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OP ZOEK NAAR ORCHIDEEËN OP LESBOS

Annemieke en Ruud WIELINGA

Samenvatting

De auteurs bezochten Lesbos van 31-03 t/m 29-04-200l,van20-04 flm3-05-2002,van21-
04 tlm 6-05-2003 en van 23-04 tlm 14-05-2004. In dit reisverslag beschrijven zij orchidee-

enbiotopen op Lesbos en de daar door hen gevonden orchideeën.

Summaly

The authors visited Lesvos from 3l-03 ttll29-04-2001,20-04till3-05-2002,21-04 till 6-05-
2003 and from23-04 till 14-05-2004. In this report they describe orchid biotopes on Lesvos

and the orchids they found there

Zusammenfassung

Die Autoren besuchten Lesvos von 31.03 bis zttm29 042OOl, von 20 04 bis zum 3.05 2002,
von 21.04 bis zum 6.05.2003 und von 23.04bis zum 15 052004 In diesem Reisebericht
beschreiben sie Orchideenbiotope aufLesvos und die dort von ihnen gefundenen Orchideen-
arten.

Inleiding

Lesbos is wat grootte betreft na Kreta het tweede eiland van Griekenland Het meet circa 70

br1 45 km, de oppervlakte is 1630 km2 Lesbos ligt op circa 9 km voor de kust van Klein-
Azië Overal langs de oostelijke kustlijn zijn militaire kampementen. Griekenland houdt
Turkije, sinds de invasie van de Turken op Cyprus, goed in de gaten. In het begin van de

klassieke Oudheid was Lesbos een centrum van de kunsten, de dichteres Sappho schreef hier
haar beroemde verzen.
Het vroege voorjaar is de mooiste tijd voor natuurliefhebbers om Lesbos te bezoeken, het

klimaat is dan al zeer zacht. Tijdens onze verblijven op Lesbos hadden we niet te klagen
over het weer. De meeste dagen scheen de zon volop, een enkele dag waren er wat wolken
maar regen van betekenis hebben we niet veel gehad Wel kan het op Lesbos in het voorjaar
's nachts zeer koud zijn en overdag heel hard waaien
Net zoals op de vele andere eilanden in de Egeïsche zee groeien er ook op Lesbos tal van
bijzondere orchideeën. Ze groeien bijna uitsluitend in het oostelijke - kalkrijke - deel. In het

westelijke - vulkanische - deel groeien weinig orchideeën.
Het eiland Lesbos heeft ook een grote aantrekkingskracht op vogels. Over Lesbos loopt
namelijk e€n belangrijke trekroute. De voedselrijke vochtige biotopen op het eiland maken

het voor veel vogels aantrekkelijk om een tussenstop te maken. Ze zijn opmerkelijk gemak-

kel¡k te benaderen. Op Lesbos zljn circa 325 vogelsoorten waargenomen.
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Aan de zuidkust van Lesbos zijn twee grote baaien, oostelijk de Golf van Geras en meer
westelijk de grotere Golf van Kalloni. Tussen deze baaien is de bergketen van de Olympos
Die is met zrjn 968 m één van de hoogste punten op Lesbos
Het omringende bergland is kalkrijk en begroeid met uitgestrekle Pijnbossen (Pínus brutia)
Naarmate je hoger komt zie je ook bossen van de Tamme kastanje (Castanea satíva).In de
lagere re gionen z|1n de terrassen voornamehjk beplant met Olijfbomen
Het noordelijke deel van het eiland wordt beheerst door het Lepetimnos gebergte, dat bij
Profitis Ilias ook een hoogte van 968 m bereikt.
Het zuidwestelijke deel maakt een kale verlaten indruk De begroeiing bestaat voornameli.jk
uit grassen en lage struiken In de uitgestrekte weidegebieden zien we solitaire Steeneiken
Ook zrjn er af en toe open eikenbossen. Grote blokken graniet steken overal boven de be-
groeiing uit. Het moeilijk verwerende graniet en de lavagesteenten blijken in het algemeen
ongunstig voor het hogere plantenleven vanwege hun onvermogen om water vast te houden
Daarbrj is de bodem min of meer zuur en daardoor minder geschikt voor orchideeën.

Gebied Agiasos - Plomari

Een goede omgeving om een grote verscheidenheid aan biotopen en orchideeën te zien is de
streek tussen Agiasos en Plomari
De weg van Mytilini naar Agiasos voert via een groot aantal haarspeldbochten naar boven.
De eerste keer dat we in Agiasos aankwamen, reden we het dorpje in en dat is niet zo ver-
standig Via allerlei nauwe steile straatjes kwamen we uiteindelijk weer op het juiste pad.
Beter is het om vlak voor Agiasos de rondweg om het dorp te kiezen.
Vanuit Agiasos loopt een 3 km lange weg naar het sanatorium in het Kaladou gebergte. Die
weg voert ons door een dennenbos, in de bermen bloeien op veel plaatsen Orchis quadri-
pwrctata en O. morio . Yan O. Etødripunctat¿ vinden we ook de witte variëteit
Omdat in alle literatuur over Lesbos de omgeving van het sanatorium wordt aangeprezen als
de plaats om Contperia contperiana te vinden, is dit voor ons al jaren een plek om serieus
naar orchideeën te zoeken. C. comperiana is een zeer zeldzame orchidee, die in Lesbos de
westgrens van ziln verspreidingsgebied bereikt. Het hoofdverspreidingsgebied is Klein-
Azië De soort wordt daar inzijn voortbestaan bedreigd door de gewoonte van de Turken
om de knollen op te graven om er salep van te maken.
De eerste jaren hebben we hier tevergeefs naar rozetten van C, comperiana gezocht. Het is
een late bloeier en we waren duidel¡k te vroeg in het seizoen om succes te hebben. Daarom
hebben we in 2004 ons bezoek aan Lesbos op een latere datum gepland In dit jaar vonden
we al in het dennenbos tussen Agiasos en het sanatorium de eerste rozetten van C. compe-
riana Duidelilk was dat de planten hier begin mei nog lang niet bloeien. In de omgeving
van het sanatorium bloeien Orchis tridentata en O. italica In het open naaldbos tegenover
het sanatorium staan mooie populaties van het Witte bosvogeltje (Cephalanthera longifolia)
en Ophrys reinholdii Dat het op deze plaats koel is bl¡kt wel uit het feit dat we hier begin
mei O. reinholdii nogín volle bloei aantreffen,
Als je b¡ het sanatorium de asfaltweg omhoog volgt, kom je na enige kilometers bij een bos
van Tamme kastanjes (Castanea sativa). Een bezoek hieraan is zeer de moeite waard In het
voorjaar is het bos één bloemenzee. Naast veel orchideeën bloeien hier overal Griekse kie-
vitsbloemen (Fritillaria pontica), Blauwe druiles (Muscari contmulatunt), Knikkende vo-
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gelmelk (Ornithogalum nulans), Pioenrozen (Paeoniø mascula), een bljzondere Aronskelk
(Arum conophalloides) en Bosvoorjaarszonnebloemen (Doronicunt orientale)
In dit Tamme kastanje-bos zien we prachtige populaties Orchís provincialis. Ook Cephalan-

thera longifolia en Orchis morio zijn hier goed vertegenwoordigd. In de bermen van de

wegen door dit bos bloeien helderrode túpen (Tulipa orphanidea). Hier moeten ook groei-

plaatsen vaî Comperia comperiana zijn. Ondanks het intensieve speuren vinden we ze niet

Wel vinden we een Epipactis s.l De eivormige bladeren van deze kleine planten doen ons

sterk aan E. tremolsii denken De planten staan nog in knop Van deze plaats zrjn wel vond-

sten be kend van E. helleborine en van E. microphylla
Van een aantal soorten op Lesbos is bekend dat ze zeer zeldzaam zijn Het gaat dan om

Cephalanthera epipactoides, Comperia comperiana en Platanthera ntonlana subsp holm-

boei. In 2004 vonden we in het kastanjebos voor het eerst P. monlúna subsp holmboei De

naam van deze orchidee was tot voor koft P. holmboei, maar bij de herziening van de

nomenclatuur van de Europese orchideeën door Ströhle (2003) is deze soort ingedeeld als

ondersoort van de Bergnachtorchis (P. chlorantha, inmiddels P. ntontana) Voor zowel de

Latijnse naam voor de Bergnachtorchis (P. montana), als voor de indeling van P holmboei

als ondersoort van de Bergnachtorchis is veel te zeggeî. P. montana subsp. holmboei doet

zeer sterk aan de Bergnachtorchis denken De planten die wij vonden waren op één na klein
(+ 20 cm) en hadden maar weinig bloemen. Eén plant was ongeveef 35 cm hoog en had een

losse bloeiaar met 25 bloemen. De bloemen met de uiteenstaande helmhokjes lijken sterk op

die van de Bergnachtorchis. Eigenlijk is alleen de groene kleur van de bloemen afwijkend
van die yan P. montana. P. ntonløna subsp. holmboei is een late bloeier en dat zal ook de

reden zijn waarom we hem in voorgaande jaren over het hoofd zagen Zelfs in bloei vallen

de planten door hun overwegende groene kleur weinig op.

Als we het kastanjebos verlaten en de weg omhoog volgen, komen we bij een militaire post

waar blijkens diverse bordjes in alle talen het fotograferen vorboden is De asfaltweg gaat

over in een echte bergweg, het soort wegon waar je blij bent dat je in een huurwagen rijdt.
Over deze circa 6 km lange weg hobbel je naar Megalohori.
In het begin rijd je nog door bos, maar dit wordt allengs dunner, op een gegeven moment

k¡k je uit over een grote, schaars begroeide hoogvlakte, Ondanks die geringe begroeiing

vinden we hier begin mei in phrygana prachtige bloeiende Comperia comperiana planten.

Ze slaan allemaal solitair We beschikken over veel groeiplaatsgegevens van C. comperiana

en we moeten constateren dat van de planten die wij vinden> er g€en één op een bekende

groeiplaats staat. De groeiplaatsgegevens zijn handig om op de plaatsen te komen waar de

kans op de ontmoeting met een bepaalde orchidee groot is. Als je daar bent moet je toch echt

zelf op zoek De eigen vondsten geven ook de meeste voldoening en je kunt ook voor
nieuwe verrassingen komen te staan

Zo vonden wij namelijk langs deze weg ook een aantal groeiplaatsen van de Bokkenorchis.

Prachtige groepen planten, die wel 80 cm hoog waren. Helaas waren ze nog niet in bloei,

Later zijnwe teruggegaan en hebben de planten toen bloeiend gezien

Op Lesbos zijn groeiplaatsen bekend \an Himantoglossum affíne en H. c(tprinurn. De door

ons gevonden planten komen daar niet mee overeen, Na enig zoeken in de literatuur komen

we er achter dat deze sood beschreven is als H. montis-tauri. Kreutz (1997) geeft b¡ de be-

schrijving van deze soort al aan dat ze ook op Lesbos voorkomt Biel plaatst kantekeningen

bij de opgave \an H. nxontis-tauri door Kreutz voor Lesbos, omdat hij zijn bevindingen op

slechts één plant van Lesbos zou baseren
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ströhle (2003) onderscheidt o. holoserica, o. homerí, o. scolopax, o. oestrifera (was o.
cornula), O. oestrfera subsp bremfera (was O. bremifera) en O. minutula.
uit het bovenstaande bl¡kt wel dat we het hier over een gecompliceerde groep hebben.
onze eigen vondsten van deze groep op Lesbos sluiten goed aan b¡ de indeling van ströhle.

Omgeving Baai van Kalloni

Op zoek naar orchideeën in de omgeving van de Baai van Kalloni
naar Vasilika. Na enige tijd bevinden we ons in een dennenbos. Dit
van de streek tussen de Baai van Kalloni en de Baai van Geras. Al
bermenpranten ffiüí].,:;
de plan ondersoorl
heeft ec
Eén plant valt ons op, dit is geen Harlekijntje. Het is een kruising met de Vlinderorchis
(Orchis morio x Orchis papilionacea = Orchis xgennari).
verder zien we in de bermen langs de weg serapias cordigera, s. vomeracea en s. vonte-
racea subsp. laxitlora. Van deze laatste vinden we een echte albino. Van S. cordigera en S.
votneracea subsp. laxiflor¿ vinden we hier ook de hybriden.

Omgeving Andissa

Nog een mooie groeiplaats van Orchis laxiflor¿ vinden we brj het oude Andissa. Vanuit
Molyvos rijden we de kustweg via Skoutaros naar Skalahori. Net voor Skalahori slaan we

Andissa l:ent, zie je rechts van de
bij een geweldige groeiplaats van
afmetingen.
bís. Gölz en Reinhardt schreven in

l98l dat ze op Lesbos een me die zeer veel op O.
argolica leek. In dezelfde tijd Rhodos O. aegaea
subsp. /zcrs of O. /¿¿c¡s nieuw oonden grote over_
eenkomst met O. argolica.
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Besluit

In ons reisverslag hebben we voornamelijk melding gemaakt van de vondsten van de bijzon-
dere orchideeën op Lesbos. Uiteraard zijn er op Lesbos veel meer soorten te zien dan waar-
over wij berichten, Er zijn circa 1400 soorten hogere planten waargenomen, waaronder circa
60 soorten orchideeën.
Tenslotte willen we Liliane Dedroog, Felix Baeten en Jean Paul Lion bedanken voor het
verstrekken van informatie over Lesbos,

Annemieke Wielinga
Cambridgelaan 603
Nl - 3584 DM Utrecht
wielinga@yahoo.com

Ruud Wielinga
Laan van Poot262
Nl -2566 DB Den Haag
ruud, wielinga@wanadoo. nl
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ENKELE VROEGBLOEIENDE OPHRYS-SOORTEN
IN ZUID-FRANKRIJK

Herman VAN LOOKEN

Summary

Ophrys massiliensis VIcuoNs & VÉr,q probably is no more than a form with small flowers
of O. sphegodes MILLER It grows in pure populations at the coast, but is found together with
O. sphegodes en O. araneola RcHe. in southern France (Gard, Hérault) The distribution is

not fully known yet. O. araneolø is a small and lax flowering species with a striking bent

stem and 4-6 small flowers (8-9 mm), which in southern France flowers at almost the same

time as O. sphegodes This species has a second form, richer in flowers, distinguishing itself
by a straight stem with 6-10 (12-18) very small flowers (5-6 mm) and flowering slightly
later Though O. sphegodes in Great Britain distinguishes itself by a smaller basal rosette

and a lighter coloured basal area, it certainly is not feasible to consider the latter as an un-
conditional characteristic of the species. O. sphegodes is also found with a basal are a in the

same colour as the other parts of the labellum Comparatively O. gallica H. veN LooKEN
(synonym O. arachnitiforør¿s auctorum) flowers about as early as O. sphegodes O. vires-
ce¡¿s PHILIeIE ex GRIN, appropriately reoovered from oblivion by P Delforge and J,

Viglione, is in the coastal area of France a late flowering species The distlibution area of
this taxon also is not yet known It's remarkable that O. virescens flowers at the same time
as O. arachnitiformis GREN & PHILIPPE (synonym O. splendida Got-z &. ReINHam) The

latter was influenced by O. scolopax Cav , as was O. aveyrorzensrs (Wool) DELFoRcE

Zusammenfassung

Möglicherweise ist Ophrys massiliensis VlcltoNe & VEI-a nichts anderes als eine Form von
O. sphegodes MILLER mit kleinen Blüten Sie wächst in reinen Populationen an der Küste ,

aber man fìndet sie auch zusammen mit O. sphegodes und O. araneol¿ RcHe im Süden

Frankreichs (Gard, Hérault). Ihr Verbreitungsgebiet ist noch nicht genau bekannt O. arane-
ola ist eine kleine, lockerblütige Art mit gebogenem Stängel und 4-6 Blüten (manchmal
auch mehr) von 8-9 mm Größe. Sie blüht im Süden Frankreichs fast gleichzeitig mit O.

sphegodes Diese Art hat eine zweite, reichblutigere Form, die sich durch einen geraden

Stängel mit 6-10 (12-18) sehr kleinen Blüten von 5-6 mm Größe unterscheidet und die
etwas später blüht Obwohl sich O. sphegodes in England durch ihre kleineren Blätter und

ein helleres Basalfeld unterscheidet, ist es sicher nicht möglich, letzteres Merkmal als

unbedingt typisch für die Art anzusehen Man findet aber auch O. sphegodes mit einer
Basalfläche in der gleichen Farbe wie der Rest des Labellums O. gallica H. vAN LooKEN
blüht etwa so früh wie O. sphegodes. O. virescens PHILIPPE ex Gn¡N , gerade von P.

Delforge und J Viglione wieder aus der Vergessenheit geholt, ist im Kùstenbereich Frank-
reichs eine spätblühende Aft Auch ihr Verbreitungsgebiet ist noch nicht genau bekannt.

Bemerkenswert ist, dass O. virescens zur gleichen Zett wie O. arachnildorrn¿s GnpN &
PHrLrppE (syn.: O. splendida GÒLZ &. RrtNIra.ru) blüht Letztere wurd€ übrigens ebenso von
O. scolopax cAV. beeinflusst wie O, avqtronensis (WooD) DELFoRGE
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Samenvatting

Ophrys massiliensis VIcLIoNE & VÉl,q is vermoedelijk niet meer dan een kleinbloemige
vorm van O. sphegodes MIllBn Ze groeit in zuivere populaties aan de kust, maar komt
samen met O. sphegodes enO. araneola RcHe. voor in Zuid-Frankr¡k (Gard, Hérault), De
verspreiding is nog niet geheel bekend. O. araneola is een kleine en ijlbloeiende soort met
opmerkehjk kromme stengel met 4-6 kleine bloemen (8-9 mm), die in Zuid-Franknjk bijna
gel¡kt¡dig bloeit met O. sphegodes. Deze sooft heeft een tweede, rijkbloemige vorm die
zich onderscheidt door een rechte stengel met 6-10 (12-18) zeer kleine bloempjes (5-6 mm)
en die nog net iets later bloeit Hoewel O. sphegodes in Engeland zich onderscheidt door een
kleiner bladrozet en een licht gekleurd basaalveld, is het zeker niet haalbaar om dit laatste
als een onvoorwaardelijk kenmerk van de soort aan le zien. O. sphegodes komt ook voor
met een basaalveld in dezelfde kleur als de rest van de lip. Relatief gezienbloeitO. gallíca
H V¡N LooKF,N (synoniem O. a.ra.chnit.ifarrzrs auctonrm) ongeveer even vroeg als O. sphe-
godes O. virescens Puluppl ex GRENIER, terecht uit de vergeethoek gehaald door P. Del-
forge en J Vigtione, is in de kuststreek van Zuid-Frankrijk een laatbloeiende soort. Ook
hiervan is het verspreidingsgebied nog niet bekend. Opmerkelijk is dat O. virescens gelijk-
t4dig bloeit me| O. arachnitiformis GRENIER & Pulrpp¡ (synoniem: O. splendida GILZ &
Rtwuen-o). Deze laatste werd beïnvloed door O. scolopax C,+v , net zoals O. aveyronensis
(WooD) DELFORGE

Résumé

Il est probable quel'Ophrys massiliensís VIcLIoNE &.YÉrx n'est rien d'autre qu'une forme à
petites fleurs d'O. sphegodes MIrr¡n Croît en populations pures tout près de la côte, mais
est sympatrique avec O. sphegodes et O. araneola RcHe., dans le Sud de la France (Gard,
Hérault) L'Aire de répartition n'est pas encore bien connue. O. øraneola, est une petite
espèce laxiflore avec une tige sinueuse laquelle porte 4-6 (parfois plus) petites fleurs de 8-9
mm Fleurit dans le Sud de la France presque en même temps qu'O sphegodes. Cette espèce
présente une forme très florifère, qui se distingue par une tige raide de 6-10 (12-18) très
petites fleurs de 5-6 mm et qui fleurit juste un peu plus tard Quoiqu'en Angleterre O.
sphegodes se distingue par ses feuilles plus petites et d'un champ basal plus clair, il n'est pas
réalisable que ce dernier soit une particularité de I'espèce. O. sphegodes se présente aussi
avec un champ basal concolor avec le centre du labelle Relativement, O. gallica H.Yan
LooKEN, fleurit aussi précoce qu'O. sphegodes O. virescens Pgluppl ex GREN , à juste titre
sorti de l'oubli par P Delforge et J Viglione, est près de la côte une espèce qui fleurit
tardive De cette dernière, l'air de répartition n'est pas encore bien connu Très remarquable
est, que cet O. virescens fleurit en même temps que I'O. arachnitforn¡¿s GnsN. & PHILIeIE
(synonyme: O. splendida GILZ &, REnTHARD). Ce dernier est influencé par O. scolopax Cl^v
comme O. avqtronensrs (Wool) Del¡oRaB d'ailleurs

Inleiding

Onderzoek toont aan dat het begrip vroegbloeiend nog heel wat verwarring schept voor een
juiste determinatie van bepaalde Ophrys-soorTen Zo is dit begrip geheel afhankelijk van
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diverse factoren. Een belangrijk, maar gekend gegeven is bijvoorbeeld de ligging van de

standplaats O. sphegodes MtlI-En zal 800 km noordelijker luim een maand later bloeien dan

in het zuidelijk deel van zijn verspreidingsgebied. Zo is het ook vanzelfsprekend dat de

hoogte een belangrijke rol speelt. Gymnadenia conopseø (L.) BnowN bloeit reeds midden
mei op 500 m, maar zal slechts eind juni, begin juli op 1400 m bloeiend worden aange-

troffen. Ook zijn de geografische omstandigheden niet te verwaarlozen. De nabijheid van de

zee, de zuidflank van een afschermend gebergte of een smalle doorgang noord-zuid waar
koude luchtstromingen een vrije loop hebben, denk bijvoorbeeld aan de Rhônevallei, hebben

een grote invloed. Even belangrijk is natuurlijk ook de aard van de standplaats: noord- of
zuidhelling, onder scherm of open en zonnig, stenig, grazig en nat. Ook kunnen afwijkende
klimatologische omstandigheden de groei en bloei belemmeren of verschuiven, De sombere

winter 2003-2004, zonder extreme koude, heeft lang aangehouden. Het najaar meldde zich
nochtans r¡kel¡k aan voor de Ophrys-soorten Zelden stonden er zoveel rozetten Door de

lange voorjaarsvorst tot eind maarl werden er echter heel wat beschadigd die de winter vlek-
keloos hadden doorstaan, Begin april (600 m) stond O. sphegodes in knop of liet nog maar

het eerste bloempje zien op een standplaats waar gewoonl¡k in de derde ofvierde week van
maart de eerste bloemen verschijnen Dat de bladrozetten nog een invloed hebben op de

bloemvorming lijkt onwaarschr¡nl¡k. Het gebeurt wel meer dat rozetten worden afgevreten,

gemaaid of verdord en verdroogd zijn en dat er toch een behoorlijke bloeistengel te voor-
schijn komt (O. elalior Gulnænpcur ex H,F. PAULUS, O. santonica MaruÉ & Mer-rt) In
2003 hebben we toch ook opgemerkt dat na een periode van strenge koude (-12'C) op een

standplaats b¡na 80% van de O. apifera HvosoN \¡r'aren afgevroren De bladeren waren
geheel zwart en zijn nadien ook weggerot. Deze Bijenorchissen waren wel totaal afgestor-
ven. In hetzelfde jaar was de laatbloeiende vorm van O. scolopax, gekend als O. sanlonica,
door de uitzonderlijke droogte op vele gekende plaatsen niet ofnauwelijks aanwezig

L Ophrys nøssiliensis Vrcr,roNn & VÉll en Ophrys gallicø H. VaNLooron

Begin jaren '80 maakten we kennis met Pierre Bréjoux, lid van de Société Française d'Or-
chidophilie (SFO) en cartograaf voor de Provence Met enige fierheid toonde hij ons twee

opeenvolgendejaren zijn stafkaarten, uitgespreid op de motorkap van zijn auto, waarop alle
sites waren aangeduid die hrj vele jaren had bezocht en geïnventariseerd. Een mozaïek van
kleurtjes met nummertjes bedekte haast de hele kaart, in het bijzonder van de standplaatsen

in de omgeving Bandol, het massief van Sainte-Baume en van Sanary-sur-Mer, waar hij in
de winter samen met zijn echtgenote verbleef. We herinneren ons nog levendig hoe van de

opengevouv/en kaart door een forse windstoot diverse gekleurde klevertjes werden afgerukt
en meegenomen Daar ging de cartografie.
Ieder jaar ontvingen we eind december een wenskaad met steevast de melding dat in de

Calenques en nabij Bandol Ophrys sphegodes de eerste bloemen toonde Het leek ons toen

niet zo bijzonder dat op zeeniveau deze sooft reeds begon te bloeien, te meer daar J. Barla in
zijn werk 'Flore illustrée de Nice et des Alpes-Maritimes' van 1868, dat we ook in de plan-
tentuin van Meise raadpleegden, als bloeit¡d februari-april opgaf. Nochtans hadden we eni-
ge twijfel of de typische O. sphegodes wel aan de Middellandse-Zeekust voorkwam Diverse
uitstappen vanaf 1997, vooral midden maart, begin april, op zoeknaar de echte O. arachní-
tiformis GRENIER & PHII-Ippn, leverden geen aanwijzingen op, We[ troffen we half maart op

verschillende plaatsen langs de kust, vooral in het massiefvan de Estaque,maar ook onder
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in knop, of begin tot volle bloei. Evenals aan de kust waren ze verscholen in de schaduw van
de Aleppodennen en groeiden langs de noordzijde in de kleinere Cist1s- of Rosntaríruts-
vegetatie. Op de wat zonnigere plaatsen bleken al enkele planten te zijn uitgebloeid. De
hoogte bedroeg l8 tot 28 cm. De hoogste bereikte 40 cm en telde 8 bloemen. De kleinste
daarentegen was l8 cm hoog met slechts twee bloempjes. Het grootste blad in de rozet was
dan ook slechts 5,5 cm lang. Deze bloemen beantwoordden geheel aan deze welke we twee
weken voordien hadden gevonden in de calenques van st cyr-sur-Mer, Bandol, cassis en in
het massief van de Estaque. ze hadden alle praktisch dezelfde tekening. De lip, meestal
voorzien van forse bultjes, had een lengte van 9-9,5 mm. we vonden ook drie planten met
een roze bloemdek.

