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EEN OVERZTCHT VAN HET VOORKOMEN VAN ORCHIS
SPITZELII IN DE ZUIDOOSTELIJI(E VERCORS

Jan vnn der STRAATEN

Samenvatting
Een onderzoek naar het voorkomen van Orchís spítzelíi is in de jaren 2000-2004 uitgevoerd
in het zuidoostelijk deel van de Vercors. We hebben alle in aanmerking komende plekken
bezocht door in de eerste twee weken vanjuni meer dan 1000 km bergpaden afte lopen en
alle van belang zijnde steile hellingen in deze streek te beklimmen Ook noteerden we welke
sooden in een straal van twee meter rond de planten voorkwamen Daarnaast werd infor-
matie verzameld over de oriëntatie van de helling, de hoogte en de mate van blootstelling
aan de zon.
Er werden drie sooúen habitat onderscheiden: 1. Bosranden. 2 Open bossen 3 Steile hel-
lingen met weinig begroeiing De twee laatste typen bleken de belangrijkste
B¡ het verkennen van de streek vonden we 75 groeiplaatsen van Orchis spitzelii, een
aanzienlijk hoger aantal dan vermeld wordt in andere publicaties. De soort schijnt kenrner-
kend te zijn voor pioniersituaties. Pinus sylvestris en Junipents communis zijn de meest
voorkomende boomsoorten rond bloeiende O. spitzelií. Andere overheersende planten zijn
Globularia nudicaulis, Gentiana lutea en Gentiana angustfolia Arctostaphylos uva-ursi
komt vooral voor waar O. spitzelii op steile hellingen groeit
Alle plaatsen waar we O. spitzelii vonden worden gekenmerkt door bodems die uit de

Hauterivien-Berriasien periode stammen

Summary
An investigation of the occurrence of Orchís spitzelii has been carried out in the South-
eastern Vercors during the years 2000-2004 We visited all potential locations by walking
more than 1000 km of mountain paths and climbing all relevant steep slopes in this region in
the fìrst two weeks of June. We recorded also the species that could be recognised in a circle
of 4 meter around the growing plants Additionally, information has been collected on the
inclination ofthe slopes, the altitude and the level of sun exposure,
Three types ofhabitats could be recognised: l. The fringes ofthe forests.2. Inside open
forests. 3, Steep slopes with a low level of vegetation. The last two types proved to be the
most relevant ones
By exploring the region, we found 75 locations of Orchis spitzelii, which is a substantially
higher number than those given in other publications The species seems to be characteristic
for pioneering situations. Pinus sylvestris and Juníperus communis are the dominant trees
around flowering O. spitzelíi. Other dominant plants are Globularia nudicaulis, Gentiana
lutea, and Gentiana angustiþlia Arctostaphylos uva-ursi is in particular dominant when O.

spitzelii gror¡r's on steep slopes
All locations where we found O. spitzelii are characterised by soils of the Hauterivien-
Berriasien period.
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Zusammenfassung
Eine Untersuchung nach dem Vorkommen von Orchis spitzelii wurde in den Jahren 2000-
2004 im südöstlichen Teil des Vercors ausgeführt Alle in Betracht kommenden Stellen
wurden in den ersten beiden Juniwochen besucht, wobei mehr als 1000 km auf Bergwegen
zurückgelegt wurden und alle wichtig erscheinenden Hänge begangen wurden Wir notier-
ten, welche Arten im Umkreis von 2 m rund um die Pflanzen vorkamen Auch wurden
Informationen über die Hanglage, Höhe und Sonneneinstrahlung gesammelt
Es wurden drei Arten von Habitat unterschieden: l. lValdränder. 2. Offene W¿ilder. 3. Steil-
hänge mit wenig Bewuchs Die beiden letzten Habitats waren die wichtigsten.
Bei der Erkundung der Gegend fanden wir 75 Wuchsorte von Orchis spitzelii, eine beträcht-
lich hohere Zahl als in anderen Veröffentlichungen erwähnt wird. Die Art scheint charak-
teristisch für Pioniervegetationen zu sein Pinus sylvestris und Juniperus communis sind die
am meisten vorkommenden Baumarten rund um blühende O. spitzelii Andere dominierende
Arlen sind Globularia nudicaulis, Gentiana lutea und Gentiana angrstiþlia Arctostaphylos
uva-ursi kommt vor allem dort vor, wo O. spitzelii an Steilhängen wächst
Alle Wuchsorte von O. spitzelii werden von Böden aus der Hauterivien-Berriasien-Periode
gekennzeichnet

1. Inleiding

Reeds eerder hebben wij in Eurorchis een artikel gepubliceerd over de resultaten van ons

onderzoek in 2000 en 2001 naar het voorkomen van Orchis spitzelii in de Zuidoostelijke
Vercors (Van der Straaten, Laarhoven en Van Kruijsbergen, 2002) In de jaren 2002 t/m
2004 hebben wij gepoogd nieuwe vindplaatsen in de Vercors op te sporen Bovendien
hebben wij van anderen opgave van voor ons nieuwe vindplaatsen gekregen Deze gegevens
hebben wij ontvangen van Frank Verhart, Max Verhart en Frans Kapteijns Aan ons eigen
onderzoek deden mee: Marijke Verhagen, Kees Laarhoven en Willem van Kruijsbergen.
Wij hebben de indruk dat wij op dit moment de meeste groeiplaatsen in de Zuidoostelijke
Vercors hebben kunnen traceren Wij hebben in de jaren 2002 tlm 2004 alle in aanmerking
komende locaties in het desbetreffende gebied bezocht. In de eerste helft van juni zrjn wij
steeds onderweg geweest om nieuwe vindplaatsen te kunnen vaststellen. Van de nieuwe
vindplaatsen hebben wij ook steeds, net als in 2000 en 2001, de plantensoorten genoteerd
die in een straal van twee meter rondom de O. spitzelii planten groeiden Daarnaast is ook de

oriëntatie van de helling, de mate van bezonning en de hoogte genoteerd. In totaal hebben
ì¡r'e ongev€er 1000 km bergpad afgelopen; bovendien zijn we op daarvoor in aanmerking
komende plaatsen ook van paden afgeweken. Uiteindelijk hebben we 75 groeiplaatsen
kunnen vaststellenl

2. Resultaten vân het onderzoek

In ons eerste artikel hebben we een kaart opgenomen met alle ons bekende groeiplaatsen
Bij dit overzichtsartikel hebben we voor een andere aanpak gekozen Het intekenen van 75

' Omdat niet van alle vindplaatsen alle gegevens beschikbaar zijn, is in de tabellen het aantal vermelde
vindplaatsen niet steeds gelijk aan totale aantal van 75
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groeiplaatsen op een kaart leek ons weinig nieuw inzicht te verschaffen Omdat we zoveel
gegevens hebben verzameld, l¡kt het mogelijk een redelijk betrouwbare kaart met dicht-
heden per vierkante kilometer te maken We hebben daaftoe over de topografische kaart I :

50 000 een kilometerraster getekend. De bovenkant van het getekende raster loopt op de
kaart van oost naar west precies over de Col de l'Arzelier, gemeente Château-Bernard De
Noord-Zuid lopende oostkant van het raster loopt precies door Ponsonnanche in de gerneen-
te St Paul-lès-Monestier. Aan de hand van deze gegevens kan ieder gemakkelijk bepalen
wat precies de grenzen zijn van een bepaald kilometerhok
De resultaten zijn ingetekend op Figuur I (pagina 8 en 9) Hierop is ook globaal aangegeven
waar bepaalde dorpen liggen, zodat men zich een idee kan vormen van de plaatsen waar lage
en hoge dichtheden voorkomen
Op de kaart springen drie concentraties van hokken met hoge dichtheden onmiddellijk in het
oog, Van Noord naar Zuid gaat het daarbij om het gebied ten noorden van de Col des Deux;
dan volgt een gebied met een sterke concentratie van planten rondom de Col de I'Allimas;
tenslotte ligt in het zuiden een rijke groeiplaats op de westhelling van de Goutaroux bij
Trésanne. lVeliswaar gaat het in het laatste geval orn slechts één hok, maar het is wel de
rijkste groeiplaats van het gebied met ongeveer 500 bloeiende planten In totaal hebben we
ongeveer 1300 bloeiende planten gevonden In de literatuur wordt vaak de orngeving van de
Mont Aiguille als belangrijkste vindplaats genoemd In ons kaartbeeld is hiervan niet veel
terug te vinden.

3. Globale bespleking van de resultaten

In ons vorige artikel hebben we drie soorten vindplaatsen kunnen onderscheiden: 1 De
hooggelegen steile hellingen met weinig begroeiing; 2 De rand van het bos; 3 Het bos zelf,
We konden met behulp van de g€gevens uit 2000 en 2001 geen uitspraak doen over de mate
waarin het ene type vindplaats belangrijker was dan het andere De kaart geeft hierover meer
informatie.
In de eerste plaats wordt duidel¡k dat de vindplaatsen die in de literatuur tot op heden steeds
worden genoemd, zoals de Col de Menée en de Col de I'Allimas, in het verspreidings-
patroon nauwelijks van belang zijn Het kenmerk van deze vindplaatsen is dat ze gemakke-
l¡k via een geasfalteerde weg voor auto's bereikbaar zijn.Maar de belangrijke vindplaatsen
figgen elders.
De vindplaatsen ten noorden van de Col des Deux hebben vooral betrekking op groei-
plaatsen aan de rand van het bos. Er lopen vanafde Col des Deux paden in de richting van
de Château Vert, Saint Andéol en de Pas de Berrièves Deze paden zijn voor een groot deel
ingesneden in de helling Dat betekent dat aan de bergzijde een soort talud is, waar de
begroeiing met planten relatief laag is. De bloeiende planten staan voornamelijk op deze
taluds.
De concentratie van vindplaatsen rondom de Col de I'Allimas heeft deels betrekking op
groeiplaatsen oostelijk van de pas, Ze groeien daar in het bos of aan de rand daarvan De
rijkste groeiplaats ligt hier niet langs de weg over de Col de I'Allimas, maar in het dalletje
tussen Chauplane en de Sommet Longue. Het grootste deel van de planten groeit echter ten
westen van de Col de I'Allimas Er loopt vanaf de pas een voetpad naar het westen. Dat
komt uiteindelijk uit b¡ het pad dat vanaf de Pas des Bachassons naar het oosten afdaalt
Langs dit pad en verderop boven in de hellingen staan honderden bloeiende planten. Deze
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hellingen hebben nauwelijks begroeiing, Vaak staan de planten direct in het kale substraat
De derde belangrijke groeiplaats is de westhelling van de Goutaroux boven Trésanne Hier
staan ongeveer 500 bloeiende planten in een bos van Grove dennen. De dennen zijn in
slechte conditie. Een aantal winters achter elkaar is hier veel sneeuw gevallen Veel takken
van de dennen zijn toen door het gewicht van de sneeuw afgebroken Het gevolg is dat de

bosbodem vol ligt met afgebroken takken De begroeiing is schaars, want weinig planten-
soorlen kunnen in die toestand goed tot ontwikkeling komen
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de drie hierboven vermelde
typen groeiplaatsen voor de soort alle drie belangrijk zijn, met dien verstande dat het
verwaarloosde bos en de kale hooggelegen hellingen de grootste populaties herbergen Dat
zijn de plaatsen met de grootste dynamiek. Het belang hiervan hebben wij in het vorige
artikel nader toegelicht.
In Tabel 2 is aangegeven hoe vaak bepaalde plantensoorten in een straal van twee meter
rondom de bloeiende planten voorkomen Uit deze tabel blijkt heel duidelijk het voedsel-
arme karakter van de groeiplaatsen De boom die het meest in de omgeving van O. spitzelíi
voorkomt is de Grove den, gevolgd door de Jeneverbes Deze komen vooral voor op voed-
selarme zuidhellingen Bomen die de voorkeur geven aan voedselrijkere en meer continen-
taal beïnvloede omstandigheden zoals de Beuk, de Fijnspar en de Esdoorn komen slechts
heel weinig voor in de omgeving van O. spítzelii. Globularia nudicaulis, Gentiana lutea en

Gentiana angtstfolia, die het meest rondom O. spitzelíi voorkomen, zijn in de omgeving
van Gresse planten die bij voorkeur groeien op humusarme hellingen met een lage bedek-
king van planten. Met name Gentiana angtstifolia groeit hier vaak op het kale substraat
Tenslotte is er dan nog Arctostaphylos uva-ursi, die in publicaties vaak genoemd wordt als
de belangrijkste begeleidende soort van O. spitzelii Ook deze sooft past in het bovenstaande
rijtje van begeleidende planten De Berendruif geeft de voorkeur aan kale rotsige hellingen
met weinig andere begroeiing; de planten liggen vaak als een tapijt over de rotsen

Tabel 2
Het aantal keren dat een bepaalde plantensoort gevonden werd in een straal van twee meter
rond bloeiende Orchis spitzelii
The frequency of plant species which has been found within a circle of 4 meter diameter
around fl oweri ng Orchis spi tze lii

