aantonen. Met het
oog op deze vage grenzen tussen taxa "... wekt het geen verbazing, dat de interpletaties vaak
met elkaar in strijd zijn ..)'en "Men houdt er gevvoon geen rekening mee, dat soorten, com-
plexen en populaties als dynamische systemen onderworpen zijn aan niet-lineaile processen"
(Gö12 & Reinhard 2001: 944). Volgens hun inzichten, die ze in jarenlange onderzoeken
hebben verkregen, zouden daarom karteringsresultaten die gebaseerd zljn op kortdurend
onderzoek, gerelativeerd en af en toe getoetst moeten worden. Hun duidelijke conclusie is:
"Een taxonomisch-nomenclatorische dwangbuis doet nooit recht aan de oneindige diversiteit,
de complexiteit, de ontelbare mogelijkheden en potenties van de levende natuur" (Gölz &
Reinhard 2OOl:945).
Opvallend is alleen, dat Gölz en Reinhard ondanks de talrijke bewijzen van overgangs-
vormen en -zones aan de vaak ontoereikende taxonomische inschaling als "soort" van de

onderzochte taxa niets veranderd hebben.
In het nawoord van hun publicatie wijzen ze er nogmaals op, dat er geen onfeilbare inter-
pretaties op dit gebied bestaan en zekiezen er daarom voor "... hier geen voorstellen (te doen)
om de taxa en de namen tot het noodzakelijke terug te brengen -zezotden nauwelijks alge-
meen geaccepteerd worden; blijvend zou kunnen zijn, wat na lange discussie en veelvuldig
bezoek voolal aan het respectievelijke terra typica als doelmatig en toereikend uitkristal-
liseert" (Gölz & Reinhard 2001:999). Ze sluiten daarmee aan bij de al door Willing (1994:

22) geuite berusting.
Deze conclusie is wel begrijpelijk, maar vormt voor de veldbotanicus geen oplossing, omdat
hij een hanteerbare methode voor de huidige praktijk nodig heeft. Het wachten op betere tij-
den is slechts een volharden in lijdzaamheid - de tijd loopt als zand uit onze handen.
Het is beslist niet de taak van een regionaal beperkte veldgids om een plincipiele discussie
over systematiek en nomenclatuur uit te vechten. Dat is niet de juiste plaats en evenmin zijn
de gebluikers daarop voorbereid. Dat dit onderwerp toch werd aangesneden, komt door de

huidige onbevredigende situatie waarin de veldbotanie verkeert. De bijzondere verdienste
van de nieuwe veldgids is daa¡om de verwijzing naar de veldbotanische praktijk als basis
voor uitspraken over bijvoorbeeld de geografische verspreiding van bepaalde taxa
(Kretzschmar et al. 2OO2: 48).
Een andere bijzonderheid is, dat voor de eerste maal het soortbegrip in het kader van een

veldgids ter discussie wordt gesteld en dat er getracht wordt het soortbegrip tot een algemeen
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hanteerbare grootheid te herleiden. De problematiek van de huidige praktijk wordt duidetijk
beschreven en er worden "dwaalwegen" aangetoond. Consequent worden dan ook enkele bij
toepassing van de geldige taxonomie en de nomenclatorische legelgeving niet duidelijk te
onderscheiden soorten tot ondersoort en tah'ijke taxa tot synoniemen teruggebracht.
Deze handelwijze zou een startsignaal moeten zijn voor een principieìe discussie en toetsing
van alle bestaande taxa. In de toekomst zou dus van ieder taxon de juiste positie moeten wor-
den aangetoond op grond van morfologische en ecologische kenmerken en de geografische
verspreiding.
De voorgestelde definitie van het sooltbegrip (Kretzschmar et al. 2002: 48) zou weer de
mâatstaf vool de taxonomische beoordeling van de orchideeën moeten worden: "Minimaal
moet er één met zekerheid onderscheidend kenmerk bestaan dat door iedereen vast te stellen
is. Bovendien moet een soolt (respectievelijk ondelsoolt) een duidelijk omschreven ver-
spreidingsgebied hebben, waarin zij biologisch of geografisch geïsoleeld van velwante soor-
ten voorkomt."
Toch bevat de voorgestelde soortdefinitie nog vage begrippen als "met zekerheid onder-
scheidend kenmerk" en "duidelijk omschLeven verspleidingsgebied", die eveneens toegelicht
zouden moeten worden om de mogelijkheden tot willekeurige intelpretatie te beperken. Het
verspreidingsgebied van een nieuw taxon is aanvankelijk op grond van onvoldoende kennis
niet met algemene geldigheid te definiëren. Voor iedele nieuwe beschlijving geldt, voorzo-
ver het al uitgewerkt is, het daar opgegeven velspreidingsgebied, zolang er niets anders is