echter niet één meer, maar wel diverse rozetten van spiranthes spiralis (L ) curvar,r-, Tus-
en we ook enkele robuustere planten gevonden, met
lang was. We hielden het eerst niet voor mogelijk,
en grazige plaats voor een kleine populatie, een tien-
Deze planten, alle begin bloei (één of drie bloemen

open en 5 tot 8 knoppen) weken in niets af van het type, De bloemen hadden een ronde

knoppen. Deze behoorde onmiskenbaar t ot de fusca-groep
Op 24 maaft 2004 trokken we \Meer richting Marseille en stopten even ten oosten van het
vliegveld van Les Garons (100 m) nabij Nîmes, ten noordwesten van de camargue. De grote
open ruigte in de koude vlakte naast de hangars is bekend voor zijn vele Orchis lactea

pjes openston dan gewoonlijk inliepen, stootten we in
een zwakke d op een groep van een dertigtal O. sphe-
godes s.l. die t hadden. Ze stonden in volle bloei. Ook
bij deze populatie is het basaalveld even donker als de lipkleur. Volgens habitus, tekening
op de lip, bloemvorm en grootte (10 mm), behoren zetotdezelfde vorm of variëteit welkè
we halfmaart bloeiend aantreffen op de ruffes (sterk geërodeerde heuvels met rode aarde) in
de omgeving van Lac du Salagou onder Lodève in het département Hérault.
In de p Cyr-sur-Mer. Op de
heuve e (synoníem O. ara zo-
als ve tr ls een goede indic bU
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uitstek O. lutea reeds bloeiend aan Ook bloeide nu bij tientallen O. lupercalis Toen we
toch nog even langs een smal paadje het bos inliepen, vonden we in de schaduw tientallen
zeerhoge planten (40 cm en meer) van O. ntassiliensis, alle einde bloei/uitgebloeid Enkele
prachtige groepen forse O. lupercalis, met lippen van 16-18 mm, gemengd met twee mooie
groepen O. gallica stonden langs hetzelfde pad
Op 25 maarl2O04 bezochten we opnieuw het Forêt Domaniale de la Gardiole nabrj Cassis

Op de Col de la Gardiole vertrekt een mooie wandelweg naar de Calenque d'en Veau Bij de

ingang van het domein, in een smalle vallei, bevindt zich nog een vrij open oud Aleppo-
dennenbos met weinig of geen ondergroei, waar tegen de achterwand, een zuidgerichte hel-
ling, toch wat jonge dennen, maar vooral Cypressus sentpervirens en Císlus albidus zijn
opgeschoten. Op I maart 2004 hadden we slechts enkele bloeiende Ophrys massiliensis ge-

vonden, maar was onze aandacht vooral getrokken door de vele honderden rozetten van
Ophrys-soorten die nauwelijks het begin van een schutblad met bloeistengel lieten zien Nu,
ruim drie weken later, konden we onze ogen niet geloven In de schaduw van de boszoom
stonden vele O. gallica (O. arachnítiforntis auct.) in hoogbloei. We moeten tot ons sprjt
vaststellen dat ook deze site langzaam maar zeker door het toerisme grondig wordt vernield
De he lft van de bloeiende planten was geplukt Bljna 70Yo van de hele populatie, die vrij
open onder de bomen stond, was vertrapt, Iag gebroken tegen de grond en was deels ver-
nield Enkel de buitenzoom metjonge Zuilcipressen bleek gespaard, maar diende dan bl¡k-
baar weer als openbaar toilet en stortplaats voor plastic flessen en achtergelaten potjes,
bekertjes, luiers en broekjes Een trieste vaststelling, in een Staatsdomein nog wel, Tot over-
maat van ramp helpen andere zwijnen mee aan deze vernieling. Vooral rond de bomen waar
gepicknickt werd of waar afval werd achtergelaten, is sinds verleden jaar een erge ravage
vast te stellen Zij die regelmatig de Provence bezoeken zullen wel hebben gezien dat op
vele plaatsen al heel wat sites met onder andere Serapias neglecta DB Nor. door ever-
zwrjnen grondig werden vernield Ze zijn verzol op de knollen.
Deze toch wat in mineur verlopende prospectie had dan toch enkele leuke verrassingen, We
vonden naast enkele Ophrys lupercalis, alle in hoogbloei, een mooie populatie O. arachniti-
formís (synoniem: O. splendida), waarvan vijf planten een eerste bloempje volledig open
hadden Diverse waren ontluikend Maar ons verheugde nog meer dat we een hybride von-
den van O. arachnitiformis met O. massiliensis. Deze laatste hadden we er enkele weken
voordien nog bloeiend aangetroffen. Het kon werkelijk niet op, In het ijle struikgewas ston-
den nog twee hybriden in hoogbloei van O. arachnitíformís GREN, & PHILIPPE (synoniem: O.

splendida) met O. gallica (synoniem: O. arachnitiforø¡s auctorum) Ook hier stelden we
vast, het was middag en behoorhjk warm, dat net zoals in St -Cyr-sur-Mer, O. arachniti-
formís,eenzelfde,maarnogdoordringendergeurverspreidtdanO. massiliensis
In de populatie van deze Ophrys gallica waren de schijnbaar grote bloemen erg opvallend
De planten zelf waren 12 cm hoog met vier bloemen en tot 29 cm hoog met zes bloemen
(zelden meer). De kleinste plant was slechts 8 cm hoog en droeg één bloem met een groen
bloemdek. Het is door de brede, haast vlakke lip dat deze bloemen met hun contrasterend
lichtroze bloemdek groot lijken Brj het meten was de lip nauwelijks 9,5 cm, soms ll mm
lang, maar ongeveer 11 tot 14 mm breed (gestrekt maar niet plat gedrukt) Het viel op dat de

kleine éénbloemige plant een even grote bloem had als de andere, namelijk 9,5 mm lang bij
13,5 mm breed Een belangrijke vaststelling bevestigde nog maar eens, zoals we reeds

verscheidene malen hebben herhaald, dat O. ga.llica (synoniem O. arachnitiformis aucto-
rum) uitgebloeid is aan de kust voor eind maart en dat slechts dan de echte kleinbloemige O.
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arachnit¡Íormis (synoniem: O. splendida) begint te bloeien Dit bewijst nog maar eens dat
de planten die M. Philippe uit Toulon in een derde zending op 10 april 1859 levend naar Ch.
Grenier had gezonden, niet anders kunnen zijndan deze kleine laatbloeiende soort.
Verder vinden we reeds vijf jaar bij elke prospectie langs het wandelpad in het smalle dal
dezelfde planten terug. Nochtans zijn de groeiomstandigheden er grondig gewijzigd. Men
heeft namelijk de bodemvegetatie gemaaid, gehakseld en uitgedund. De onderste takken-
kroon van de bomen werd verwijderd om bosbranden te voorkomen. Hierdoor dringt jam-
mer genoeg net te veel licht door tot op de bodem. Enkele planten hjden hier duidelijk on-
der, andere zijn verdwenen Zewaren vroeger optimaal 23 tot 30 (40) cm hoog en droegen
vier tot zes bloemen. Nu meten ze nauwelijks nog 12 cm, zijn meer gedrongen maar dragen
nog steeds vier tot zes bloemen. Zo hebben dan enkele andere planten er baat bij gehad om
wat meer licht te ontvangen, We hebben ook een plant gemeten die 23 cm hoog was en acht
bloeiende of al uitgebloeide bloemen had met purperbruine lip met brede gele zoom en een
opvallend blatrw 'scolop¿*'-spiegeltje en volhomen geljl<end op de lcleinbloemige Opluys
arachnitifornris, maar de liplengte bedroeg ruim ll mm. Niet eens zo merkwaardigl Reeds
twee jaar na elkaar vonden wij namelijk in het massief van de Estaque nabij Lavéra ook
grootbloemige (10 mm) en kleinbloemige (8 mm) O. ørachnitiformis. Zijn er bij deze soort
ook geen twee te onderscheiden vormen zoals ze voorkomen b¡ heel wat Ophrys-sooften?

Ophrys pseudospecularuDC. (Rcrm.), Ophrys araneolaRcrß,, Opltrys litigiosa C¡rrus

Deze kleinbloemige Spinnenorchis wordt algemeen aangezien als een vroeger bloeiende
soortdande typische Ophryssphegodes. Zoschreef H Sundermanninzijnwerkvan 1980
'Europäische und mediterrane Orchideen' over de ondersoort litigiosa: "Bloeit twee weken
vroeger dan O. sphegodes Mrrt en is zonder twijfel identiek aan de in 1852 uit Joegoslavië
beschreven O. tonmasiníi VIS " Waarom gebruikte Sundermann deze naam niet? O. liti-
giosawerd door Camus toch44 jaar later beschreven! Ook J, Landwehr schreef in deel 2
van ziln werk uit 197'7, Wilde orchideeën van Europa, over de ondersoort litigiosa, (vroege
spinnenorchis genoemd): "bloeit minstens twee weken vroeger". E.G. Camus heeft in het
'Journal de botanique'van 1893 vol.7 deze soort nog beschreven als O. pseudo-speculum
Coss.l, naam overgenomen uit de'Flore env. de Paris'van 1861, van Cosson en Germain de
Saint Pierre. Hij schreef het volgende :

"De bloemen zijn de helft kleiner dan O. aranifer¿ HutsoN en weinig talrijk, 2 - 6, in
een zeer ijle bloeiaar We beschouwen deze als een terechte soort omdat ze zeelr stabiel is
in volm. Waar ze voorkomt, is ze nauw verbonden met O. arønifera, waarmee ze
intermediaire hybriden vormt." En verder: "Zebloeit ongeveer een maand vroeger dan O.
araniþra. Voorkomen: Cher, Maine-et-Loire, omgeving van Parijs, in het zuiden en rond
de MiddellandseZee."

In 1896 in het 'Journal de botanique' vol. I geeft E.G. Camus deze soorl de nieuwe naam:
Ophrys litigiosø met een beschrijving die in essentie niet van zijn eerste afwijkt Hij lichtte
zijn nieuwe beschrijving toe als volgt:

I So.-ig" auteurs schreven pseudospectilun, aaneen, anderen met koppetteken Qtseudo-speculunt)
Ookwerd de term als homoniem gebruikt Dit artikel volgt in de spelling de desbetreffende auteurs
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"Op 12juni l89l zond M. Copineau een mededeling over O. pseudo-speculunt aanhet
Botanisch Genootschap van Frankrijk en toonde aan dat de Franse auteurs zich hadden

vergist met de beschreven plant op blz.332 van de Franse Flora deel V Burnat, Buser, en

Gremli, die de acht gedroogde planten, welke het voor'\Merp van deze flora uitmaakten,
hadden onderzocht, waren van mening dat ze verwant waren met O. luteø, ondanks dat de

planten onderling wel wat verschilden Dankzij M.C. de Candollez konden we deze twij-
felachtige planten zien. De hybridenoorsprong, zoals verondersteld door de auteur, liet
geen twijfel De variaties die we hebben vastgesteld gaan niet verder dan wat men nor-
maal opmerkt bij hybriden. We zijn op zoek gegaan naar de oorzaak die aanleiding heeft
gegeven tot ons foutief gebruik van de naam O. pseudo-speculum voor de plant die we
hebben beschreven als ondersoort van O. aranifer¿. Dit is als volgt te verklaren. Reichen-

bach f. in Orchideen blz. 75 beschreef O. pseudo-speculum als een synoniem van O. lu-
tea, gevolgd door twee uitroeptekens, waarmee hij aantoonde dat hij de gedroogde plan-
ten van de auteur had gezien.3 Maar in hetzelfde werk op blz. 89 schreef hij: O. aranifera,
fuciferae, b fucifera, a.a. O. pseudo-speculum DC - Als gevolg van een vergissing, zoals

er nog al eens binnensluipen in omvangrijke werken, schrijft dezelfde auteur op nauwe-

lrlks 15 bladzijden over dezelfde planten l": dalze nauwelijks te onderscheiden zijn en de

naam pseudo-speculum een synoniem is van O. lutea. 2". dat de soort of ondersoorl in
streken groeit waar O. lulea he lemaal niet voorkomt, "

Een nogal zwakke uitleg die hij aangrijpt om zijn nieuwe beschrijving Ophtys litigiosa te

rechtvaardigen Camus had vooreerst zijn bevindingen ovet de plant(en) pseudo-speculum
uit het herbarium van A P de Candolle kunnen verduidelijken, maar hij doet het jammer ge-

noeg niet. Het is best mogelijk dat het een hybride van O. scolopax met O. lutea is, welke
door A P de Candolle vermoedelijk nabij Mass Fontfroide in de gemeente St Clément-de-
Rivière (110 m) op l0 km boven Montpellier werd verzameld. Merkwaardig g€noeg spreekt

Camus over acht planten die werden onderzocht door Burnat, Buser en Gremli Acht hybri-
den van O. scolopax met O. httea vinden is natuurhjk niet uitgesloten, maar roept wel enkele

vraagtekens op. Bovendien moet Reichenbach fil. toch anders geïnterpreteerd worden Deze

verdeelde immers zljn"Araniferae" in twee groepen: 1. Araniferae of bloemen met een lip
zonder bultjes: O. aranifera, O, lunulata PAnr. en O. arøneoln' 2, Fuciferae of bloemen
welke aan de basis wel voolzien zijn van bultjes: O. mammosa Desp., O. fucifera Cunus
(arandera met bultjes) met daaronder de variëteit pseudospeculam en O. atrata LINDLEY.

Over de vaiëteitpseudospeculum schrijft hij:

Kleinbloemig, petalen lijnvormig en stomp, bultjes nauwelijks merkbaar, met weinig op-

vallende fluweien beharing. 'Ophrys pseudospeculum DC'. Rchb. Pl. Crit. 22 in Godrona:

Flore de la Lonaine, deel 3 blz. 39, door de Heer Cosson ons schriftelijk medegedeeld.

Volgens de Heer Cosson, die samen met de Heer de Schoenefeld deze planten waatnam,

' H"t i, venvarrend maar het betreft hier niet de auteur van de beschrrjving Deze heette Augustin
Pyramus de Candolle (1778-1841)

t 
Wut nog niet bewijst dat ze juist werden beoordeeld

o 
Godron werkte ondermeer samen met Ch Grenier uit Besançon bij bet samenstellen van de Flore de

France Ophrys lutea komT b¡ ons weten niet voor in Lotharingen
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zijn de sepalen geelachtig en deze zouden ondanks een bestendig maar gering verschil in
kenmerken met O. aranifer¿ Hu¡s ook vroeger bloeien

Het is toch duidel¡k dat het hier niet om hybriden met Ophrys httea gaat. Deze bloeien im-
mers niet vroeger dan-O. sphegodes.Daarentegen zijn acht (grootbloemige) O. litígiosa met
een praktisch gele lipi zo op één site te verzamelen. Bij de standplaatsbeschrijvingen op blz.
l 16 in deel 13 van Deußchlands Flora van 1851 gaf Reichenbach fil. voor "pseudospecu-
htm" in Frankrijk nog de volgende standplaatsen op: Besançon Grenier!, Bonnière, Port
Villez en Seine et Oise de Schoeneþld! , Nantes Cossorzl, Montauban De Martrinsl. Mont-
pellier Salznazn!, Toulon Roussell en Montredon bij Marseille Bourgeaul Waarom Rei-
chenbach fil. hier niet een verband heeft gelegd metO. araneoløbhjft dus een open vraag>
temeer daar hr1 deze O. pseudospeculunt ook bij de synoniemen van O. htteahad geplaatst,
Bovendien vinden we deze plant ook afgebeeld op zrjn plaat 94 van O. húea. De afueel-
dingen van O. lutea zijn heel duidelijk, maar afbeelcling VII van pseudospeculum gaat om
onverklaarbat'e t'edenen geheel de mist in, Een nogal kleine plant (te zien aan de plaats van
het stengelomvattend blad) met twee knoppen en een slecht herkenbare bloem met geopende
lip en nog gesloten sepalen Ontluikend? Het komt bij O. hLtea wel meer voor dat de sepalen
vrij lang gesloten bhjven. De lip heeft enige overeenkomst met deze yan O. lutea, maar de
rechter zijlob en een deel van de middenlob zijn wat vervormd weergegeven Dit is mogelijk
veroorzaakt doordat de tekening misschien naar herbariummateriaal werd gemaakt (uit het
herbarium van A.P de Candolle?) Deze tekening komt helemaal niet overeen met de af-
beelding 1152 van Reichenbach uit 1830-1831, die helemaal geen hybride met O. scolopax,
noch een O. lutea voorstelt, maarwel degel¡k een grootbloemige O. araneol¿ s.l. We moe-
ten toch opmerken dat hybriden van O. scolopax met O. lutea er als habitus meestal toch
anders uitzien Bloemen afstaand door het lange vruchtbeginsel, langwerpige en eerder cilin-
dervormige lip, geknikt ter hoogte van de bultjes die onregelmatig of niet ontwikkeld zijn.
Zo is de drielobbigheid helemaal niet opvallend De sepalen zijn lancetvormig of omgekeerd
eirond, eerder stomp en niet afgerond zoals bij O. h¿tea, en staan gespreid. De opmerking
van E G Camus was misschien wel terecht Maar anderzijds is het ook niet te verklaren
waarom h¡ in z¡n eerste werken van 1893 en 1908 geen melding maakt van O. araneola,
maar wel zijn eigen O. litigiosø beschrijft
Ophrys araneola werd gevonden in Bex6, Wallis door E v Charpentier en beschreven door
Reichenbach (1830-1831) in het addendum van zijn'Flora Germanica excursoria'blz 140,
n'871b.:

Ronde donkerbruine lip, spits aan de top, naar de rand toe bleker, een tekening van twee
zwarle lijnen naar de basis toe. De petalen zijn glad. De habitus doet aan de O. pseudo-
specuhtntDC. Rchb pl crit. IX Ic ll52 denken. Door het onregelmatige spiegeltje en de
boord lijkt deze meer op O. aranfera maar is vooral van deze laatste te onderscheiden
door de lipvorm en de kleinere habitus, WallisT: v Charpentier mei - juni. Afb. I153

5 
Deze boold kan wel heel breed zijn (gele lip) en heelt al tot heel rvat verkeerde interpretatres geleid

u 
600-l2oo *

7 
Hier groeit alleszins géén Ophrys scolopax.
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In 1851 schreef Reichenbach fil. in zrjn werk over Ophrys arøneola, maar nu vermeld als

variëteit van O. aranifer¿, slechts het volgende:

Lip behoorlijk rond met aan de top een aanhangseltje. Tengere plant, misschien wel in
zijn ontwikkeling afgeremd. Deze werd door mij en de heer Charpentier samen in een

grote hoeveelheid met O. aranifera verzameld in Bex, Zwitserland De exemplaren die de

heer G Thomas als O. araneola aanziet zijn volgens mij zwakke vormen van Ophrys ara-
nifera.

In de tekstband van 1928 van E.G. Camus, verwijzend naar ziln Iconografie van 1921, vin-
den we opblz 334 de beschrijving van Ophrys lítigiosa en op blz 335 de variëteitvirescens
(O. virescens PulLlpp¡ exGnnN.) en de variëteit araneola MurBr (O. araneola RcHB. 1831)

terug Ook hier heeft Camus weer enkele verbeteringen aangebracht in de oorspronkelijk
beschrijvende tekst van zljn O. litigiosa.

Stengel l-3 decimeter, bochtig, bladeren dikw¡ls voorzien van een stekelig puntje, bloe-

men dikwrjls geurend, half zo klein als deze vanO. aranifera ineen ijle bloeiaar, maar

talrijker (6-10)8. Sepalen geel met een lichtgroene schijn, de petalen geel of geelachtig
bruin Kleine lip, b¡na rond, groenachtig bruin, bleek in het midden, kort donzig behaard,

in het centrum voorzien van een gladde lichtgeel omrande en H-vormige tekening, een

beetje gewelfd, bultjes weinig of niet zichtbaar, aan de top dikw¡ls voorzien van een

puntig aanhangseltje

In zijn iconografie van 1921, plaat 70 n" 27 ,28 toont hij een vrij forse plant met bochtige
stengel en wat afstaande bloemen (6+2), die door de verhouding in grootte van de lip tot de

sepalen, de gele boord, de duidel¡k aanwezige bultjes en een afwezige dichte submarginale
beharing, haast niet te onderscheiden zijn van de er naast afgebeelde Ophrys aranifera. Het
is onmiskenbaar het grootbloemig type, zoals beschreven en afgebeeld door H.G.L. Rei-
chenbach in 1830-1831 in zijn Flora Germanica excursiora onder nummer 7152 als O.

pseudospeculun en welke momenteel ook als O. araneolø wordt aangezien. Maar E.G.

Camus, die de beschrijving van O. araneola niet kon negeren, noch kon toegeven dat het in
feite de geldige naam was voor zijn O. litigiosa, nam het slanke en kleinbloemige type uit
het werk van HG Reichenbach, getekend op plaat 98, CCCCL (1851) gewoon over, ver-
wijderde de bladrozet en een deel van de stengel, tekende een licht gewijzigde stand van de

bloemen en van de sepalen in de onderste bloem, nam de detailtekening van de lip over en
plaatste deze als kleine onduidelijke zwart-wit tekeningen naast de grote kleurafbeeldingen
vanO. scolopa¡ en de variëteit atroposBtxtt; Iconografie l92l,plaat 65, tekeningen l0 en

l1 Wel merkwaardig. Men zou toch eerder verwachten dat hij deze bij zijn O. litigiosa zou

geplaatst hebben. Hij vermeldde deze in de tekstband van1928 op blz. 335 alsvar. araneola
van zijn O. litigiosa - Frankrijke, Zwitserland, Bex (Charpentier).

* 
In d" oo..p.onkel¡k tekst staat vermeld: minder tatrijk (2-6), (vergeteken met Ophrys sphegotles)

9 
Zonder enige aanduiding van standplaats ofvoorkomen
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In het werk van F Dusak en P. Pernot 'Les Orchidées sauvages d'île de France' van 2002
wordt naast Ophrys araneola, een vroegbloeiende Ophtys uit de Gâtinaisl0 afgebeeld Deze
wordt als volgt beschreven:

Reeds verschillende jaren worden enkele populaties kleine en zeeÍ vroeg bloeiende (eind
maaft) Ophrys gevolgd die, hoewel nauw verwant, goed te onderscheiden zijn van O.
araneola RcHe. en O. sphegodes Mu, De kenmerken die deze sooft onderscheiden zijn:
een ijle bloeiaar, 20-40 cm met 3 tot 10 kleine bloemen. De lip is klein in verhouding tot
het bloemdek. Er zijn uitstulpingen (bultjes) aanvtezig. De tekening wordt gevormd door
een lange M, het basaalveld heeft dezelfde kleur als de lip De oogjes zijn duidelijk te
onderscheiden

De habitus- en macro-opname betreffen slechts één plant Een kleinere frontale afbeelding
van een andere bloem toont een zelfde bloemvorm. De wat smallere sepalen, waarvan de
rand wat naar achter is geplooid, zijn in verhouding met de lip wel groot Jammer dat de
auteurs de liplengte niet opgeven Fotografie is erg bedrieglijk als er geen vergrotingsmaat-
stafwordt opgegeven Of deze wat vroegere bloei een reden moet zijn om deze Ophrys een
andere naam te geven blijft een open vraag Een feit is dat deze vorm hier in Zuid-Frankrijk
identiek en veelvuldig terug te vinden is Maar er is meer. We hebben niet zo maar heel wat
literatuur geraadpleegd De diverse beschrijvingen van verschillende auteurs zijn niet alleen
onderling tegenstrijdig, maar komen vooral met onze jaarlijkse waarnemingen helemaal niet
overeen. Hier in de departementen Aude, Aveyron, nabij en op de Grand Causses, in de
Gard en Hérault, bloeien jaarlijks tienduizenden Ophrys araneolallitigios¿ Waarom we
deze dubbele naamgeving gebruiken zal hierna bt¡ken.
B¡ het bekiiken en vergelijken van de afbeeldingen en de beschrijvingen van deze auteurs
met het huidig beeldmateriaal, dat we overvloedig ter beschikking hebben in vele recente
uitgaven en met de planten die we hier ter plaatse bestuderen, komen we tot de navolgende
besluiten
De Ophrys pseudospecuhtm, no 1752, afgebeeld in het werk van H G L Reichenbach van
1831, toont een plant met vier bloemen met een ronde, enigszins convexe lip met kale
boord, die ongeveer even groot is als de sepalen. De habitus met wat bochtige stengel komt
toch opvallend overeen met wat men hier veelvuldig, als O. araneolø beschreven, tegen-
komt Nochtans staat in hetzelfde werk onder n' 1153, een eerder armbloemige plant afge-
beeld met de naam O. araneola, zoals in 1830 beschreven en verzameld door Charpentier in
Bex in Wallis. Deze afbeelding doet voor wat de habitusvorm betreft ook denken aan dezelf-
de plant n" ll52 welke O. pseudospecuhtmwordt genoemd. Trouwens H G L Reichenbach
schreefzelfin 1830 dat deze plant er goed op leek,
Hieruit besluiten we dat Ophrys pseudospeailun volgens H.G L Reichenbach, O. araneola
Rcue (niet RCHB f.) en O. l¡tigiosd Celnrus, l92l blz 334, dezelfde soort voorstellen,
namelijk een wat ijl staande Ophrys met bochtige broze stengel met 4-6 (soms meer) mid-
delmatige tot behoorlijk grote bloemen, die dikwijls een kale, soms zeer brede, vloeiend gele
boord hebben, waarin centraal of naar de basis toe op een donkere of lichtbruine vlek een
zeer variabele tekening staat. Deze stelt een kleine H voor of twee verticale strepen, al dan
niet verbrokkeld tot kleine vlekjes, leignjs of blinkend zwart, soms omhjnd door een fijn

10 
R"gionaal natuurpark in het zuiden van I'Ile-de-France (departementen Essonne en Seine-et-Marne)
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bandje. Deze soort bloeit haast gelijktijdig, ofanders gezegd begint te bloeien als O. sphego-
des al enkele dagen in bloei staat, en is overal in grote aantallen gemengd aanwezig De
sooftnaam O. araneola is de oudste en dus ook de correcte naam
H.G. Reichenbach heeft bij de publicatie van zi.jn werk in 1851 een gans andere plant afge-
beeld uit Bex in Wallis die, hoewel ook armbloemig, eerder een hogere en gestrekte indruk
geeft met bredere en koftere eironde bladeren De minder afstaande, tegen de stengel
gedrukte, maar zeel opvallend kleinere bloemen tonen een convexe en ronde tip, die niet
altijd voorzien is van een klein aanhangseltje De lip is donkerbruin met een duidelijke gele
contrasterende boord. De tekening laat jammer genoeg niet toe om de submarginale beha-
ring te onderscheiden, noch een oordeel te geven over de liptekening die, althans bij onze
waarnemingen, zeer dikwijls is gevormd door een kleine H of Griekse letter pi (lI), welke
dan het basaalveld mooi omrandt Deze vorm is meestal rrjkbloemig Niet ongewoon zijn 8-

10 of zelfs 12 bloempjes, Deze planten, in volle bloei soms 35 cm hoog met stevige stengel,
staan nog maar in knop als Ophrys sphegodes in hoogbloei staat Hier op de Causses verge-
zellen ze soms O. aymoninii (Bnursrn.) Burrle& waarmee ze heel wat hybridenzwermen
maken (O. x/aórei BEnNaru)
J Barla toont in zijn iconografie op plaat 52 bi1 Ophrys aranifera ook zo'n rijkbloemige
plant, die hij de varieteit pseudo-spearlum DC noemt, maar die niet met het type overeen-
komt en eerder tot het hoge slanke hiervoor beschreven type behoort. Met de kennis die we
nu hebben toont deze afbeelding zeker de O. virescens, die begin april langs de kuststrook
op ve le plaatsen wordt waargenomen. Wel opvallend is dat de bladrozet niet geheel overeen-
komt met deze van het type virescens zoals we deze meestal aantreffen,
Er is dus een Ophtys arøneola, die volledig beantwoordt aan de meeste afbeeldingen, een

behoorlijk ontwikkeld bladrozet heeft met preikleurige bladeren die gegolfd, gebogen of
gekruld tussen de vegetatie liggen, Deze heeft een vrij bochtige, soms hoge stengel, tot 25

cm, waar de bloemen eerder wat afstaand zijn doordat het vruchtbeginsel gekromd en meer
horizontaal staat. De plant geeft ook een ijlere indruk. De bloemen zijn behoorhjk groot, 8

tot 9 mm (9,5 mm) meestal gering in aantal,4-6, zelden 8-10, en hebben een vlakke lip, die
soms bijna geheel kaal en geel is, met een nauwelijks merkbare submarginale beharing en

een zeeÍ kleine onregelmatige tekening van verticale zilverkleurige onderbroken lijnen of
ronde vlekken op een klein donker veld De lip verkleurt zeer snel en is na een dag al bleek-
groen tot zeer lichtbruin, Deze vorm vinden we reeds half maart tot begin april in grote
groepen op de zuidflanken van de Causse (500 m) al dan niet vergezeld van O. sphegodes
Het basaalveld heeft dezelfde kleur als het centrale deel van de lip. De stempelholte is breed
en goed gesloten. De glimmende maar kleine oog¡es zijn duidel¡k zichtbaar, zelden zwak
omrand (geplaatst op een kommavormige vlek) Deze planten komen niet overeen met de

beschrijving van O. litigios¿, niet in bloeitijd, noch in de grootte van de lip
De tweede vorm betreft planten met een klein bladrozet met een lange en rechte stengel tot
35 cm hoog en meer Dikw¡ls 10-12, soms 15 zeer kleine convexe en ronde of eivormige
bloempjes van 5-6 mm die dicht tegen de rechte stengel staan, waardoor de plant een eerder
forse, maar zeer slanke indruk maakt Ze bloeien als Ophrys sphegodes over zijn hoogtepunt
heen is en O. araneola in volle bloei staat De lip is donker met een strak afgetekende gele
boord, die niet vervloeit met het midden Deze gele boord is deels bedekt met een zilveren
tot geelachtige, dichte, submarginale uitstaande beharing over de gehele omtrek Soms is
een puntig aanhangseltje merkbaar of is de lip ingesneden. Een kleine H- of veelal ll-vor-
mige tekening boordt het basaalveld af en is glad, leigrijs of zilverglimmend. Deze is be-
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hoorlijk breed en omzoomd met een kaal beenkleurig boordje. Het zuiltje is sterk voorover
gebogen met een grote stempelholte De oogjes zijn klein dikwijls wit omzoomd (geplaatst
op een kommavormige vlek) of zijn geheel ontbrekend waardoor slechts de twee witte
vlekjes zichtbaar blijven,
We twijfelen er niet aan dat deze beide vormen, actueel Ophrys araneola genoemd, zeer
nauw verwant zijn, dat intermediaire vormen veelvuldig voorkomen, maar dat deze twee
types toch zeer duidelijk te onderscheiden zijn.