Pinus sylvestris
Hieracium sp

Polygala sp

Gentiøna angustíþlía
Ar c to s taphy I o s uv a -ur s t

Globularia nudicaulis
Gentiana lutea
Juniperus communis
Cytisus sessilifolíus
Pícea abies
Coronilla vaginalis
Viburnum lantana

4l
3l
25

24
23

l8
t7
l6
l5
l3
l0
9

Fagus sylvatica 7
Carexflacca 6

Polygala cølcarea 5

Dactylorhiza ntaculata strbsp fuchsii 5

Euphorbia amygdaloides 4
Pinus nigra 4
Acer campestre 3

Antþllis nrontana 3

Anthyllis vulneraria 3

Cephalanthera longifolia 3

Coronilla minima 3

Dactylorhiza santbucína 3
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Erysimum ochroleucum
Euphorbia cyparissias
Thymus serpyllum
Aster bellidiastrum
Cypripedium calceolus
Globularia cordiþlia
Laserpitíum gallicum
Laserpitium siler
Leucanthemum adustum
Linum suffrutícosum
Listera ovata
Lotus corniculatus
Meum athamanticum
Orchis simia
Peucedanunr sp

Primula veris
Taraxacum fficinale
Amelanchier ovalis
Antherícum liliago
Anthoxanthum sp.
B uphth almum s ali cifoli um
Buxus sempertirens
Campanula sp

Cerastium alvense
Convallaria majalis
Cotone øster tomentosum
Epipactis atrorubens
Euphorbia sp

Frøgaria vesca

Oosthelling
Zuidoosthelling
Zuidhelling
Zuidwesthelling

Fraxinus excelsior
Gymnadenia conopsea
He li anthemum øpenninum
He Ii anlh e mum n umm ul a rium
Helleborus foetidus
Hieracium pillosum
Hippocrepis comosa
Larix decidua
Lonicera sp

Lotus maritimus
Melittis melissophyllum
Neottia nidus-avis
Ophrys araneola
Orchís mascula
Orchis purpurea
Orobanche gracilis
Phyteumø spicatum
Pimpinella major
Plantago media
Platanthera biþlia
Potentilla rupestris
Rhin an thus al e c tor o I o phus
Rhinanthus sp

Søxifraga granulata
Sorbus aucuparia
Triþlíum montanum
Vaccinium vitis-idaea
Verbascum sp

Vicia sp

Westhelling
Noordwesthelling
Noordhelling
Noordoosthelling

I
1

1

1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

1

J

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

I
I
I
I
I
1

1

I
I
I
1

I

De begeleidende soorten van O. spitzeli¿ maken duidel¡k hoe belangrijk de steile, nauwe-

lijks begroeide hellingen voor deze soort zijn, zoals reeds uit Figuur I gebleken is. Boven-
dien liggen die hellingen bijna allemaal min of meer op het zuiden georiënteerd, zoals uit
Tabel 3 blijkt Meer dan 90 o/o van de vindplaatsen ligt tussen 1200 en 1600 meter, zoals uit
Tabel4 blijkt

Tabel 3
Ligging van de groeiplaatsen van Orchis spitzelii
Inclination ofthe locations of Orchis spitzelii

l9
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I

1l
,7

26
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Tabel 4

Hoogteligging van de groeiplaatsen van Orchis spitzelit
Altitude of locations of Orchis spitzelií

I 100- 1200

t20l-1300
130 l- 1400

2

l6
21

l40l-1500
l50l-1600
>1600

l3
t7
4

Hoewel het merendeel van de groeiplaatsen in de zon of in de halfschaduw ligt, zoals uit
Tabel 5 blijkt, ligt toch ongeveer 20o/o in de volle schaduw Het gaat daarbij vooral om
populaties van geringe omvang die in een gesloten bos op een steile, nauwelijks begroeide
helling liggcn,

Tabel 5

Mate van zon op groeiplaatsen van Orchis spitzelii
Degree of sun on locations of Orchis spitzelíi

0
)/q

Yz

%

I

l3
-t

3l
I
22

4. Dynamiek en Orcltis spitzelii

Zoals uit het voorgaande bl¡kt, speelt een hoge mate van dynamiek een belangrijke rol In
zekere zin zou men O. spitzelii als een pioniersoort kunnen beschouwen. Op de rijke groei-
plaatsen op de steile hellingen groeien ze yaak op het kale substraat, 'waardoor de planten
regelmatig het hoofd moeten bieden aan kleine steentjes en humusmateriaal dat langs de
hellingen naar beneden rolt Maarjuist daar staan de planten er fors bij en zijn de aantallen
per groeiplaats hoog
Frans Kapteijns gaf ons een groeiplaats door in de omgeving van Autrans Hij had daar in
het begin van de jaren negentig een groeiplaats gevonden met ongeveer 300 bloeiende
planten. Deze locatie was door hem exact ingetekend op een kopie van de topografische
kaart Het kostte ons daardoor weinig moeite om de locatie terug te vinden
Het ging hier om een zuidwesthelling op ongeveer 1300 meter hoogte, waar de bomen
waren gekapt voordat Frans Kapteijns de plek bezocht, Inmiddels waren er op die kapvlakte
planten gaan groeien, Met name Juniperus conununis was erg dominant. Er groeide veel
gras tussen de jeneverbesstruiken, terwijl er ook allerlei andere planten in bloei stonden De
bodem was niet meer kaal. Ondanks intensief zoeken was er geen enkele Orchis spitzelií
meer te vinden Het kappen van de bomen had destijds een aantrekkelijke open bodem
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gecreëerd voor O. spitzelii, maar toen de plek meer en meer begroeid raakte, werd de locatie
onaantrekkelijk en verdween de soort.
Een min of meer vergelijkbare situatie konden we constateren boven Chauplane. Hier ligt
een rijke groeiplaats in een open bos van Grove den. Het gaat hier orn een gebied van 600 ha
waar pinken worden geweid De laatste jaren heeft men het aantal dieren verhoogd tot 500
en is het grondgebruik geïntensiveerd. Men heeft bijvoorbeeld de afgevallen takken onder
de Grove dennen verwijderd en op hopen gezet. Het gras kreeg daardoor meer mogelijk-
heden en de begroeiing op de bodem met planten nam toe Twee jaar nadeze werkzaam-
heden stonden er nauwelijks meer O. spitzelii
Een aantal groeiplaatsen hebben wij in verschillende jaren geteld Daarbrj viel het op dat het
aantal bloeiende exemplaren nauwelijks fluctueerde, In de periode van onderzoek was het
weer in het voorjaar zeer verschillend. Er waren winters met veel sneeuw en lage tempera-
turen in het voorjaar In die jaren kwamen de eerste planten op dezelfde data in bloei als in
jaren met weinig sneeuw en hoge temperaturen in het voorjaar. In 2003 was het voorjaar erg
droog. Het aantal bloeiende planten van veel orchideeënsooften was uitzonderlijk laag, maar
b¡ O. spitzelii was hiervan niets te merken Wellicht dat het pionierskarakter vanO. spitzelii
de planten relatief ongevoelig maakt voor droogte en lage temperaturen

5. Nader onderzoek

Het veelvuldig voorkomen van Grove den in de omgeving ,tan O. spitzelii dient eerder
gezien te worden als een exponent van voedselarmoede dan van droogte De bodem waarop
O. spitzelii groeit, is b¡na altryd leemachtig en goed doorlatend. Het vochtgehalte is relatief
hoog.
Wij hebben gezocht naar factoren ten aanzien van de grondsoort die een goede verklaring
voor het voorkomen vanO. spitzelii zouden kunnen zijn. Een blik op de geologische kaart
geeft aanknopingspunten Een geschikte kaart van de Vercors kan men raadplegen op
http://www,geol-alp com/h_vercors/vercors_schemas/carte_vercors_250_coul gif. Nadere
bestudering van deze kaart maakt duidel¡k dat alle groeiplaatsen in het Hauterivien-
Berriasien liggen Deze afzettingen liggen als een gordel om het oosten en het zuiden van
het massief van de Vercors. Ook de nieuwe vindplaatsen in het departement van de Drôme,
in de Vallée de Combeau, houden zich precies aan deze afzettingen Het is te ove rwegen om
elders in de Vercors naar nieuwe vindplaatsen te zoeken en zich daarbij te concentreren op
deze afzeütngen
Het Office National des Forêts, dat is het Franse Staatsbosbeheer, heeft met veel belang-
stelling de Franse versie van het vorige afiikel over Orchis spitzelü dat in Eurorchis is gepu-
bliceerd, op mijn website gelezen. Zij kenden enkele groeiplaatsen, maar wisten niet dat
deze soort zo algemeen voorkwam in de oostelijke Vercors. Naar aanleiding daarvan hebben
ze in mei met mij overlegd over hun plannen om juist de moeihjk bereikbare potentiële
groeiplaatsen in dit gebied te bezoeken Zij hebben een stagiaire aangetrokken om deze
gebieden eind mei/begin juni te inventariseren AIs hun rapporl gereed is, krijg ik hierover
bericht
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ORCHIDEEËNVONDSTEN OP RHODOS

Jos LAMMERS

Samenvafting
In dit artikel worden de vondsten beschreven van een 34-tal orchideeënsooften op Rhodos,
die de auteur en zijn vrouw vonden bij hun zoektochten gedurende de laatste twee weken
van april 2004.De vondsten zijn geregistreerd naar kilometerhok (MGRS raster) en aantal
Tevens worden specifieke problemen besproken met het determineren van species in met
name de Ophrys heldreichii en Ophrys holoserica groepen

Summary
This article describes the finds of34 species ofnative orchids ofRhodes during a visit in the
last two weeks of April 2004 by the author and his wife The finds have been registered in
the MGRS grid together with number estimates Specific problems are discussed in the
determination of species inthe Ophrys heldreichii and Ophrys holoserica groups,

Zusammenfassung
Die Funddaten von 34 Orchideenarten auf Rhodos werden beschrieben Der Verfasser und
seine Frau haben die Insel in den beiden letzten Aprilwochen 2004 besucht Die Funde
werden mit MGRS-Koordinaten im I km-Raster aufgelistet Auch werden spezifische
Probleme beim Bestimmen von Aften in den Ophrys heldreichii- und Ophrys holoserica-
Komplexen erörteft

Inleiding

Met mijn echtgenote bezocht ik Rhodos in de laatste twee weken van april 2004 om de oude
cultuur-elementen te zien en op speurtocht te gaan naar de orchideeënrijkdom van dit
oostelijke Middellandse Zee eiland Vanuit onze basis, Villa Sofia, gelegen aan de voet van
een heuvel in het landinwaartse deel van Ialyssos, hebben we tochten ondernomen naar veel-
belovende gebieden op het eiland.
Bij de speurtochten hebben we dankbaar gebruik gemaakt van een hjst met persoonlijke
waarnemingen van Schot (1996) en hebben we een groot aantal van de kilometerhokken
bezocht waarover hij gerapporleerd had Daarnaast is gebruik gemaakt van de artikelen van
Schot (1997) en Dekker (2003) in Eurorchis. Deze artikelen waren des te meer waardevol,
omdat ze een goed hulpmiddel bleken te zijn bij de determinatie van "moeilijke"
Ophryssoorten. Voor het determineren heb ik mij verder moeten behelpen met een drietal
"eenvoudige" orchideeënflora's (Delforge en Tyteca, 1984, Alibertis, C & ,A,, 1989 en
Georgiades, 1998)
Thuis heb ik nog een aantal dia's nader bekeken en met afbeeldingen van Landwehr (1977)
en Kreutz (2002) vergeleken. Tenslotte heb ik de vondsten in een digitaal bestand vast-
gelegd
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De lokale omstandigheden

Ondanks de relatief late periode van ons bezoek (eerdere bezoeken vonden plaats de eerste

weken van april of zelfs eind maart), werd een groot aantal bloeiende orchideeën aange-

troffen Het leuke was, dat we de eerste dag al, vlak naast ons appartement, een aantal soor-

ten vonden, waaronder een voor mij nieuwe, namelijk Ophrys rhodía.Dit was een van de

weinige soorten waarvoor de orchideeënflora van Cyprus (Georgiades, 1998) uitkomst
bracht. Daarnaast werd een aantal orchideeën in knop aangetroffen Ik vermoedde dat het of
Orchis sancta of Orchis fragr(f,ns zot moeten zijn. Deze zelfde orchideeën in knop zouden

we op heel veel plaatsen en in behoorlijke dichtheden op het eiland aantreffen Pas op het

laatst werden, met name in het zuiden, bloeiende exemplaren van beide soorten

aangetroffen. Het was voor mij niet te zien ofer uit een knop sancta offragrans zoLt moeten

ontspruiten.
Daarnaast was het erg opvallend dat een aantal soorten die door Schot (1996) vaak werden

aangetroffen door ons slechts incidenteel ofzelfs in het geheel niet werden gevonden, terwijl
we toch veel dezelfde kilometerhokken bekeken hebben Zo hebben we geen enkele