aangetoond. Daalom bevat dit begrip ook geen absoluut, maar hoogstens een relatief onder'-
scheidend criterium, dat echtel met een toenemende kennis van de verspreiding meer aan
zekerheid wint.
Tel aanvulling moet nog worden opgemerkt, dat de auteur van dit anikel in zijn publicaties
van de laatste jaren, in ieder geval sinds 1998, ook het plincipe van "geen ongemotiveerde
beschrijving van een nieuwe soorl respectievelijk een coffecte (= objectieve) toepassing van

de nomenclatuurregels" consequent heeft gevolgd; in het bijzonder kwam dit duidelijk naar
voren in zijn artikel "Provokation und Anregung" (Biel 1999: 63 e.v.). In hetzelfde artikel
werd aangetoond, dat twee tot dan "goede" soolten als ondelsoort moeten worden beschouwd,
omdat ze onder andere geen eigen (dat wil zeggen geïsoleerd) ver:spreidingsgebied bezitten en
er geen duidelijk onderscheidende morfologische kenmerken aanwezig zijn. Eveneens werd er
in hetzelfde artikel al op gewezen, dat het toepassen van het botanische nomenclatuursysteem
op type-exemplaren alleen dan zinvol is, als deze exemplaren duidel¡k vast te stellen ver-
schillen vertonen die een objectieve toetsing kunnen doorstaan (Biel 1999:54).
Op het eiland Limnos is bijvoorbeeld her Ophrys scoLopa.r ("oestrifera")-complex heel varia-
bel en maakt een toewijzing van de populaties aan velschillende soorten vaak onmogelijk
(Biel 2000: 59), zodal dit complex als een typisch voorbeeld kan gelden voor de op dit
moment in gang zijnde evolutie van de orchideeën in het Egeïsche gebied.
De karteringsresultaten op de eilanden Santorini en Anafi en een omvangrijk literatuur-
onderzoek naar de verspreiding en afgrenzing van het taxon waren er aanleiding toe om de
otde "Ophrys gotr.friediana" als een sporadisch optredende en hoogstens lokaal geconcen-
treerde (bijvoorbeeld Ionische eilanden) variant in te schalen (Biel 2001 :94 e.v.).
Ook Paulus (2001c: 126 e.v.) sprak zich onlangs uit voor deze glondlegels: "In bijna alle
gevallen zijn ze (= biologische soorten) ook te onderscheiden en te definiëren door kwantita-
tieve en kwalitatieve criteria in de zin van een morfologische soolt. Alleen als aan deze cri-
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teria wordt voldaan, zal ik een betreffende soort als zelfstandig taxon opvoeren of accep-
teren." In de plaktijk van (overhaaste) nieuwe soortbeschrijvingen sluipen er echtel toch
tegenstrijdigheden in.
De universiteit van Hamburg heeft op een voorbeeldige wijze onder de naam "Botanik
online" een uitvoerige verhandeling over alle belangrijke botanische onderwerpen op het
internet gezer. In het hoofdstuk "Systematik und Taxonomie: Methoden und Regeln zur'

Klassifikation von Pflanzen" zijn fundamentele zaken lelezen, onder andere zou men het "...
eL ovel eens zijn,dat men een soort kan beschouwen als een voortplantingsgemeenschap, die

zonder overgangen van een verwante soort wordt afgegrensd ..." en "ovetal waar vloeiende
overgangen aanwezig zijn, zou het trekken van een grens willekeurig zijn ..." of dat het "...
in de regel niet mogelijk (is) om de volledige reikwijdte van de variabiliteit binnen een soort
te doolzien ...", om welke reden men zich bedient van de typen-methode (in he¡baria gedepo-

neerde bewijsexemplaren) als nomenclatorisch "tlucje" (Sengbusch 2001). Daaraan veran-

deren ook de soms verrassende inzichten van de moderne moleculaire biologie niets:

"Morfologische kenmerken zullen nog steeds in belanglijke mate bijdragen aan de determi-
natie van de taxa in het veld, aan de ve¡klaring van de processen die hun ontwikkeling
sturen alsmede aan de opheldering van de fylogenetische samenhang van snel verlopende
ontwikkelingen" (Bateman 2001 : 33).
Ook zijn natuurlijk de nomenclatuunegels van het ICBN gepubliceerd. (Stafleu et al. 1978,

Greuter et al. 1994). Het wekt velbazing, dat desondanks zoveel auteurs de nomenclatuur-
regels bij de Europese orchideeën zo ruim interpreteren.