Ophrys tonmwsittüYts.

Camus vermeldde in 1908 Ophrys tonmnsø¡ii Vts , beschreven in de Flora van Dalmatië
lII,blz.354, 1851 (1852), Een kleinbloemige soort uit de omgeving van Losinj in Croatië,
die nauweli.jks of niet te onderscheiden is en met haar variabiliteit valt binnen de kenmerken
van O. ørancola. Ook H.G. Reichenbach beschrijft in het bijvoegsel van zijn werk uit 1851
opblz 221 O. tontmasinii, dus gel¡ktrldig met Visiani. Deze beschrijving luidt als volgt:

Ronde lip, zeer stevig (onuangríjk, fors), groot, aan de top uitgerand en met een onge-
wone kleur De sepalen zijn groen, de petalen bruin. Een bruine lip, voor de rand bevindt
zich een donkere bandrr Langs beide zijden een lange submarginale beharing De lip-
tekening vormt in het midden een geheel en is wit! l, en voorzien van blauwe vlekken De
vlek in het midden is bruin.12

Hoewel H G Reichenbach meldde dat deze plant ook uit de omgeving van Losinj komt, is
de beschrijving van Visiani niet helemaal dezelfde Nogal logisch als men weet hoe variabel
planten onderling in één populatie wel kunnen zijn Visiani beschreef Ophrys tommasinii als
volgt:

De lip is langwerpig rond, aan de basis gaafrandig, De lip is in het midden kaal, aan de
randen een zware geelachtige beharing en aan de top uitgesneden. De tekening bestaat uit
twee lijnen met blauwe vlekken De sepalen zijn donkergroen, de petalen zijn kaal, breed
en lancetvormig De plant draagt 3-5 kle ine bloemen en die zijn roodbruin

Zowel H.G. Reichenbach als Visiani geven een beschrijving waarvan we mogen aannemen
dat het om dezelfde soort gaat. Waarom maken beiden een onderscheid met de in 1830-1831
door H.G.L. Re ichenbach (vader) in ziln addendavan de Flora Germønicn reeds beschreven
Ophrys araneola? In de tweede uitgave van 'Guide des Orchidées d'Europe ' (2001) van P.

Delforge worden ze ook als afzonderlijke soorten beschreven. De auteur vermeldt een ande-
re bestuiver voor O. lommasinii en zegt verder dat het verspreidingsgebied slecht gekend is
door het feit dat deze soort met O. araneola en zelfs met O. virescens wordt verward. Maar
is het wel juist dat een andere bestuiver op eenzelfde soort, maar wel in een andere regio,

t' 
Bi¡ Ophry araneolakunnen we inderdaad soms vaststellen dat de kale gele boord geleidehjk
overgaat in een roodbruine band die het midden van de lip, een purperbruine ofzwarte vlek omsluit,
waarin zich de tekening bevindt

t' And".. gezegd: een blaurve en brede wit omrande liptekening (X-vormig?) met in het midden een

oogje
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een criterium is voor het geven van een andere naam? De auteur toont bovendien twee
macro-opnamen van bloemen die in Italië werden gefotografeerd en niet in de omgeving van
Losinj in Croatië Misschien valt dit dan wel binnen het verspreidingsgebied,

Opltrys gøllìca H. VlNLoorcN en Ophrys splrcgodes Mrr-r-nn

I Bij ons onderzoek naar standplaatsen van Ophrys gallica hebben we opgemerkt dat O.

araneola, hoewel schaars aanwezig, begon te bloeien als O. gallica in volle bloei of zelfs
over zijn hoogtepunt heen was. Dit is zo in het massief van La Clape nabij Narbonne, in
Salses, nabij Leucate (Aude), Torreilles en Rives-Altes boven Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales) maar ook op de sites van Montbazin, Bessille, Cournonterral en Villeveyrac (Hérault)
en in de Estaque westelijk van Marseille (Bouches-du-Rhône). Zo komt men bijvoorbeeld
tot een verkeerd besluit met te zeggen dat O. gallica een vroegbloeier is. Maar we willen
toch even een lijn trekken
Zoals we aangetoond hebben, speelt de hoogteligging een zeer belangrijke rol. Vinden we
bijvoorbeeld begin maart Ophrys gallica aan de kust, zo bloeit deze of een nauwverwante
vornx op 300 m tien dagen later en op 600 m een maand later. Dit hebben we aljaar najaar
als een constant gegeven vastgesteld. De planten aan de kust hebben op elke site een al of
niet groot percentage bloemen met een gekleurd bloemdek. De sepalen zijn wat transparant
wit met een zwak groene zweem of lichtroze schijn en hebben een opvallende groene mid-
dennerf. Voorts hebben ze moeilijk te definiëren en niet constante kenmerken, waarschijn-
lijk veroorzaakt door introgressie van andere sooften: groep O. incubacea BIaNca of O.

bertolonii Monorrt s I Ze hebben een meer openstaand zuiltje, een smallere ingesnoerde
stempelholte en een zeer afwrjkende tekening, die soms geïsoleerd als een blauwe of zilve-
ren schildvormige vlek of een spiegeltje in het midden van een purperbruine, zwak convexe
lip staat Dat de populaties in de Provence meestal een bleekroze en deze in de Languedoc-
Roussillon een overwegend groen bloemdek hebben, is voor ons geen argument om te zeg-
gen dat het om een andere soorl gaat, temeer daar H F. Paulus aantoonde dat langs de gehele
kuststrook een zelfde bestuiverl3, Colletes cunicularius L, actief is. Het is dus bijzonder
moeilijk vol te houden dat twee xtbspecies te zelfder tijd op een zelfde plaats voorkomen en
beide bovendien nog dezelfde bestuiver hebben. Het gegeven dat er kleinbloemige en

grootbloemige planten zijn, was zelfs een aanleiding om deze soorl nodeloos op te splitsen.
Een auteur beschreef deze als O. exaltala TeN subsp marzuola Socela, een andere
beschreef dezelfde planten als O. arachnitifornris auct subsp occidentalis ScAPPATIccL

Wanneer men de twee beschrijvingen leest en vergelijkt ziln ze daarenboven nog volkomen
tegenstrijdig, Het moet toch duidelijk zijn dat er volgens de standplaats, zelfs in één popu-
latie, grote robuuste en kleine tengere planten voorkomen, Ze staan soms naast elkaar. Dit
geldt voor meerdere sooften, onder andere O. scolopax, die groot- en kleinbloemig is en
bovendien grote en kleine planten toont Dit geldt des te meer voor deze O. gallica, die
nauw verbonden is met O. sphegodes Brj deze laatste is het soms ook zeer moeilijk, zo niet
onmogelijk, om vast te stellen of er geen invloed is van O. araneola, daar deze veelal op
dezelfde standplaatsen voorkomt en er net iets later begint te bloeien,

13 H"t guut hier niet om occasionele bezoekers
14 

Remy souche
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2. Meer landinwaarts, op 40 km van de kust op 200-300 m, bloeit half maart een Ophrys-
soorl, die zowat het midden houdt tussen wât men het type sphegodes noemt en O. gallica.
Ook hier slanke en kleine, maar ook robuuste en grote planten met 4-6 bloemen, soms meer
Deze komen nagenoeg overeen met het type, behalve dat een groot deel een wijnrode lip
heeft en het bleke basaalveld ontbreekt. Toch moeten we eraan toevoegen dat er, zowel aan

de kust als hier, zij het sporadisch, steeds geïsoleerde individuen voorkomen die toch alle
kenmerken van O. sphegod¿s hebben en onder andere een opvallend bleker basaalveld to-
nen Maar is deze blekere kleur, zoals expliciet vermeld in de beschrijvende tekst van P. De-
villers en J Devillers-Terschuren in Essai d'analyse systénmtique du genre Ophrys, versche-
nen in 'les naturalistes belges'75, 1994,7,b12 357 over O. sphegodes, wel een determine-
rend kenmerk voor een soort? Is dit niet eerder te zien als een kenmerk van een lokale
vorm? Hier, bij deze populaties staat het zuiltje wat omhoog gericht en de tekening op de lip
is zeer variabel De aanwezigheid van individuen met kleine kogelvormige oogjes, brede pe-
talen of wijnrode lipkleur zijn bepaald niet typisch voor O. sphegodes en verraden een intro-
gressie. Volgens de standplaats vindt men behoorlijk wat bloemen met een wit of bleekroze
bloemdek, Ook op deze plaatsen begint O. araneola te bloeien als deze intermediaire vornt
over zijn hoogtepunt heen is. Opmerkelijk is dat er bloemen voorkomen met een in het mid-
den verticaal gescheiden lip, die glad en groenachtig geel is en waarvan beide helften met
onregelmatige bruine fluwelen vlekken bedekt zijn. Dit mozaïek, of een zebrapatroon, lijkt
veel op de tekening van de vorm botteronii (CHoDAT) Sc¡nNz & Tupu- lan O. apiþra. We
vonden deze afwijkende vorm ook terug bij O. gallica, in het massief van La Clape (Aude),
nabrj Bessille (Hérault), maar ook in Seillans (Var)
Yan Ophrys incubacea, welke in het westelijk tot centraal mediterrane gebied voorkomt,
weten we dat deze ook een wit, zelfs een purpeffoze bloemdek kan hebben (O. nícaeensis
(BARTA) Rwenr, plaat 54, J Barla). Deze vornt vonden we af en toe in de Gargano, maar
eerder zelden in de Provence of Languedoc-Roussillon. We zrjn ervan overtuigd dat waar
deze soort hybriden vormt, er door terugkruising hybridenpopulaties zijn ontstaan Bij O,

sipontensis LoRENZ & GENßARDT (bij Buttler: O. & E. D.+,NescH), O. garganica O & E.
DANEScH of de subsp. passionis (SENNEN) H PAULUs hebben de bloemen zeer brede drie-
hoekige en uitgerande tot eironde ofzelfs tweeledige, maar vlakke petalen die breed zí¡n aan
de basis én smal voorbij het midden De oogjes ziln zeer klein, kogelrond en gitzwarl of
ontbreken In plaats daarvan prijken dan twee witte vlekjes, soms omgeven door een fel
blauw wolkje, verlengd met een smal bandje dat uitloopt over de rand. Brj deze soorten is de

lip donkerder en feller behaard. De introgressie yan O. incubacea is soms merkbaar bij O.

gallica en de nauw verwante vormen van O. sphegodes.

3 Tenslotte bloeien elk jaar eind maart op 600 m duizenden planten, die volledig beant-
woorden aan het |ype Ophrys sphegodes Een zeer goede beschrijving werd gegeven door
M J Godfery in Monograph and iconograph of native Brilish Orchidaceae 1933, blz 228
Plaat 55 toont een zeer mooie, door zijn echtgenote geaquarelleerde habitusopname en een

afzonderlijke bloem.

Bladeren, ovaal-lancetvormig soms langwerpig Ze zljn eerder kort in Engelandl5, een
beetje stomp en dikwijls met een smal puntje (mucro) en groen tot grijsgroen, De lip is zo

15 
Afbeeldingen op internetsites van deze Ophtys rnDorset, Zuid-Engeland tonen dit ook heel duidelijk
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groot als de sepalen, rond tot ovaal langwerpig of ovaal driehoekig Is erg convex en na-

genoeg rond als ze wordt uitgespreid Ze is ingesneden aan de top en soms voorzien van

een klein tandje in de uitsnijding, Met of zonder twee stompe conische bultjes aan de ba-

sis. De buitenzijde en de zijden van de lip zijn bedekt met een eerder lange bruinpurperen
beharing, die als het ware een pelzige boord vormt rond een fluwelig, centraal gelegen

vlak, De rand van de lip is dikwijls bleker of groenachtig geel. De tekening bestaat uit
twee loodgrijze, kale en glimmende parallel lopende strepen, soms verbonden met een

kraag of in het midden verbonden en dan een letter H vormend Het zuiltje vormt nage-

noeg een rechte hoek met de lip, is licht voorover gebogen en soms een beetje behaard op

de rug. Vormt aan de basis een kleine gebogen kamer (stempelholte) De helmknop
(anthera) lijkt op een vogeltje met gele ogen en een stompe bek,

Onze eerste kennismaking in de jaren tachtig met deze Ophrys sphegodes, in de omgeving
van de Escandorgue, een vulkanische heuvelrug boven Lodève (Hérault) en de Col de

I'Homme Mort (670 m), in het vroege voorjaar, gaf ons slechts een vermoeden van het voor-
komen van deze soort Dit is heel logisch, daar we er steeds aanvang mei vertoefden, O,

sphegodes was op die plaatsen volledig uitgebloeid en de sites waren daarenboven dikwijls
afgegeten of vertrapt, daar er koeien of paarden werden opgezeT zodra het warmer werd
Vermits we nu deze sites, maar ook vele andere, vijf weken vroeger kunnen bezoeken, heb-

ben we er uiteraard een heel ander zicht op gekregen

Ophtys sphegodes bloeit op deze hoogte optimaal begin april, Als deze 2 of 3 bloemen
heeft, ontluikt er ook een kleinbloemige soort, net iets later dus, die op eenzelfde standplaats

meestal groepsgewijze en soms massaal voorkomt. Deze werden beschreven als O. arane-
ola, of O. liligiosa s I Camus, die door vele auteurs werd gevolgd, gaf in zijn beschrijving
van 1893 aan dat deze soort een maand vroeger bloeide dan O. sphegodes. Had hij toen niet
de planten van ÎI"-d"-F.unce uit de Gâtinais gezien? In zijn werk van 1908 wordt maart-april
opgegeven, met de vermelding dat het de vroegst bloeiende soort in Centraal en 'West-

Frankrijk is In de tekstband van 1928 blz.335 staat dat deze soort in Noord-Frankrijk vroe-
ger bloeit dan de ondersoorten en variëteiten van Ophrys aranifera, namelijk in april Dit
wordt dus nogmaals bevestigd in het werk van F. Dusak en P Pernot over de orchideeën van
de streek van Camus: Ile de France O. araneola bloeit er in de tweede (eerste) week van
april en O. sphegodes vanafeind april, ofveertien dagen later. Jammer genoeg vermelden de

auteurs dat O. araneol¿ sinds 1995 vermoedelijk uit de Essonne en bijgevolg uit de streek

Î1"-d"-F.un"", verdwenen is Eén foto werd genomen in het departement Meurthe-et-Mosel-
le bij Pont-à-Mousson ten noorden van Nancy. De tweede foto werd genomen in het depar-

tement Hérault bij Saint-Georges-d'Orques en toont een plant in hoogbloei van hetzelfde
type Een habitusopname van twee planten begin bloei werd opgenomen in april nabij Mont-
cuq in de Quercy ten zuiden van Cahors, in het departement Lot, grenzend aan Aveyron.
Wanneer we deze afbeeldingen vergelijken met de plaat 70, afbeelding 27 van de lconogra-
fis I92l van E G. en A. Camus, nemen we aan dat het inderdaad om dezelfde planten gaat.

Een gelijkaardige forse plant, begin bloei, foto genomen in april in de Cirque de Labeil in de

Hérault aan de voet van de Escandorgue (400 m), staat afgebeeld in het boek van M
Bournérias et al. Les Orchidées de France, BelgiEte et Ltrxembourg. Nochtans moeten we
hier onze waarnemingen mee vergelijken Haast in elke populatie O. sphegodes onder-
scheidt men planten met bleekgroene, witte, of nauwelijks bleekroze sepalen. De petalen

zijn dan veelal iets donkerder en mooi omrand met een geel boordje Het aantal loopt niet zo
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hoog op. Anders is het met O. araneola, op sommige standplaatsen ziln deze met witte sepa-
len en met contrasterende kakikleurige petalen in de meerderheid Ook komen regelmatig en
groepsgewijze planten voor met een ovenvegend en opvallend roze bloemdek (Erosiegeulen
van het Toarcien en Domérien nabij Canals, Aveyron) Het is nogal evident dat waar O.
sphegodes en O. araneol¿ voorkomen ook hybriden bloeien Sommige gemakkelijk, ande-
ren wat moeihjker of in het geheel niet te determineren Verder stellen we ook regelmatig
vast, dat waar ze voorkomen er kleine zwermen ontstaan met een wit of roze bloemdek
(Peyre, Compregnac, nabrj St -Georges-de-Luzençon, Aveyron, Col de Fonbine nabij Avène
en Les Cabrils boven Joncels, Hérault). Deze hybriden en kleurvarianten, veelal met een
zeer afwijkende en gevarieerde liptekening, geven dan weer aanleiding tot een verkeerde
determinatie (O. arachn it ifor m is auct.).
Op 8 april stuitten we langs een wegberm over ruim I km nabij het gehucht Joncelets (Hé-
raulf,440 m) op honderden Ophrys sphegodes in hoogbloei, samen met O. araneola, welke
deels in bloei stonden of net begonnen te bloeien. Dezelfde dag prospecteerden we ook op
een hoogte van 670-680 m nabij de Col de L'Homme Mort en Col de Fonbine, waar we
slechts O. sphegodes begin bloei vonden Nabrj Mas Lamalou (630 m) stonden op een \¡,iar-

me en beschutte zuidgerichte helling, onder een ijl donseikenbestand, weliswaar nog zonder
blad, zeer mooie en grote O. sphegodes in volle bloei Zeer opvallend was dat de planten,
die in de kleinere depressies met kwel en langs grachtjes gevuld met water groeiden, zeer
fors waren en met drie of vijf samengroeiden en bloemen hadden met grote lippen (11 mm)
Het jaar voordien hadden we op 12 april, samen met Walter Van den Bussche en leden van
de SFO werkgroep Languedoc-Roussillon, deze plaats bezocht, O, sphegodes stond toen in
hoogbloei, gemengd met de enigszins grootbloemige O. araneola, die in volle bloei stond
Toen hebben we duidelijk gemerkt dat op een open grasland langs de v,/eg er zeer kleine O.
araneola nog maar net begonnen te bloeien Dit wil zeggen dat ze hun eerste bloempje
openden en er nog vele in knop stonden Het betrof hier werkelijk kleine bloempjes, waar-
van de lip nauwelijks 6 mm haalde Dat hebben we dus dit jaar wederom vastgesteld, O.
sphegodes stond in bloei tot volle bloei samen met de pas bloeiende en grootbloemige O.
araneola Rcue , daar waar de kleinbloemige vorn van deze soort nog in knop stond
De Heer Jacques Salabert, botanist uit Graissessac (Hérault), meldde ons het voorkomen van
vele Ophrysen op de Causse van Boussages (400 m) nabij La-Tour-sur-Orb Deze Causse
hebben we bezocht op 14 april 2004 Op de noord gerichte en verlaten cultuurterrassen,
begroeid met Echinospartum horridunr (V,tur) RoTHM,, Querats cocciferaL., Buxus sem-
pervirens L., Juniperus communis L. en Pntnus ntahøleb L., stonden sporadisch mooie
Ophrys sphegodes in hoogbloei, samen met vele wat kleinere O. araneola. De kleine vorm
vonden we echter niet Zeer opvallend waren de zeer talrijke kleinbloemige O. sphegodes,
die van de grotere afweken door de bijna constante aanwezigheid van goed ontwikkelde
bultjes en een smalle tekening Zeleken volkomen op O. massiliensrs, uitgezonderd voor
wat de vorm en kleur van de bladrozet betrof.

Opltrys virescetts Prulrppn ex Gnnn.

In een uitvoerig artikel 'Ophrys sphegodes MILL 1768 et Ophrys vírescens PurLlpp¡, ex
GRENIER 1859 en Provence' in Les naturalístes belges 82 n" 14, (2001), hebben P. Delforge
en J Viglione aangetoond d,at O. aranfera var virescens, zoals beschreven in een brief van
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M Philippe aan Ch Grenier, een goed afgebakende soort is Grenier heeft deze soort onder
O. aranifera als volgt beschreven:

Men vindt op de Coudon en de Faron, enz , nabij Toulon een merkwaardige vorm, mis-
schien wel een soort, welke ik aan de botanisten mededeel: O. aranifera var virescens
De bloemen zijn kleiner, bijna geheel groen, de bultjes ontbreken aan de basis van de lip
diezeer afgerond, bleker en kleiner is. De drie sepalen zijn relatiefveel groter. Bloeit drie
weken later dan het type. Coudon, l0 april 1859, Philippe Als M. Philippe het juist voor
heeft, kan men deze vorm tot soort verheffen en deze de naam O. virescens PHILIPPE

geven.