Serapias vonTerace(r stslssp orientalis gevonden, geen Orchis lactea, geen O. ítalica en

slechts enkele exemplaren van O. papilionacea en O. ntorio subsp picta Ook in de Ophry*
groep waren er grote verschillen, zoals bonúyliflora (twee keer gevonden) en regis-

ferdinandii (éénmaal). Een verklaring voor de grote verschillen zou kunnen zijn dai, volgens
een ouder Duits floristenechtpaar, de winter erg droog moet zijn geweest Ook de geiten, die

we vaak zagen of waarvan de vele keutels getuigden, moeten debet geweest zijn aan het

soms geringe aantal of zelfs geheel ontbreken van orchideeën op plaatsen waar Schot wel
vondsten heeft gedaan Een theorie zou kunnen zijn, da| door de droge winter de vegetatie

spaarzaam gebleven is, waardoor de geiten gedwongen waren alles te eten wat hun voor de

voeten (poten) kwam Ook werd op een plek in de Profìtis Ilias (Fountoukli "tussen ruïnes")
bijna niets aangetroffen Hier moet de aldaar aangetroffen kudde schapen debet aan zijn
geweest
Op één plek (b¡ Sania) vonden we het complete soortenassortiment van Schot (1996). De
phrygana wordt hier omgeven door wijngaarden Vermoedelijk mogen er geen schapen of
geiten komen!
Tenslotte nog viel de zogenaamde Laxifloraweide erg tegen. In eerste instantie zijn we er
gewoon aan voorbij gereden, omdat er geen weide te bekennen was (dit leidde ons overigens

wel naar een schitterend ander terreintje bij Laerma) Op de terugwegzagen we een Duits
echtpaar tussen lage bosschages rondneuzen Hier stonden de laxiflora's in grote aantallen,
dat wel Maar het terreintje was doorsneden metzwaar betreden paden; blijkbaar is het ter-

Foto's pagina l7

I Ophrys holoserica ssp. candica Profitis Ilias, 30 april2004
2 Ophrys holoserica ssp. heterochilø Eleousa, 20 april2004
3. Ophrys reinholdii Profitis llias, 22 april 2004
4. Ophrys reinholdii Profitis llias,22 april2004

foto's Jos Lammers
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rein zeer bekend bij orchideeënliefhebbers! Links en rechts ervan waren geploegde agrari-
sche stukken land. Is de "weide" in de loop der jaren dichtgegroeid? Ondanks de min of
meer deplorabele toestand van het terreintje vonden wij toch nog een tiental soorten.

Soolten en vol'men

Ophrys holoserícø
Een probleem waarmee we geconfronteerd werden was het op naam brengen van subspecies
in de heldreichii en holoserica groepen. Yoor holoseric¿ was wel de subsp candica goed
herkenbaar (pag. 17, afb. l) De heterochila werd in zijn typische vorm aangetroffen: kleine
bloemen, licht roze sepalen met groene nerfen sterk teruggeslagen iets bolvormige lip in de
Profitis Ilias en bij Elousa (pag. 17, afb. 2). Maar ook exemplaren die net iets grotere bloe-
men hadden, iets meer roze sepalen en minder bolvormig waren; tot de typische subsp
holoserica (in de phrygana bij onze villa) aan toe.

Ophrys heldreichü
Moeilijker was de heldreichíi groep. Ik heb de indruk dat we een heel scala aan vormen
aangetroffen hebben Dit betreft de grootte van de hoorntjes (soms lang en gekruld,
Laerma), soms kleine hoorntjes en een gele liprand (Laerma en Laxifloraweide), exemplaren
met een smalle lip ("scolopax", Profitis Ilias), grote plant met brede lip (Laerma), heel
kleine lip, met hoorntjes (8 x 4 mm, Katavia). Die met de grote hoorntjes heb ik subsp.
cornuta genoemd. De overige "subsp.?".

Oplrys rlrcdia
Ophrys rhodia werd door ons al meteen op de eerste dag bij onze villa in de phrygana
aangetroffen De Cyprusflora (Georgiades, 1998) was onze leidraad bij de determinatie.
Later hebben we O. rhodia nog slechts in de Profitis Ilias gevonden op een open plek in een
dennenbos

Ophrys lutea
Ophrys luteahebben we in verschillende biotopen aangetroffen (dennenbos, phrygana, olijf-
gaard). In alle gevallen had de lip onderaan een "snorretje" Dit moet Ophrys lutea subsp
galilaea zijn (Schot, 1997), identiek metOphrys sicula (Kreulz,2002) De grote vorm die
door Schot (1997) genoemd wordt, met bloemen tot 2 cm, is door ons niet aangetroffen. Wel
heel kleine exemplaren, soms maar met één bloemetje op een steeltje, 5 cm hoog.

Oplrys fuscø?
Ophrys fusca was vermoedelijk geheel uitgebloeid Op sommige plekken werden uit-
gebloeide Ophrysen aangetroffen, maar het was niet meer uit te maken welke soort dat
geweest was.

Ophrys gortynit
Verder hebben we op een aantal plaatsen een Ophrys-soort aangetroffen die ik gortynia
noem (Alibertis, C & A.., 1989) Slechts in een geval (Apolakkia) was het bovenste bloeme-
tje nog mooi in bloei. Alle overige Ophryssen ter plekke en ook elders, die een overeen-
komende habitus hadden, heb ik toI gortynia gerekend. Deze Ophrys voldoet geheel aan de
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beschrijving (Alibertis, C &. A,1989) en het plaatje (afb 70) is exact zoals aangetroffen Op
één punt week het echter af. Brj de bloeiende bloem was het schutblad halfzo lang als het
ovarium, terwijl de beschrijving zegtdatze eyen lang zrjn We vonden op andere plekken
uitgebloeide Ophryssen (met dezelfde habitus), waar het schutblad en ovarium wel even
lang waren

Ophrys re¡rrhoWü
Ophrys reinholdii werd op een aantal plaatsen in lage dichtheden aangetroffen, het meest
nog in de Profitis llias. De meeste planten waren in volle bloei en vertoonden de typische
teruggeslagen sepalen, lichtroze met groenige nerf en roze stompe petalen (% x de sepalen),
zie pag. 17, afb 3 De liptekeningen waren echter nogal verschillend. Bij de meeste exem-
plaren bestond die uit twee lichte strepen (zoals in Delforge en Tyteca, 1984 afb 125 en in
Kreutz,2002 p.224, Katavia). Een exemplaar had als liptekening een bril en bovendien bijna
witte sepalen (met groene nerÐ en lange petalen (% x de sepalen) die bovendien spits en
bruin waren. Hij leek sterk op de afbeelding in Landwehr (1977, nr 194, aft:)) van Ophrys
Jerrunr-equinum Enige WEO-leden beoordeelden aan de hand van de dia (pag. 17, afb 4)
echter dat het toch O. reinholdíi moest zijn.

Ophrys onrcgaílerø
Op de valreep van ons bezoek, op koninginnedag, vonden we nog twee mooie exemplaren
van Ophrys ontegaifera op de rand van een parkeerterreintje aan de voet van een ceder in de
Profitis Ilias De lip was 15 mm lang, de kleur vrij flets

Ophrys bonúylíflora
Ophrys bombyliflora werd slechts een enkele maal aangetroffen De kleine plantjes en
bloemetjes zijn onmiskenbaar Ze leken identiek aan de bombyliflora's die we in 1993 op
Kreta gevonden hadden

Ophrys iricolor
De prachtige Ophrys irícolor hebben we maar op één plek nabij Sania aangetroffen De
grote lip (18 x 12 mm) verloonde de typische tekening "met spleetje" tussen de blauwe
vla(es op de bovenste helft van de lip (Alibertis, C & ,A,,, 1989 afb 81 en Kreutz,2002 p.
174). In een niet-omgeploegde oljfgaard (wat een zeldzaamheid, bijna alle olijfgaarden
worden regelmatig geploegdl) troffen we drie krachtige iricolors aan waarvan de lip-
tekening geen spleetje had, dus één blauw vlak

Ophrys regß-ferdinutdü
Tenslotte Ophrys regis-fernandü Heel duidelijk herkenbaar met het smalle vliegje. Maar
helaas slechts op een plek (Sania) aangetroffe

Anacønrytß pyrdnüdalìs
Anacamptis was een van de meest voorkomende orchideeënsooÍIen Ze werd over het hele
eiland aangetroffen: meest in de phrygana, ook wel op open plekken in het bos. De kleur
varieerde van volkomen wif (f. alba) tot licht roze, Ik had niet de indruk dat de witte later
bloeide dan de roze.
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Barlin robertiøm
De altijd uitgebloeide Barlia's werden op veel plaatsen aangetroffen en op een plek (Sania)
in grote dichtheden. Ze groeien bij voorkeur in de phrygana De planten waren meestal erg

klein (20 cm hoog).

Limodorum ahorfivunt
Límodorum komt op sommige plekken overweldigend veel voor, altijd in (dennen)bossen

In veel gevallen, vooral hoog in de Profrtis Ilias, waren de planten maar net boven de grond

Neotinea maculafa
Neotinea hebben we uitsluitend in de dennenbossen van de Profitis Ilias gevonden, maar wel
in overweldigende aantallen. De planten waren altijd uitgebloeid In een enkel geval hadden
ze ongevlekte bladeren.

Serapiøs
Op veel plaatsen werd Serapias vonteracea subsp. laxiflor¿ in volle bloei aangetroffen,
Opvallend was een weitje bij Laerma waar de soort met duizenden stond "als haren op een

hond". Dit zou met recht de Serapiasweide genoemd mogen wordenl Op een plek, bij onze
"villa" troffen we een klein groepje Serapias paniflora aanin de phrygana Deze kwam pas

tegen het einde van ons verblijf in volle bloei Serapias vonxeracea subsp orientalis, die
Schot (1996) in het zuiden aantrof, werd door ons in het geheel niet gevonden.

Orchß
Van de orchissoorten troffen we het vaakst, bijna overal, de nog niet bloeiende sancta of
fragrans aan, in de phrygana of in grasland . Ik kon niet uitmaken welke van de twee het
moest worden Op het einde van ons bezoek stond Orchis sancta pas in beginnende bloei,
maar wel in grote aantallen in de buurl van Kolymbia en O. coriophora subsp fragrans in
het zuiden, eveneens in grote aantallen
Orchis laxíflorø werd uiteraard in de Laxifloraweide en wel in grote aantallen aangetroffen
Ook in de buurt werd laxiflora gevonden, maar niet op andere plaatsen van het eiland
O. anatolica en O. provinciølrs werden beide in de bossen van de Profìtis Ilias gevonden.
Slechts op een andere plek b¡ Katavia werd een uitgebloeide orchidee met kenmerken van
ønatolica gevonden in de phrygana
O. papilionacea en O. norio s:ulxp. picta werden in (zeer) kleine aantallen in de

dennenbossen van de Profitis Ilias gevonden Van de drie vlinderorchissen die we vonden,
had een exemplaar een volkomen witte lip, terwijl de "helm" roze dooraderd was Een
prachtige vlinderorchis stond op een graslandje tussen een aantalnorio's.
Het verwonderde ons dat we nergens O. italica gevonden hebben, die door Schot (1996)
toch veel gevonden werd bij Fountoukli (Profitis Ilias), Maar dit was nu juist de plek van de

schaapskudde! Op Kreta was italica bij ons bezoek in 1993 een soott die bijna overal z'n
brutale bloeiaar opstak. O. lactea was vermoedelijk uitgebloeid, Ook hebben we geen

Ac er as anthrop ophorunt aangetroffen.
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Anac amp ti s pyrami dalis
Barlia robertiana
Limodorum abortivum
Neotinea maculala
Ophrys cretica ?

Ophrys'l
Ophrys bombyliflora
Ophrys ciliata subsp. re gis-ferdinandii
Ophrys fusca (?)
Ophrys gorlynia?
Ophrys heldreichii
Ophrys heldreichii subsp ?

Ophrys heldreichii subsp cornuta
Ophrys holoserica
Ophrys holoserica subsp. candica
Ophrys holoserica subsp. heterochíla
Ophrys holoserica subsp. ?

I = incidenteel (< l0 exemplaren)
il = op enkele plaatsen

(soms veel exemplaren)

Overzicht van aangefroffen sootten

V Ophrys iricolor
V Ophrys lutea
II Ophrys lutea (minor)
II Ophrys omegaifera
I Ophrys reinholdii

il Ophrys rhodia
I Orchis ?