Blik in de toekomst

Zoals is uitgelegd, is de huidige situatie bij de Europese orchideeën verwarrend, in ieder op-
zicht zelfs chaotisch. Een flink aantal de laatste jaren nieuw beschreven "soolten", maar ook
enkele oudere beschrijvingen zijn op soortniveau niet eenduidig (maar wel des te meer voor
interpretatie vatbaar!). Er ontstaan aanzienlijke problemen, omdat ze door het ontbreken van
duidelijke onderscheidende criteria in het veld niet herkenbaar zijn.Ze blijken daarmee voor
de veldbotanie onbruikbaar te zijn.
De cliteria voor de sooltafbakening moeten in alle omstandigheden in het veld toepasbaar
zijn. De mogelijkheid om een soort met zekerheid te determineren is een essentiële voor-
waarde om verspreidingsgebieden te bepalen. In feite levert alleen de kennis van het areaal -
op basis van de veldbotanie (gebiedsdekkende kartering) - argumenten voor het veiligstellen
van gr:oeiplaatsen en de bescherming van de orchideeën - argumenten die daarmee dan niet
alleen maar als een mooi ideaal in de ruimte zweven, maar ook in de praktijk toe te passen

zijn. Alleen op die maniel kan men de nodige politieke druk tegen concunerend landgebruik
opbouwen!
Wi1 men de eeuwige onzekerheden en discussies over dit onderwerp vermijden en (opnieuw)
een werkbare basis voor de orchideeënkartering scheppen, dan blijft slechts de terugkeer over
naar de strikte toepassing van de bekende regels voor taxonomie en nomenclatuur en uitein-
delijk als hulpmiddel voor de praktijk een algemene overeenstemming over een van tijd tot
tijd te herziene lijst van Europese orchideeënsoorten ("stamsoorten").
Alle verdere differentiëringen - op beslist zeldzame, goed te motiveren uitzonderingen na -
moeten naar lagere niveau's dan het soortniveau worden verwezen. Zo zotden enerzijds geen
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grenzen \Íorden gesteld aan een verdere dl'ang tot onderzoeken, maar zou andelzijds de veld-
botanicus weer de nodige zekerheid krijgen vool zijn werk. Uiteraard zouden nog altijd
opvallende plaatselijke valianten beschreven moeten worden, maar in geen geval zouden er
nog overhaast nieuwe soortnamen aan verbonden mogen worden. Het belang van de beschrij-
vingen van de huidige situatie binnen de voortschrijdende evolutie van de orchideeen, bij-
voorbeeld voor uitspraken over het (potentiële) enclemisme van bepaalde taxa, mag hiermee
niet ontkend worden.
De visie van dit artikel bestaat er niet uit, zoals een oppervlakkige interpretatie wellicht zou
kunnen luiden, om het pr:obleem te verschuiven van het ene (soort-)niveau naar het daaronder
gelegene, maar om de evolutionaire plocessen op een gedifferentieerde wijze te bezien. In
tegenstelling tot bijvoorbeeld bij Delforge (2001) worden niet principieel bijna alle min of
meer toevallig aangetroffen taxa gelijkwaardig op één niveau geplaatst, maar wordt getracht
ze in de samenhang van hun verwantschap en verspreiding te zetten - in de zin van een taxo-
nomisch systeem dat zoveel mogelijk de natuurlijke relaties moet weelgeven.
Aan het idee van de selectie van betrekkelijk "vaststaande stamsoorten" ligt onder andere de
conclusie van Gölz & Reinhard (2001: 960) ten gronde: "De variatie is (dus) blijkbaar niet
willekeurig, de kenmerken variëren binnen door het systeem vastgelegde legels als tussen
vangrails of tussen hoekpijlers, die de begrenzing markeren van een grondpatroon waarop
vele variaties bestaan." Zo zos bijvoorbeeld volgens de door hen gegeven analyse Ophrys
lnlosericct zo'n "stamsoort" kunnen vormen.
Ook het systematische model van Sundermann (1975) zou (weer) in deze visie passen en de

soortenlijst van zijn determinatiegids (Sundermann 19'70, 1980) zou een belangrijke basis
kunnen vormen bij de selectie van de "stamsoorten", evenals de soortenlijst van de eerste
publicatie in het kader van het OPTIMA-Project (Willing 1979).
De selectie zou moeten plaatsvinden volgens de volgende principes:
l. Taxa met duidelijk zichtbare verspreidingsarealen,
2. Taxa zonder (al te grote) overgangszones naar andere soorten (zie hielonder) en

3. Taxa met duidelijk (zonder speciale hulpmiddelen) zichtbare morfologische eigen-
schappen.

4. Rekening houden met de verklegen inzichten in de verwantschap van de orchideeën, vol-
gens Bateman eI al, (1997), Bateman (2001).