In een samenvatting enkele bladzljden verder schrijft hij: "Bloeit bijna een maand later dan
het type. O. virescens PutLIpp¡." Hiermee is het duidehjk dat hij de inhoud van de brief van
M. Philippe van 7 mei 1859 volgt, waar deze laatste ook schrijft: "Bloeit minstens drie
weken later als de bloei van het type O. aranifera 16 geheel voorbij is."
Het document met de beschrijvingen van Ch. Grenier uit 1859 is lange tijd een niet legbare
puzzel geweest en door velen fout geïnterpreteerd Vooral de interpretatie van E G Camus
heeft lange tijd voor verwarring gezorgd. Deze nam in 1893 bij de publicatie van zijn'Mo-
nographie des orchidées de France' inhetJournal de BolaniEte vol. 7 de visie van Grenier
over, door onder meer te vermelden dat Ophrys exaltctla voorkwam in Frankrijk, maar hij
noemde niet één standplaats Vermelding die hij trouwens later in het niet liet opgaan. Hij
wijzigde grotendeels zonder enige verklaring de beschrijvingvan O. arachnitiformis GxøN.
& PHu,tpps, waardoor de basis werd gelegd voor de vroege en grootbloemige O. arachniti-

formis auctorum
O. virescens van Philippe onderging hetzelfde lot. Camus plaatste die, gezien de interpre-
teerbare naam, als een groenlijkende variëteit onder zijn O. pseudo-specuhtm en schreel'dat
deze drie we ke n later bloeide dan O. aranifera err zes weken na O. pseudo-speculum, zonder
te beseffen dat Grenier deze in feite vergeleek met wat men nu O. massiliensis VIclloNB &
VÉLa noemt. Standplaatsopgaven: departement Deux-Sèvres, in de Elzas,Yogezen en Jura,
nabij Metz in het deparlement MosellerT. P. Delforge en Viglione geven een plausibele uit-
leg, hoe Grenier er toe gekomen is om deze kleinbloemige soort vírescens te noemen In de

brief van Philippe wordt met geen woord over groene of groenachtige planten gesproken

Het is bekend dat de lip yaî O. araneola snel verkleurt na het ontluiken, wat trouwens bij O.

sphegodes ook gebeurt. De lippen worden dan bleek of vaal geelgroenachtig. Dat er even-
eens planten voorkomen met pas ontloken groenachtige bloemen kan men nochtans niet
ontkennen. Deze ziln veelvuldig waar te nemen op diverse sites Het komt vooral voor bij de

grootbloemige soort, waar ook bloemen met een praktisch citroengele lip worden opge-
merkt. Of Grenier nu een plant heeft ontvangen waarvan tijdens het dagenlange transport
alle bloemen waren verkleurd, is toch maar de vraag. Dan moet dit fenomeen zich ook heb-
ben voorgedaan bij de opgezonden O. aranífera Zosden bij aankomst reeds alle bloemen
geopend geweest zljn? Zou Grenier niet één ontluikende bloem hebben gezien Hij kende
toch O. psettdo-spectilun (de latere O. litigiosa) uit zijn 'Flore de France' deel III van 1855-

16
Ophrys massiliensis?

Het betreft hier zonder trvijfel standplaatsen van Ophtys araneola RcHB s.1., waar planten met
groene bloemen werden gevonden

r7
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18562 Zou hij zich toch hebben laten misleiden? We twijfelen er aan Een van de eerste
foto's die we ontvingen met een afgebeelde O. virescens was van N en F Kerremans-Van
huffel Deze opname was van 4 mei 1996, genomen langs de D2 (410 m) ten Noorden van
Toulon De afbeelding, de voorlaatste bloem van een plant die duidelijk einde bloei was, laat
onder meer zeer mooi zien dat O. virescens een brede gele boord heeft die wat fluorescerend
groen is aangelopen tegen het donker centraal vlak van de lip, waarop de tekening staat Ook
de petalen zijn zeer groen en met een geel boordje afgezet Deze ziln bi1 O. araneola veel
lichter gekleurd. De sepalen zijnniet zo geelachtig als deze yanO. araneolø.Delip is klein
in verhouding tot de sepalen. De afbeelding werd weergegeven op Kodakpapier, maar of
deze natuurgetrouw is weten we niet Vast staat dat het om een niet groen verbleekte bloem
ging. Zelf hebben we in de omgeving van Toulon nog niet naar deze plant gezocht
De status als soort en vooral de verspreidingvan Ophrys yirescens dient naar onze mening
beter onderzocht te worden We beschikken nog over te weinig geg€vens De tientallen
planten die we de laatste jaren gezien en onderzocht hebben, zowel in het massief van de
Estaque nabij Marseille als in het massief van La Clape nabij Narbonne> geven de volgende
beschrijving: de soort verkiest evenals O. massiliensis ijle ofjonge pijnboombossen, bescha-
duwde bermen, zelfs zonder ondergroei, ofeen vrij gesloten garrigue, waarin ze beschut zijn
tegen te felle warmte, De bladeren liggen vlak in een mooi gesloten rozet op de grond, zijn
donkergroen, sterk generfd en lancetvormig stomp, zoals bij O. massiliensís Er zijn twee,
soms drie, brede schedevormende bladeren Zehebben (alle) een slanke, rechte en vrij hoge
stengel van 25-30 cm en meer Deze draagt meestal 6-10 (I2) zeer kleine en aanliggende
bloempjes, die behoorlijk dicht br1 elkaar staan en een vrij spits en lang schutblad hebben.
Bij de meeste planten zijn de sepalen groenachtig tot geelachtig groen De petalen, tameli.jk
breed, zijn of geel of opvallend groen en 3A zo lang als de sepalen De lip is bruin of
zwartbruin, nauwelijks 5-6 mm lang, convex en rond of soms wat in de lengte geplooid,
waardoor ze wat smaller en langwerpiger toont. Voorzien van een kale citroengele boord,
die breed kan zi1n, maar duidehjk het centraal deel omsluit en niet vervloeit. De lip is
ingesneden en vooral opvallend klein in verhouding tot het bloemdek Deze van het massief
van de Estaque dragen in de insnijding een klein geel tandvormig aanhangseltje en hebben
kleine zijlobben. Een kleine H-vormige tekening sluit het basaalveld af, dat hierdoor soms
roder of bleker van kleur lijkt dan de lip. De submarginale beharing was bij de onderzochte
bloemen niet opvallend Opmerkelijk verschil is bijvoorbeeld ook dat deze van het massief
van de Estaque een zeer sterk naar voor gebogen zuiltje hebben met veelal een spits helm-
bindsel. Deze van het massief van La Clape staan beduidend verder open De oogjes zijn

Foto's pagina 33, behorend brj het artikel op pagina's 5-11 12
34

I. Himantoglossum monlis-lauri; Megalohori, 12 mei 2004
2 Ophrys /esårs; Pedrino,23 april2004
3 Platanthera monlana subsp. holmboei; Agiasos, 5 mei 2004
4. Comperia comperiana, Megalohori, 12 mei2004

Foto's: R Wielinga
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klein, soms zeer zwak omrand of ze ontbreken en dan blijven er enkel witte vlekjes zicht-
baar. Deze O. virescens bloeit in beide massieven vanaf half april, De datum l0 april, gege-
ven door Philippe, klopt dus perfect, Zebloeien dan ook gel¡kt¡dig met O. arachnitiformis
GREN &PHILIppsenO. linearis Mocc,ter-wijlO, garganicasubsp.passroz¡senO. provin-
cialis in hoogbloei staan J Barla beeldde in zijn werk van 1868 op plaat 54,4 ook een
bloeistengel yan O. virescens af, na enkele planten en bloemen van O. incubacea, die door
hun hoogbloei mooi aantonen dat het inderdaad begin april moet geweest zijn, toen ze \ryer-
den geaquarelleerd Een gelijkaardige O. virescens vinden we afgebeeld b¡ J T Moggridge
op plaat 7,4 Deze werd verzameld nabij Menton op 17 april 1368 H{ schreei bloem klein,
lip klein met een brede kale en groene rand, met een korte ll-vormige tekening. Dit heeft
dus bljkbaar niet zoveel met een groene lip te maken. De beschrijving die P Delforge geeft
komt niet overeen met onze waarnemingen Hij schrijft: bloemen minder talrijk. De lip is
proportioneel groter in vergelijking met de sepalen (7,5-10 mm). Alle planten die we vonden
hadden slechts een lip van 5-6 mm en een middensepaal van 12 mrn, Grenier: bloemen klei-
ner en de sepalen zijn relatief veel groter De afbeelding van de bloem uit de Bouches-du-
Rhône op blz. 545 is niet typisch voor de populaties, noch uit de Estaque, noch uit La Clape,
ze lijkt er helemaal niet op. De tweede afbeelding opblz.545 van een in midden juni 1993
gevonden kleinbloemige soort in Burgos Spanje, is nog minder typisch. Of moeten we be-
sluiten dat het hier nog om een andere vorn gaat?

Besluiten

Ophrys massiliensis is gezien zijn geografische ligging (hoogte, zuidelijker), geen vroegere
bloeier dan O. sphegodes en is waarschijnlijk niet meer dan een kleinbloemige vorm van
deze laatste, Deze vorm komt hoofdzakelijk voor in zuivere populaties in de Provence, maar
ook in de Languedoc-Roussillon, waar hij ten noorden van Montpellier, hoewel nog domi-
nant, gelijktijdig bloeiend wordt aangetroffen met O. sphegodes Komt ook voor in grote
mengpopulaties rond Joncels, Bédarieux en vermoedelijk op nog vele andere plaatsen De
Engelse grootbloemige vorm van O. sphegodes onderscheidt zich wel door een kleiner blad-
rozet. Het opvallend bleker of rood aangelopen basaalveld veruaagt en verdwijnt of is
slechts lokaal aanwezig in de meer zuidelijk gelegen populaties in Frankrijk. Het is niet
houdbaar, en we zijn daarvan meer en meer overtuigd, dat dit als een kenmerk van een [o-
kaal type moet worden opgevat. O. sphegodes heeft bovendien duidelijk twee vormen, net
zoals O. scolopax.Er zljnzowel forse en hoge als kleine en ijlere planten, welke beide 4-6
bloemen dragen Op een standplaats komen bloemen voor met een bruine, met een purper-
bruine of bijna zwarte lip, al dan niet voorzien van een aanhangsel. Hoe zuidelijker, hoe
meer planten er met een gekleurd bloemdek te vinden zijn. De grootbloemige vorm is eerder
zelden aan de Franse kust In plaats daarvan vindt men e,en soort die net iets later bloeit dan
de kleinbloemige O. massiliensis. Deze is vermoedelijk door introgressie van de groepen
incubacea en bertolonii (beide ook iets later bloeiend) zeer polymorf, is zeer variabel in
grootte, heeft veelal een gekleurd bloemdek, afwijkende lipvorm en stempelholte en een
zeer variabele tekening. Ze wordt ten onrechte O. arachnitifor¡n¡s auctorum (non GntN. &
Putr-nle) genoemd We hebben deze, gezien het homoniem, in april 2000 als O. gallica
be schreven O. arachnitiforn¡r's GnpN & PHILIeeE begint te bloeien als O. gallica einde bloei
is en heeft zowel kleine als grote bloemen, Deze soort behoorl metzí¡n kenmerken ook tot
de sphegodes-groep, maar werd waarschijnlijk beinvloed door scolopax (o.a zeer open
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stempelholte, net zoals bij O. aveyronensis) Ze bloeit gel¡kt¡dig met een zeer klein-
bloemige plant, welke door Philippe (Grenier 1859) O. virescens werd genoemd, Deze werd
lange tijd aangezien als een groene vorm van O. sphegodes s.l. O. araneola werd beschreven
door HGL. Reichenbach in 1831 en verzameld in Bex, Wallis en leek volgens de auteur
goed op O. pseudo-speculum, een plant uit de omgeving van Montpellier en beschreven
door A,P, De Candolle E G. Camus schreef dat deze laatste een hybride was en gaf een

nieuwe beschrijving onder de naam O. litigíosa. O. araneola is de oudste en juiste naam
voor deze soorl O. araneola bloeit in Zuid-Frankrijk niet vroeger dan O. sphegodes, maar
net iets later Hybriden zijn zeer talrijk. Toch denken we dat er nog een andere vorm van
araneola voorkomt. Deze bloeit ook net iets later dan het type en draagt 6-10 (zelfs meer)
zeer kleine bloempjes (5-6 mm), die niet afstaand maar tegen een slanke, rechte en forse
stengel zijn gedrukt. H.G. Reichenbach plaatste in 1851 O. araneola als variëteit onder O.

aranifera (synoniem O. sphegodes). De afbeelding op plaat 98 CCCCL, II toont, hoewel
hier armbloemig afgebeeld, hetzelfde kleinbloernige type. Het is des te opmerkelijker dat in
Noord-Frankrijk een O. araneola s I wordt aangetroffen die drie weken vroeger bloeit dan
O. sphegodes. Bovendien wordt uit de Gâtinais (Ile-de-France) een vorm vermeld die nog
merkeli jk vroeger dan O. araneola s.l. bloeit.

Beschliþittg van een. ni¿uwe hybrùle

Ophrys xdcbrttijckereø¿ø H. Veu LooKEN hybr nat nov
(O. arachnitiforz¡s GnoN. & PHtLtppB X O. ntassiliensrs Vtcltolrn & VÉra)

Descriptio: Herba ad 16 cm alta. Statura O. arøchnitiformis GnBN. & Pulupp¡ similis
Folii 3,40-45 mm longa, 14-15 mm lata, iniucundi oleunt Spica laxiflora, flores 3, pro
genere medii, Bractea longior quam ovarium Sepala viridi-flava, ll mm longa et 5 mm
lata Petala olivacea, bruneo marginata, oblonga Labellum subrotundum, marginibus re-
flexis, anguste ovatum expectans, integrum, convexum> bruneo-luteo cinctum, 9,5 mm
longa et quasi 9-10,5 mm lata, rubri-brunneum, area basalis flava-ferruginea. Gibberis
minutulis praesentis, appendix deest. Macula basalis parva, H-formis basilarum area deli-

Foto's pagina 36 (alle opnamen 1:l)

7 Ophrys massilíensis VIolIoN¡ & VÉLA Baie de la Moutte, 50 m, nabij Port d'Alon, St.-
Cyr-sur-Mer, Yar,29-02-2004. Lip breed, 9 mm lang Gesloten stempelholte

2. Ophrys ntassiliensis VIGLIoNE & VÉrn. Sauteyrargues, 150 m, noordelijk Montpellier,
Hérault, l8-03-2004 Lip teruggeplooid, smal, 8,5 mm lang. Typisch

3. Ophrys arachnitiformis GnBNt¡,n & PHILIPPE Forêt Domaniale de la Colle du Rouet, 50
m, Roquebrune-sur-Argens, Yar,18-04-2000 Lip breed, 8,5 mm lang Open stemplholte.

4 Ophrys xdebruijckerean¿ H. Va¡q LoorsN Forêt Domaniale de la Gardiole, 230 m.

Locus classicus, Cassis, Bouches-du-Rhône,25-03-2004. Lip 9 mm lang. Type Bemerk
de meer open stempelholte
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nearum. Pseudo-oculi valde magni, canentis fulgentisque Cavea stigmatica aperlior,
130". Ophrydí arachnitiformis Gren. & Philippe neque auctorum adspectu, primo similis
sed floribus paulum majoribus differt.

Holotypus: Gallia, regio Provincia, Forêt Domaniale de la Gardiole apud Cassis Alf.240
m, 25 03 2004, in herb. H. VaN LoorBN sub no 200401.

Icon.: Eurorchis 16, blz. 36 n" 4.

Beschrijving: De plant is 16 cm hoog en gelijkt op de habitus van Ophrys arachnitiformis
Gn¡u. &PHILIeIE Bladeren 40-45 mm lang en l4-15 mm breed,ze verspreiden een on-
aangename geur lJlstaande bloei, 3 bloemen van middelmatige grootte. De bracteeën zijn
langer dan het vruchtbeginsel. Sepalen geelachtig groen, l1 mm lang en 5 mm breed De
petalen zijn olijfgroen, bruin gerand en langwerpig, De lip is zo goed als rond, maar foont,
doordat de zijranden zijn teruggeplooid, wat smaller eirond, ze is geheel en staat bol en is
geelbruin omrand, 9,5 mm lang en ongeveer 10,5 mm breed Ze is roodbruin, het basaal-
veld geel roestkleurig De bultjes zijn nauwelijks zichtbaar en een aanhangsel ontbreekt
De tekening is klein, H-vormig en boordt het basaalveld af. De oogjes zijn zeer groot,
grijs gekleurd en blinkend. Stempelholte is meer open, 130o. De bloem l¡kt op het eerste
zicht op O. arachnitiforz¡s GneN. & Puluppp, niet auctorum, maar is een weinig groter

Etymologie: plant opgedragen aan Greet De Bruijckere, mijn echtgenote

Van harle dank aan Pieter Brederoo en Harry van Bruggen voor het kritisch doornemen van
het manuscript Dank aan Christa Melcher uit Heidelberg voor de Duitse samenvatting

Foto's pagina 37 (alle opnamen l: l):

I Ophrys sphegodes MlLrnn. Col de la Moutoune nabij Lamalou, 650 m, Avène, Hérault,
08-04-2004 Lip langwerpig, grootbloemig type. 11 mm lang Gesloten stempelholte,
basaalveld heeft dezelfde kleur als de lip.

2. Ophrys sphegodes Mu¡n La Boissière, Joncelets, 430 m, Joncels, Hérault, 08-04-2004.
Lip rond, kleinbloemig type. 8,5 mm lang Gesloten stempelholte, basaalveld heeft dezelf-
de kleur als de lip

3 Ophrys gallicaH. VeNLoorEN Rabéjac, Lac du Salagou, 180 m, Lodève, Hérault,24-
03-2002. Lip 9,5 mm lang Vlakker en breder uitstaand, Stempelholte smal, verhoogd en
openstaand. De tekening is een spiegelvormige vlek Toch nauw verwant metsphegodes.

4. Ophrys gallica H VaN LoorBN. Forêt Domaniale de la Gardiole, 225 m, Cassis, Bou-
ches-du-Rhône,24-03-2004 Lip 9,5 mm lang, Vlakker en breder uitstaand, met eerder
een sphegodes-stempelholte De tekening vormt een spiege lvormige vlek
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7. Ophrys virescens PHlrPps ex GRENIER Vallon de Valtrède, 164 m, Chaîne de I'Estaque,
Ensuès-la-Redonne, Bouches-du-Rhône, 2l-04-2004. Lip 7 mm lang. Oogjes onopvallend
Zeer gesloten stempelholte Groene petalen en groengele lipboord.
2 Ophrys yirescens PHILIPPE ex GneNIsn. Les Caunes, 80 m, Montagne de la Clape, Gruis-
san, Aude, 11-04-2003 Lip 7 mm lang Lip vier-lobbig Oogjes onopvallend Gesloten
stempelholte Petalen geel met groene schijn Brede gele lipboord
3. Ophrys øraneokt Rcue. Le Pas de Ceilhes,500 m, Fondamente, Aveyron,0T-04-1998
Grootbloeming type. Lip 8 mm lang Opvallend brede gele boord met een zwakke submar-
ginale beharing. Gitzwarte en kogelvormige oogjes. Liptekening onregelmatig Sepalen en
petalen geelachtig
4 Ophrys araneola RcHs. Les Cabrils, 520 m, Joncels, Hérault, 20-04-2002 Kleinbloemig
type. Lip 5,5 mm lang. Smalle gele boord Glazige oogjes Kleine, maar brede -vormige
tekening komt niet over het midden van de lip,

Foto's pagina's36,37 en 41: H Van Looken
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OPHRYS PHILIPPEI, VERDWENEN EN WEER TERUG

Hans DEKKER

Samenvatting

Ophrys philippei werd in 1858 beschreven, is daarna enkele keren afgebeeld, maar werd
vervolgens vergeten In 2000 werd de sooft na gericht zoeken vrij snel teruggevonden In
een beperkt gebied zijn inmiddels 2l vindplaatsen bekend, elk met gemiddeld tien indivi-
duen De auteur bezocht één van die plaatsen en doet verslag vanzijn bevindingen.

Summary

Ophrys phillippei was first described in 1858, has been depicted a few times since, but has

been virtually forgotten thereafter. In 2000 the species was readily located again after a

deliberate search In a limited area2l locations have been found, each with on the average
ten plants. The author visited one ofthese locations and gives an account ofhis findings

Zusammenfassung

Ophrys philippei wurde 1858 beschrieben, ist dann einige Male abgebildet worden, aber
wurde daraufhin vergessen 2001 wurde die Art nach gezieltem Suchen ziemlich bald
wiedergefunden. In einem begrenzten Gebiet sind inzwischen 2l Fundorte bekannt gewor-
den, jeder mit durchschnittlich zehn Individuen Der Verfasser hat einen dieser Fundorte
besucht und berichtet darüber.

Vergeten soort

De Zuid-Franse botanicus M.Y Philippe, directeur van de Jardin Botanique de la Marine
Impériale de St-Mandrier (Var), vond ruim 140 jaar geleden een uiterste merkwaardige
Ophrys-planf bij Toulon in het departement Var. Omdat h¡ deze niet kon thuisbrengen,
stuurde hij de plant op naar Charles Grenier in Besançon, Grenier beschreefde plant in 1858

als Ophrys philippei en benoemde hem naar zijn collega-botanicus Toch was het hem niet
helemaal duideh1k wat O. philippei precies was, want hij beschreef de soort als kruising
tussen O. scolopax en sphegodes Tien jaar later verscheen de plant goed afgebeeld in een

boek van de botanicus J.T. Moggridge (1869) D'Albert en Jahandiez (1908) vermelden
enkele locaties van de soort zeer precies en wel in het dal van het riviertje de Gapeau.
Ondanks deze precieze gegevens schijnen sommige botanici nogal over de soorl te hebben
getwijfeld Na 1912 repte niemand meer met een woord over deze merkwaardige Ophrys
Zo is de soort min of meer in de vergetelheid verzonken Met andere woorden, een uiterst
spectaculaire orchideeënsoort verdween zo maar van de aardbodem, Een merkwaardige
zaak.
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Spectaculaire vondst

Geënthousiasmeerd door Pierre Delforge, die wat onderzoek aan de vergeten Ophrys-soorl
had gespendeerd, vond de bekende Franse orchideeënkenner Pierre-Michel Blais het de
moeite waard om een speurtocht naar Ophrys philippeí op te zetten. Wat voor sooft werd
ermee bedoeld, waar groeide ze en bestaan de locaties nog steeds? In 2000, bijna 90 jaar na
de laatste mogelijke waarneming, togen Marc Vidal, Daniel Pavon, Errol Vela en Blais op
pad naar de oude locaties in het beekdal uit de catalogus van d'Albert en Jahandiez, Al rela-
tief snel ontdekten de botanische detectives de vreemde Ophrys-soorT in de omgeving van
Belgentier, en heel bijzonder, op bijna dezelfde locatie als waar Philippe O. philippei in
1858 vond In 2001 werd het veldwerk door Blais en zijn vrienden voortgezet en met succes
In totaal vonden zij 21 locaties met Ophrys philippei in een gebied van 15 bij 10 kilometer
Op die locaties telden zlj in totaal 240 planten. Dat betekent dat de soorl in een zeer beperkt
gebied voorkomt met enerzijds gelukkig een respectabel aantal locaties, maar anderzijds met
per locatie gemiddeld maar iets meer dan 10 planten Het is dus een dun gezaaide soort
Ook merkwaardig is dat niemand Ophrys philippei eerder terugvond. Want de meeste plan-
ten werden gevonden langs paden en wegbermen Situaties dus waar veel wandelaars langs
komen, Tegel¡kert¡d liggen de locaties in een regio diejaarlijks door tientallen orchideeën-
liefhebbers wordt bezocht Ook deze hebben de soort nooit gevonden. Het kan zrjn dat dit te
maken heeft met de relatief late bloeitijd, wanT Ophrys philippei begint pas op zijn vroegst
begin mei te bloeien

Op zoek in 2003

In 2003 bezochten mijn echtgenote Yvonne en ik de regio rond Belgentier waar we hebben
getracht Ophrys philippei te vinden Aangezien wrj op 9 mei uiterlijk terug moesten keren
naar huis, hebben we de laatste dagen voor 9 mei ons best gedaan de soort in zicht te krrj-
gen. Omdat ze laat bloeit, het voorjaar erg laat was en de winter zeer koud, bloeiden de plan-
ten ook nog iets later dan normaal, wat het nog moeilijker maakte ze te vinden Het duurde
daardoor drie dagen voordat we O. philippei eindelijk vonden Toen kregen we enkele bloei-
ende exemplaren in beeld in een dal ten zuiden van Belgentier. Wel hadden we al eerder in
deze regio overal rozetten en planten met knoppen gezien,díe echter ook aanO. apifera of
O. holoserica zouden kunnen toebehoren. Pas op onze laatste dag vonden we de bloeiende
planten, nadat we het dal al drie keer hadden afgezocht. In het struikgewas en de grazige
vegetatie vallen de nog kleine planten met enkel rozetten en knoppen niet erg op Het dal is
erg rijk aan orchideeënsooften, maar was in 2003 duidel¡k wat armer ten gevolge van de

harde, lange winter, net als langs de hele Côte d'Azur Op een andere plaats waar enige
planten zouden voorkomen, konden we ze in het geheel niet vinden.

Foto's pagina 45:

Ophrys philippei Belgentier, Var, mei 2003 H Dekker
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Beschrijving van de vindplaats

De locatie waar wij de enkele bloeiende planten en een flink aantal rozetten vonden, bestaat
uit een schuin oplopende berm langs een halfverharde weg in een gemengd naald-loolbos.
De zeer schuine helling is gericht op het noorden, waardoor de planten beschermd zijn tegen
de volle zon en de daarmee gepaard gaande hitte en uitdroging. Tevens ontvangen de plan-
ten nog enige schaduw van enkele struiken en bomen. De vegetatie is open met veel grassen
en enkele kruidachtige planten. Wij kregen de indruk dat in het gedeelte waar Ophrys philip-
pei groeide wat aan soortgericht beheer was gedaan. Nu worden in Zuid-Frankrijk vaker
brede stroken langs wegen kort gehouden in verband met het brandgevaar. Hier was echter
een grotere hoek van struikgewas ontdaan, dan langs de rest van de weg.
Lager op de helling, vlak b¡ het weglichaam, staan ook enkele planten, die echter groeien in
een talud waar de begroeiing vrijwel afwezig is. De planten staan daar als bijna enige vege-
tatie in de stenige aarde. Waarschijnlijk heeft dat niet zozeer te maken met de voorkeur van
de soort, maar met beheerswerkzaamheden van de wegbeheerder Even voor de locatie was
een deel van de schuine berm recent geheel kapot gemaakt doordat het talud machinaal op-
nieuw opgezet is en leidingen zijn begraven Een geheel kale strook was daanran het resul-
taat
In het onderstaande overzicht staan alle orchideeënsoorten die \¡/e op en in de omgeving van
de locatie vonden.

Plaats: Belgentiel Dntum: 6, 7 en 8 mei 2003 Biotoop: gta.zige ber.m, talud en bos

7. Aceras anthropophorum
2. Anacamplispyramidalis
3 Cephalanlheradamasonium
4 Cephalantheralongifolia
5 Limodontm abortivum
6 Neotinea maculata
7. Ophrys ap{era
8. Ophrys araneolayers*svirescens
9. Ophrys fusca s.l.
10. Ophrys philippei
I I Orchis provincíalis
12 Orchis purpurea
13. Serapias yonteracea

hb (zeer grote exemplaren)

Tabel 1. Orchideeënsoorten op de vindplaats yan Ophrys philippei en naaste omgeving

Beschrijving van de planten

Ophrys philippei l¡kt in het voorbijgaan enigszins op een slanke, frêle vorm van O. scolo-
pax Ook de lip van deze laatbloeiende Ophrys h¡kt qua vorm enigszins op een slanke, smal-

)o(xxx
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hb
hb
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le versie van de lip van O. scolopøx. Daar houdt echter alle gelijkenis ook mee op. De teke-
ning en vorm van de lip zrjn namelijk met geen enkele andere Ophrys-soorf te vergelijken.
De grondkleur van de lip is donkerbruin tot bijna zwaft met een zekere blauwzweem Over
de lip verspreid, met de nadruk op het middendeel, is een zeer grillig patroon van vlekken en

strepen, zoals dat bij geen enkele andere Ophrys te zien is. Het patroon lijkt enigszins op een

mozaïek van kleuren, lijnen en vlekken, Niet iedere plant heeft een zelfde patroon, zoals bij
O. apifera.Iedere plant heeft zijn eigen unieke patroon Ook is bij niet iedere plant de teke-
ning even grillig of over de lip uitgespreid, De planten die wij hebben gezien, vertonen ech-
ter, evenals die op de foto's van deze soort die op internet circuleren, deze grilligheid in
meerdere of mindere mate. De lip is in de lengte naar beneden gekruld en eindigt in een zeer
prominent, omhoog gericht en licht drietandig aanhangsel Aan de bovenzijde van de lip zijn
duidelijk twee zijlobben te herkennen, die smal, puntig en behaard zijn. Deze lobben zijn net
als de rest van de lip naar binnen gerold, waardoor de punten naar onderen wijzen. De sepa-

len zijn overwegend helder- tot ivoorwit met soms wat roze tinten en een duidelijk zichtbare
groene nerf. De petalen zijn kort, relatief breed en afgerond Tevens zijn de petalen licht-
groen van kleur en duidel¡k behaard Soms komen licht roze petalen voor.