I Orchis anatolica
I Orchis coriophora subsp.fragrøns

III Orchisfragransofsancta?
il Orchis laxiflorø
II Orchis morio subsp. picta

IV Orchis papilionacea
II Orchis provincialis
I Orchis sancta
il Serapias parviflora
I Serapias vomeracea subsp. laxiflora

III = vnj vaak
IV = op veel plaatsen
V = bijna overal ofin grote aantallen

II
ilI

I
I
il
II
ilI
ilI

II
I
I

II

I

Overzicht van bezochte kilometerhokken (MGRS raster)

km-hok aantal
soorten

NV 89 79
NV 89 88
NV 89.98
NV 99.67
PA 01 .02

P^0t.22
PA 01.30
PA 0l 37
PA 01.52
P/'02.29
P/^02.39

6

4
l0

J

3

I
2

I
5

2

9

km-hok aantal
soorten

NA 92.80
NA 80.20
NV 67 96
NV 67.99
NV 68.71
NV 69.57
NV 77.02
NV 77.06
NV 77.78
NV 79.14
NV 89 40

2

0

-t

3

I
1

0

8

4
4
I

km-hok aantal
soorten

NA 70.12
NA 80 20
NA 81.33
NA 81.43
NA 8l 44
NA 81 54

NA 81.55
NA 81.93
NA 82 21

NA 91.33
NA 91 34

7
10

t7
2

7
4
3

2

I
6

5
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ORCHIDEEËN VAN DE ALGARVE

Ed van WIJNGAARDEN

Samenvntfing
De auteur bezocht de provincie Algarve in Portugal in 2000, 2004 en 2005 aan het eind van

maarl en het begin van april. Hierbij kreeg hij een goede indruk van de orchideeënflora.

Tekorten in waarnemingen en kennis werden door literatuurstudie aangevuld. Het artikel

geeft een uitvoerig overzicht van de huidige orchideeënflora in de Algarve, met een korte

bespreking van elke soort. Enkele kenmerkende sootlen voor het gebied worden wat

uitvoeriger besproken

Summaly
The author visited the Portuguese province ofthe Algarve in 2000, 2004 and2005 at the end

of March and the beginning of April. A good impression of the orchid flora was obtained.

The gaps in observation and knowledge were filled in by means of literature investigation.

In the article a comprehensive survey ofthe present orchid flora ofthe Algarve is presented

in which every species is briefly discussed Some species, specific for the Algarve, receive

more attention.

Zusammenfassug
Der Autor hat in den Jahren 2000, 2004 und 2005 in der letzten lVoche von März und der

ersten Woche von April die portugiesische Provinz Algarve besucht. Durch diese Besuche

entstand ein guter Eindruck der Orchideenflora Die Lücken wurden durch Literaturfor-
schung ergänzt. Eine ausführliche Liste der vorkommenden Arten wird präsentiert, in der

jede Art kurz besprochen wird Einige Arten, spezifìsch für die Algarve, werden ausftihr-

licher erörtert

1. Inleiding

Voor de orchideeënliefhebber is de Algarve waarschijnlijk niet een van de hoogtepunten van

de Europese orchideeënflora. Het aantal soorten is in vergelijking met bestemmingen als

Kreta en Cyprus lager en er zijn niet veel echt endemische soorten te vinden. Toch is de

Algarve een populaire vakantiebestemming, onder andere door het aangename klimaat dat

veel overwinteraars trekt. Met name de zuidkust tussen Faro en Portimão is dan ook vol-
gebouwd met hotels en toeristencentra.
Eenmaal in het binnenland, op voldoende afstand van de toeristenhotels, is er voor de

natuurliefhebber veel te beleven Een dunbevolkt heuvellandschap biedt plaats aan talloze

biotopen voor dieren en planten - waaronder orchideeën, Het voorjaar komt hier vroeg en

eind maart staan de meeste soorten al in bloei, Sommige soorten zijn in grote aantallen te

vinden en voor de liefhebber zijn soorten als Ophrys cilíata subsp lusitønica en Gennaria

diphylta leuke vondsten, maar ook de velden vol met de gewone Spiegelophrys (O. ciliata
subsp. ciliata) laten een grote indruk na. Ook de overige flora is zeer de moeite waard: de

Algarve is zeer bloemrijk en kent zowel mediterrane als Atlantische invloeden
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Uniek zijn de schitterende en ruige rots-
kusten aan de zuidwest- en westkust. De
toeristenindustrie is zo ver nog niet op-
gedrongen en hier zijn nog rustige
strandjes te vinden. De kustflora is hier
zeer rijk. Tussen en bovenop de soms
200 meter hoge kliffen zijn leuke plan-
ten te vinden als Narcissus bulbocodium
en Armeria pungens De vogelaar kan
ook aan zijn trekken komen: in maart
2005 zagen wij in één week meer dan 85
vogelsoorten, waaronder Bijeneters in
grote aantallen, Eleonora valken, Jan
van Genten en diverse reigersoorten Al
met al voldoende ingrediênten voor een
geslaagde orchideeënvakantie waar ze-
ker ook de vriendelijke en uiterst relaxte
bevolking aan bijdraagt.
In 2000, 2004 en 2005 bezocht de auteur
de Algarve. Hoewel de orchideeën niet
altijd het hoofddoel waren werd een
goede indruk van de orchideeënflora
verkregen. De ontbrekende kennis werd
zoveel mogelijk aangevuld door middel
van literatuuronderzoek. Dit artikel pro-
beert dan ook een redelijk compleet
beeld te geven van wat u tegenwoordig
in de Algarve op orchideeëngebied kunt
verwachten.
Er is nog geen aparte orchideeëngids over Portugal verschenen. Het meest complete beeld
geeft Tyteca in een Sonderheft van het Journal Europäischer Orchideen, dat geheel aan
Portugal is gewijd (Tyteca, 1997). rn b¡na 400 bladzrjden wordt een uitvoerig overzicht
gegeven van de Portugese orchideeën. Yan deze uitgave is in het veld uitvoerig gebruik
gemaakt, hoewel een deel van de informatie uit het artikel op dit moment actualisatie
behoeft.
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l. Ophrys omegaífera subsp. algarvensis; omgeving Lollé,25-3-2004
2. O phry s om e gaife r a sttbsp. al garv ernsis; omgevi ng L oulé, 2 5 -3 -20 0 4
3. Gennaria diphyla; Rocha daPena, 27-3-2005
4. Ophrys ciliata subsp. lusitanica; omgeving Loulé,26-3-2004

Foto's Ed van Wijngaarden
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Eind april 2005 was de auteur nog in de gelegenheid in Andalusië enkele rnet de Algarve
overeenkomstige soorten te bestuderen,
Naar aanleiding van de artikelen over Ophrys ontegaifera subsp algo.rverzsis wordt eeu

overzicht gegeven van het Ophrys onregaifera-complex gebaseerd op de huidige literatuur
De gebruikte nomenclatuur in dit artikel is gebaseerd op het Konrpendium der Europäischen
Orchideen / Catalogue of European orchids van Kreutz (Kretú2, 2004)

2. De Algalvc: ligging ldimaat, geologie

2.l Liggittg
De Algarve ls de meest zuidelijke provincie van Portugal In het oosten grenst zij aan de

grensrivier Rio Guadiana met Spanje In het zuiden en westen is de Atlantische oceaan
Portugal ligt dus nel'gens aan de Middellandse zee Van oost naar rvest beslaat de Algalve
ongeveer 180 kilometer', in noold-zuid richting maximaal 50 kilometer. De hoofdstad Faro is
met ruim 30.000 inwoners de glootste stad. Met 350.000 inwoners op 6500 krn2 is de

Algalve dunbevolkt (de toeristen niet nreegerekendl)

2.2 Klinruú
Nergens in Er.u'opa schijnt de zon zo overvloedig als in de Algarve: nreer dan 3000 zonuren
perjaal In u,intel en voo{aar is het er zacht; de zomers kuunen heet en droog zijn De kans
op bosbranden is hierdoor groot, r'vat de laatsteiaren voor erg veel pt'oblernen heeft gezolgd
Toch zorgt de aanvoer van Atlantische, vochtige lucht ui1 het r'vesten vaak voor w-at vet'koe-
ling Door het ontbreken van hoge belgketens kan deze ver in het binnenland doordringen

2.3 Geologie en landschap

Van noord naar zuid komen we globaal de volgende zones tegen:

Noord-Algorve
Bestaat voornamelijk uit bergachtig gebied van gesteente uit het Carboon. De hoogte
bedraagt r¡aximaal zo'n 500 meter Het gebied is dunbevolkt In de Middeleeuwen waren
hier dichte eikenbossen, die grotendeels zijn gekapt voor de scheepvaart in de tijd van de

S panje

Faro

Castro Mar im

Monchique
Algarve

Aljezur

Loulé

Barocal

SL Vincent
Kaap
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grote Portugese ontdekkingsreizen. Het landschap is vrij kaal en door het lage kalkgehalte
niet erg interessant voor de orchideeënliefhebber. Er zijn veel kurkeikbossen aangeplant,
Portugal is de grootste leverancier van de wereld van natuurkurk voor onder andere wijn-
flessen.

De Barrocøl
Onder de noordelijke bergen sterkt zich een lensvormig gebied uit van kaap St Vincent tot
bijna aan de Spaanse grens: de Barrocal. Dit gebied bestaat voornamelijk uit kalkheuvels en

is het deel van de Algarve dat het rijkst aan orchideeën is. De kalkformaties zijn afkomstig
uit verschillende geologische tijdperken: van Jura tot Mioceen. Dit beslaat een enorme
tijdspanne (b¡na 200 miljoenjaar), waardoor de variatie in gesteenten groot is

Het is een vruchtbaar gebied, waar ondermeer amandelen, vijgen en olijven worden ver-
bouwd. De lage kalkheuvels, gemiddeld zo'n200 meter hoog, herbergen eenzeer rijke flora.
De hoogste is de Rocha da Pena (497 meter) die verderop apart wordt besproken
Het grootste gedeelte van de Barrocal ligt ver genoeg van de zuidkust om nog niet te zijn
aangetasl door het massatoerisme.

De kustzone
Dit gebied is licht heuvelachtig, met heuvels tot 200 meter, maar meestal lager dan 70 meter
Het is een geologisch gemengd gebied met sedimentaire gesteenten op Pleistocene kalk.
Waar rivieren in de zee uitmonden zijn vaak alluviale zandgronden, zoals onder Faro, op het
schiereiland Pontal en bij het kustreservaat aan de rnonding van de Alvor.
Het oostelijke deel van de zuidkust heeft voornamelijk zandstranden en staat bekend als de

strand-Algarve. Dit is het deel waar de meeste toeristengebieden zijn Het westelijke deel

van de zuidkust en de westkust van de Algarve staan bekend als de rots-Algarve. Er zijn
spectaculaire kliffen en rotsformaties die tot de mooiste van Europa behoren. Met name op
het schiereiland Pontal aan de westkust en noordelijker rond Aljezur zijn prachtige
rotskusten te vinden, met diverse grotten, kloven en rotsbogen.

Foto's pagina's28 en29 t2
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I Aceras anthropophorum xOrchis ítalíca, Sl. Barbara de Nexe, 3l-3-2005
2 Aceras anthropophorum x Orchis italica; SI Barbara de Nexe, 3 l-3-2005
3. Orchs mascula subsp olbiensis; Rocha da Pena, 27-3-2005
4. Ophrys scolopax subsp. picta, omgeving Lotrlé 25-3-2004
5 Biotoop met Orchis italica en Aceras anthropophonmt, Sl. Barbara de Nexe, 3 l-3-2005
6 Biotoop van Orchis mascula subsp. olbiensis, met Paeonia broteroi, Rocha da Pena,

27-3-2005

Foto's Ed van Wijngaarden
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Senø de Monchique
In het noordwesten van de Algarve, ten oosten van Aljezur, steekt als een baken, dat vanuit
brjna de hele Algarve kan worden gezien, de serra de Monchique omhoog. Deze hoogste
berg (902 meter) van de Algarve bestaat geheel uit graniet. Hoewel redelijk gecultiveerd en
ontsierd door zendmasten op de hoogste toppen, zijn hier enkele orchideeënsoorten te
vinden, die door de hoogte later in het voorjaar bloeien

3. Biotopen

De zure bodem in het noorden herbergt andere biotopen dan het kalkrijke zuiden Er zijn
uitgestrekte bossen met Querats saóer (kurkeik) met weinig ondergroei. De kale heuvels
zijn vaak bedekt met struikgewas en stekelige begroeiingen. De vele Cisfzs-soorten vallen
hier op, zoals cisttts ladanifer (kleverige cistus) een soort met grote kleverige, witte
bloemen, C. monspeliensis en C. populfolins. Daaltussen veel heidesoorten als Erica
australis, E. lusitanica en E, scopari¿ De orchideeënsoorten die hier kunnen worden
gevonden zijn vrijwel beperkt tot Orchis ntorio en enkele Serapias-soorlen
De Barrocal is in de vruchtbare gedeelten flink bebouwd. Met name de bloei van de aman-
delbloesem in februari is spectaculair De kalkrotsen zijn echter redelijk ongerept en de
aanwezigheid van de vele bronnen en rivieren zorgt voor een verscheidenheid aan biotopen:
loofbossen, phrygana, struikzones en schrale graslanden Hier vinden we een typische medi-
terrane flora. Opvallend zijn de schitterende Scílla peruviana en Paeonia broteroi (een
pioenroos), beide vaak in de schaduw van bomen. In de bossen, de phrygana en op de
stenige hellingen vinden we de meeste orchideeënsooften van de Algarve
In de kustzones is een grote verscheidenheid aan biotopen. Op de alluviale zandgronden aan
de riviermonden zijn vaak uitgestrekte wetlands, met een zoute ofbrakke vegetatie, zoals de
kustreservaten onder Faro, bij Alvor en Castro Marim Naast een rijk vogelleven herbergen
deze een bijzondere flora. Een bijzondere plant die soms zelfs tot op het strand groeit is de
parasitaire Cistanche phelypaea, een gele verwant van de Orobanches (bremrapen).
In de rotsformaties aan de westkust zijn diepe kloven die een stuk het binnenland in lopen.
Op de noordhellingen van deze kloven zijn mooie kustplanten te vinden zoals Narcissus
bulbocodium, een sierlijke kleine narcis, op de plekken waar op en tussen de rotsen zand
aanwezig is zijn fraai begroeide duinen te vinden met een bijzondere, Atlantische kustflora
Hier vinden we onder meer Armeria ptmgens, een Engels gras.
Aan de westkust tussen kaap St Vincent en Aljezur liggen iets meer in het binnenland
kustbossen met veel Pímts pinea. Dit is de biotoop voor Gennaria diphylta, die op diverse
plaatsen in deze bossen is aan te treffen
Op de toppen van de Monchique vinden we alpiene graslanden met bolgewasjes als Scil/¿
monophyllos en de krokus-achtige Romulea bt¿lbocodiunt.