Bij de selectie moet ieder c¡itelium worden gebluikt, bij de velwantschap gaat het over-
wegend om het niveau van genera, omdat er voor de differentiering van soorten, ook in de
zinvan Wucherpfennig (1999), in veel gevallen nog te weinig gegevens zijn.
Ook het opgeven van verspreidingsgebieden is voorlopig nog wel een kwestie van conven-
ties, omdat er tot nu toe maar weinig over nagedacht is of met de beschrijving van een nieu-
we "soort" ook tegelijkertijd het bijbehorende zelfstandige verspreidingsgebied (ofeen deel-
gebied van het totale verspreidingsgebied van een "taxa-agglegaat") beschreven kan worden.
Juist op dit gebied zijn de eigen waarnemingen door tijdgebrek vaak onvoldoende.
Basisregel zou moeten zijn:
Iedere soort ("stamsoort") heeft een eigen verspreidingsgebied zonder overlappende zones.
Omringende soorten moeten duidelijk reproductief geïsoleerd z\jn, dat wil zeggen spontane
hybriden zouden een uitzondering moeten vormen, zoals voor het overgrote deel van de
genera geldt.
Toch zijn er ontegenzeggelijk verschijnselen van hyblidisatie of apomixis bij een klein aan-
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tal genera, zoals bijvoorbeeld bij Dactylorhiza en Epipactis, die niet zo maar zijn in te pas-

sen in het klassieke nomenclatorische schema - tot verdriet van de veldbotanici. Maar ook
hier geldt wat eerder is gezegd over de onzinnige productie van nieuwe taxa: het getuigt al-

leen maar van een volledig onbegrip voor de biologische situatie, als men de mogelijkheden
van de soorten van deze genera om zich aan te passen aan snel wisselende ecologische

omstandigheden tracht vast te leggen in steeds weet'nieuwe soortbeschrijvingen.
De volgens de auteurenige welkbare oplossing kan daatom alleen maar zijn,deze kritische
taxa te behandelen als ecologische of tijdelijke varianten. Gestabiliseerde, hybridogene taxa

van andere genera zouden zo mogelijk als subspecies van één van beide oudersoorten be-

noemd moeten worden, omdat bij deze genera hybliden overwegend als kortlevende meng-

planten met post-zygotische barrières voorkomen.
Een eerste lijst van volgens de bovengenoemde clitelia geselecteelde taxa voor het gebied

van Griekenland en de Egeische Zee is op dit moment in bewerking. Hij zal met uitvoelige
toelichtingen en een determinatiesleutel voor gebluik bij kalteringen in een apart artikel
gepubliceerd worden.
Met deze publicatie wordt uitdrukking gegeven aan de hoop, dat er in de nabije toekomst een

consensus wordt gevonden -ovel alle persoonlijke aarzelingen heen- om de beschreven visie

van een rationele kaltering op een duidelijke taxonomische basis te verwezenlijken - in het

belang van de bescherming van de Europese orchideeën.

Dank

De auteur is Dr. H. Kretzschmar in Bad Hersfeld bijzondere dank verschuldigd voor een

intensieve discussie over de thematiek en voor literatuurverwijzingen.
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DE TWEEDE EDITIE VAN DE ORCHIDEEIiNFLORA
VAN PIERRE DELFORGE

Max VERHART

Samenvatting

De in 2001 verschenen tweede editie van Piere Delforge's orchideeengids Guide des Orchi-

dées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orientwordt vergeleken met de vorige. Er

zijn acht geslachten opgegaan in andere, terwijl het aantal onderscheiden soorten 124 hoget

is. Vooral in de laatste twee decennia van de vorige eeuw is het aantal onderscheiden soorten

om verschillende redenen sterk toegenomen. Men kan bij die steeds verder gaande gede-

tailleerdheid vraagtekens plaatsen, maar het boek is in diverse opzichten zeer informatief en

actueel, ongeacht of men het met alles eens is of niet.

Summary

The second edition ofPiere Delforge's orchid guide Gukle des Orchidées d'Europe, d'Afri-
que clu Norrl et clu Proche-oriè?rf, published in 2001, is compared vvith the previous one.

Eight genera have been merged into others, while the number of discerned species has incre-

ased by 124. Especially in the last two decades of the last century the numbel of discerned

species has increased by several causes. One can question this ongoing splitting, but in sever-

al respects the book is quite informative, regardless of whether one does or does not agree

with everything

Zusammenfassung

Die zweite, 2001 erschienene Auflage des Orchideenfeldführers von Pierre Delforge "Guide

des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord en du Proche-Orient" wild mit der vorigen

Auflage verglichen. Acht Gattungen sind in andere aufgenommen worden, während dieZahl
der Arten ùm 124 zugenommen hat. Besonders in den beiden letzten Jahrzehnten des vorigen

Jahrhunderts ist die Artenzahl aus verschiedenen Gründen stark gestiegen. Man kann diese

immer weiter gehende Aufsplitterung mit einem Fragezeichen versehen, aber das Buch ist in

verschiedener Hinsicht sehr informativ und aktuell, ungeachtet ob man mit allem einverstan-

den ist oder nicht.