NB
Ophrys philíppel in Delforge (2000, 2001) is niet dezelfde soort als de species van Grenier.
Delforge laat in zijn boek een scolopax-achtíge soort zien, die hij ten onrechte verslijt voor
een synoniem van O. sanlonica.De afgebeelde planten vertonen dan ook geen enkele gelij-
kenis met de bij Belgentier voorkomende planten,

Litel'atuur
Over Ophtys philippei is vrijwel geen literatuur te vinden De meeste informatie is op inter-
net te vinden

Delforge, P. 2000 L'Ophrys de Monsieur Philippe. Les Naturalistes Belges 81-3
Delforge, P. 2001. Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient.

Delachaux et Niestlé, Lausanne-Paris,
d'Alberl, Jahandiez. 1908. Le Catalogue des Plantes Vasculaires du Var
Moggridge, J. Traherne. 1869. Ueber Ophtys insectfera L (part.). Blochmann, Dresden,

33s (6), 1-16

Inlernet
Een speciale pagina over Ophrys philippei met veel foto's:
http://perso.wanadoo.frlpm. blais/doss opphil/cadre opphil.html
Korte verhandeling over O. philippei:
http ://ibel gique ifrance com/ophrys/index. html

De auteur geeft geen vindplaatsen door vanwege de kwetsbaarheid van de locaties en de

zeldzaamheid van de planten.

Hans Dekker
Morlonhof 42
NL-7908 AP Hoogeveen

EURORCHIS 16,2OO4 47



,W,ç

(,
os"ç"

48 EURORCHIS 16,2004



CONSERVATION BIOLOGY OF
SERAPIAS PEREZ-CHISCANOI ACNOO IN THE GUADIANA RIVER
BASIN IN EXTREMADURA (SPAIN)

C. VENHUIS, J.G.B. OOSTERMEIJER and J.Th. P. TONK

Samenvatting

De zeldzame orchideeënsoort Serapias perez-chiscanoi AcEDo komt alleen voor in het

stroomgebied van de rivier Guadiana in de Extremadura (Spanje) en in aangrenzend Porlu-
gal Hoewel sommige auteurs de taxonomische waarde betwijfelen, beschouwen wij S.

perez-chiscanoi als aparte soort vanwege zijn stabiele en uniforme verschijningsvorm, zijn
afwrjkende habitat en voortplantingswijze. Alle planten hebben groene bloemen en kunnen

worden onderverdeeld in twee kleurvarianten: de 'groene' en de 'rode', hoofdzakelijk
betrekking hebbend op de nervatuur van alle plantendelen Er vindt zelfbestuiving plaats,

omdat de pollinia snel op het stigma uiteenvallen, soms nog voor de bloemen zijn open-

gegaan (cleistogamie). Sornmige bloemen gaan in het geheel niet open, maar dragen wel
vrucht. De bladeren van vegetatieve bladrozetten zrjn altijd veel langer dan die van bloeien-
de planten, waarschrjnlijk om hun overleving zeker te stellen door het doen toenemen van

hun wortelstelsel en biomassa voordat de eerste bloeiwijze wordt aangemaakt. We hebben

de tien bekende vindplaatsen bezocht, maar de sood was van vijf daarvan in de laatste

twaalf jaar verdwenen. Gelukkig vonden we tijdens latere zoektochten zes nieuwe popula-
ties, waarvan we de leeftijdsopbouw hebben onderzocht, uitgaande van drie leeftijdsklassen
Slechts in drie populaties kwamenjonge (vegetatieve) planten voor, hetgeen betekent dat de

populaties in meerderheid weinig of geen aanwas hebben, wat kan wijzen op een suboptima-
le levensvatbaarheid. De habitat kan worden beschreven als: vochtige weilanden, geken-

merkt door soorten uit de geslachten Asphodelus en Scirpus. De bodem is licht zuur eî zeer

voedselarm Er is een groot verschil in de gemiddelde hoogte van planten in verschillende

Foto omslag:
Serapias perez-chíscanoi'Green' variation Embalse de Cornalvo, 2l-04-2004

Foto's pagina 48: 12
34

I Serapías perez-chiscanoi. Obando, 29 -04-2003.
2 Serapias perez-chiscano i'Red' variation Aljucén, l7 -04-2004
3. Serapias perez-chíscano i. Trujillanos, 19-04-2003
4. Serapias perez-chiscanoi.'Pink' variation Aljucén, 05-05-2003

Foto's l, 2 en 4. Cas Venhuis. Foto 3: Rob Poot.

Overige foto's bij dit artikel: pag 72.
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populaties, \À/aarschÙnlijk in verband met verschillen in de habitat S, perez-chiscanoi heeft
een zeer hoge mate van vruchtzetting (92%), kenmerkend voor een zelfbestuivende soort
Op dezelfde vindplaatsen heeft Serapias lingua een mate van vruchtzetting van slechts l0olo,
kenmerkend voor een kruisbestuivende orchidee zonder beloning voor de bestuiver Het
Allee-effect doet zich niet voor bi1 S. perez-chiscanoi Kleine populaties van .S. lingn had-
den evenwel een geringe vruchtzetting, middelgrote hadden een hoge vruchtzetting en grote
'weer een geringe vruchtzetting Kleine maar lijnvormige populaties (langs wegranden) en
planten aan de rand van grote populaties hadden een hoog vruchtzettingspercentage. Dit
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat naïeve insecten een populatie aan de
buitenkant binnengaan en dan leren deze planten, die geen beloning bieden, over te slaan
naarmate zij vorderen Vanwege de alarmerend hoge snelheid waarmee S. perez-chiscanoi
verdwijnt, moet er dringend een soortbeschermingsplan worden opgesteld om hem voor
uitsterven in de nabije toekomst te behoeden.

Summary

The rare orchid species Serapias perez-chiscanoi Acgto is found only in the Guadiana river
basin of Extremadura (Spain) and adjacent Portugal, Though some authors have doubts
about the taxonomic validity, we consider Serapias perez-chiscanoi as a distinct species
because it has a very stable and uniform morphological appearance, a distinct habitat and
reproductive behaviour All plants have pale green flowers and can be divided into two
colour variations; the 'green' and the 'red' variation, which mainly involves the venation of
all plant parts Self-pollination takes place because the pollinia disintegrate rapidly onto the
stigma, sometimes even before the flowers have opened (cleistogamy) Some flowers don't
open at all, but do produce a fruitThe leaves ofvegetative rosettes are always much longer
than the leaves offlowering individuals, probably to ensure their survival by increasing their
root system and vegetative biomass before producing the first inflorescence. We visited the
ten known locations, but the species had disappeared from five of them during the past 12
years Fortunately, during subsequent searches ofthe region, we found six new populations,
of which we examined the life stage structure, using three different age states Only in three
populations, juvenile (vegetative) plants occurred, meaning that the majority of the popu-
lations show little or no recruitment, which might indicate sub-optimal viability The habitat
can be described as humid pastures, characterized by species ofthe genera,,lsphodelus and
Scirptts The soil is slightly acidic and very poor in nutrients. A big difference existed be-
tween the average height of plants in different populations, probably related to habitat dif-
ferences Serapías perez-chiscanoi has a very high average fruit-setting (92%o), typical for a
self-polinating species At the same locations, Serapia.s lingua had a low average fruit-
setting of only 10%, typical for a crosss-pollinating orchid lacking pollinator reward. The
Allee-effect does not apply to Serapias perez-chiscanoi Small populations of Serapias lin-
gzc, however, showed a very low fruit-setting, intermediately sized populations a high fruit-
setting and large populations again a low fruit-setting. Small but linear populations (along
road verges) and plants along the borders of large populations showed high fruit-setting
percentag€s This is probably caused by the fact that naïve insects enter a population at its
border and then learn to avoid the plants lacking pollinator reward as they move inwards
Due to the alarming rate at which Serapias perez-chiscanoi disappears, a species conserva-
tion plan urgently needs to be set up to prevent its extinction in the near future.
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Zusammenfassung

Die seltene Orchideenart Serapias perez-chiscanoi kommt nur im Guadiana Flussbecken in
Extremadura (Spanien) und im benachbarten Portugal vor Trotz Zweifel einiger Autoren
bezùglich der Taxonomie, behandeln wir Serapias perez-chíscanoi auf Grund seiner stabilen
und uniformen morphologischen Erscheinung sowie seines abweichenden Habitats und
Reproduktionsverhaltens als eigenständige Art. Alle Pflanzen besitzen blassgrüne Blüten
und können zwei Farbvarianten zugeordnet werden, der 'roten' und der 'grünen' Variante,
bezüglich der Nervatur aller Pflanzenteile Selbstbestäubung findet statt, wenn Pollen
schnell auf der Narbe zerfallen, manchmal schon vor Öffnung der Blüte Einige Blüten
öffnen sich überhaupt nicht, produzieren jedoch Früchte (Kleistogamie). Blätter vegetativer
Rosetten sind immer deutlich länger als die der blühenden Individuen, wahrscheinlich um
durch Vergrösserung von Wurzelsystem und vegetativel Biornasse ihr Überleben zu sichern
bevor die ersten Blüten produzierl werden An fünf der zehn bekannten, von uns besuchten
Standorten ist die Arl innerhalb der letzten zwölf Jahre verschwunden Glücklicherweise
fanden wir bei späterer Suche in der Region sechs neue Populationen, deren Altersstruktur
wir untersuchten und wobei wir drei Altersklassen unterschieden Nur in drei Populationen
kamen juvenile (vegetative) Pflanzen vor; in der Mehrheit der Populationen findet somit
geringe oder keine Verjüngung statt, was möglicherweise auf suboptimale Viabilitât hin-
weist, Die Habitate sind feuchte Weiden, charakterisierl durch Arten der Gattungen Aspho-
delus und Scirpus, mit leicht saurem und sehr nutrientenarmem Boden. Grope Unterschiede
gab es zwischen den mittleren Höhen der Pflanzen der verschiedenen Populationen, wahr-
scheinlich bedingt durch Habitatunterschiede. Serapias perez-chiscanoi weist im Durch-
schnitt einen hohen Fruchtansatz (92%o) auf, was typisch für autogame Arten ist An den
gleichen Standorten hatte Serapias lingta einen geringen Fruchtansatz von nur l0%, typisch
für nicht belohnende, allogame Orchideenarten. Bei Serapías perez-chiscanoi ist der Allee-
Effekt nicht von Bedeutung Dagegen findet man in kleinen Populationen von Serapias
lingta sehr geringen Fruchtansatz, in Populationen mittlerer Gröpe hohen Fruchtansatz und
in gropen Populationen wiederum geringen Fruchtansatz Kleine, lineare Populationen (an
Straßenrändern entlang) sowie Pflanzen am Rand groper Populationen weisen hohe Fruch!
ansatzraten auf. Dies wird wahrscheinlich durch das Verhalten naivel Insekten bedingt, die
zunächst Pflanzen am Rand der Population besuchen und während sie sich weiter in die
Population hineinbewegen, lelnen, die nicht belohnenden Pflanzen zu meiden. Auf Grund
der alarmierenden Rate, mit der Serapias perez-chiscanoi verschwindet, ist es erforderlich
einen Plan zum Artenschutz zu entwickeln, um ihr Aussterben in naher Zukunft zu ver-
hindern.

Resumen

La rara orquídea de la especie Serapias perez-chiscano¿ es encontrada solamente en la
cuenca del río Guadiana de Extremadura (España) y el Portugal limítrofe. Aunque algunos
autores tienen dudas acerca del valor taxonómico, nosotros consideramos Serapias perez-
chiscanoi como una especie distinta porque tiene una apariencia morfológica muy estable y
uniforme, un hábitat irregular y una conducta reproductiva Todas las plantas tienen flores
verde pálido y pueden ser divididas en dos tipos de colores; la variante 'verde' y la variante
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'roja',la cual incluye mayormente las venas de todas las partes de la planta La auto-
polinización ocurre cuando las polinias se desintegran rápidamente en eI estigma, a veces
mucho antes de que las flores se hayan abierto (cleistogamía). Algunas flores no llegan ni
abrirse, pero producen fruto.
Las hojas de las rosetas vegetativas son siempre mucho más largas que las hojas de los

individuos que están en flor, probablemente para asegurar su supervivencia al incrementar
su sistema radicular y biomasa vegetativa antes de producir su primera inflorescencia.
Nosotros vistamos los diez lugares conocidos, pero la especie ha desaparecido en cinco de

estos lugares a lo largo de los últimos 12 años. Afortunadamente, durante búsquedas
posteriores de la región, nosotros encontramos seis nuevas poblaciones, de las cuales exami-
namos la estructura del estadio de vida, utilizando tres estados de edad diferentes Solamente
en tres poblaciones, existían plantas juveniles, lo que significa que la mayoría de las

poblaciones muestran muy poco o nada de probabilidades de extenderse, [o cual puede

indicar una viabilidad sub-optimal El hábitat puede ser descrito como pastizales húmedos,

caracterizados por las especies del género Asphodelus y Scirpus. El suelo es ligeramente
ácido con un componente nutritivo muy pobre Observamos una gran diferencia en la media
de altura de las plantas en diferentes poblaciones, probablemente relacionado a las dife-
rencias de hâbitaT Serapias perez-chiscanoi tiene un alto porcentaje de fructificación (92o/o)

típico de una especie que se autofecunda En los mismos lugares, Serapias lingta fenía un
porcentaje bajo de fructificación solamente l0o/o, tipico de una orquídea con polinización
crtzada (alogama) sin néctar y sin polen El efecto-Allee no es aplicable en Seropias perez-
chiscanoi Pequeñas poblaciones de Serapias lingtta, sin embargo, mostraban una fructi-
ficación muy baja, poblaciones medianas una fructificación alta y poblaciones grandes una

fructificación baja otra vez. Poblaciones pequeñas pero alineadas (a lo largo de arcenes de

carreteras) y plantas a lo largo de los bordes de poblaciones grandes mostraban un
porcentaje de fructificación alto. Esto es probablemente causado por el hecho de que

insectos ingenuos rodean una población se posan en las plantas de los bordes y aprenden a

evitar las plantas sin néctar si penetran la población Debido al alarmante grado de

desaparición de Serapias perez-chiscanoi, un plan de conseruación de la especie necesita ser

puesto en marcha de manera urgente para prevenir su extinción en un futuro cercano.

Introduction

In the spring of 2002 we did our research training for the Larenstein University of Velp (The

Netherlands) in Extremadura (Spain) The aim of that project was to investigate the flora
and fauna along the Ruta de la Plata (the Silver road) that runs from Nofth to South through
the autonomous province of Extremadura We performed this project for ADENEX (Asso-
ciation para la DEfensa de la Naturaleza y sus recursos de EXtremadura), which is the big-
gest nature conservation organisation in Spain Along the river basin of the Guadiana, we
found the Green tongue- orchid (Serapias perez-chiscanoi) for the first time . We learned that
S. perez-chiscanoi is a very rare species and that in the Guadiana river basin the number of
populations is declining very rapidly, which immediately sparked our interest We therefore
decided to focus our research project on the conseruation ofthis orchid.
Jose Luis Pérez Chiscano first discovered the species on the 30th of April 1976 near the
small town of Santa Amalia (Badajoz, Extremadura). He named if Serapias viridis Pøvvz
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CHlscaNo in 1988 due to its green appearance (viridis means green) After a subsequent

study at the University of Léon by Acedo, it appeared that Da Conceição Vellozo had al-
ready in 1825 allocated the name S. viridisYørrozo to aBrazilian orchid species, which is

peculiar, because the genus Serøpias only occurs in the Mediterranean zone. To prevent
confusion, Acedo decided to rename the species S. perez-chiscanoi Acpoo, after the disco-
verer ofthe species (Acedo, 1990)
In this article, we report on plant characteristics, its reproduction, colour variances, distri-
bution, taxonomic status ofthe species, habitat characteristics, differences to other Serapias-
species, conservation and population structure.

Chalacteristics of S. pereT-cltßcttttoi

The plants of S. perez-chiscanoi are (9-) 15-40 (-46) cm tall and usually contain two ovoid
stolons. The 2-10 lanceolate leaves are 4 to 25 cm long and have a width of 0 4 to 2.0 cm.
Young, vegetative plants have 2-5 (-6) leaves and older plants 4-10 The inflorescence is
short, dense and'twisted' and contains (1-) 3-11 (-13) rather large flowers that are spon-
taneously self-pollinating and often cleistogamous The bracts are oval-lanceolate shaped

and32-52 mm long and 8-17 mm wide. The sepals have the same shape and are 20-26 mm
long and 5-7 mm wide, The petals are 18-24 mm long, orbicular at the base and finely
pointed at the tip. The labellum is 22-31 mm long and, due to a constriction, divided into the
hypochile and the epichile. The hypochile is 6-10 mm long and l4-19 mm wide, its lateral
lobes hidden inside the hood and with two separate, parallel lamellae at the base. The
epichile (tongue) is oval-lanceolate with divergent edges and measures 16-22 mm long and
9-15 mm wide The erect ovary is sessile and 10-22 mm long The flowers of S. perez-
chiscanoi bloom 2-3 weeks from the beginning of April until mid-May, depending on the
weather.

Coloul valiations

The plants we found in the eleven populations can be divided into two groups, which can be
described as the "green" and the "red" variation.
Of the green variation (page 48, photo 1 & cover photo), the leaves, stem, bracts, ovary,
gynostegium, lamellae, flowers and veins are all pale green, with whitish hairs on the
labellum The lateral lobes of the flower are yellowish, greenish to light pinkish.
The red variation (page 48, photos 2 & 3) is also a greenish plant but with red venation on
the leaves, stem, bracts and ovary. The gynostegium is green, like the green variation, The
green flowers also have red veins and reddish hairs on the labellum and pink to reddish
lateral lobes and lamellae Also intermediate colour variations frequently occurred.
A couple of very strange plants were found near the hamlet of Aljucén The three plants
contained pink bracts, sepals, petals, gynostegium and pinkish flowers with whitish hairs
(page 48, photo 4) The inflorescences \Ã/ere slightly lax, more resembling S. cordigera
Also, one plant contained flowers with mixed colours, the majority were pink but one of the
top flowers was intensely red The edges of the labellae were slightly divergent, which is

intermediate between S. perez-chiscanoi and S. cordigera. The ovaries were all swollen
(seeds were forming) before the flowers had withered, suggesting self-pollination, similar to
S. perez-chiscanoi The leaves were completely green and rather broad, like S. cordigera It
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is very difficult to determine the taxonomic status of these plants A possibility could be
hybridisation between S. perez-chiscanoi and S. cordigera, because a lot of intermediate
features were present

Distribution

S. perez-chiscanoi is a very rare tongue-orchid, which, as far as we know, only occurs in the
river basin of the Guadiana in Extremadura (Spain) (Perez Chiscano, 1988, Perez Chiscano
et al , 1991, Delforge, 1995,2002) and adjacent Porlugal (Jansen, 1993, Delforge,2002,
Caraça &, Pereira, pers comm., 2003) Perez Chiscano (1988) describes twelve populations
in Extremadura scattered over the Guadiana river basin, but two years later Perez Chiscano
el al. (1991) describe only ten populations Keitel - personal communication with Pérez
Chiscano in 1991 - presents only four populations (Keitet, 1991). The last fifteen years,
several new populations were discovered but in the same period as many populations
disappeared (Kreutz, 1995) Helped by information of Dr, Pérez Chiscano, we attempted to
relocate all known populations but only found five of them, Because we could recognize the
habitat of S. perez-chiscanoi, we drove by car along the river basin to search for new
populations At the end of our fieldwork period, we had located six new populations,
bringing the total to eleven.

Reproduction

During our fieldwork we noted that some flowers of S. perez-chiscanoi didn't open at al[,
which makes cross-pollination impossible All these flowers had a 100% fruit-setting
however, suggesting cleistogamy (page 72, photo l). It was also clear that insects very
rarely visited the flowers of S. perez-chiscanoi, in contrast to other Serøpias-species where
we regularly saw small bumblebees Other Serapias-species are pollinated by small bumble-
bees that use the hoods for shelter during bad weather, for passing the night and also by
unexperienced bumblebees searching for nectar, The pollination of S. perez-chiscanoi takes
place when the pollinia, which are placed at the back of the gynostegium, disintegrate on the
stigma. This frequently occurs very rapidly, sometimes even before the flower has opened
After several weeks the seeds are formed and when the fruit opens the seeds are blown away
by the wind, During the first year after germination they normally produce two small,
narrow leaves and in following years they produce more and taller leaves and the plants can
form vegetative shoots The years before the first inflorescence is formed, several long
leaves are produced These leaves are always much longer than the leaves that are produced
in the reproductive life stage. Probably, this occurs because the plant needs to ensure its
survival by increasing its root system and vegetative biomass before flowering for the first
time. After a couple of years, the first inflorescence appears which normally contains (l-2-)
3 flowers. More flowers are produced in subsequent years When the seeds are ripe, the
plant itself has completely withered The plant survives the summer, autumn and part of the
winter underground S. perez-chíscønoi can also reproduce vegetatively by producing
shoots. The maximum number of shoots found is six and these normally have a distance
from the mother plant of approximately one to five centimetre
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Habitat

The habitat in which S. perez-chiscanoi occurs can be described as humid pastures. The soils
of these pastures are very poor in nutrients Our investigation shows an average Electric
Conductivity of 48 pS/cm2. The soils are rich in silica and slightly acidic, our investigation
showing an average pH of5 3

The plant communities in which it occurs can be assigned to three alliances. S. perez-
chiscanoi can be found frequently in vegetations of lhe Agrostidion castellanae-alliance
This group of plant communities is characterised by an open, slightly humid pasture, which
almost always contains Asphodelus rantosa and Briza naxima The second vegetation type,
in which the species occurs less frequently, belongs to the Molinio-Holoschoenion-alliance
Vegetations of this alliance can be characterised by an open, humid pasture, which always
contains species of the genera Scirpus (Scirpus holoschoeruts) and Juncus. The third plant
community, in which S. perez-chiscanoi can be found, is the Tuberarion guttatae-alliance.
This community represents a more advanced successional stage than the first two It com-
prises slightly humid, rather open pastures mixed with dwarf shrubs of the genera Cistus and
Lavendula The fourth plant community, in which the species occurs sporadically, belongs
to the Poelalia-alliance This can be characterised by an open, very humid pasture, which
contains species of the genera Isoetes and L'ulpia S. perez-chiscanoi can be found at alti-
tudes of up to 600 meters.

Taxonomic status of the species

Most authors describe S. perez-chiscanoi Acøoo as a close relative of S. vomeracea
(BunvaN; BRtqunr (Perez Chiscano, 1988, Baumann & Kunkele, 1989, Perez Chiscano el
al., 1991, Delforge, 1995, 2002) It seems however, that S. vomeracea does not occur in
southern-, mid-Spain and Portugal, In these regions, we are probably dealing with ,S. slric-
tiflora WørwtrscH ex Vuce, (Tyteca, 1986, 1997), which is distributed from East-Algeria
to Morocco, South-Portugal and Andalusia (Baumann & Kunkele, 1989, Delforge, 1995,

2002) The species, formerly identified in Portugal as S. vomerctcea, was later recognised as

a representative of another species, namely S. maurelanica ScHLECHTER, which name in its
turn was a little later proved to be a synonym of S. strictiflora (Tyteca, 1997) We rarely
found this species in Extremadura, S. stricliflora is intermediate between S. lingn L and.S.

parviflora Panr¡rrono (Delforge 1995,2002, Tyteca, 1997) It is characterised by a small
and rather stretched, sometimes undulated epichile, large sepals and petals and with one

deeply grooved swelling on the hypochile. Another recently described species is S. steno-
petala Manxø & St¡pueNsoN (Delforge, 1995,2002), which is rather similar to S. strícti-
flora buT has larger bracts, which are sometimes much taller than the hood This species is

intermediate between S. lingm and S. strictiflora (Delforge, 1995, 2002) and is also cha-
racterised by a deeply grooved swelling on the hypochile. Landwehr (1977) presents similar
plants from Portugal, but describes them as striking, ecological forms of S. vomeracea
subsp vomeracea. S. vomeracea, however, always has two small, separate lamellae so pro-
bably we are dealing here with S. strictiflora and/or ,S. slenopetala Delforge (1995,2002)
describes the distribution of S. stenopetala from the east coast of Algeria, to central Portugal
and southern Spain.
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The photographs used by Perez Chiscano et al. (I99\) to illustrate S. vomeracea are ceftain-
ly not typical and the specimens depicted are difficult to distinguish from S. cordigera L.
(Tyteca, 1997) The absence of S. vonterace¿ in southern and mid-Spain and Portugal does
not necessary mean that S. perez-chiscanoi could not be closely related to S. vomeracea. The
species could have differentiated in a separate area (i e through allopatric speciation), but
morphologically it much more resembles S. cordigera Because of this, we hypothesize that
S. perez-chiscanoi is more closely related to S. cordígera than to.S. vomeracea.
Kreutz (1995) describes yellow-flowering Serapias-plants from Barranco do Velho (Algar-
ve, Portugal) and comes to the conclusion, like Jansen (1993), that they are not identical to
S. perez-chiscanoi in Extremadura. Reasons are the yellow colour of the flowers, the inten-
sely red epichile, the pinkish bracts, sepals and petals and the completely different habitat.
Although Tyteca (1997) also presents the same Serapias-plants from Barranco do Velho
(Algarve), he however, came to the conclusion that "all greenish, yellowish or pinkish,
large-flowered Serapias plants from Extremadura as well as the Algarve represent no more
than degenerate forms of S. cordigera, that at most deserve the status of form or variety"
Based on our observations in Extremadura we do not support Tyteca's conclusion. We do
agree that S. perez-chiscanoi is closely related with S. cordigera, but we consider it a dis-
tinct species for several reasons Firstly, S. perez-chiscanoi is l00o/o self-pollinating and S.

cordigera is a typical cross-pollinater Secondly, the habitat of S. perez-chiscanoi is
completely different from that of S. cordiger¿. In all eleven populations we never saw S.

perez-chiscanoi co-occurring with S. cordigera S. perez-chiscanoi often grows together
wíthS. lingm and sornetimes withS. pawiflora S. cordigera is a very large, robust plant
(up to 55 cm) with widel leaves, and bigger flowers with a very wide, intensely red-
coloured, hairy labellum. The average height (329 plants) of S. perez-chiscanoi is only 24
cm A characteristic of S. perez-chiscanoi is that it is often cleistogamous This has never
been obserued ín other Serapias-species in Extremadura, with the exception of S. pawiflora
The inflorescence also differs; S. perez-chiscanol has a short, dense, and 'twisted' inflo-
rescence, whereas S. cordigera has a more stretched, more lax and 'straight' inflorescence
The gynostegium of S. perez-chiscanol is always greenish, that of S. cordigera always red
Anotherdifference is the angle of the flowers to the stem. S. perez-chiscanoi has flowers of
which the labellum is normally pointing forwards (45 - 100 degrees with the stem) which
gives the inflorescence a wide, pointed appearance The inflorescence of.S. cordigera is
much more "slender", because the labellum is reflexed to a position parallel to the axis ofthe
inflorescence Finally, the colour differs a lot, although this is not necessary relevant becau-
se hypochromatic individuals (without colour) do occur in many Serapias-species in Spain
and Porlugal The yellowish, greenish and pinkish flowering plants near Barranco do Velho
probably consist of (semi) hypochromatic (incorrectly called degenerate by Tyteca) indrvi-
duals of ,S. cordigera. S. cordigera (page72, photo 2) normally has (at least in Extremadura)
deep red - sporadically semi-hypochromatic pink - flowers, whereas those of S. perez-chis-
canoi are always greenish
It is, however, difficult to differentiate between most Serapias-species because some species
have a similar appearance, some species are highly variable, like S. lingta (Kapteyn den
Boumeester, 2001), and hybrids occur frequently A thorough investigation, including a des-
cription of morphological characteristics, habitat, soil and genetic variation is necessary to
get a better understanding of the taxonomic status of every species For now, we consider,S.
perez-chiscanoi as a distinct species, because it has a very uniform and stable appearance
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We hypothesize that is has probably evolved from S. cordigera or maybe originates from a

hybrid between S. cordigera and another,Serapias-specrcs

Population stlucture

To get a better insight into the structure of the populations, we measured all plants of S.