4. Enkele bijzondele gebieden

Rocha da Pena
Boven Loulé ligt de hoogste kalkformatie van de Barrocal: de Rocha da Pena. Dit is een van
de weinige beschermde natuurgebieden in de Algarve ('classifìed site') Het is een gebied
met een rijke flora en fauna. De bovenkant bestaat uit een circa 2 kilometer lang kalkplateau
dat vrijwel vlak is. Vanafhet plateau dalen steile rotsen zo'n 50 meter loodrecht naar bene-
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den. De lagere hellingen zijn glooiend, Er komen enkele voor Portugal endemische planten-

soorten voor, zoals de kleine narcis N¿rcissus calcicola.
De Rocha da Pena is de enige bekende groeiplaats van Orchis mascula subsp. o/åiezrsris in
Portugal. Op het pad omhoog kun je er vanaf 300 meter hoogte al enkele tientallen aan-

treffen, maar de grootste populatie bevindt zich bovenop het plateau Hier vinden we eind
maart duizenden exemplaren in de kale begroeiing tussen de vele Paeonia broteroi, een
prachtig gezicht Daarnaast is op de hellingen en op het plateau nog een groot aantal andere

orchideeënsoorten aan te treffen: Aceras anthropophorum, Epipactis tremolsií, Limodorunt
abortivum, Neotinea maculata, Ophrys bombyliflora, O. ciliatø subsp. ciliata, O. ciliøtø
stbsp. lusitanica, O. fusca, O. lutea, O. ontegaifera subsp. algart'ensis O. scolopa.t subsp.

picta , O. tenthredinífera, Orchis italica en Serapias parviflora
Een grote verrassing was de vondst van tientallen exemplaren van Gennaria díphylla, ver
verwijderd van de meeste andere groeiplaatsen dicht bij de kust. In 2000 hadden wrj de plan-

ten nog niet aangetroffen, lVe zagen ze voor het eerst in2004 en in 2005 was de populatie
enigszins uitgebreid Ook Tyteca maakt hier nog geen melding van (Tyteca, 7997), zodaT het
waarschijnljk een nieuwe vestiging betreft.

Gebiedtussen Loulé en Saõ Bras de Aþortel
Tussen Loulé en Saõ Bras de Alportel vinden we vele kalkheuvels met een begroeiing van
phrygana en struikgewas, Hier treffen we de rijkste orchideeënbiotopen van de Algarve aan

(Tyteca, 1997). Met name de terreinen net boven en onder de provinciale weg tussen de

twee plaatsen zijn de moeite waard. Niet alleen treffen we hier veel sooften aan, maar ook
vaak in grote aantallen.

St, Barbarø de Nexus
St. Barbara de Nexus is een klein plaatsje, ingeklemd tussen de weg Loulé - Saõ Bras en de

grote oost-west autosnelweg door de Algarve. Hoewel direct onder de snelweg de dichte
bebouwing van de zuidelijke, toeristische Algarve begint is het landschap hier nog leeg. Er
zrln dan ook tal van orchideeënbiotopen te vinden, vaak langs de kleine landweggetjes Wij
troffen hier diverse rijke vindplaatsen aan Met name enkele zeer grote populaties van
Aceras anthropophorum en Orchis italíca me| duizenden planten en meer dan tien exem-
plaren van de hybride Aceras anthropophorum x Orchis italica (xOrchiaceras bivonae).

Mortchique
Hoewel niet kalkrijk, is de Serra de Monchique de groeiplaats van enkele orchideeënsoorten
De speciale soort hier is Orchis masaila subsp mascul¿ , die verder in de Algarve nauwe-

lijks voorkomt. Hij groeit hier in de wegbermen en in de schaduw van de bossen, Door de

grote hoogte waarop hij hier voorkomt (vaak rond de 800 meter) is de bloeitijd vrij laat (eind
april, mei) Verder zijn op de Serra de Monchique in deze tijd nog te vinden: Epipactis
tremolsii, Epipactis tremolsii subsp. lusitanica, Limodorum abortivunr, Neotinea macttlata
en Orchis morio subsp. champagneuxii.

5. De olchideeënflora

In de Algarve vinden we veel orchideeënsooúen die kenmerkend zijn voor het westelijk
mediterrane gebied Als we de Algarve echter vergelijken met andere gebieden in het Mid-
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dellandse-Zeegebied, zoals Andalusië en Kreta, is de Algarve (en heel Portugal) relatiefarm
aan soorten (Tyteca, 1997)

Bijna-endemische soorten in de Algarve z11n: Epipactis tremolsii suttsp. Iusitanica, Ophrys

scolopax strbsp. algarttensis, O. scolopax subsp. picta , O. ciliata subsp. lusitanica en

Serapias strictiflora Het hoofdverspreidingsgebied van deze sootlen ligt in de Algarve en

de rest van Portugal, maaf ze zijn allemaal (hoewel beperkt) ook in zuidelijk spanje (met

name Andalusië) te vinden Er zijn dus niet of nauwelijks endemische orchideeënsoorten in

de Algarve (en heel Portugal) te vinden: de meest typerende soorten komen ook in Anda-

lusië voor. Een verklaring kan zijn dat de luchtstroming door de Atlantische invloed meestal

westelijk is, Bovendien zijn er geen hoge bergketens tussen Portugal en Andalusië, zodat

zaadverspreiding vanuit de Algarve in die richting goed mogelijk is In de Algarve zijn de

soorten meestal ook duidelijker afgescheiden van de verwante soorten dan in Andalusië,

waar oen minder sterke differentiatie is en er meer overgangsvormen aanwezig zijn. Dit
geldt o.a. voor:
* Epipactís tremolsií subsp. htsitanica ten opzichte van Epipactis trentolsíi
* Ophrys cilíatø subsp. cíliata len opzichte van Ophrys ciliata sultsp. lusitaníca
* Serapias strictiflora ten opzichte vanSe/apias lingua

Ontbl'ekende soorten
De volgende soorten, die eigenlijk in het hele Mediterrane gebied voorkomen ontbreken op

dit moment in de Algarve:
* Barlia robertiana
* Orchis collina
* Orchis laxiflora
* Orchis papilionacea

Deze soorten komen wel noordelijker in Porlugal voor, hoewel Orchís collina overal

extreem zeldzaam is Ook hier is weer een mogelùke verklaring te vinden in de westelijke

windstromen, die migratie door middel van zaad vanuit andere Mediterrane gebieden

bemoeilijken Het blijft vreemd dat een soort als Orchís papilionaceø, die in het relatief
dichtbij gelegen Andalusië algetneen is, niet voorkomt
Overigens blijft het altijd mogelijk een van deze sooften in de Algarve aan te treffen Een

voorbeeld is Serapaias vomeracea, waarvan ook lange tijd gedacht werd dat deze niet in de

Algarve voorkwam, maar door leden van de werkgroep in 2003 bij Allezur is gevonden

(mondelinge mededeling N. Kerremans) Zij maken ook melding van een vondst van Barlia
robertiana in de Algarve. Omdat hiervan geen verdere gegevens over de Algarve bekend

zijn,zijn deze vondsten niet bij het orchideeënoverzicht opgenomen
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l. Rotskust bij Pontal, 30-3-2005
2, Spaanse prj pbloemvlind er op Serapias lingn; Casto Marim, 29-3-2004.

Foto I Ed van Wijngaarden; foto 2 Bram Wielemaker
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6. Olchideeënovel'zicht

Het onderstaande overzicht geeft een lijst van de orchideeënsoorten die op dit moment
geacht worden in de Algarve voor te komen. De soorten die wij zelf aantroffen zijn met een
sterretj erder zijn de door ons aangetroffen hybriden vermeld. omdat wij
de Alg fde t¡d bezocht hebben (eind maart, begin april) hebben wij de
later bl waar kunnen nemen.

I Aceras anthropophontm *
2 Anacamptis pyramidalis *

3 Cephalanthera longifolía *
4. Epípactis tremolsii *
5. Ep. tremolsíi subsp lnsitanica *

6. Gennaria díphylla *

7. Limodontnt abortivum *
8. Neotineø ntaculata *

9. Ophtys apifera *

10. Ophrys bombylíflora *

7l Ophrys ciliata subsp ciliata*
12 Ophrys ciliata subsp lusitanica *
13 Ophrys ciliata apochrome variant *

74 Ophtys Jusca *

15 Ophrys lulea vubsp. lutea*
16. Oph. ontegaífera subsp. algawensis *

17. Ophrys scolopax subsp scolopax
18 Ophrys scolopøx subsp.picfa *
19 Ophrys tenthredinifera *

20 Orchis lactea subsp coníca *
2l Orchis italíca *

22 Orchis mascula subsp. nascula
23. Orchis mascula subsp. olbiensis *
24 Orchis morío subsp ntorio*
25. Orchis morio subsp. champagneuxit
26. Serapias cordigera *

27. Serapías lingta. *

28. Serapías parvíJlora *

29 Serapias strictiflora *
30 Spíranthes aestivalis
37 Spiranthes spíral

Hybliden
Aceras anthropophorum x Orchis italica *
Ophrys bombylíflora x picta *
Ophrys ciliata subsp ciliata x slbsp. lusitanica *
Ophrys húea x omegaifera subsp algarvensis *

7. Orchideeën: informafie pel. soort

A c eras antlrop ophorunt
De Poppenorchis is niet zeldzaam in de Algarve, maar beperkt zich vrijwel tot de kalkrijke
Barrocal en met name het gebied rond Loulé waar hij voorkomt is dat soms in grote

ndere kalkrijke gebieden van Portugal is hij goed vertegenwoordigd.
¡ø komt vaak samen met Orchis italica voor De kans op hybriden is
deze zeer zeldzaam zrjn.

Anacamptis pyranúdalß
Komt vaak op dezelfde plaatsen voor als Aceras anthropophontm, maar het verspreidings-
gebied is groter Anacamptis pyramidølis komt over het algemee n ook meer westelij k voor
dan A. ønthropophorunr en ook dichter bij de kust, zelfs tot bovenop de rotskusten, waar
grote populaties aanwezig kunnen zijn
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C ephaluúl rcra lo ngiþ lia
De enige vertegenwoordiger van het geslacht Cephølanthera in de Algarve Is daar

zeldzaam met een beperkt verspreidingsgebied in de omgeving van Loulé lVij troffen haar

in deze streken echter regelmatig aan en denken dat zij in deze streek níetzo zeldzaarn is als

Tyteca aangeeft ("Very rare in Algarve", Tyteca, 1997)

Epípactß trennlsíi en Epipactis trennßü sttbsp. htsifaníca
Epipactis tremolsii subsp. hrsitanica is door Tyteca in 1988 als aparte soort (Epipactis

lusitanica) beschreven Zij is van E. tremolsii. met name te onderscheiden door de slanke,

dunne habitus en de veel kleinere bladen die vaak in twee rijen langs de stengel staan

(Breiner, 1995) Desondanks is het soms lastigE. lusitaníca in het veld te onderscheiden van

kleine exemplaren van E. tremolsii, ook al omdat zij regelmatig samen voorkomen, hoewel

E. lusitanica een grotere voorliefde heeft voor kalkrrjke bodems,

Epipactis lusitanica heeft een voorkeur voor naaldbossen, lichte eikenbossen en open vlak-
ten op kalkrijke grond. E, tremolsii komt vaak voor op zure, kristallijne bodem, Opvallend is

dat deze soorten hier al vroeg bloeien: vanaf eind maar1, begin april In de Serra de Mon-
chique, waar beide soorten voorkomen, ligt de bloeitrjd ruim een maand later lVij troffen
beide soorten verspreid in de Algarve aan E. Iusitanica komt in Portugal voornamelijk in de

Algarve voor, met enkele verspreide groeiplaatsen in het rridden van het land. Daarnaast

komt zij voor in Andalusië E. trentolsií komt in vrijwel geheel Portugal voor, overeenko-

mend met de West-mediterrane verspreiding van deze soort

Gewuria diphylla
Deze in heel Europa zeldzame soort is in de Algarve op een aantal plaatsen te vinden Het
zwaartepunt ligt in de zuidwesthoek, waar zij onder dennen in de buurt van de zee groeit In
de buurt van Vila de Bispo ligt een aantal fraaie vindplaatsen, Zil bloeit vroeg en kan eind
maaft al volledig uitgebloeid zijn Ze komt in Portugal verder nog voor in de omgeving van

Lissabon Wij vonden Gennaria diphylla in 2004 geheel onverwacht op de Rocha da Pena
(zie bij de beschrijving daar). Zij was daarvoor nog niet op deze plek waargenomen en

überhaupt nog nooit zo ver in het binnenland gevonden Door de grotere hoogte bloeit zrj

hier een tot twee weken later dan aan de kust

Linndonnt al¡ortiwnt
Deze soort is zeldzaam in de Algarve, met een zeer versnipperd verspreidingsgebied, Twee
zwaartepunten zijn de omgeving van Loulé en de Serra de Monchique, Hieruit blijkt dat de

soort zowel op kalkrrjke als op kristallijne bodems groeit In de Monchique kunnen lokaal
grote populaties voorkomen Wij vonden in de verschillende jaren slechts één plant, eind

maart2004 boven Loulé. Zij komt in heel Portugal voor, maaÍ zeeÍ lokaal op slechts enkele

plaatsen

Neolinea nnculala
Ook deze soorl heeft hier geen voorkeur voor zure ofkalkrijke bodems en komt in een groot

deel van de Algarve voor, zowel in de Barrocal als in de Monchique. Hoewel niet algemeen,

is deze soort toch regelmatig aan te treffen.
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Ophrys apíferø
Komt verspreid voor in de kalkrijke gebieden van Portugal. Ook in de Algarve, met name in
de Barrocal, waar zij vanaf begin april bloeit.