Verschillende auteurs verwijzen in hun bijdrage aan dit nummer van Eurorchis naar de in

20Ol verschenen nieuwe editie van de orchideeënflora van Pierre Delforge,Guide des Orch-

idées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Oríënî.Deze editie, verder aan te duiden als

Delforge 2001, is de geheel herziene en uitgebreide versie van de eerste, die in 1994 in

Frankrijk verscheen en hetjaar daarop in vertaling in Groot Brittanië, samen verder aan te

duiden als Delforge 199415.En inderdaad is 'herzien en uitgebreid'niets te veel gezegd, want
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de edities verschillen aanzienlijk. Nu diverse auteurs deze flora als referentiewerk gebruiken,
is er alle reden deze nieuwe uitgave in Eurorchis eens onder de loep te nemen.

Lumpen en spl¡tten

Hoezeer de nieuwe editie van de vorige verschìlt, blijkt onmiddellijk uit de volgende tabel,
waarin ter vergelijking ook de cijfers uit de in 1986 verschenen veldgids Orchideen van Karl
Peter Buttler - ooit de 'officiële' orchideeënflora van de WEO - zijn opgenomen:

Tabel 1

Aantallen geslachten en soorten

aantal
soorten

221

36s
489

aantal
geslachten

36
36
28

editie

Buttler 1986

Delforee 199415

Delforge 2001

Hierbij zij opgemerkt dat in de gids van Buttler veel ondersoorten zijn opgenomen, die daar-
om in de tabel niet zijn meegeteld, maar waarvan een redelijk aantal in Delforye 199415 de
status van soort had gekregen en daar dus wél zijn meegeteld.
Wat opvalt is dat, terwijl in Delforge 2001 het aantal geslachten is afgenomen, het aantal
soorten sinds 1994/5 opnieuw flink is gestegen. Het eerste is een gevolg van het samen-
voegen van geslachten, zodat op dat niveau van 'lumpen' gesproken kan wo¡den. Maar het
toegenomen aantal soorten is toe te schrijven aan het steeds verdel uitsplitsen, wat ook wel
'splitten' wordt genoemd. In zijn korte voorwoord bij de tweede editie verwijst de samen-
steller naar "de milliers d'a¡ticles et de monographies" die sedelt de publicatie van de eerste
editie zijn verschenen en waarin meer dan honderd nieuwe soorten beschreven zijn.
Een wat gedetailleerdel inzicht in dit 'lumpen' op het ene en het 'splitten' op het andere
niveau geeft Tabel2.
Wat het samenvoegen van geslachten betreft, daarbij baseert de auteur zich op nieuwe in-
zichten in onderlinge verwantschappen, onder meer gebaseerd op moleculair onderzoek. Met
name bij de herbenoeming van Aceras anlhropophorum Tot Orchís anthropophora. wordt
hiernaar verwezen. Voor WEO-leden die de bijeenkomst van 28 september 2OO2 bijwoonden
is dat zeker geen verrassing, want daar hield B. G¡avendeel van het Nationaal Herbarium
Nederland (Universiteit van Leiden) toen een lezing over dergelijk onderzoek naar DNA-ver.-
wantschappen. Daarbij kwam onder meer die tussen Aceras en met name de Orcftjs-soorten
van de militetris-groep naal voren. Die'genetische nabijheid'geeft meteen een verklaring
voor het feit, dat Aceras vrij makkelijk hybridiseert mer Orchis-soorten uit die groep. In de
nieuwe systematiek, waarin Aceras tor orchis gerekend wordt, zijn dergelijke kruisingen
uiteraard geen intergenerische hybriden meer.
De toename van het aantal soorten is vooral te zien binnen de geslachten Epipnctis (+ 2O),
Gymnadenia (+7, en dat bovenop het feit dat Nigt'itella en Leucorchis hierin zijn opgegaan),
Dactylorhiza(+9),serapicts (+7)envooral ophrys (+73).Deverdrievoudigingvancypripe-
dium-soorten wordt hier niet meegeteld, omdat het om de toevoeging gaat van de in Rusland
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Tabel2
Orchideeëngeslachten en aantallen soorten

aantal soorten
editie
2001

I
I

20

1

58

2

1

60

26
10

215

De kolom 'editie 2001' maakt duidelijk welke geslachten daarin zijn samengevoegd.

De geslachtsnamen uit de editie van 1995 die daarbij zijn vervallen, zijn mager gedrukt.