perez-chiscanoi in all populations. On the basis of these measurements, we distinguish three

separate life stages:

1 Plants with vegetatively produced, flowering or non-flowering shoots (hereafter also re-

ferred to as motherplants)
2, Solitary plants (solitary flowering plants without vegetative shoot(s))

3 Vegetative plants (solitary non-flowering rosettes, without floweling stalk)
The shoots can be divided into two types:
r Flowenng shoots (shoots with an inflorescence, found withrn 5 cm of a - generally larger

- motherplant)
o Vegetative shoots (shoots without an inflorescence, found within 5 cm of a - generally

larger - motherplant)

The number of n-ro-

therplants (ll8 in-
dividuals) equalled
the number of soli-
tary flowering
plants (114) (Figu-
re l). Solitary ve-
getative plants
\¡'i ere Very SCarCe,

either because they
were v€ry difficult
to locate or be-
cause there simply
were few of them
The majority of the
224 shoots was ve-
getative (57%) and
the rest was flowe-

Figure 1: Drawlng ofthe d¡fierent life stàgès, including shoot-type

Shoots

s7,00 / 20,4% Vegetal¡ve shools

127pO t28,7%

plarìls

Solitary plánts

114,OÐ t24,0rô

19,00 /4,0%

Plants with shools

|\E,OO t24,8%

ring(43%)
The size andthe structure of the populations varies strongly with location (Figure 2) Only
in the largest populations (Trujillanos, Obando and Valdecaballeros) solitary vegetative
plants occurred, which suggests that there is recruitment of new individuals to these popu-

lations, a necessary requirement for longer-tenn viability It is also obvious that the popula-

tion near Valdebotoa does not have any solitary vegetative plants or shoots at all The cattle

density is very high at this site, introducing risks of direct damage by trampling and in-
creased competition due to higher soil nutlient levels. Hence, without change in manage-

ment, this population will probably soon disappear
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Variation among populations

The populations
differed considera-
bly in average plant
height. Especially
the plants in the
population Badajoz
were much taller
than the rest (Figu-
re 3), probably be-
cause of the sur-
rounding agricultu-
re, The adjacent
areas were ferti-
lised, which appa-
rently also affects
the habitat of this
population Proba-
bly due to higher
soil nutrient levels,
the vegetation was
much higher than
other vegetation ty-
pes in which S.

perez-chiscanoi oc-
curred.
A lower number of
flowers per plant
can be a result of
inbreeding, which
occurs especially in
small populations.
We therefore ex-
pected that the
largest populations
would have more
flowers per inflore-
scence The num-
ber of flowers
could also be corre-
lated with habitat
characteristics,
such as vegetation
structure, because
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frequently results
in taller plants that
have to compete
for light.
The results show a
significant non-
linear relationship,
with many flowers
per plant in the
relatively small and
large populations,
and fewer flowers
in the intermedia-
tely sized popula-
tions (R2 : 0.73,
F¡3, s1 = 181.9't'*+>

Figure 4).
The mean plant
he ight was posi-
tively correlated
with the number of
flowers per plant
(R2 = 0129, F¡r, e1 =
76.2**, Figure 5).

Taller plants pro-
duce more flowers,
which suggests that
small and large po-
pulations contained
taller plants than
populations of in-
termediate size

This relationship
was indeed obser-
ved (R2 = 0.447,
F¡r, s¡ = 57 3*:t':r¡)'

Small populations
contain many large
plants due to sub-optimal habitat characteristics (such as tall and dense vegetation), which

results in low recruitment, thus very few, small (young) plants with few flowers occur

Large populations contained large plants as well, because many mature, large mother-plants

are present.
We also investigated differences in fruit-setting between the populations It was rather diffi-
cult to find all the fruiting plants of.S. perez-chiscanol because ofthe height ofthe surroun-

ding grasses. Eventually, we identified 202 inflorescences out of the total of 329 observed

initially, The average fruit-setting (the proportion of flowers that form a ripe fruit with matu-
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Serapíøs strictiJlorø WBlwrscn ex Vuc¡.
Serapias strictiflora is very rare in Extremadura As shown above, it probably originated by
hybridisation between S. lingta and S. pawiflor¿ We found this species near S. língra but it
can be distinguished by a very slender labellum and a deeply grooved swelling on the hypo-
chile The bracts are rather short (17 to 35 mm) and the sepals and petals very long (16 to 25
mm) (Delforge,1995,2002) The long sepals and petals cause a bend just where the lateral
lobes end. We only found a couple of plants in two different populations, The first popula-
tion is located in the centre of Extremadura near Valverde de Merida, where we only found
two plants. The second population is located in the east of Extremadura near Obando, where
we found three individuals. All plants were characterised by a very lax inflorescence contai-
ning one to three flowers, like Delforge (1995, 2002) who describes one to four (-five)
flowers

Serapias stenopeÍalø M.qrn¡ & SrEpIüNSoN
We found S. stenopetala, though rare, in Extremadura together with S. slrictiflora We have
also seen this species more abundantly in several populations in Portugal (near Lisbon and
Evora), where it also grew together with S. strictiflora lt can be distinguished from other
Serapias-species by its rather slender epichile (though broader than S. strictiflora) and a
deeply grooved swelling on the hypochile, The sepals and petals are 14 to 2l mm long and
the bracts can be large, up to 50 mm (DelronaE, 1995, 2002) The inflorescence contains
more flowers than S. slt'ictiflora; DeLFoRGE (1995,2002) describes three to eight (-thirteen)
flowers per inflorescence. We also found many plants that contained characteristics of S.

strictiflora as well as S. stenopetala, which makes distinguishing between these species
sometimes very difficult. Some specimens also showed similarities to S. vomerace¿, which
we did not find in Extremadura and Portugal
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VONDSTEN VAN ORCHIDEEËN IN LIGURIË GT.)
EN DE côtn-o,¿,zuR (FR.)

Hans DEKKER

Samenvatting

Yan26 april tot en met l0 mei 2003 reisden de auteur en zijn echtgenote doorNoord-Italië
en Zuid-Frankrijk Overal waar ze kwamen he bben ze rondgekeken of er orchideeën te vin-
den waren In dit artikel behandelt hij een aantal zaken die hun daarbij zijn opgevallen.

Summary
The author and his wife travelled through the north of Italy and the south of France from
aprrl26 till may 10,2003 Wherever they went they looked for endemic orchids In this arti-
cle he discusses a number of special observations

Zusammenfassung

Yom 26.04 bis zum 10 05,2003 reisten der Autor und seine Gattin durch Norditalien und

Südfrankreich Überall haben sie Ausschau nach Orchideen gehalten. In diesem Artikel wer-
den einige auffällige Befunde beschrieben

1. Reisschema en bezochte gebieden

De eerste week, vanaf 27 april, brachten we door ten noorden van Noli, aan de Italiaanse

Palmenrivièra Hier bevindt zich het enige vrijwel onbedorven stuk kust ten westen van

Genua De kust is elders meestal intensief bebouwd met huizen, hotels en bedrijfsgebouwen,
De kust rond Noli is echter steil en ongenaakbaar en minder geschikt om vol te bouwen De

hoofdweg, die langs de hele kust voeft, slingert zich om klippen en door ruw uitgehouwen
tunnels. Het gebied waar wij verbleven heet de Finalese, naar Ligure Finale, een andere

belangrijke plaats in het gebied.

Na Noli vetrokken we richting Gorbio, een klein dorp hoog boven Menton aan de Franse Ri-
vièra Hier verbleven we slechts twee dagen, omdat we nog graag een aantal dagen ten noor-
den van Toulon wilden doorbrengen, onder meer van'wege het daar voorkomen van Ophrys

philippei Onderweg van Gorbio naar de omgeving van Toulon reden we door het Bois du

Rouquan, waar we al enige malen eerder geweest waren Hier hernieuwden we onze kennis-

making met de orchideeën in dit werkelijk prachtige landschap Onze verblijfplaats bij Tou-
lon was een eenvoudige camping bij Méounes-les-Montrieux. Uiteindelijk reden we op 9

mei weer terug via de Route Napoléon, die ons ook nog de gelegenheid bood wat van het

indrukwekkende landschap en zijn orchideeên te zien
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2. Orchideeën

2. 1 Gebicdsbes ch rijvirtg

Fínalese
De Finalese en zijn achterland behoort duidel¡k niet tot de meest orchideeënrijke gebieden
van Italië Slechts enkele keren vonden we op onze tochten een orchideeënrijk terrein.
Meestal hield het met één tot drie soorten wel op Ook het aantal individuen hield niet over
Aangezien het een koude en natte winter was geweest, de tweede op rij, kan het zijn dat dit
het voorkomen in 2003 beïnvloedde. Bovendien is de Finalese buiten de directe kuststreek
ook een matig koud gebied vanwege de tot zo'n l7O0 meter hoge bergen en diepe dalen,
waar de koude lang blijft hangen. De bordjes met het opschrift "sneeuwkettingen bij
sneeuwval verplicht" beginnen al een paar kilometer landinwaarts Merkwaardig als je dat
leest, dat de citroen- en sinaasappelbomen, die nauwelijks vorst verdragen, om de hoek
groeien. Zowel het kalkplateau van de Finalese, gelegen op zo'n 300 tot 400 meter, als de
bergen en heuvels in het achterland zijn flink bebost met zowel naald- als loofbomen. Met
name naar het noordwesten zijn de heuvels kaler en meer geërodeerd. Vooral rond de dor-
pen komen kleine graslandcomplexjes voor, waar orchideeën te vinden zijn

Omgevùry Gorbío
Het gebied rond Gorbio was eveneens niet bijster rijk aan orchideeën Ook hier waren de
lijstjes per gebiedje kort en de aantall€n laag De winter was hier eveneens vrij streng ge-
weest. Veel soorten waarvan de rozetten al in de herfst boven de grond staan hebben van
koude winters te hjden. Herhaaldelijk zagen we bijvoorbeeld Barlia's die duidelijk vorst-
schade hadden
Gorbio ligt op een hoge heuvel, omringd door nog hogere bergen tot ongeveer 1200 meter.
De kalksteen is hier hard en maakt de begroeiing soms uitermate spaaÍzaam Op de in de
luwte gelegen hellingen zijn echter wel flinke bossen te vinden. In de spaarzame 'garigue'-
begroeiing konden her en der wel wat soorten gevonden worden, evenals in sommige bossen
en in bermen.

Boß dtr Rouquan
Het Bois du Rouquan bij La Garde-Freinet bleek ongev€er even rijk als in de jaren vanaf
1984, waarin we het gebied herhaaldelijk bezochten Her en der waren wel wat verande-
ringen in het landschap te zíen, zoals de toename van wijngaarden> maar ím grossen ganzen
was alles zoals het twintig jaar geleden ook \Mas Het grootse, glooiende landschap met zün
rode, kale gesteenteplaten, afgewisseld met open bos van voornamelijk parasoldennen, en
met zijn talrijke beekjes is in Europa ongeëvenaard. Het is daarom verheugend dat delen van
het Massif des Maures, waaronder het Bois du Rouquan en de omgeving van Les Mayons,
tot beschermd gebied z¡n verklaard Hopel¡k profiteren de orchideeën ook van dit besluit.
Zoals op veel plaatsen zijn orchideeën hier in het bijzonder te vinden in de brandstroken
langs wegen. Die worden behoudens opgaande bomen kaal gehouden om brand van het in
de zomer kurkdroge struikgewas te voorkomen, of om te vorhinderen dat vuur van het ene
gebied naar het andere overslaat,
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Omgeving van Toulnn

De omgeving van Toulon kennen we goed. De omgeving van onze standplaats Méounes-les-
Montrieux, echter niet Dit gebied wordt ook wel La Provence Verte genoemd en niet ten
onrechte. De kalkheuvels aan de voet van het Massif de la Ste-Baume zijn zwaar bebost met
vooral Pinus-sooden, afg€wisseld met vriendeljke dalen en kleine, fleurige dorpen Over
het algemeen liggen de orchideeën hier niet voor het oprapen, maar op een aantal specifieke
plaatsen was het goed raak Toch konden we ons niet aan de indruk ontrekken dat ook hier
de aantallen planten laag waren, in het bijzonder op de plaatsen die we al wel kenden. Of
hier het koude weer in de afgelopen twee winters debet aan is, blijft voorlopig een open
vraag. Langs de Route des Crêtes tussen Cassis en La Ciotat stonden echter duidelijk minder
exemplaren van Barlia robertiana, Ophrys passionis en O. lupercalis dan in 2001.

2.2 Soorten.

In totaal hebben we 52 soorten gevonden, waaronder Orchis militar¡s, die we strikt gezien
niet in Italië of Frankrijk hebben gevonden, maar net over de grens in Zwitserland ter hoogte
van Genève. Verder werden O. simia en O. masatla pas langs de Route Napoléon gevonden
Ook heb ik een vorm van Epipactis helleborine meegeteld, die qua habitus tussen E. helle-
borine en E. tremolsii in stond. Ãangezien geen van de Epipactís-planten al bloeide moet
definitieve determinatie achterwege blijven Tevens heb ik een taxon meegerekend dat tot
Serapias vomeracea behoort, maar duidelijk afweek van de planten die we in Frankrijk
zagen, en die we van vele andere plaatsen kennen, In tabel I staan alle sooften op alfabeti-
sche volgorde opgesomd.
Het is niet onze gewoonte om intensief naar hybriden te zoeken. Dat laten we liever over
aan hen die daar meer aardigheid in hebben. Toch zagen we vier hybriden die niet te missen
waren Deze staan in tabel 2
De meeste soorten waren eenvoudig te determineren, Soms gaf determinatie problemen,
zoals bij Serapias vomerd.cea in de Finalese en bij een aantal Ophrys-taxa Na de tabellen
volgen enkele opmerkingen per soort.

Foto's pagina 68:
Boven: Orchideeënweide bij Melogno, Ligurië, mei 2003.
Onder: Serapias neglecta en Orchis morio in schrale weide bij Melogno, Ligurië, mei 2003

Foto's pagina 69

7 Ophrys aurelia, Cassis, Bouches-du-Rhône, mei 2003.
2. Serapias vomeracea met afwijkende habitus en bloemdimensies. La Manie, Ligurië, mei

2003.
3. Ophrysvirescens Singes, Bouches-du-Rhône, mei 2003.
4. Ophrys gallica (syn Ophrys arachnitiformis) Balestrino, Ligurie, mei 2003

Foto's: Hans Dekker
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Tabel 1. Overzicht van alle tussen 27 april en 9 mei 2003 gevonden soorten
A: Finalese (L) B: omg. Gorbio C: Bois du Rouquan D: Toulon-St Maximin E: elders

Soort Locatie
ABCDE

++
+++

++++
++

++++
+

+
+

Soort Locatie
ABCDE

l. A. anthropophorum
2 A pyramidalis
3. B. robertiana
4. C. damasonium
5 C. Iongifolia
6. C. rubra
7. D. fuchsii
I E. helleborine
9. E. helleborine/

tremolsii
1O E. tremolsii
lL H. hircinum
12 L. abortivum
13 L ovata

14. N. maculata
15 N. nidus-avis
16 O. apiþra
17 O. araneola
18 O. aureLia

19 O. fusca s l.

20 O. fusca -
bilunulata

21. O. gallica
22 O. holoserica

subsp linearis
23. O. incubacea
24 O lupercalis
25 O. passionis

26. O. philippei
27 O provincialis
28.O. saratoi
29 O. scolopax

+
+

++
+++

+
++ +
++
++

+ +(?)
+
+

++

+
+++

30 O. arachnitiþrmis
(splendida)

3l O. sphegodes

32 O. virescens

33. O. coriophora
subsp fragrans

34 O. laxiflora
35. O. mascula

subsp mascula
36 O. militaris
37. O. morio

subsp morio
38 O. morio

subsp. picta
39 O. olbiensis
40. O. papilionacea

stbsp grandiJlora

4I O. purpurea
42 O. simia
43 O. h'identata
44. O. ustulata
45 P btþlia
46 S. cordigera
47. S. Iingua
48 S. neglecta
49 S. olbia
50. S. vomeracea

norm type
5l S. vomeracea

afrr. type
52 S. spiralis

+

+
+

+

+

+

+

+
+

++
+

+++

+++

+

+
+
+

+
++
++
++

+

+

+

+
++

+
+
+
+

+

Soort

53. O. incubaceax gallica
54. O. splendida x incubacea
55. O. morio xpapilionacea
56. O. ustulata x tû dentata

Tabel 2, Overzicht van de gevonden hybriden
Locatie
ABCDE
+

+
+
+
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Anacamptìs pyramidnlß
Het was opvallend dat de planten ,tan deze soort die al in bloei stonden heel licht van kleur
waren Van uitermate lichtroze tot donkerroze, maar zeker niet rood tot donkerrood, zoals in
de duinen, in midden-Frankrijk of in de Alpen, Mogel¡k dat er wel donkerder planten groei-
en, maar dal deze hier een wat latere bloe it¡d kennen.

Ophrys araneoln verstts virescens
Sinds jaar en dag is Ophrys araneola een veftrouwde soort die her en der in Frankrijk te

vinden is In de laatste editie van zijn dikke gids voert Delforge (2001) plotseling naast O.

araneola ook O. virescens op. Deze soort is echter niet nieuw, maar al in 1859 door Phillipe
op basis van door Grenier gevonden planten beschreven. Aanvankelijk twijfelden we aan de

beschrijving die Delforge geeft, waardoor heel wat planten in het zuiden van Frankrijk plot-
seling als O. virescens in plaats van O. araneola opgevoerd werden In 2003 konden we ech-
ter zowel het bestaan van O. araneol¿ als van O. virescens bevestigen. Zuiyere O. araneola
vonden we onder meer bij Gorbio, terw¡l b¡ Méounes ook O. araneol¿ voorkwamen, die
echter al zover uitgebloeid waren, dat definitieve determinatie uit moest blijven. In de bos-
sen tussen Méounes, Signes en Le-Camp-du-Castellet vonden we echter flink wat planten in
volle bloei en in mindere mate aan het einde van hun bloei, die door hun donkere lip-
kleuring, de veel smallere gele rand en de bolle vorm van de lip opvielen en die wrj dan ook
als O. virescens determineerden. Op een aantal van deze vindplaatsen groeide dus ook ver-
moedelrjk O. araneola, maar deze bloeide dus mogelijk al drie tot vier weken eerder. In
mijn eerste voorjaar in deze regio, in 1984, vond ik bij Cuers al planten die geheel en al
overeenstemden met de zuivere O. araneola Klaarbtijkelijk komen beide sooften hier naast

elkaar voor Tevens biedt het ook een verklaring voor de melding van sommige waarnemers
dat hier rond Le-Camp-du-Castellet ook O. sphegodes in vrí1 groot aantal voorkomt. Deze
heb ik hier nooit gevonden, echter dus wel de kleinbloemige O. virescers, die in feite wel
wat op een miniatuur-sphegodes hjkt.

O p hrys aure lia v er sus s arato i
Brj Gorbio vonden we Ophrys saratoi, terw¡l b¡ Cassis O. aurelia r¡kel¡k bloeide Zoals
Delforge omschrijft, zijn in homogene populaties de verschillen tussen beide soorten duide-
l¡k. Met name de kleinere en vlakkere lip van O. saratoi steekt goed af bij O. aurelia. Ook
is goed te zien dat de grootste breedte van de lip bi1 O. aurelia boven het midden ligt, terw¡l
dat punt bij O. saratoi lager ligt, meer naar het e inde van de lip toe Overigens wil dat niet
zeggen dat alle planten van populaties van deze soorten goed van elkaar te onderscheiden
zijn Blijkbaar komt een mix van eigenschappen ook voor, wat de determinatie vertroebelt,

Opltrys fusca s.l.
Yan Ophrys fuscø s.l, vonden we slechts weinig exemplaren, voornamelijk doordat de mees-

te planten al uitgebloeid waren. O. lupercalis was nog duidel¡k te herkennen, voornamelijk
aan de grootte van zijn bloemen. Daarnaast \¡/aren er kleinbloemige planten die aan het ein-
de van hun Latijn waren. Deze waren niet eenduidig te determineren, maar konden behoren
tot O. foreslieri Het geringe aantal bloemen en de eveneens geringe hoogte van de planten
deden ons echter twijfelen De weinige exemplaren van O. forestieri die we in voorgaande
jaren hadden gezien, hadden juist meer bloemen en een minder gedrongen habitus Verder
waren er nog enkele planten die grote gelijkenis veftoonden met O. bihtnulala. Door de
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voortgeschredon bloeitijd waren er echter nog maar weinig enigszins te determineren plan-

ten overgebleven Daardoor blijft enige twijfel op zijn plaats.

Opltrys gøllicø
Met Ophrys gallica ïedoel ik vroegbloeiende planten die ook wel O. arachnitifornis wor-
den genoemd. Herman Van Looken heeft aangetoond dat deze planten ten onrechte tot O.

arachnítiformis worden gerekend. In Eurorchis 13 (2001) en in Liparis 6 (2000) zijn twee

uitgebreide arlikelen van zijn hand verschenen over O, arachnitfortnis en andere kritische

Ophrys-sooften Onder O. arachnitiformis yerstaat Van Looken de in de Provence wijd ver-

spreide en relatief laat bloeiende O. splendida. Volgens hem bedoelden de oorspronkelijke

auteurs van O. arachnitiformis, Grenier & Phillipe, daarmee niet de vroegbloeiende Ophrys,

maar een laatbloeiende sood. Daarmee was er behoefte aan een nieuwe naam voor de vroeg-

bloeiende soort Deze heeft Van Looken O. gallica genoemd

Omdat O. gallica een vroeg bloeiende soorl is, verwachtten we van deze sootl geen planten

meer aan te treffen Toch vonden we in Ligurië enkele planten met nog duidel¡k herkenbare

bloemen, die bewezen dat de planten duidel¡k totO. gallica behoorden De vondstwas des

te opmerkelijker, omdat hiermee duidel¡k is geworden dat O. gallica niet tot Zuid-Franknjk
beperkt is, maar ook diep in Ligurie is doorgedrongen. Ook bij Gorbio, dicht b¡ de grens

met Italië, vonden we nog enkele goed te identificeren exemplaren van O. gallica. Later, in
het Bois de Rouquan, ontdekten we wederom grote aantallen van O. arachnitiformis - of O.

splendida - alle in volle bloei

Ophrys holos erica sttbsp, lì.nearis
Ofschoon we het anders hadden verwacht vonden we Ophrys holoserica slechts één keer

Ondanks zorgvuldig zoeken in vooral de omgeving van Cassis, waar diverse kleinbloemige

vormen moeten voorkomen, vonden we de soott daar niet. Pas op de laatste dag van ons

verblijf in Zuid-Frankrijk konden we een kleine populatie ontdekken, die tot de ondersoort

linearß behoorde. Deze kenmerkt zich onder meer door lange, smalle petalen in tegenstel-

ling tot de reguliere O. holoserica, die korte, driehoekige petalen heeft Delforge (2001) ver-

hief het taxon tot soort, verwant met de door hem beschreven vrij laat bloe iende O. aegirli-
ca ,Nij vonden O. Iinearis echter sterk op de gewone holoserica lijken De planten de we

aantroffen waren vrij fors, veelbloemig en begin mei al bijna uitgebloeid. Net als in de Esta-

que was de liptekening over de hele lip uitgespreid en minder duidel¡k H-vormig dan bij de

meest karakteristieke O. holoserica. De verschillen met de reguliere O. holoserica zijn ech-

ter beperkl wrj houden het daarom op een ondersoort en niet op een duidelijkvan o. holo-

serica te onderscheiden soort.