Ophrys bonúyliJbra
Een van de meest algemene soorten van de Algarve, die vrijwel overal in de Barrocal te
vinden is, vaak in grote aantallen lVaar zij samen met Ophrys scolopax subsp. picla voor-
komt zijn regelmatig hybriden te vinden

Ophrys cilíafø strbsp. ciliafø
De gewone Spiegelophrys komt zeer algemeen voor in de Algarve Overal is zij te vinden
waar kalkrijke bodem aanwezig is. En dan vaak nog in aantallen van honderden, soms
duizenden. Het lijkt wel ofde variatie van de bloemen hier groter is dan in het oostelijk deel
van het Middellandse-Zeegebied, waar de soort erg constant is Regelmatig zijn bloemen
met een zeer grote gele rand te vinden. De bezoeker die voor het eerst in de Algarve is
meent dan soms met Oprys cilíata subsp. lusitanicø te maken te hebben, maar dit
misverstand verdwijnt snel als men deze laatste soort eenmaal heeft gezien
Af en toe komen tussen de grote aantallen van de nominale soort planten met apochrome,
geheel gele bloemen voor

Ophrys ciliata subsp. lttsifønica
Deze ondersoort, vaak nog als sooft onder de naam Ophrys vernixia beschreven, is een van
de specialiteiten van de Algarve Hoewel niet zo algemeen als O. ciliata slbsp. ciliata is hef
niet moeilrjk om deze ondersoort te vinden. Ophrys ciliatø subsp. lusitaníca komt in alle
kalkrijke delen van Portugal voor In de Algarve is zrj overal in de Barrocal te vinden, soms
zelfs op enkele tientallen meters van de kust
Ophrys ciliata subsp. lusitanica is van O. ciliata sut:sp, ciliata duidelijk te onderscheide n op
grond van de smalle, sterk gekromde lip en de dunne, gele 'armpjes' die zeer schuin naar
onderen gericht zijn en bovenaan vaak sterk gegroefd Verder bloeit zij gemiddeld twee
weken later. Buiten Portugal is zij alleen nog op enkele plaatsen in Andalusië \ryaarg€nomen.
De auteur vond haar eind april 2005 in de Sierra de Subéticas, circa 100 kilometer noor-
delijk van Malaga
Al met al is de Ophtys cílíata-groep in Europa erg overzichtelijk: Naast de ondersooften
ciliatø en lusitanica komt nog de ondersoort regis-ferdinandii van onder andere Rhodos en
Turkije voor Verder wordt de nominale soort in het oostelijk mediterraan gebied tot O.
cilíata ttar orientalis gerekend, omdat zrj daar een donkerder kleur heeft, wat met een
andere bestuiver te maken zou hebben

Ophrys frtscø
De fuscø-groep zorgt overal in Europa voor veel verwarring en een stroom aan publicaties
Naasl Ophrys firsc¿ s str , die met zekerheid in de Algarve voorkomt, is in het verleden mel-
ding gemaakt van het voorkomen van O. fusca subsp bilunulata, O. fusca subsp. leucadica
en O.fusca snbsp attaviria.Deze meldingen zijn echter niet bevestigd door later onderzoek
Hoewel er variatie is in bloemgrootte en bloeitijd is alleen het voorkomen van O. fttsca s.str
in de Algarve zeker en zalhetfusca-complex ook hier nadere studie behoeven
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Ophrysfusca is in de hele Algarve in de kalkrijke gebieden regelmatig aan te treffen, mees-

tal niet in grote hoeveelheden. Ook in de andere kalkrijke gedeelten van Portugal is zij goed

vertegenwoordigd

Ophrys latea subsp lutea
Zoals in veel mediterrane streken is Ophrys luteø in de Algarve algemeen en overal aan te

treffen lVe vinden hier - en in heel Portugal - alleen de nominaatvorm, met nauwelijks
enige variatie

Ophrys omegøifera subsp aþarvensß
De planten uit het Ophrys omegaifera-complex die in de Algarve werden gevonden zijn
jarenlang gerekend toI O. omegaiferø subsp, dyris Dit is niet verwonderlijk, want deze

ondersoort komt in een groot deel van Spanje, de Balearen en Noord-Afrika voor In2003
zijn de planten uit de Algarve als aparle soort door Tyteca, Benito en lValravens beschreven

als 0. ølganerarls (Tyteca, 2003a) Zij geven de volgende verschillen aan ter onder-

scheiding van O. ontegaifera subsp. dyris:
* relatief langere en smallere middenlob van de lip
* lip minder gewelfd (met name de zijlobben)
* minder beharing
* langere zrjdelingse sepalen en petalen
* soms komt op het basale deel van de lip een middengroef voor
* bloemen gemiddeld groter

lVaarschijnlijk moeten alle eerder waarnemingen van Ophrys onegaiJera subsp dyris in de

Algarve worden toegeschreven aan O. omegaifera subsp. algawensis. O. omegaifera subsp.

dyris komt waarschijnlijk noordelijker in Portugal wel voor, maar is extreem zeldzaam
Ophrys omegaifera subsp algarer.rs¡s. is buiten de Algarve nog op enkele plaatsen in Anda-
lusië gevonden. Wij troffen deze soort regelmatig in de Barrocal aan, met name in het

gebied rond Loulé en St. Barbara de Nexe. Zij bloeit hier relatieflaat.
De auteur was eind april in de gelegenheid om Oprys onegaífera subsp, dyris in Andalusië
te bestuderen. De aangegeven verschillen met O. omegaifera subsp ølgawensis waren lang
niet allemaal duidehlk aanwezig. Het meest opvallende verschil was te vinden in de welving
van de lip
Volgens de meest recente publicaties bestaat he| Ophrys omegaifera-complex in Europa nu

uit de volgende ondersoorten (van west naar oost):

O. omegaifera subsp algarvensis
O. omegaiferø subsp, dyris
O. omegailera subsp. vasconica
O. omegaifera subsp. omegaifera
O. omegaifera subsp öøsilissa
O. omegaifera subsp fleischmannii
O. omegaífera subsp sitiaca
O. omegaifera subsp. israelitica

Algarve en Andalusië
Portugal, Spanje, Balearen en Noord-Afrika
Spanj e, Zuid-Frankrij k
Kreta, Cyprus, Griekenland, Turkije
Kreta
Kreta, Griekenland
Kreta
Cyprus, Turkije, Midden-Oosten

EURORCHIS 17,2OO5 .Jt



Ophrys scolapur sttbsp, scolapax en O. scolapax subsp. prcla
De meeste planten uit dit complex die van de Algarve vermeld worden behoren Tot Ophrys
scolopax sttbsp. picta Deze onderscheidt zich van de gewone scolopax door de smalle,
convexe lip, de kleine bloemen, de fijne 'hoorntjes' en de zeer dunne petalen Deze onder-
soort komt algemeen voor in de Barrocal en wij troffen ze op veel plaatsen aan. Ook in de
andere kalkgebieden van Portugal is zij regelmatig aan te treffen en zij komt op enkele
plaatsen in Spanje voor.
Er wordt af en toe melding gemaakt van het voorkomen van de nominale vorm Ophrys
scolopax subsp scolopa.r in de Algarve en verder noordelijk in Portugal. Het is nog niet
duidel{kof dezeplantenbinnendevariatiebreedte vandesubsp, pictavallen Alsdesubsp
scolopax voorkomt in de Algarve is zij zeer zeldzaam

Ophrys tenlhreditüferø subsp. lenthrediniferø
Deze soort is nergens in grote hoeveelheden aan te treffen, maar kom je toch regelmatig
Tegen Zij groeit dan in wegbermen en bovenop kalkheuvels, Verder is bekend dat zij op de
rotsen langs de kust groeit \,Vij troffen ook een plant aan brj Aljezur in een zandige
rivierbedding. vlak aan zee
Ophtys tenthrediní;ferø komt in de andere kalkgebieden van Poftugal verspreid voor In de
omgeving van Lissabon groeit de variëteit pr&ecox, een vroegbloeiende vorm met een
smalle convexe lip.

Orcltß løctea stbsp. cordca
In 2000 en 2004 troffen wij deze plant nauwelijks aan, hooguit een paar uitgebloeide
exemplaren die nog net te herkennen waren, Hoewel wij tijdens ons bezoek in 2005 in
dezelfde periode waren, liep door het koude voorjaar de natuur ongeveer twee weken
'achter'. We troffen de plant nu volop in bloei aan Met name in de omgeving van Loulé
hebben wij hem op brjna alle bekende vindplaatsen gevonden De verspreiding die Tyteca
voor deze vroegbloeiende soort aangeeft moet daarom hoogstwaarschijnlijk uitgebreid
worden
Orchis lactea subsp. conica is de enige vertegenwoordiger uit de tridentata-groep die in
Porlugal voorkomt, Zij is van O. lactea subsp. lactea goed te onderscheiden door de vlakke
en soms zelfs naar buiten gekrornde lip, terwijl die van de subsp lactea sterkconvex is.

Orcltß ílalíca
Deze sootl is op veel plaatsen in de Barrocal in grote hoeveelheden aan te treffen en is een
van de meest voorkomende orchideeön. Buiten de kalkgebieden komt zij niet veel voor

Orcltß nnsculn srubsp, nnscula
Komt in de Algarve alleen op de Serra de Monchique voor, waar zij in april en mei bloeit.
De planten zijn hier groot en robuust

Orchís nnsatla subsp. olådelsrb
Lange tijd werd aangenomen dat deze ondersoort van de Mannetjesorchis niet in Portugal
voorkwam, tot Tyteca haar aantrofop de Rocha da Pena (Tyteca, 1997) De planten groeien
hier in open stenige vegetatie bovenop het plateau \,Vij troffen in 2005 duizenden bloeiende
planten aan te midden van vele Pioenrozen (Paeonia broteroi) en lichtblauwe Irisjes (Gy-
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nandris sisyrinchium), een prachtig gezicht. De planten voldoen aan de typebeschrijving van

subsp olbiensls en zrjn goed van de subsp masculø te onderscheiden door de nauwelijks
uitstekende middenlob van de lip, de gedrongen habitus en de armbloemige aar met licht-
roze bloemen (Essink, 1999)

Orchis ntorio subsp. nrorlo
In de Algarve komt uitsluitend de subsp ntorio voor, niet de smalle en kleinbloemige subsp

picta.Deze laatste komt mogelijk noordelijker in Portugal wel voor De planten in de Algar-
ve hebben over het algemeen opmerkelijk grote bloemen, veelal groter dan in andere delen

van Europa Orchis morio subsp, morio komt in grote delen van de Algarve voor en is een

van de weinige orchideeën die tot in de noordelijke bergen van de Algarve doordringen,
waar zij veelal in kurkeikbossen staat Wij troffen O. morio in een veelheid van biotopen
aan: van struikgewas op kalkheuvels, tot wegbermen en duinheiden in het westelijk kust-

gebied,

Orchß morio strbsp, champøgneuxü
Deze ondersoort komt verspreid in de Algarve voor, maar is nergens algemeen. Zij is niet
beperkt tot kalkrijke gebieden, maar komt bijvoorbeeld ook in graslanden op kistallijne
bodem voor (Serra de Monchique). Wi1 hebben Orchis morio subsp. champagneuxii niet
met zekerheid aangetroffen

Serøpiøs cordigera
Deze soort komt in de Algarve meestal in de kustgebieden voor in bodems met verschillende
zuurgraad. Zij staaT dan in graslanden, natte weiden of onder droge naaldbossen met P¿rzzs

pinaster en P. pinea. De planten zijn vaak kleiner en gedrongener dan in andere delen van

het Middellandse-Zeegebied, zoals Zuid-Frankrijk en Spanje.