De geslachtsnamen die in Delforge 2001 gehandhaafd werden, zijnvet gedrukt.

editie
t994t5

1

I
1

l

9

1

49

2

I
1

1

55

1

19

1

4

2

t42

geslacht

Chamorchis
Neottianthe
Leucorcl-ris

Gvmnadenia
Nigritella
Coeloglossum
Dactvlorhiza
Traunsteinera
Anacamptis
Neotinea
Steveniella
Orchis
Aceras

Seraoias
Comperia
Himantoglossum
Barlia
Ophrvs

aantal soorten
editie
2001

J

56

8

2

I

I
2

1

2

I
1

I
2

I

I
I
8

editie
1994t5

I

-J t)

7

2

I
1

2

3

2

1

I
I
I
1

I
1

1

8

geslacht

Cypripedium
Epipactis
Cephalanthera
Limodorum
Epipogium
Neottia
Listera
Spiranthes
Goodvera
Corallorrhiza
Calvpso
Liparis
Malaxis
Hamrnarbya
Gennaria
Herminium
Habenaria
Platanthera

voorkomende soorten C.macruúhos enC. guttotum, die als zodanig al in 1800 beschreven

werden. Bij de andere genoemde geslachten gaat het echter wél om nieuwe sooften.

Het verwerven van soortstatus kan oveligens op verschillende manieren gebeuren. Eén daar-

van is statusverhoging, dat wi1 zeggen dat een ondersoort (of zelfs variëteit) tot soort verhe-

ven wordt. Dat is zeker in de eerste editie vaak het geval geweest, zoals de vergelijking met

de gids van Buttler duidelijk demonstreert. In Delforge 2001 heeft nu zelfs minstens één

(voormaìige) intergenerische hybride het tot soortstatus gebracht. Gymnigritella runei,dein-
tergenerische hybride tussen Gynrnaden.kL cottopsea. en Nigritella nigra, is in deze nieuwe

uitgave namelijk opgenomen als Gynnadenia runei, Gegeven het feit dat Nigrítella bij Del-

forge nu in Gymnadenia is opgegaan, is het logisch dat de intelgenelische naamgeving is ver-

vallen. Je zou dan als nieuwe naam Gyrnnadenia x runei verwachten, wat op een inter-

specifieke hybride duidt. Maar in de editie 199415 van zijn orchideeëngids merkte Delforge

al op, dat sommigen deze hybride als apalte soort beschouwden, omdat zij zonder bevruch-

ting in staat is zaad te produceren (apomixis) en zo zichzelf in stand te houden. In de editie

2001 neemt de samenstelìer dit standpunt dus over. Bij Hinantoglossum zien we iets derge-

lijks met de soorten H. (x)samariense en H. (x)montis-taurl, die allebei omstreden heten en
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waarvan een hybridogene oorsprong wordt verondersteld. Overigens is de beschlijving van
dergelijke planten als nieuwe soorten zeer wel in overeenstemming met de notie dat vele
soorten een hybridogene oorsprong hebben.
Een andere manier waarop soortstatus wordt ve¡worven, is het op grond van één of meer
onderscheidende kenmerken op een geëigende plaats publiceren van een nieuwe beschrijving
onder een nieuwe naam. Binnen defuscu-groep maakt de gids het aldus ontstaan van nieuwe
soolten waarneembaar door dlie soorten, die nog niet formeel geldig beschleven zijn, toch al
onder een voorlopige naam op te nemen: Ophrys "(florentina-)fnscu", O. "(sabu.loscL-)

ftLsca" en O. "(fabrella-) fusco". Belangrijk onderscheidend kenmerk is de specifieke
bevruchter die elk van deze soorten-in-spe zou hebben.

Nieuwe soorten

Dat het onderscheiden van nieuwe soorten voolal de laatste decennia enorm is toegenomen,
valt uit deze flora eenvoudig op te maken. Deìforge vermeldt namelijk bij elke soort het jaar',
waarin deze voor het eerst binnen de door Linnaeus ontwikkelde systematiek geldig is be-
schreven als een taxonomisch afzonderlijke eenheid, ongeacht latere wijzigingen in status of
naam. Bijvoorbeeld: de door Linnaeus in 1753 oorsplonkelijk beschleven Ophrys onthropo-
phora werd later herbenoemd Tot Acero.s onlllropophorunr en is nu opgenomen als Orchis
arúhropophora, maar nog steeds is 1753 het jaar waarin hij voor het eelst geldig is beschre-
ven. Zo geldt ook voor een ondersoort het jaar waarin zij voor het eerst geldig als zodanig
werd beschreven als het oorspronkelijke jaar, ook al kreeg zij later de status van soort toege-
kend.
Als van alle in Delforge 2001 opgenomen soorten de jaren van eerste geldige beschrijving
per decennium worden geteld, dan is het resultaat daarvan eenvoudig gr:afisch weer te geven.
Nevenstaande grafiek laat die tellingen zien voor elk decennium van de laatste 200 jaar,
beginnend met het tijdvak 1801-1810 en eindigend mer het rijdvak l99l-2000.
In de 103 als nieuw opgenomen soorten van het laatste decennium van de 20e eeuw zijn de
dlie genoemdefrsca-soorten meegeteld, die weliswaar nog niet formeel beschreven zijn, dus
ook nog geen jaaraanduiding hebben, maar wel al een plaats in de gids kregen.
Wat de grafiek vooral laat zien is de spectaculaire groei in de laatste twee decennia. In feite
is 37Va van alle in deze flora opgenomen soorten in de laatste twee decennia erbij gekomen,
op een totaal van247 jaar sinds de invoeling van het systeem van Linnaeus! Een verklaling
kan zijn dat de laatste tientallen jaren meer mensen gelegenheid en middelen hebben om zich
met inventarisaties en velgelijkend onderzoek in het veld bezig te houden. Maar ook nieuwe
en/of fijnere wetenschappelijke technieken spelen een belangrijke rol.