Foto's pagina 72: t2
i4

I Serapias perez-chisc anoi. Cleistogamy. Trujillanos, 28-04-2004
2 S erap ias cordigera. Badajoz, 16-04-2004
3 Serapias linguavar. distenta. Trujillanos, 12-04-2004
4 Serapías língnvar dístenta Valdeherreros, 06-04-2003

Foto's: Caspar Venhuis
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Serapias vomeraceø
In de Finalese vonden we flinke populaties van Serapias vomelacea, die niet helemaal aan
de gebruikelijke beschrijving beantwoordden De planten weken af van de gewone vorm
door kortere sepalen, een donkerder bloemkleur (meer roodbruin) en een gedrongener habi-
tus De bloemen staan dichter op elkaar dan bij gewone planten, Deze vorm was niet zeld-
zaam en we konden hem op meerdere plaatsen vinden Vooral op begraasde terreinen ston-
den er soms honderden als enige orchideeënsoort. De flora van Delforge of enig ander boek
bood geen uitkomst. Daarom houden we het voorlopig op een lokaal ras van de nominaat-
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ENKELE AANTEKENINGEN BETREFF'ENDE DE
TAXONOMISCHE STÄTUS V AN EPIPACTIS HE LLEB ORINE
' N E ERLA ND ICA" (ORCHIDACEAE)

Walter VAN DEN BUSSCHE

Samenvatting

Sinds de originele beschrijving in 1949 van Epipactís helleborine (L ) CRANTZ var. neerlan-
dic¿ Vnn-ueuLeN is dit taxon opgewaardeerd tot ondersoort en soort. Tegenwoordig is het

zelfs ondergebracht in de groep van Epípactis tremolsii Pnu, De vraagt rijst dan ook of al

deze wijzigingen - die zonder al te veel commentaar werden doorgevoerd - gerechtvaardigd

zijn. Wat voor onderzoek zou er eigenlijk moeten worden uitgevoerd om de rang van een

taxon te kunnen bepalen, zodat de plaats binnen de taxonomie geloofwaardig en gerecht-

vaardigd is? In deze bijdrage wordt een poging ondernomen om een antwoord op deze vraag

te vinden voor Epipactis neerlandica Hier worden enkele voorlopige resultaten gepresen-

teerd van vijfjaar veldwerk De lezer kan in dit artikel ook het taxon beter leren kennen

Summary

Since its original description in 1949, Epipactis helleborine (L.) Cnawrz var neerlandica
VsRMput BN has been raised from the taxonomic level of variety to subspecies and even spe-

cies, belonging to the group of Epipactis tremolsiiPtu These taxonomic changes have been

implemented without much comment. The question presents itself if changes in taxonomic
levels should be discussed and argued by the author, What kind of research should be done

which can lead to the right determination of the level of a taxon? In this article, an attempt is

made to clarify the situation for Epipøctis neerlandica. After five years of field studies,

some preliminary results are presented With this article the reader can also become more

familiar with this taxon

Résumé

Depuis sa description originale en 1949, Epipactis helleborine (L.) Cn aluz var. neerlandica
VERMEULEN a été élevé au rang de sous-espèce puis d'espèce Certains auteurs, sans plus de

commentaires, le classent aujourd'hui comme espèce dans le groupe d'Epipactis tremolsíi
Pnu. La question demeure de savoir quel type de recherches il faudrait réaliser pour déter-

miner le rang d'un taxon Dans le présent article, un essai de réponse est donné concernant
Epipactís neerlandica Après cinq années de recherches sur le terrain, quelques résulats pré-

liminaires sont présentés. Ce papier permettra au lecteur de se familiariser avec ce taxon.
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Zusammenfassung

Seit der Typusbeschreibung 1949 von Epipactis helleborine (L ) CRANTZ var. neerlandica
VBnvpuI-¡N wurde dieses Taxon zu einer Unterart aufgeweftet und sogar zu einer eigen-
ständigen Art Es wurde später auch der Gruppe yon E. tremolsii Pttu zugeordnet. Es ist
fragwürdig, ob all diese Änderungen - die ohne ausreichende Begründung durchgeführt wur-
den - berechtigt sind. Was für Untersuchungen müssen eigentlich durchgeführt werden, um
den Status eines Taxons bestimmen zu können, damit die taxonomische Stellung glaubwür-
dig und gerechtferligt ist? In diesem Beitrag wird versucht, eine Antwort auf diese Frage für
Epipactis neerlandica zu finden Es werden einige vorläufige Ergebnisse von fünf Jahren
Feldarbeit präsentiert Der Leser lernt in diesem Artikel auch das Taxon besser kennen

Inleiding

In 1958 schreef de Nederlander Vermeulen in Flora Neerlandica op uitvoerige wijze over
de variëteit van Epipaclis helleborine, afkomstig uit de Amsterdamse Waterleidingduinen.
H¡ had dit taxon reeds in 1949 beschreven In 1986 wordt dit taxon door Buttler in zijn or-
chideeëngids behandeld als subspecies Nog later wordt door Delforge, Devillers en Ter-
schuren in l99l een nieuwe rangsverhoging toegepast zodat Epipactis neerlandicø een soort
is geworden In de nieuwe orchideeëngids van 2001 van Delforge wordf Epipactis neerlan-
/ica losgemaakt sit de helleborine-groep om ondergebracht te worden in de tremolsii-groep.
De vraag is of al deze wijzigingen terecht zijn: buiten de grondige beschri.jving van Ver-
meulen zi.jn de andere rangsverhogingen doorgevoerd zonder al teveel commentaar Welke
argumenten kunnen leiden tot de bepaling van de rang van een taxon? Hoe kan dit geveri-
fieerd worden? Wat voor onderzoek dient er in het veld of laboratorium te worden verricht
om uit te maken welke rang past bij Epipactis neerlandica?
Om uit te kunnen zoeken wat de juiste taxonomische status is voor Epípactis neerlandíca,
werd aan de Hoge Raad voor Natuurbehoud toelating gevraagd om een onderzoek te starten
in Vlaanderen naar dit taxon Deze toelating werd verleend in 1999, Leo Vanhecke van de
Nationale Plantentuin van België toonde zich bereid op te treden als coach

Verspreiding en ecologie van Epipactis neerlnndica

Epipactis neerlandica wordt in Vlaanderen nagenoeg uitsluitend aangetroffen in kruipwilg-
bosjes aan de rand van vochtige duinpannen, waâr nog regelmatig zand wordt ingestoven
van de omliggende duinen Dit houdt de vergrassing tegen vanwege de aanwezige dyna-
miek Salix repens L subsp dtmensis Fiouy, Pørnassia palustris L., Pyrola rotwrdifolia L
var. arenøria Kocu, Hippophae rhantnoides L , Festuca juncifolia ST-AMANS, Agrostis
stolonifera L , Viola canina L yar dunensis W BEcK, Viola hirta L , Carex arenaria L.,
Erigeron acer L , Inila conyza DC, Hypochoeris radicata L , Listera ovata L , Morchella
esculenta PBns. ex Sr AvaNs en soms ook Monotropa hypopitys L. subsp hypophegea
(WALLR ) HoLlvßoE en Cephalanthera longiþliø (L ) FmrscH vormen samen een vegetatie
waarin men Epipaclis neerlandíca kan aantreffen Soms vindt men deze orchidee ook in het
naakte duinzand, zonder enige andere vegetatie Indien men echter graaft vindt men steeds
de wortels vanSalix repens of Populus albaL/canescens (AnoN) SIr¿, in de onmiddellijke

76 EURORCHIS 16,2OO4



nabijheid, wat ons doet vermoeden dat deze orchidee bij zijn ontwikkeling afhankelijk is van

schimmels die in dit soort milieu voorkomen en ectomycot'r'hiza met deze Salicaceae aan-

gaan
Tot nu toe werd Epípaclis neerland.ica aangetroffen langs de kusten van Denemarken (Jut-

land), Duitstand (Usedom, Ostfriesische Inseln), Nederland (Schiermonnikoog, Noord-Hol-
land, Zuid-Holland), België (Westkust) en Frankrijk (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Man-
che); (Kapteyn den Boumeester 1989, Jacquet 1995, Leten 1995, SFO 1998, Dekker 1999,

Kreutz &, Dekker 2000, Kreutz 2O02,Lemagnen2O02, Lemagnen & Turner 2003, Van den

Bussche 2002,Yan de Vrjver 2003, pers obs )
Bestuiving gebeurt voornamelijk door wespen: Dolichovespula saxonica (FanrucIus), DolÈ
chovespula media (Ptøtzrvs), Vespula germanica (Feentcrus) en Vespula vulgaris (LINNA-

nus); (Kapteyn den Boumeester 1989). In Oostduinkerke nam ik zelf bestuiving waar door

Discoelius zonalís (P.l,Nzan) Andere insecten, zoals hommels en graafwespen, vliegen ook

de bloemen aan tijdens hun zoektochten naar voedsel, maar tot op heden kon ik bij deze

insecten geen pollinia aantreffen.

Velschillen ttssen Epipactis hell¿borùrc en E. neerlandica

Het taxon neerlandica onderscheidt zich voornamelijk door de volgende kenmerken van

helleborine'.
o Stengel met dicht opeen geplaatste, korte en stevige bladeren; (bij helleborine staan de

bladeren meer verspreid gerangschikt langs de stengel).
. Bladeren rond tot eirond, naar boven gericht en met gegolfde rand; (bij helleborine zi.in de

bladeren groter, is de bladrand niet gegolfd en staan de bladeren meer af.
¡ Onderste blad zeer laag bij de grond geplaatst,

. Bladranden voorzien van papillen die op gelijkbenige driehoeken lijken en doorgaans van
gelijke grootte zUn; (bU helleborine zijn de papillen veel onregelmatiger van vorm).

. Bloemen in een dichte tros bijeenstaand Bloemkleur zeer uiteenlopend: van bleek tot
intens rood. De bloemen hebben de neiging om sterk naar beneden te hangen. Vaak
vinden we ook vlekjes (chloroplasten) op het buitenste bloemdek, wat de indruk geeft dat

de bloemen vies of vuil zijn
o Bracteeën erg kort
. Bloeiwijze 2-3 weken later dan helleborine
. Optimale voorkomen inhet Pyrolo-Salicetttnt (Meltzer 1941) Westhoff 1947 of het Win-

tergroen /kru ipw il g- lype (Leten I 995)
Soms vinden we in de duinen op andere plaatsen planten met kenmerken die zowel van hel-

leborine afkomstig zijn als van neerlandica. Deze overgangsvormen kunnen hybriden zijn
tussen beide taxa of een aangepaste helleborine of neerlandica In Nederland vindt men der-

gehjke planten in de naaldbossen langs de kust. Ook in loofbos (berk/eik) in de duinen zijn
planten aangetroffen (Kapteyn den Boumeester 1989) In Vlaanderen vinden we deze vorm

langs de kust in de nabijheid van bosjes met grauwe abeel of Canada populier met een

onderbegroeiin g van Festuca Ook op deze overgangspopulaties moet nader onderzoek wor-
den gedaan om na te gaan of dit hybriden zijn of eerder atypische neerland.ica of een eco-

logische vorm van helleborine, waarbij de aanpassingen aan het droge milieu verantwoor-
del¡k z¡n voor een neerlandica uitzicht
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Figuur 1: Epipactß " neerlandica " habitus en details van de bloeiwijze
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Materiaal and methode

Het onderzoek bestaat uit een drieluik:
1. Populntie-dynamiek: om meer te weten over de ecologie van dit taxon
2. Statistisch onderzoek: in hoeverre kunnen helleborine en neerlandica morfologisch van

elkaar onderscheiden worden?
3. Fenologisch onderzoek: zijn de morfologische verschillen tussen neerlandica en helle-

borine het resultaat van een ecologische aanpassing aan een nieuw biotoop enlof zijn ze

genetisch vastgelegd?
In 1999 werd begonnen met de verschillende onderzoeken. Het einde van de verschillende
onderdelen zal niet in hetzelfde jaar vallen. Zo krijgt een onderzoek naar de populatie-
dynamiek pas waarde r¡r'anneer dit over een zo lang mogelijke periode wordt uitgevoerd. De
metingen op helleborine en neerlandica planten krijgen slechts betekenis indien het aantal
metingen en het aantal onderdelen van de plant groot genoeg is

Het derde luik van het onderzoek is het meest kwetsbare: het overbrengen van neerlandica
planten uit een duinvallei n¿ur een tuin in het Waasland is niet zonder risico. Na 4 jaar
zullen de (nog levende) planten terug naar hun oorspronkelijke biotoop worden gebracht,
wat ook niet zonder risico is. Ook enkele helleborine planten zullen worden overgebracht
naar de duinvallei om na te gaan hoe ze zich zullen gedragen.
Toch is dit deel naar alle waarschijnlijkheid het meest belangrijke, omdat het waardevolle
informatie zal opleveren Verwacht wordt om in het jaar 2OO7 tot een goede besluitvorming
te komen, ook al zal het onderzoek op de populatie-dynamiek dan nog niet afgerond zijn.

Populatieonderzoek naar de dynamiek

De studie van de populatie gebeurt in een permanent kwadraat van l0 x l0 m in een secun-
daire duinvallei, gesitueerd in het natuurreservaat van het Vlaamse Gewest in Oostduinkerke
(Ter Yde/Hannecarl/Kartuizerduinen). In de ene helft van dit kwadraat worden alle planten
jaarlijks ingemeten, Hierdoor kunnen de planten als individu worden gevolgd en kunnen we
meer te weten komen over ouderdom en ontwikkeling In de andere helft van het kwadraat
worden de planten geteld, waardoor een monitoring voor het ganse kwadraat kan uitgevoerd
worden

Statistisch onderzoek

Voorts zijn er 14 planten die jaarlijks volledig opgemeten worden om na te gaan of bepaalde
kenmerken kunnen veranderen met de ouderdom. Indien één van deze planten niet meer
verschijnt, wordt zijn plaats ingenomen door een andere plant die willekeurig wordt
gekozen, Wat wordt er gemeten:

1. Totale hoogte van de plant
2. Afstand bodem / l" ware blad
3 Aantal bladeren
4 Lengte van het 2" ware blad
5. Breedte van het 2" ware blad
6. Lengte van het grootste blad
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7 Breedte van het grootste blad
8. Lengte bloeiwijze
9. Aantal bloemen
10. Lengte van l" schutblad

Deze onderdelen zijn reeds gebruikt in andere onderzoeken door Tyteca (1995) en Claes-

sens, Kleynen & Wielinga (1998), waardoor een vergelijking met hun gegevens mogelijk zal

zijn. Deze criteria worden ook gebruikt om gegevens te verzamelen van Epipactis helle-
borine.

Fenologisch onderzoek

In november 1999 werd een aantal planten uitgegraven en overgebracht naar mijn tuin in
Nieuwkerken-Waas, waar ze aan de voet van een haag van Carpinus betulus werden ge-

plant, Hier was in de loop derjaren een spontane kolonie ontstaan van Epipaclis helleborine.
Elk jaar worden de opkomende neerlandica planten opgemeten, zodat kan worden nagegaan

of er veranderingen optreden. Als deze planten hun typische kenmerken verliezen, komt dat

omdat ze zich aanpassen aan hun nieuwe omgeving Zo kunnen we bepalen of de ken-

merken wel of niet genetisch bepaald zijn. En de snelheid waarm€e sommige zaken ver'
anderen, leert ons dan weer meer over de verwantschap tussen helleborine en neerlandica.

Bespreking van de verzamelde gegevens

Populafieonde6oek
In 2001 bleef in het permanente studiekwadraat in Oostduinkerke het waterpeil abnormaal

hoog in de lente en de vroege zomer Hierdoor kwam een groot deel van de populatie niet
meer tot bloei, Ook 2002 was natter dan normaal, waardoor het aantal bloeie nde planten nog

meer terugliep, Wel kwamen er vele nieuwe zaailingen boven, al bestaat de mogelijkheid
dat hier een aantal vegetatieve Epipactis paluslris (L ) CRANTZ werden meegeteld. Het zal

interessant zijn om na te gaan hoe snel de populatie zichzal herstellen. Op dit ogenblik zijn
E. palustris en Parnassia palustris in het permanent kwadraat opgeklommen tot op het

hoogste duintje
De allerkleinste vegetatieve scheuten moeten nauwkeurig worden bekeken om foutieve de-

terminaties te vermijden, Soms brengt alleen de studie van de bladrand uitsluitsel: blj Epi-
paclis palustris zijn er geen papillen op de bladrand le zien, Vermoedelijk zullen de zaai-

lingen van Epipactis pahtslrrs het niet blijven uithouden in de droge kruipwilgduintjes als de

toestand zich weer normaliseert

Foto's pagina 80, behorend br1 artikel op pagina's 89-97

Boven: Uit meer dan één digitale afbeelding samengestelde panoramafoto van biotoop. De

eerste foto laat het beeld zien na het samenvoegen, de tweede het beeld na'schoonsnrjden'
Onder: Digitale opnames van Orchis quadripunctala.

Foto's: Rien Schot
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Tabel 1 TellingEpipactis neerløulicø per jaar'

2003

4l
51

92

2002

66

156

tt1

2001

t07

52

159

2000

363

88

45L

t999

414

130

s44

hloeiend

vegetatief

Tolaal

Tabel 2 Vergelijking tussen ,E neerlandicø, E. Irclbborine en overgangsvor.m ( in mm)

Overgangspopulatie

n= 14

;t.dcv

64

35

I

7

5

t2

5

36

I

6

qem.

421

122

6

48

30

a)

35

tt2

)1

34

mrn

335

5l

36

23

50

28

'73

l1

2l

nax

567

186

7

65

40

98

45

192

44

4t

Epipactis helleborine

n=28
lt.del

143

39

1

13

9

23

t2

85

t7

t6

qem.

627

98

7

55

45

92

<t

219

42

42

nln
362

38

5

35

33

65

30

)1

18

t6

max

948

205

10

86

62

t7l

75

392

79

81

Epipactis neerlandica

n=28
rt.dev

68

t2

I

7

6

7

6

37

9

7

gem.

274

t7

6

37

26

45

)1

131

11

2t

mln

165

I

3

20

16

31

16

/J

13

9

nax

415

47

8

52

39

60

40

240

46

47

[Ioogte plant
A,fstand bodem
le blad
4.antal
bladeren

Lengte 2e blad

Bleedte 2e blad
Lengte gl ootste
blad
Bleedte
qrootste blad
Lengte
bloeiwiize
4.antal
bloemen
Lengte le
rchutblad

Statistß clt ortderzo ek
Elk jaar worden er meetgegevens verzameld. Het is de bedoeling om van elk taxon minstens
100 individuen te meten, zod,at de meetresultaten erg betrouwbaar worden. In tabel 2 zijn de
meetresultaten opgenomen van 28 Epipactis neerlandica, afkomstig uit Oostduinkerke, 28
Epipaclis helleborine, afkomstig van een opgespoten haventerrein te Antwerpen, en tenslot-
te 14 planten uit een overgangspopulatie die zich bevindt op het grondgebied van De Panne.
Voorts worden er van Epipactis neerløndica individuen jaarlijks maten genomen, waardoor
er informatie kan gewonnen worden over de relatie met de ouderdom van de plant Hoe lan-
ger de plant blijft leven, hoe nauwkeuriger de informatie zal zijn. Jammer genoeg is er van-
wege de nattejaren nog geen enkel individu langer blijven leven dan 2 opeenvolgendejaren.
Hopelijk verandert dit in de nabije toekomst
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Hoogte van de plant
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Figutn^ 2 :Vergelijking lotale lrcogle van de planlen
Epipactis neerlandico. en Epipactis helleborine hebben slechts 2 raakpunten Beide taxa zrjn

duidel¡k gescheiden in de grafiek De overgangspopulatie zit netjes tussen beide in
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Figur 3: Vergelijking tolale lengle van het langste blad
Epipaclis neerlandica en Epipactis helleborine vertonen nergens raakvlakken in deze gra-
fiek Beide taxazijn duidel¡k gescheiden. De overgangspopulatie blijkt meer oveleenkomst
te veftonen met E. helleborine danmet E. neerlandicu,

Figntr 1: L'ergelijking totale breedte yan het langste blad.
Wat de breedte betreft van het grootste blad zien we een kleine overlapping tussen E. neer-
landica en E. helleboríne Toch is er nog steeds een duidel¡k verschil waarneembaar tussen
beide taxa De overgangspopulatie veftoont zowel raakvlakken met neerlandico als net hel-
leborine Wie de gegevens over bloemkenmerken, zoals lengte bloeiwijze, aantal bloemen
en lengte van het ondet'ste schutblad vergehjkt, komt tot de vaststelling dat de overgangs-
populatie meer gemeen heeft met neerlandica dan met helleborine Ook de bloeitijd valt met
neerlandica samen

F eno logis clt o nd¿ rzo e k
Alle planten van Epipactis neerlandica die verplaatst zrjn van Oostduinkerke naar Nieuw-
kerken-Waas overleefden de transplantatie en behielden in het volgende bloeiseizoen hun
morfologische kenmerken. Ook het daarop volgende jaar bleven de planten hun neerla.nclica
eigenheid behouden
Ook de bloeitijd werd niet vervroegd of verlaat De eerste twee jaren was er geen over-
lapping in de bloeitijd. Op 23 julí 2002 nam ik echter een wesp waar die eerst de laatste
bloemen van Epipactis helleborine bezocht, om daarna de eerste bloemen van Epípactis
neerlandica te bezoeken Tijdens deze bloembezoeken konden duidel¡k pollinia op de kop
van de wesp waargenomen wolden. Hybridisatie tussen beide taxa is dus mogelijk De be-
sioven neerÌ.andicaplant zette vrucht zoals de andere planten Het is dus rnogelijk dat over
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Tabcl 3 Velgelijking van enkele fcnologische waalnemingen bij
E. hel.l¿borùte en E. n¿erluulictt

Ep ipac tis neerla.ttdica

Derde week van mei

02 08 2000

Laatste week van nei

28 0'7 200r

27 05 2002

23 07 2002

0l 06 2003

21.0'l .2003

Ep ipac lis hell eb or i.ne

Eerste week van mei

l0 07 2000

Eerste week van rnei

t2 0'7 2001

09 05 2002

l0 07 2002

10 05 2003

06 0'7.2003

Zaallingen zichtbaar in 2000

Begin bloei in 2000

Zaailingen zichtbaal in 2001

Begin bloei in 2001

Zaaibngen ziclrtbaar in 2002

Begin bloei in2002

Zaallingen zichtbaar in 2003

Begin bloei 20 2003

enkele jalen nakomelingen verschijnen
Of men hier over hybriden kan spreken is

twi jlèlachtig. In 2002 begonnen echter de

velanderingen, De planterl van Epipoclis
neet'landica bleken te vet'zwakken Som-
mige kwamen niet meer op, andet'e ver-
toonden vet'vormingen aan de bloeiwrjze
en nog andet'e vet'lot'ert het typische
neerlq.ndica uitzicht B¡ het opkornen
vallen sommige scheuten tett prooi aan

slakkenvraat. De planten worden jaarhjks

opgerneten en vergeleken tnet de aan-

wezige E. helleborine. De fenologie van

de planten is niet echt verandel'd De
planten blijven latel bovenkomeu dan E.

helleborine en de bloeitrjd blijft tater'

Fignu' 5: Folo van 23 novenúer 2002.
Er zijn clrie seizoenett verlopen na cle

overplanling. De lvee planten l.ittks zijn
Epipactis helleborine. De an.dere drie be-

horen tot Epipaclis neerlandica. Ze ziett
er niel nteer til als typische neerlan.dica
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Het is duidelijk dat we minstens twee jaar moesten wachten om veranderingen te zien De
planten kunnen zich blijkbaar uiteindetijk toch niet aanpassen aan de tuinomgeving Met de
uitwerking van deze gegevens is nog niet begonnen. Wel toont Figuur 5 een vergelijking
van de planten uit de tuin.

Conclusies

Omdat alle onderzoeken nog volop bezig zijn en alle gegevens nog niet zijn verwerkt,
kunnen we slechts voorlopige resultaten weergeven en moeten we voorzichtig zijn met het
trekken van eindconclusies, Dit bl¡kt duidel¡k uit het feit dat het meer dan twee seizoenen
duurde vooraleer de overgeplante neerlandicø begonnen te veranderen
Hetziet er naar uit dat de volgende conclusies kunnen worden getrokken:
. Epipaclis neerlandica vertoont een zekere autonomie ten opzichte van Epipactis hellebo-

ríne. Deze autonomie is te wijten aan de ecologische omstandigheden waaraan de plant
zich heeft aangepast Het voorkomen in kruipwilgstruwelen of in de nabijheid van popu-
lieren/abelenbosjes toont in ieder geval aan dat dit taxon of een voorouder ervan een bos-
bewoner was, die zich vestigde in een nieuw type bos en zich daar aanpaste om te kunnen
overleven Op dit ogenblik kan de graad van autonomie nog niet met zekerheid worden
vastgesteld en is de bepaling van de graad van het taxon (variëteit - ondersoort - soort)
voorbarig

o De overgangsvorm die men soms aantreft is vermoedelijk nauwer verwant met het taxon
neerlandica dan met het taxon helleborine. Er moeten echter nog meer van dergelijke
overgangspopulaties worden bezocht en opgemeten, om na te gaan of de bevindingen uit
Vlaanderen ook elders opgaan
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ERVARINGEN MET EEN DIGITALE SPIEGELREF'LEXCAMERA

Rien SCHOT

Samenvatting

In dit arlikel beschrrjft de auteur zijn eerste ervaringen met het fotograferen van orchideeën

met een digitale spiegelreflexcamera, de Canon EOS 300d Achtereenvolgens worden de

voordelen van e€n digitaal fotoarchief, belangrijke eigenschappen voor digitale camera's, de

eigen ervaringen van de auteur en een prijsoverzicht behandeld.

Zusammenfassung

Der Autor beschreibt seine ersten Erfahrungen beim Fotografieren von Orchideen mit einer

digitalen Spiegelreflexkamera, der Canon EOS 300d Er beschreibt die Vorteile eines

digitalen Bilde+archivs, wichtige Merkmale digitaler Kameras, die e igenen Erfahrungen und
schließlich gibt er eine Preisübersicht

Summary

The author describes his first experiences in using a digital SLR camera, the Canon EOS

300d, for photographing wild orchids First an overview ofthe advantages of a digital image

archive is given, followed by the important characteristics of digital cameras, the author's
own experiences and a price review.

Inleiding

"De oorlog is over; digitale fotografie heeft gewonnen", Dit las ik begin dit jaar in een toon-
aangevend blad over fotografie. Wereldwijd is de omzet van digitale camera's groter dan die

van de 'klassieke' en Kodak (grootste filmproducent) heeft officieel aangekondigd zich
voornamelijk te richten op digitale producten in plaats van films. De vraag is natuurlijk of
dit alleen geldt voor aantallen verkochte camera's en negatieffilms, ofdat het ook geldt voor
kwaliteit en voor diafilms.
Eind vorig jaar heeft Canon een digitale spiegelrefelxcamera op de markt gebracht die be-

taalbaar begint te worden voor de amateur Deze camera, de Canon EOS 300d, komt uit alle
tests met glans te voorschijn Dit geldt overigens ook voor zijn tegenhanger, de Nikon D70
Biedt deze camera kwalitatief voldoende voor ons> orchideeënliefhebbers, en wat zijn de

voor- en nadelen? Moeten wij de overstap naar digitaal gaan maken? Diverse bekende

fotografen onder ons zijn al om, Kretzschmar bijvoorbeeld heeft al een aantal digitale opna-

men geplaatst in zijn boek over de orchideeën op Kreta, Kasos en Karpathos.

Begin dit jaar heb ik de Canon aangeschaft en van 29 april tot 6 mei was ik in de gelukkige
omstandigheid om hem, in combinatie met een Sigma l:1 macrolens, in de praktijk te testen

op de orchideeënflora van Kreta en op 12 juni tijdens onze excursie in Hoofddorp
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In dit artikel geefik eerst een overzicht van de verschillen tussen een 'analoog' (het huidige)
en een digitaal fotoarchief. Het is belangr¡k dit te weten, want hier ligt de basis voor een
goede vergelijking. Daarna schets ik een aantal eigenschappen die belangrijk zijn voor digi-
tale camera's. Uiteraard besteed ik aandacht aan mijn ervaringen met het fotograferen van
orchideeën. Met een overzicht van kosten sluit ik af.

Analoog versus digitaal fotoarchief

Het verschil tussen analoog en digitaal fotograferen is niet zomaar dat het om een ander
medium gaat Liever zou ik willen spreken over een andere grondslag. Niet alleen de tech-
niek is anders, maar de hele opslag, verwerking en manier van werken vraagt een andere
benaderrng Eén ding blijft echter onveranderd: een goed eindresultaat begint met een goede
opname
Naar mijn mening biedt cligitale techniek vele voordelen ten opzichte van de huidige tech-
nieken met film.