Er zijn regelmatig berichten geweest over het voorkomen van groene en geelwitte Serapias-
soorten. Deze werden soms gerekend tot S. perez-chiscanoi of S. nurricø. Volgens Tyteca
zijn dit echter allemaal gedegenereerde vormen van S. cordigera (Tyfeca, 1997) Deze

kwamen onder andere voor op een terrein bij Barranco do Velho, boven Saõ Bras de Alpor-
tel. Hier werden op een kleine oppervlakte vrijwel alle Portugese Serøpias soorten gevonden
(Kreutz, 1995) Toen wij in 2004 dit terrein bezochten was het compleet dichtgegroeid,
zodaldeze vindplaats als verloren moet worden beschouwd.

Serapirc línguø
Komt verspreid voor in de Algarve en niet alleen beperkt tot de kalkrijke gebieden In het

noorden en oosten van de Algarve is deze soort vaak te vinden in vochtige valleien en

rivierbeddingen In het westelijk deel van de Algarve is zij zeldzaam. Een fraaie populatie
met honderden planten troffen wij aan in het oosten van de Algarve bij Castro Marim, in
vochtige gedeelten onder naaldbomen,

Serøpias pørviflora
Dit is de meest algemene Serapias-sooft van de Algarve. Zij wordt vrijwel alleen in de Bar-
rocal aangetroffen op droge kalkheuvels, waar zrj tussen de vele Ophtyssen staat. In de rest

van Portugal wordt zij ook in vochtige biotopen gevonden
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Serapias striclíflorø
Serapias strictiflora komt voor in Portugal, Noord-Afrika en Spanje (Andalusië) Z¡
vertoont kenmerken van S. lingn maar is daarvan goed te onderscheiden door de donkere,
smalle envaakteruggeslagenlip Zevertoonl-oppervlakkigegelijkenismetS.olbiauitZuid-
Frankrijk In Andalusië is deze soort rninder duidelijk afgescheiden: daar komen vaak popu-
laties voor die overgangsvormen vertonen naar Serapías lingua In de Algarve is de soort
nietzeldzaam en komt vooral voor in natte graslanden in het zuidwesten.

Spirantlrcs øestivalis
De Zomerschroeforchis is brjna overal in Europa zeldzaatn en met uitsterven bedreigd Van
de Algarve waren ook weinig vindplaatsen bekend Nu is dit op zich niet zo vreemd, want
de plant bloeit als de meeste orchideeënliefhebbers al weer naar huis zijn, ln 7997 ging
Tyteca specifiek op zoek naar deze plant in Portugal en trofhem tofzijn verbazing op een
aantal plaatsen, waaronder in de Algarve, aan (Tyteca, 1998). Het blijkt dat de plant in de
Algarve minder zeldzaam is dan werd gedacht De plant groeit bijna alt¡d in de buurt van
stromend water, zoals in rivielbeddingen Hij bloeit hier eind mei

Spirøuthes spiralß
Door zijn late bloeitijd is de verspreiding van de Herfstchroeforchis in de Algarve niet
nauwkeurig bekend Zij is onder andere aangetroffen in kalkgraslanden bij Loulé en op de
kustvlakten brj kaap St Vincent, waar zlj flinke populaties kan vormen

8. Bedreiging en bescherming

Ondanks de vele nog aanwezige kalkgraslanden in de Barrocal gaan nog steeds veel orchi-
deeënbiotopen verloren. Zí1 vallen veelal ten prooi aan ontginning van het land, waarbij het
toerisme de grootste boosdoener is,

Vanaf Castro Marim in het oosten van de Algarve tot aan Lagos in het westen loopt de auto-
snelweg 41, gemiddeld zo'n tien kilometer uit de kust Je kunt ruwweg zeggen dat alle
grond tussen de snelweg en de kust bebouwd is en dat daar nauwelijks orchideeën meer te
vinden zijn, Tyteca geeft in dat gebied nog een aantal vindplaatsen op, maar deze zijnbijna
allemaal verdwenen (Tyteca, 1997) De snelweg zelf slaat een diep litt€ken in het landschap
Een andere bedreiging van biotopen is het verdwijnen van de extensieve begrazingwaardoor
kalkgraslanden verruigen en dichtgroeien Wijzigingen in het landgebruik, zoals de aanleg
van wijngaarden en het planten van Eucalypttts-bossen in plaats van natuurlijke loofbossen
hebben ook hun tol geëist
De natuurbescherming in Portugal en de Algarve staat nog in de kinderschoenen en hoewel
een aantal reservaatsgebieden is aangewezen wordt nog erg weinig gedaan aan soort- en
biotoopbescherming. Het is voor de nog aanwezige orchideeënpopulaties te hopen dat het tij
op niet al te lange termijn nog keert.
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HET SOORTBEGRIP BIJ ORCHIDEEEN

Maltin W. van den HOORN

Samenvatting
De grondslag van de huidige taxonomie ligt in het morfologisch soortconcept In het morfo-
logisch of typologisch soottconcept worden sooden omschreven aan de hand van hun

uiterlijke kenmerken Het groeperen van op elkaar gelijkende organismen zegt echter weinig
over hun onderlinge verwantschap Het biologisch soortconcept beschouwt soorten als

voortplantingseenheden die door soortintrinsieke kenmerken genetisch gescheiden zijn van
andere soorten Biologische soorten kunnen monotypisch zijn, en dan weinig variatie ver-
tonen, of polytypisch ziin en dan veel variatie vertonen. Polytypische soorten ziln vaak
onder te verdelen in geografische en/of ecologische vormen die geleidelijk in elkaar over-
gaan Aan deze vormen kan de status van ondersoort of variëteit worden toegekend Biolo-
gisch gezien behoren ze echter tot één soorl. Het optreden van populaties die qua eigen-

schappen tussen de onderscheiden ondersoorten of variëteiten in staan, is een kenmerk van
polytypische soorten Dergelijke overgangsvormen dienen dan ook als zodanig te worden
benoemd Zich ongeslachtelijk voortplantende soorten kunnen alleen morfologisch worden
gegroepeerd Zij dienen echter morfologisch evenveel van elkaar te verschillen als zich
geslachtelijk voortplantende soorten uit dezelfde groep dat onderling doen. De tetraploïde
Dactylorhiza's van hybridogene oorsprong kunnen wellicht geclusterd worden in polytypi-
sche soorten, die dan onderling aanzienlijk minder overgangsvormen enlof hybriden-
zwermen dienen te veftonen, dan de ondersooften van de polytypische soorten onderling.

Suinmary
Present day taxonomy is based on the morphological concept of species, In the morpho-
logical or typological concept, species are being described with regard to their external

characteristics Clustering of organisms resembling one another however does not say much
about their genetic relationship. The biological concept of species regards species as repro-

ductional entities which, by characteristics inherent to it, are genetically divided from other
species Biological species can be either monotypical, and show little variation, or polytypi-
cal, and show a lot of variation Polytypical species often can be subdivided in geographical
and/or ecological forms, showing gradual transitions. All these forms can be attributed the

status of subspecies or variation Biologically however they belong to just one species The

appearance of populations with characteristics in between those of the discerned subspecies

and variations is a distinguishing feature of polytypical species. Such transition forms there-

fore should be identified as such. A-sexually reproducing species can only be clustered

morphologically Variations between species within different clusters, however, should be

of the same order as variations within sexually reproducing groups The tetraploid Daclyl-
orhiza's ofhybrid origin possibly can be clustered in polytypical species; there should be

considerably less transition forms and/or hybrid swarms between different clusters than

among the subspecies within each polytypical species
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Zusammenfassung
Die Grundlage der Taxonomie beruht auf dem morphologischen Artkonzept. Im morpho-
logischen oder typologischen Artkonzept werden Spezies anhand ihrer äußerlichen Merk-
male umschrieben. Das Gruppieren von einander ähnlichen Organismen besagt aber wenig
über ihre tatsächliche Verwandtschaft. Das biologische Artkonzept betrachtet Spezies als
Fortpflanzungseinheiten, die durch artspezifìsche Merkmale von anderen Arten getrennt
sind Biologische Aften können monotypisch sein, und dann wenig Variation zeigen
Polytypische Arlen sind oft in geografische und/oder ökologische Formen zu unterteilen, die
allmählich ineinander ùbergehen An diesen Formen kann der Status einer Unterart oder
Varietät gemessen werden. Biologisch betrachtet gehören sie jedoch zu einer Art Das
Auftreten von Populationen, die hinsichtlich der Merkmale zwischen den unterschiedenen
Unterarten oder Varietäten stehen, ist eine Eigenart polytypischer Arten. Solche Über-
gangsformen sollten denn auch als solche benannt werden. Sich ungeschlechtlich fort-
pflanzende Arten können nur morphologisch gruppiert werden Sie sollten sich abcr
morphologisch ebenso sehr voneinander unterscheiden wie sich geschlechtlich fortpflanzen-
de Arten in der gleichen Gruppe das untereinander tun Die tetraploiden Dactylorhiza-Arten
hybridogenen Ursprungs können vielleicht in polytypische Arten zusammengefasst werden,
die dann untereinander bedeutend weniger Übergangsformen und/oder Hybridschwärme
zeigen sollten als die Unterarten der polytypischen Arten,

Inleiding

In de biologie wordt de term soort voor drie verschillende begrippen gebruikt. Ten eerste is
er de soort als theoretisch concept zoals ze binnen de evolutiebiologie wordt gebruikt voor
zich seksueel reproducerende organismen Ten tweede is er de soort als categorie; deze geldt
als niveau in de taxonomische hiërarchie Dit wordt toegepast op alle organismen.Ten derde
is er de soort als taxon De soort als taxon is de praktische toepassing van de taxonomie,
waarbij soorten aan de hand van arbitraire kenmerken worden herkend (Bock, 2004) Hetzal
duidel¡k zljn dat de drie bovenstaande begrippen zeer nauw aan elkaar gerelateerd zijn en
idealiter beschrijven ze hetzelfde. Omdat alle biologen die praktisch onderzoek aan
organismen doen, gebondenzijn aan de soorl als taxon, wordt in de dagelijkse praktijk een
dergelijk onderscheid vrijwel niet gemaakt Voor een goed begrip van de discussie rond het
soortbegrip bij orchideeën is het echter wel belangrijk om de drie verschillende categorieën
in het achterhoofd te houden,
De laatste twee eeuwen is er minstens een dozijn aan soortconcepten beschreven (Moore et
al., 1998), maar geen van deze soortconcepten is toepasbaar op alle soorten Er is onder de
biologen geen consensus over welk soortconcept algemeen gebruikt zou moeten worden
(Bock, 2004). De twee meest gebruikte soortconcepten zijn het morfologisch en het
biologisch soortconcept Beide concepten worden veelvuldig toegepast op orchideeën en
zullen in dit artikel worden besproken

Het morfologisch soorfconcept

De Zweedse afts en bioloog Carolus Linnaeus (Carl von Linné, 1701-1778) wordt be-
schouwd als de grondlegger van de moderne taxonomie; hij maakte gebruik van het morfo-
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logisch soortconcept Het morfologisch soortconcept beschouwt soorten als de kleinste
groepen van organismen die consequent van elkaar kunnen worden onderscheiden aan de

hand van hun uiterlijke kenmerken (Moore et al., 1998). Orndat individuen van organismen

met behulp van deze benadering wot'den ingedeeld in typen, is de term typologisch soorl-
concept eigenlijk een betere benaming (Bock, 2004; Mayr, 1963) Aangezien de term typo-
logisch soorlconcept weinig wordt gebruikt, wordt in dit artikel de term morfologisch
soortconcept gebruikt,
Vanwege de relatiefeenvoudige toepasbaarheid van het morfologisch soortconcept is dit het

meest gebruikte soortconcept Alle beschreven soorten in bijvoorbeeld de Heukels' Flora
van Nederland zijn morfologische soorlen Om te waarborgen dat twee soorten consequent

van elkaar kunnen worden onderscheiden neemt deze flora als criterium dat een soort door
minimaal twee onafhankelijke en constante kenmerken van een andere soort gescheiden

dient te zijn (Kornet et al 1996)
Een op morfologie gebaseerde indeling heeft naast de relatief eenvoudige toepasbaarheid
ook als voordeel dat ze toepasbaar is op zowel zich geslachtelijk voortplantende organismen

als op veel zich ongeslachtelijk voortplantende organismen en fossielen. Het morfologisch
soortconcept doet echter geen uitspraak over onderlinge verwantschap van individuen Het
plaatst slechts op elkaar gelijkende individuen in één groep Naast de mogelijkheid dat niet
verwante individuen tot één soort worden gerekend, is het in het verleden ook herhaaldehjk
voorgekomen dat verwante individuen tot twee soorten werden gerekend Linnaeus bijvoor-
beeld beschreefvanwege het sterk verschrllende uiterlijk van het mannetje en vrouutje van
de Wilde eend de beide seksen als twee verschillende sootlen.