Beoordeling

Tot zover een min of meer kwantitatieve en redelijk objectieve analyse van deze uitgave. Een
kwaliteitsoordeel is altijd een veel subjectievere aangelegenheid.
Het toekennen van de soortstatus aan planten die zich in morfologiscb opzicht maar zeer wei-
nig onderscheiden van andere maakt het determineren in het veld er bepaald niet gemak-
kelijker op. Dat is een plaktisch bezwaar, waar de principiële vraag naar de definitie van het
begrip soort acbter schuil gaat. Het bestaan van wat wel genoemd wordt cryptische soorten,
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Nieuwe soorten per decennium sinds 1801
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die pas te onderscheiden zijn op grond van kennis van de bevruchter, DNA- of enzymen-

onderzoek of op een nog andere specialistische manier, valt als wetenschappelijke realiteit
wel niet meer te ontkennen. Toch kan men zich afvragen of taxonomische haarkloverijen niet

te ver doorgeschoten zijn. Dat orchideeën een plantenfamilie vormen, waarin over-
gangsvormen tussen soorten geen uitzondering zijn en waarin hybridisatie regelmatig voor-
komt en zelfs oorzaak is van het ontstaan van nieuwe soorten, zou juist kunnen rechtvaal-
digen om terughoudend te zijn met het beschrijven van nieuwe soorten, die slechts in gerin-

ge mate afwijken van al beschreven soorten. Daarnaast is er nog de meer filosofische over-
weging dat de taxonomie beschouwd kan worden als iets dat niet zozeer aan de werkelijkheid
ontleend wordt, maar daar als het ware overheen wordt gelegd, een structuul die de mens

moet helpen de werkelijkheid te begrijpen, maar daarmee niet noodzakelijk samenvalt.

Taxonomie als hulpmiddel dus, en geen doel op zich.
De vergaande gedetailleerdheid van deze flora kan dus als bezwaar gelden. Daar staat tegen-

over dat het boek buitengewoon informatief is. Behalve de soortbeschrijvingen vindt men

veel synoniemen, waardoor het goed te gebruiken is in relatie met andere orchideeêngidsen.

Ook wordt ingegaan op de evolutionaire verwantschappen tussen soorten, zoals die nu kun-

nen worden onderkend. Verder worden de problemen inzake controversiële taxa besproken.

Daarnaast is er een woordenlijst, waarin een veelheid van taxonomische, botanische en orchi-
dologische begrippen worden verklaard. Omdat het boek zich mede baseert op het grote aan-

tal publicaties waal Delforge in zijn voorwoord naar verwijst, weerspiegelt het meteen de
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meest recente ontwikkelingen en opvattingen. En dat heeft zijn waarde, ongeacht ofje het als
gebruiker overal mee eens bent of niet.
Een voordeel ten opzichte van andere gidsen is bovendien dat Delforge uitgebreide deter-
minatiesleutels geeft. Toegegeven, dat voordeel is af en toe meer principieel dan praktisch,
want de sleutels zijn nogal eens moeilijk hanteerbaar. En als je Frans zwak of matig is, wordt
het helemaal lastig. Maar dat geldt voor het hele boek.

Max Verhart
Meester Spoermekerlaan 30
5237 JZ's-Hertogenbosch
max@verhart.org
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Verschenen:

Akhalkatsi, Maia, Kirneridze, Mariam, Künkele, Siegfried, Lorenz, Richard & Maline
Mosulishvili: Diversity and Conservation of Georgian Orchids. Tbilisi 2003.
Uitgegeven door GSNE ,,Orchis", AHO Baden-Württemberg en BP.

Georgisch/Engels. 40 pag., fonnaat A5 ingenaaid; 8 pag. met 41 kleurenfoto's en een ver-
spreidingsoverzicht.