Opnamen maken Digitale fotobestanden kunnen op twee manieren verkregen worden.
Allereerst kunnen de foto's direct met een digitale camera gemaakt worden. Belangrijkste
voordeel is datje al direct een eerste indruk van de opname krijgt Hierover verderop meer.
Ten tweede kunnen bestaande negatieven en diafilms worden gescand, een techniek om
deze opnamen in digitale vorm beschikbaar te krijgen De omgekeerde weg kan ook, van
digitaal bestand naar dia, maar dit is een zeer kostbare stap,zo'n 5 à l0 euro per stuk!

Opslag Hierin ligt een groot voordeel van het digitale archief. Niet in het minst vanwege de
geringe omvang. Alles staat op de harde schijf van een PC en op een aantal CD's of DVD's
Al moeten we hier ook niet te gering over denken, want foto's met een hoge resolutie (zeg
maar: fijne korel) kosten veel geheugen Behalve de geringe fysieke omvang is de toegan-
kel¡kheid een groot voordeel. Met een paar muisklikken zijn overzichten van foto's op te
roepen, heel wat makkelijker dan het doorlopen van ettelijke diadozen en het uitzetten op
een lichtbak Het zoekproces is nog gemakkelijker te maken door lijsten en indexen bij te
houden van de foto's. Multidimensionaal rubriceren, bijvoorbeeld enerzijds op land, maar
tegel¡keft¡d ook op datum en op soorl, is geen probleem Eén klik levert de juiste afbeel-
ding op.

Er is echter nog een groot voordeel. Een digitale foto is vrijwel kosteloos te kopiëren enzeer
snel naar kennissen te verzenden, bijvoorbeeld via e-mail. Ook reserueopnamen (back-ups)
zijn dus eenvoudig te verkrijgen. De kwaliteit neemt niet af door kopiëren en ook de tand
des trjds tast de kwaliteit niet aan Wel kan het zijn dat bestanden na verloop van tijd ver-
loren gaan Een goede back-up strategie is hiervoor een vereiste

Bewerken. Een minstens zo groot voordeel ligt in de mogelijkheid om digitale opnamen aan
te passen. In dit artikel wil ik niet ingaan op al de mogelijkheden, trouwens dat zou
onmogehjk zijn, want die zijn zo goed als onbegrensd. Enkele voorbeelden zijn: combineren
van foto's, bijvoorbeeld brj een habitusopname een aantal inzetten maken van bloem-
varianten; ophelderen van een donkere opname ofhet bijkleuren van (te) lichte partijen; het
wegpoetsen van de fototas die per ongeluk nog in beeld stond en het aan elkaar koppelen
van foto's, zodat een panorama ontstaat Voor het bewerken van de opnamen is echter wel
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enige tot diepgaande kennis nodig van de benodigde computerprogramma's en de achter-
liggende theorieën De inleertijd is behoorhjk groot, Een ander gevaar dat op de loer ligt, is
dat het altijd beter kan en dat er geleerd moet worden: "goed is goed genoeg". Als er trou-
wens na een aantal bewerkings- en kopieerslagen veel varianten en kopieën ontstaan, is het
zorg dit op een verstandige manier te beheren anders wordtje horendol

Tonen. Een minder groot verschil tussen de analoge en digitale opnalnen is de manier waar-
op ze getoond worden, Digitale opnamen kunnen, net als foto's (en dia's) worden afgedrukt.
Hierin zit dus geen verschil. De lichtbak kan vervangen worden door het computerscherm.
Hierbij zrjn dan wel veel mogelijkheden, zoals het tonen van een overzicht, het tonen van
een vergroting of een 'diashow'. En in plaats van de diaprojector kan de zogenaamde bea-
mer gebruikt worden, Hiervoor geldt wel dat de kwaliteit (lichtsterkte, kleurvastheid en re-
solutie) minder is dan die van een diaprojector, in ieder geval als de prijs in beschouwing
wordt genomen Beamers zijn namelijk erg kostbaar
Eén belangrijk nadeel wil ik niet onbelicht laten. Bij onze fotografie zie ik veel rechtop-
staande (portrait) afbeeldingen, ter-wijl een computerscherm en een beamer juist zijn afge-
stemd op liggende (landscape) afbeeldingen Het is niet onmogelijk om rechtopstaande
foto's af te beelden, maar dit zal wel minder groot moeten gebeuren om ze binnen het
landscape formaat te laten passen.

Apparatuur. Het laat zich raden dat de benodigde apparatuur tussen de twee bloedgroepen
totaal verschillend is. Voor een digitaal archief is een computer onmisbaar Het beschikken
over €en computer en hier redelrjk tot goed mee overweg kunnen is een belangrijke voor-
waarde Ook erg belangrijk is het bezit van een kwalitatief hoogwaardig computerscherm,

Belangriike eigenschappeh voor een digitale camel'a

Als we besluiten een digitale camera te kopen is het belangrijk om ons te realiseren dat niet
alleen de resolutie, het aantal pixels, bepalend is voor de kwaliteit Hieronder volgt een

flinke lijst van eigenschappen die van belang zijn Op al deze punten scooft de EOS 300d
goed tot uitstekend
Het is overigens niet mijn bedoeling om de Canon hier te gaan vergelijken met andere digi-
tale camera's Hierover is al veel verschenen in diverse bladen en op het internet, Wel houd
ik het fotograferen van orchideeën in het achterhoofd.

Resolutie en compressie. Zoals de kwaliteit van een traditionele film sterk afhangt van de

korrelgrootte, zo is de kwaliteit van een digitale opname sterk afhankelijk van de resolutie,
het aantal punten (pixels) waarmee het beeld wordt opgebouwd Met 6,3 megapixels heeft
de Canon voldoende resolutie in huis om foto's tot A3-formaat te kunnen vergroten Bij
sterkere vergrotingen beginnen de beeldpunten zichtbaar te worden. Er kunnen dus ook
mooie uitsneden gemaakt worden op normaal formaat
Keerzijde van een hoge resolutie is dat dit grote bestanden oplevert Hierom worden foto's
vaak gecomprimeerd De foto's worden dan opnieuw berekend, waarbij slimme afrondingen
worden gekozen, zodat er veel minder computeropslagcapaciteit nodig is, Deze compressie
gaat echter wel ten koste van de kwaliteit
Bij de Canon EOS 300d is zowel de resolutie als de mate van compressie in te stellen.
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Lenzen. De kwaliteit van veel fotowerk staat of valt met de kwaliteit van de gebruikte
lenzen, En dit is het meest essentiële kenmerk van de digitale spiegelreflex: de lenzen zijn
verwisse lbaar. Hierdoor kan de meest optimale lens gekozen worden, in ons geval veelal een

macrolens. Trap er niet in wanneer een camera wordt aangeboden met 'digitale' zoom. Dit
vergroot alleen de foto, maar voegt geen kwaliteit toe. Met de spiegelreflex kan (moet) ook
de zoeker worden gebruikt voor het scherpstellen en niet het schermpje op de achterkant. Dit
is de enige manier om zuiver scherp te kunnen stellen.

Kleurechtheid en kleurendiepte. Erg logisch dat kleurecht van belang is Bij advertenties
van veel digitale camera's echter wordt nogal eens vergeten deze factor van belang te ver-
melden... De kleurendiepte bepaalt het aantal kleurschakeringen dat de camera aankan.
Meestal is dit 24 bits, oftewel bijna 17 miljoen kleuren Ook factoren als verzadiging, wit-
balans en doortekening in licht- en schaduwpartijen zijn van belang
E,igcnluk noctc¡r wc ons rcaliscrc¡r dal wc ¡lcl ecl digitale canrera rrict allccrr een oamcr¿l

kopen, maar tegelijk ook de films! Hoewel een aantal parameters, zoals ISO waarde, nog in-
stelbaar is per foto, dienen we ons wel te realiseren dat de kwaliteit hiervan vastligt bij aan-
schaf.

ISO en ruis De ISO (ASA) 
")'/aârde 

van een beetje digitale camera kan worden ingesteld
Het bereik van de Canon ligt tussen de ISO 100 en 1600. Voor een hogere lichtgevoeligheid
moet echter wel een tol worden betaald: de kleurechtheid neemt af en ruis neemt toe Ruis is
een verschijnsel dat vergelijkbaar is met een grove korrel De kwaliteit van de Canon is goed
tot en met ISO 400. Daarboven neemtze af.

Automatisch versus handmatig. Niets nieuws voor ons, maar belangrijk blijft natuurlijk
datzaken als diafragma en sluitertijd handmatig zijn in te stellen Geen probleem voor de
EOS 300d

Afdruksnelheid Een 'detail' dat nogal eens over het hoofd wordt gezien is de tijd die het
kost vanaf het moment dat de ontspanknop wordt ingedrukt tot het nemen van de foto Bij
veel digitale camera's zit hier een veúraging op tot wel een halve seconde. Onwerkbaar voor
macrofotografie in het veld. De Canon heeft geen vertraging Wel dient drie seconden ge-

wacht te worden na het aanzetten van de camera

Meegelevelde software Hierboven hebben we gezien dat software een belangrijke rol
speelt in de hele werkwijze, zoals het bekijken en bewerken van foto's en het samenstellen
van een album. Hoewel software ook los van de camera is aan te schaffen, kan dit toch een

kostbare aangelegenheid worden en sluit de software vaak niet direct op de camera aan

Belangrrjke programma's die met de Canon worden meegeleverd zijn Adobe Photoshop
Elements, ACDSee en Photostitch Met het laatste programma kunnen 'aansluitende' opna-
men in een handomdraai '¡r'orden samengevoegd tot een panorama. Erg handig voor biotoop-
opnamen,
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Eigen ervaling Canon EOS 300d

Na al deze theoretische beschouwingen wordt het t¡d om eens naar de praktijk te kijken.

Qua grootte en habitus lijkt de Canon EOS 300d veel op zijn neeles uit de EOS 300-serie

Iets lichter, dezelfde greep en grotendeels dezelfde bediening Eerlijkheid gebiedt te zeggen

dat mijn gevoel dat ik hieronder probeer op te schrijven sterk gebaseerd is op de vergelijking
met mijn huidige camera, de Canon EOS 1000 fn met Sigma-lens 5,6/50 mm macro 1:1.

Een aantal voor- en nadelen zijn mrj opgevallen Om aan de positieve kant te beginnen:

Kwaliteit Zonder enige terughoudendheid kan ik zeggen dat ik dik tevreden ben met de

kwaliteit van de opnamen in vergelijking met een analoge camera De afdrukken zijn zeer

goed en de afbeeldingen op het scherm eveneens, mits gebruik wordt gemaakt van een

goede monitor.

Onmiddellijk resultaat. Het resultaat van de opname is onmiddellijk zichtbaar Is dus de

compositie niet fraai of zit het gele 'strootje' prominent op de achtergrond, dan kan dit
onmiddellijk met een nieuwe opname gecorrigeerd worden. Hetzelfde geldt natuurlijk voor
een onscherpe opname De teleurstelling van eenmaal thuis en dan mislukte foto's ophalen

is grotendeels verleden tijd Grotendeels, want het grondig beoordelen van de scherpte en

kleur van de opname is niet mogelijk in het veld. Daarvoor is het schermpje achterop te

klein en niet helder genoeg in fel zonlicht. Grondige controle vraagt veel tijd en blijft erg

moeilijk. Kort gezegd kun je wel beoordelen of een foto mislukt is, maar niet of hij gelukt is

Zelfs 's avonds in het hotel bleek het scherm van mijn laptop niet voldoende voor de finale
beoordeling, al was dit wel afdoende voor dejuiste scherpte.

ISO 400 Erg plezierig om zonder statief en zonder flitser te werken. Dit is al sne I mogelijk,
omdat de EOS 300d op de lichtgevoeligheidsstand ISO 400 nog prima resultaten aflevert.
Tijdens mijn reis heb ik alle orchideeënopnamen zonder flits genomen en uit de hand,

Opnamen die ik onder moeilijke omstandigheden heb gemaakt (regen en wind) met ISO 800

vielen soms wat tegen Met name bij lange sluitertijden en paars (donkere Serapias) vond ik
het resultaat te mager, Hier had ik moeten flitsen.

Macro: x 1.6! Met het formaat van het filmoppervlak (chip) is wat opmerkehjks aan de

hand. Zowel hoogte als breedte zijn namelijk 1 6 x kleiner dan dat van een 35mm film.
Hierdoor valt de buitenrand als het ware van de foto af, Hoewel de zoeker hierop is

aangepast bl¡ft het erg hinderljk bij groothoek opnamen Het effect is vergelijkbaar met een

toename van de brandspuntafstand met een factor 1,6 en om deze reden is het ook raadzaam

om de 18-55 mm lens aan te schaffen (standaard in de kit), ook al bezitje al een 28 mm lens

met Canon-vatting Deze 28 mm lens op de EOS 300d is namehjk te vergelijken met een 28

x 1.6 = 45 mm lens op een 'gewone' camera En 45 mm is niet meer echt als groothoek te

beschouwen. De 18-55 mm lens op de EOS 300d is te vergelijken met een 28-88 mm lens

op een gewone camefa
Maar ditzelfde effect is zeer gunstig voor tele- en macro-opnamen, De resolutie wordt name-

lijk niet bepaald door de grootte van de chip, maar door het aantal pixels, En dat is dik in
orde, De positieve consequentie is dat de vergrotingsmaatstaf niet l:l is, maar 16, terwrjl
afstand, belichting, etcetera onveranderd blijven
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Digitaal al'chiefl Eenmaal thuisgekomen bleken de digitale opnamen eenvoudig in te voeren
in het digitale archief, dit in tegenstelling tot dia's die hiervoor gescand en bewerkt moeten
worden, waarbij de kwaliteit duidel¡k achterblijft

Registratie Een ander heel groot voordeel is de automatische registratie van allerlei gege-
vens, zoals datum en tijd, fotonummer, ISO-waarde, sluiterlijd, diafragma, brandpuntaf-
stand, onder- of overbelichting en of de flits is gebruikt. Dit scheelt massa's tijd in het vetd,
waar dit niet meer opgeschreven hoeft te worden. Ook het inramen en nummeren van de
opnamen is gelukkig verleden trjd. Alleen de beschrijving van het onderwerp en de plaats
moet nog gebouren

Tlappetjes Een digitale opnam€ kost niets, dus waarom niet erg veel opnamen maken met
diverse varianten? Dif is een erg groot voorcleel, omdat met meer opnamen de kans
aanzienlijk groter wordt dat er een goede tussen zit De EOS 300d helpt hier nog extra bij,
want het is mogelijk om be lichtingstrappetjes in te stellen, bijvoorbeeld: -213 sfop (ev), 0 en
+2/3 stop Elke afdruk levert dan een andere belichting op Deze functie zit wellicht ook op
moderne analoge camera's, maar ik beschikte hier nog niet over

Lenzen De Canon lenzen met AF-vatting zryn herbruikbaar Toch wil ik hierb¡ een tweetal
kanttekeningen maken De eerste is dat de lenzen wel een andere karakteristrek krijgen door
de vergrotingsfactor 1 6 (zie boven). Soms fijn, soms niet Ten tweede is de herbruikbaar-
heid niet altijd een feit Zelf moest ik een nieuwe macrolens aanschaffen, omdat mrjn 7 jaar
oude macrolens toch niet helemaal verwisselbaar bleek Zowel Canon als Sigma
garanderen (en eventueel repareren) dit overigens wel voor lenzen van enkele jaren oud.
Nadat de pijn van de prijs vergeten was, bleek dit ook weer z'n voordeel te hebben Deze
Sigma EX2,8/50-lens (50 mm macro I : 1, f2.8) heeft namelijk een zeer goede beeldkwalite it
Mijn keuze voor Sigma is mede bepaald doordat Canon geen l:1 macrolenzen in het
programma heeft,
Soms kleven aan al deze voordelen ook onverwachte risico's. In optimale omstandigheden
bleek het namelijk mogelijk om opnamen te maken met f145. Dit levert een fraaie
scherptediepte op Helaas werd bij een aantal habitusopnamen de achtergrond hierdoor zo
scherp, dat de orchidee waar het om ging als het ware werd platgedrukt tegen de achtergrond
en slechts met veel correctiewerk achteraf op de computer er weer uit te halen viel.

Stiekem koesterde ik de hoop dat ik na aanschafvan deze digitale spiegelreflex de ene na de
andere fantastische foto zou opleveren. Helaas, dit bleek een illusie: nog altijd is de foto-
graaf de grootste beinvloeder van het uiteindelijke resultaat Behalve deze teleurstelling
heb ik nog enkele opmerkingen.

Laptop mee Het is natuurlijk leuk om te bedenken dat je kosten bespaart doordat je niet
telkens nieuwe films hoeft te kopen, omdat de geheugenkaarljes in de digitale camera
herbruikbaar zr1n. Wil je echter voldoende kaartjes meenemen voor een hele reis, dan gaaT
dit aardig in de papieren lopen. Alternatief is om een laptop mee te nemen, zodat iedere
avond de kaartjes leeg gehaald kunnen worden. Voor de veiligheid heb ik deze opnamen
ook nog op een CD gebrand Theoretisch kunnen ook al in het veld de mislukte opnamen
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worden gewist, maar in de praktijk komt daar niets van. Simpelweg omdat de tijd ontbreekt
en bovendien omdat dit zonder goed scherm niet te doen is Mijn er-varing is dat er per dag2
tot 4 gigabyte nodig is. En een extra accu.
Er bestaan ook mogelijkheden zoals de SmartDisk FlashTrax (€ 400) Dit handzame

apparaat, dat zo groot is als een CD en enkele centimeters dik, kan de kaartjes leeglezen,

zelf 20 Gb opslaan en heeft een redelijk scherm (3.5") om de foto's te beoordelen. Wellicht
een alternatiefvoor het meenemen van een laptop.

Velscherping. Met de standaardinstellingen van de camera bl¡kt dat zo goed als iedere foto
achteraf op de computer iets scherper en iets helderder gemaakt moet worden. Dit kan ook
standaard op de camera worden ingesteld, maar vooralsnog heb ik besloten om de

standaardinstellingen te handhaven. Bovengenoemde correcties geven namelijk niet in alle
gevallen het beste resultaat wanneer dit automatisch gebeurt

Stroomverbruik. Met de EOS 300d wordt een oplaadbare accubatterij en oplader bijge-
leverd. Tijdens testopnamen was ik er al achter gekomen dat deze accu al na zo'n 200 opna-

men (waarvan 50% geflitst) leeg was. Dit deed mij besluiten om een extra accu aan te schaf-

fen en de oplader op reis mee te nemen. Wat een verstandige beslissing bleek, want op een

dag met 650 opnamen, waarbij ik de flits niet heb gebruikt en vrijwel alles handmatig heb
scherpgesteld, heb ik mijn tweede accu voor de helft moeten aanspreken

Voorkeursinstellin gen

Tot slot nog een overzicht van de instellingen die ik nu, na mijn ervaringen, bij voorkeur ge-

bruik voor macro-opnamen. Deze heb ik bepaald door de instellingen te bekijken van alle
foto's, wat immers heel gemakkelijk gaat, en hieruit bleek dat de foto's die geslaagd waren
bijna allemaal ongeveer dezelfde instelling hadden:
ISO 400, l/3 stop onderbelichting, f120, en de sluitertijd bij voorkeur l/100 of korter. Indien
langer dan l/50 heb ik concessies gedaan aan het diafragma
Overige instellingen: altijd maximale jpg-kwaliteit (6 3 megapixels, weinig compressie);

automatische witbalans; standaard (parameter l) compensatie voor contrast, verscherping,
v er zadiging en kleudoon.
Sinds ik deze instellingen gebruik is het slagingspercentage inderdaad toegenomen Wellicht
verdienen de laatste vier nog aanpassingen, maar hier heb ik nog niet mee geëxperimen-
teerd.
Voor panoramaopnamen moet men er op letten de belichting handmatig in te stellen op het

lichtste punt Na elke opname wordt immers de camerapositie ten opzichte van de zon

veranderd, waardoor een automatische belichting telkens opnieuw een gemiddelde waarde

neemt, Hierdoor zijn de foto's niet meer aan elkaar te plakken.

Kosten

Canon adverteerde met 'de eerste betaalbare digitale spiegelreflex' Maar wat is betaalbaar?
En welke kosten komen er nog meer b¡ k¡ken? Hieronder heb ik een overzicht gezet van de

prijzen die indicatief zijn voor Nederland (stand: juni 2004). Let wel op dat deze prijzen
sterk variëren. Raadpleeg ook zeker het internet, maar let wel op de geboden service Zelf
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heb ik de Amerikaanse versie gekocht, de Canon EOS digital Rebel. Dit is exact dezelfde
camera, alleen handleiding in Engels en een US-stekker Voor een paar euro is dit euvel te
verhelpen,

Canon EOS 300d body
+ 18-55 mm lens
Sigma EX 2,8/50 mm Macro
Geheugenkaarten,4 Gb
Extra accu

Totaal
t
3

b
t

la¡Írtrtt,alîù-

€ 900
€ 350
€ 560
c90
c1900

Hiervan af gaat natuurl¡k de pr¡s van dia's.
Kosten (inclusief raampjes): € 0.25 per stuk.
Dit betekent datje na ongeveer 3 à 4jaar uit
de kosten bent, uiteraard afhankelijk van het
aantal opnamen per jaar. Hierbij zijn we er-
van uitgegaan dat het om een extra aanschaf
gaat Reken je de restwaarde van je huidige
camera mee of vergelijk 1e deze aanschaf
met de aanschafvan een nieuwe analoge ca-
mera, dan speelje eenjaar eerder quitte.
Let er wel op dat ik er hierbij vanuit gegaan

ben dat je over een computer en een goed
scherm beschikt Liefst ook een laptop. Het
alternatief voor een laptop is zoiets als de
FlashTrax (zie boven), die zowel de laptop
als de extra geheugenkaarten veruangt.

Conclusie

Ik ben zelf heel enthousiast over de Canon EOS 300d en door de vele voordelen is de
gemiddelde kwaliteit van mijn foto's duidelijk toegenomen.
De belangrijkste voordelen op een rijtje zijn dat de opnamen een goede invoer vormen voor
het digitale archief, de hoge ISO waarde, snelle controle van de opname en de mogelijkheid
om zo goed als onbeperkt foto's te schieten. De grote voordelen van een digitaal archiefzijn
de bewerkings-, indexerings- en verspreidingsmogelijkheden van de digitale foto's.
Toch zijn er ook redenen om de aanschaf van een digitale spiegelreflex nog uit te stellen.
Binnen afzienbare tijd zullen de prijzen wat zakken en ziJn er wellicht nog hogere ISO
waarden beschikbaar. En ervaring met en het bezilvan een computer zijnnaar mrjn mening
een must
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SOORTEN VAN DE HABITATRICHTLIJN
Europese Natuul in Nederland

Hans DEKKER

Samenvatting

Bespreking van een recente boekuitgave, waarin de 35 planten- en diersoorten aan de orde
komen die ingevolge de Europese Habitatrichttijn binnen Nederland speciale bescherming
verdienen. Hieronder is één orchideeënsoort: Liparis loeselíi.

Summary
Review of a recent book publication describing the 35 plant and animal species, that as a
consequence of the EU Habitat Directive deserve special protection in the Netherlands
These include one orchid species: Liparis loeselii.

Zusammenfassung

Rezension einer neulich erschienenen Ausgabe, in der die 35 Pflanzen- und Tierarlen
behandelt werden, die auf Grund der europäischen Habitatrichtlinien in den Niederlanden
besonderen Schutz verdienen. Darunter gibt es eine Orchideenarl: Liparis loeselii.

Na de Vogelwet uit I9l2 en de Natuurbeschermingswet uit 1967 is sinds 1998 de Flora- en
Faunawet van kracht, Deze wetten spelen alleen een rol op nationaal niveau, In Europees
verband is sinds 1992 de Europese Habitatrichtlijn van kracht. Deze richtlijn richt zich
vooral op het afdoende beschermen van kwetsbare en zeldzame natuurgebieden, mede mid-
dels het creëren van een netwerk van uitzonderlijke natuurgebieden Dit netwerk heet Natura
2000.
Natuurgebieden openbaren zich aan ons onder andere door het voorkomen van tientallen of
meer kwetsbare planten- en drersoorten De meeste sooften zijn door het aanwijzen van
Speciale Beschermingszones in het kader van de richtlijn afdoende beschermd. Enkele soor-
ten hebben echter extra aandacht nodig, In totaal gaat het om ruim 700 prioritaire sooften,
waarvan er in Nederland 35 voorkomen, Voor deze soorten is het dringend noodzakelijk
gebieden aan te wijzen waar de soort afdoende kan worden beschermd In het boek Soorten
van de Habitatrichtlijn, het tweede deel in de reeks Europese Natuur in Nederland, komen
alle 35 soorten aan bod. Daaronder is één orchideeënsoort: Liparis loeselií.
Voor deze soort heeft Nederland de verplichting om voor effectieve bescherming te zorgen.
Inderdaad zou je kunnen zeggen dat in Nederland het zwaartepunt van de verspreiding in
Europa ligt. In de meeste ons omringende landen zijn vindplaatsen schaars tot zelfs uiter-
male zeldzaam en sterk bedreigd. In Nederland is de Groenknolorchis te vinden van Schier-
monnikoog, via de Eemshaven, Friesland, Noordwest-Overijssel, de Vechtstreek, Hollands
midden tot in Zeeland Ten westen van deze strook rs Liparis nog te vinden in enkele duin-
gebieden, zoals op Texel. Ten oosten hiervan rs de soort uitgestorven. Volgens het boek is
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Lipøris vooral gebaat bij vermindering van watervervuiling, herstel van de waterhuishou-
ding (kwel! ) en het tegengaan van dichtgroeien van de groeiplaats (maaien).

Hoewel de soort in Nederland dus nog wel op relatief veel plaatsen te vinden is, is een

vinger aan de pols noodzakelijk
Voor het overige geeft het goed geïllustreerde boek een overzicht van de andere soorten
Daarbij gaat het hoofdzakelijk om vlinders, vissen en zoogdieren De andere planten zijn:
Tonghaarmuts, Geel schorpioenmos, Kruipend moerasscherm en Drijvende waterweegbree
Na een algemene inleiding over de richtlijn en zijn geschiedenis, worden alle soorten over
twee pagina's gepresenteerd. De hoofdstukken zijn opgedeeld in kenmerken, ecologie, ver-
spreiding en bescherming Verder is een literatuuroverzicht, een kaart en een korte samen-
vatting per soort opgenomen Een uitgebreide literatuurlijst en een index ronden het boek af.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de bescherming van de natuur in ons land is het boek
een aanwinst. Dat het slechts om één orchidee gaat is bijzaak Overigens verschijnt later dit
jaar het deel over de gebieden van de Habitat-richtlijn. Ook dit deel is voor lezers van
Eurorchis interessant.

Soorten van de Habitatrichüijn door J.A.M. Janssen en J.H.J. Schaminëe. KNNV-Uilgeverij,
Utrecht. Het boek ís 120 pagina's dik en uilgevoerd mel een hard ka"ft en infull colour.
ISBN: 90 5011 167 X. Prijs: € 24,95
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