Te bestellen bij: Dr. R. Lorenz, Leibnizstr. I,D-69469 Weinheim (door toezending van € 10

contant als tegemoetkoming in de kosten incl. verzending)

De vereniging van Georgische natuuronderzoekers Orchis heeft zich ten doel gesteld de in
het wild voorkomende orchideeën van Georgië (Kaukasus) te onderzoeken, de bescherming
ervan te bevorderen en maatregelen tot behoud actief te begeleiden. Door veldonderzoek
werden tussen 1996 en 2003 nieuwe gegevens verzameld. Aanvullende activiteiten konden
de laatste jaren worden ondemomen binnen het programma "Ecologie en Economie", dat
door BP hnancieel ondersteund wordt, Bijna alle in Georgië voorkomende orchideeënsoorten
gelden als bedreigd.

In dit boekje worden de algemene biologie van de orchideeën behandeld alsmede de bioto-
pen, diversiteit, verspreiding, algerneenheid en verticale verspreiding in Georgië. Na
raadpleging van de literatuu¡ bestudeling van herbaliumexemplaren en op basis van recente
veldgegevens wordt een geheel gereviseerde lijst gegeven van alle 53 uit Georgië bekende
orchideeëntaxa - 20 geslachten met 51 sooften en 2 ondersoorten. In een verspreidings-
overzicht wordt de huìdige situatie van het aantal soorten per 50 x 50 km2 weergegeven en
daarin worden ook de gebieden met een hoge concentratie van soorten zichtbaar. Op 35
kleurenfoto's worden voor Georgië typische en zeldzame soorten getoond als Dactylorhiza
euxina, D. romana subsp. georgica, Ophrys sphegodes subsp. caucasica of Orchis punctu-
l.ata evenals nieuw aangetoonde taxa als Epipactis leptochila en E. rechíngeri.
Op 6 andere kleurenfoto's wordt een keuze aan karakteristieke kaukasische biotopen weer-
gegeven, zoals droge, open bossen ofalpiene graslanden.

Na een kort overzicht over de belangrijkste bedreigingen wordt de graad van bedreiging per
soort voor het eerst conform de intemationaal gebruikelijke IUCN-criteria vermeld en wordt
de verantwoordehjkheid van Georgië voor het behoud van deze soorten aangegeven. De
noodzaak van beschermende maatregelen en voorstellen voor maatregelen om soorten te
behouden worden toegelicht.

EURORCHIS I5,2OO3 103



BESTELWIJZE BURORCHIS

Besteladres - Orders - Bestelladresse:
WEO / Eurorchis, Gravin Ädahof 1, NL-2114 DW Vogelenzang

Bestelwijze:
- binnen Nederland:

overmaking van het bedrag op Postbankrek. 8243695 t.n.v. Eurorchis te Vogelenzang
- overig Europa:
' toezending van een brief met bestelopdracht onder vermelding van VISA card

nummer, veiligheidscode en kaartvervaldatum (veiligheidscode = 3-cijferig getal achter

, het 16-cijferig kaartnummer op de achterzijde van de VISA-kaaft);- 
overmaking via Eurogiro, mits op uw overschrijvingsformulier worden vermeld:
SHARED; IBAN NL31PST80008243695 t.n.v, Eurorchis, Vogelenzang; BIC
PSTBNL2l.

Betalingen waaruit kosten voor de WEO ontstaan, worden geweigerd.

Orders:
Eurorchis can be ordered within Europe:

' by sending a letter with your VISA card number, card security code and card expi-
ration date (security code = 3-digit code after the l6-digit card number at the back of the
card);

' by paying through Eurogiro, but only if you state on your payment form: SHA-
RED; IBAN NL31PST80008243695 of Eurorchis, Vogelenzang; BIC PSTBNL2l.

Payments from which arise additional costs for the WEO will be refused.

Bestellungen:
Eurorchis kann in Europa bestellt wetden:
I indem Sie in einem Brief Ihre VlSA-Kartennummer, die Kartenprüfnummer und das

Kartenverfalldatum erwähnen (Kartenprüfnummer = 3-stellige Nummer hinter der 16-

stelligen Kartennummer auf der Rückseite Ihrer VISA-Karte);
2 durch eine Überweisung mittels Eurogiro. aber nur wenn Sie auf dem Ûberweisungs-

formular angeben: SHARED; IBAN NL31PST80008243695 von Eurorchis,
Vogelenzang; BIC PSTBNL21.

Zahltngen, aus denen zuzügliche Kosten für die WEO entstehen, werden nicht angenommen.

Prijzen (incl. verzending) - Prices (shipping included) - Preise (einschl. Versand)

Postgiro (NL) Eurogiro VISA

Eurorchis 8 - 15 € 13,75 € t4,20 € 15,00

104 EURORCHIS Ì5,2003





EURoRcHls is de jaarlijkse publicatie van de werkgroep Europese
orchideeën van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische
vereniging. Deze uitgave bevat bijdragen over de verspreiding,
ecologie en taxonomie van orchideeën in Nederland en elders in
Europa. ook wordt aandacht besteed aan de bescherming van
sooften en biotopen.
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