Het biologisch sooltconcept

Ernst Mayr (1904-2005) introduceerde in 1942 het biologisch soortconcept (Mayr, 1942).

Tijdens zijn reis langs de Solomoneilanden en Nieuw-Guinea werd hij geconfronteerd met
de uiterlijke verschillen tussen geografisch geïsoleerde vogelpopulaties, Hij kwam tot de

conclusie dat geografische isolatie van deelpopulaties de aanzet is tot vorming van nieuwe
soorten Om objectief vast te kunnen stellen wanneer er een nieuwe soort was ontstaan,
delrnieerde hij een soort aan de hand van de reproductiebiologie Sinds 1942 zijn er

meerdere defìnities van het biologisch soorlconcept gepubliceerd en een populaire definitie
is de volgende'."Een soort is een populatie oJ een groep van populaties wier leden in de

natlur de potentie hebben om zich onderling te kruisen om zo gezonde vn¿chtbare

n.akomelin.gen te kríjgen. Ze kunnen dil niet ntet leden van een andere soort. " (Campbell,
1998) Een soorl is dus de grootste eenheid van populaties waarbinnen uitwisseling van
genetisch materiaal mogelijk is en is genetisch geïsoleerd van andere populaties Omdat het

biologisch soortconcept gebruik maakt van de reproductiebiologie, is dit niet toepasbaar op

ongeslachtelijk voortplantende organismen en fossielen

Genetische isolafie houdt twee sool'ten gescheiden

Volgens het biologisch soortconcept zijn twee soorlen door soortintrinsieke kenmerken in de

natuur genetisch van elkaar geïsoleerd (Bock 2004; Mayr, 1963). Het is hierbij belangrijk
om op te merken dat geografìsche isolatie, zoals soms abusievelijk wordt opgevoerd (zie
bijvoorbeeld Reinhard eT al , 1991, pagina 281), geen soortintrinsiek kenmerk is en dus niet
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kan worden aangewend om twee geografìsch gescheiden populaties als twee verschillende
soorten te zien (Mayr, 1963). De soortintrinsieke kenmerken die zorgen voor genetische
isolatie kunnen worden verdeeld in pre- en postzygotische barrières Prezygotische barrières
voorkomen bevruchting en postzygotische barrières voorkomen effectieve voortplanting van
de ontstane hybriden We kunnen de volgende barrières onderscheiden:

Pre4vgotisch (aangepast naar Reinhard et. al.):
¡ ecologischeisolatie(ZisleraovataenL.cordatahebbenelkeenanderhabitat)
r ethologische isolafte (Ophtys insectifera en O. araneol¿ hebben beiden een andere

bestuiver)
r bloeitijdisolafie (Orchis morio bloeit begin mei en Anacantptis pyranidalis begin juni)
, morfologische isolatie (Nigrítella en Gynmadeni¿ hebben elk een heel andere bloem-

morfologie
, kruisingssteriliteit (verschillende chromosoomaantallen tussen de beide oudersoorten,

zoals bijvoorbeeld Orchis laxiflorø en Dactylorhiza nnjølís, of andere, vaak biochemi-
sche, eigenschappen die bevruchting voorkomen)

Post4tgotisch
r gereduceerde vitaliteit van hybriden
r gereduceerde fertiliteit van hybriden
r gereduceerde vitaliteit offertiliteit van nakomelingen van hybriden

Enige overlap in habitat, bloeitijd en bestuiver blijft vaak mogelijk en ook tussen verwante
soorten met een totaal andere bloetnmorfologie, zoals Gynmadenia en Nigritella, worden
frequent hybriden aangetroffen Op het eerste gezicht Ljken de meeste prezygotische bar-
rières vrij zwak en de verleiding zou kunnen bestaan om dan alleen kruisingssteriliteit als
effectieve barrière te beschouwen. Dit zou echter de effectiviteit van de overige barrières te
kort doen. Mayr geeft als voorbeeld uit de dierenwereld de lVilde eend (Anas platyrhynchos)
en de Pijlstaart (Anas acttta). In gevangenschap kruisen beide soorten met elkaar en
produceren dan volkomen gezonde en vruchtbare nakomelingen Zelfs bij de nakomelingen
van deze hybriden en bij de terugkruisingen met de ouders is geen enkele reductie in
ferliliteit of vitaliteit waar te nemen De totale populatiegrootte van beide soorten werd in
1963 geschat op minstens 100 miljoen individuen en het aantal kruisingen één op de paar
duizend. Dit terwryl de beide soorten op het noordelijk halfrond gezamenlijk in de zelfde
habitat foerageren en nestelen (Mayr, 1963)

Toepassing van beide concepten

Over het algemeen wordt het biologisch soortconcept gebruikt als uitgangspunt om soorten
te definiëren. Om sooften in het veld te kunnen herkennen worden morfologische kenmer-
ken gebruikt Problemen doen zich voor wanneer er:
e meerdere duidel¡k verschillende morfologische (vaak geografìsch geclusterde) groepen

zijn met overgangspopulaties enlof veel vruchtbare hybriden (polytypische soorten)
r meerdere morfologisch moeilijk uit elkaar te halen groepen bestaan die genetisch zijn

geïsoleerd ('sibling species')
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Orchideeën zij variabel en dit heeft geleid van orchi_
deeën in veel ften',. Zelden is er onderz de nieuw
beschreven so lijk genetisch van elkaar Anderzijds
worden morfo elkaar te houden taxa be hand van
vermeende isolerende barrières die óf niet soortintrinsiek zijn, óf waarvan het maar zeer de
vraag is ofdeze barrières wel voor voldoende (nagenoeg l0d%) isolatie zorgen.

Morfolo gische v aria fie

extreme Landwehr (Landwehr, 1997, pagína g4) en Van denBussche duidelqk voorbeeld van het 
"if.-"t 

uun ouderdom envitaliteit orm van Orchis simia geeft Willems in zijn bijdrage
voor Eur

Erfelijke eigenschappen

Elk organisme bevat in zijn cellen chromosomen die bestaan uit DNA. Dit DNA bevat de

Genetische variatie

ende
geen
catie
nl¡k
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al,, 1997) Deze tetraploïde vormen zijn genetisch geïsoleerd van de diploïde D. fuchsii maar
zeer waarschijnlijk niet van D. maculata. Deze tetraploïde vonnen zouden dan moeten

worden opgevat als een ondersoort van D. ntactilata Dat D. ntaculalø subsp. fttchsii en D.

fuchsií morfologisch niet van elkaar te onderscheidenzijn, is voor de veldbioloog uiteraard
frustrerend, maar doet wel recht aan een meer wetenschappelijke benadering.
Een ander genus ,net op het eerste gezicht meerdere sibling species is het geslacht Nigzi-
tella Yan dit montane geslacht zijn vele lastig te onderscheiden vormen beschreven.
Uitgaande van de soorten die Kreutz in 1996 in zijn artikel noemt, is het genus te verdelen in
vier groepen: zich geslachtelijk en ongeslachtelijk voortplantende soorten, verdeeld over
roodbruin/zwart en licht(roze)/donderrood bloeiende taxa (Kreutz, 1996) Wanneer we de

zich geslachtelijk voortplantende soorten beschouwen, valt het op dat er geen hybriden
bekend zijn tussen de beide kleurgroepen (Kreutz, 1996) Deze twee groepen zijn kennelijk
genetisch goed van elkaar gescheiden, Aangezien Nigritella-taxa wel veelvuldig hybridi-
seren met de er totaal anders uitziende Gynmadenia-taxa, is het echter niet uitgesloten dat de

beide kleurgroepen toch hybridiseren. Daarom verdient het aanbeveling om ter controle
kunstmatig kruisingen te maken tussen de sooften van de beide kleurvormen om te bezien of
eventuele hybriden niet heel sterk op één van beide ouders lijken en dus tot nu toe niet als

zodanig zrjn herkend.
Binnen de roodbruine taxa vinden we N. rhellicani en N. gøbasiana Deze sterk op elkaar
lijkende soorten hebben een gescheiden areaal, maar het is niet aangetoond dat de beide
soorten niet potentieel in staat zijn tot het produceren van vruchtbare nakomelingen Een

vergelijkbare sooftencombinatie vinden we binnen de rozelroodbloeiende taxa Kreutz meldt
dat de zich geslachtelijk voortplantende soorten N. corneliana en N. lithopolitanica zeer

sterk op elkaar lijken Ook hier is potentiële genetische uitwisseling niet uitgesloten Ook
genetische uitwisseling met N. carpaticø is niet uitgesloten Binnen het geslacht Nigritella
kunnen dus wellicht vier tot vrjf ogenschijnl¡ke sibling species worden ondergebracht rn
twee polytypische soorten Een groter probleem hebben we bij de soortencombinatie lI
nigra en N. rhellicani, Deze soorten verschillen in het aantal chromosomen en N. níg'a planl
zich ongeslachtelijk voort. Deze twee soorten zijn niet zonder hulpmiddelen te onderschei-
den, maar zijn wel duidel¡k genetisch van elkaar geïsoleerd en dus echte sibling species

Ongeslachtelij ke vo ortpla nting

lVas bij zich geslachtelijk voortplantende sooften het chromosoomaantal belangrijk, b¡ zich
ongeslachtelijk voortplantende soorten kan dit worden opgevat als extra variatie en is het
geen reden om soorten op te splitsen Omdat de grenzeî tussen soorten bij zich niet geslach-

telijk voortplantende organismen niet objectiefvast te stellen zijn, kunnen we als vuistregel
hanteren dat de onderlinge verschillen tussen zich ongeslachtelijk voortplantende soorten

vergelijkbaar moeten zijn met de verschillen tussen zich geslachtehjk voortplantende soor-
ten binnen een verwante groep Met andere woorden, de morfologische verschillen tussen

zich ongeslachtelijk voortplantende Nigritella's moeten in dezelfde orde van grootte liggen
als tussen N. rhellicaní/gabasiana en N. corneliana/lithopolítanica/ carpatica Alle zich
ongeslachtelijk voortplantende donkerrode vormen kunnen dan waarschijnhjk onder N.
nigra worden gevoegd lVaarschijnlijk kunnen dan ook de roze N. stiríacø en N. widderi
worden samengevoegd. De roodbloeiende soorten kunnen vanwege de kenmerkende habitus

v an N. archiducis-j oønnis gescheiden blijven
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Deze oppervlakkige analyse van het geslacht Nigritella (waar veel op af te dingen valt),
reduceert het aantal van tien monotypische sterk op elkaar gelijkende soorten naar zes

grotendeels polytypische soorten, met waarschijnlijk alleen determinatieproblemen tussen

de zich ongeslachtelijk en geslachtelijk voortplantende kleurparen.

Hybridogene oorsprong

Over het algemeen ontstaan nieuwe soorten doordat een deel van een populatie van een

soort door geografische ofecologische barrières t{delijk genetisch geïsoleerd wordt van de

rest van de populatie, Gedurende de periode van trjdelijke genetische isolatie ontwikkelen de

beide populaties zich onafhankelijk van elkaar en kunnen dan eigenschappen verwerven die

bij een hernieuwd contact van de beide populaties effectieve genetische uitwisseling voor-
komen Er zijn dan twee soorten ontstaan Wanneer er geen volledige genetische barrière

ontstaan is, kunnen óf de beide populaties weer in elkaar op gaan óf door een zone met

intermediaire kenmerken van elkaar gescheiden blijven, In het tweede geval spreken we van

ondersoorten
Een aantal orchideeënsoorten is echter van hybridogene oorsprong. Zo is overduidelijk
aangetoond dat een groot deel van de tetraplo:ide DacQlorhiza's zijn oorsprong vindt in een

kruising tussen D. fuchsii en D. incarnala (Hedrén, 1996) Vanwege de verschillende
chromosoomsamenstellingen van deze beide oudersoorten zijn de hybriden onvruchtbaar.
lVanneer een dergelijke hybride in staat bhjkt orn zljn aantal chromosornenl te verdubbelen,
is zij echter wel vruchtbaar en kan zich voortplanten Het l¡kt aannemelijk dat een dergelijk
fertiel kruisingsproduct in het verleden meerdere malen is ontstaan en zo de oorsprong
vormt van een complex van nauw verwante, onderling fertiele soorten, die morfologisch
soms naadloos in elkaar overgaan. Vanwege de onderlinge fertiliteit en het voorkomen van

talloze overgangsvormen is het verdedigbaar om al deze tetraploide vormen op te vatten als

ondersoorten van één polytypische soorl. Een nadeel van een dergelijke benadering is echter

dat soorlen met verschillende onstaansmomenten en vaak totaal verschillende ecologische

eisen op één hoop gegooid worden (Kreutz et al., 2000). Dit terwijl er binnen de tetraploïde
Dactylorhiza 's van hybridogene oorsprong wel degelijk soortencombinaties te maken zijn
die onderling sterk op elkaar lijken en verschillen van andere dergelijke combinaties De
meest pragmatische oplossing lijkt m¡ om sterk op elkaar lijkende soorten en soorten met
veel tussenvormen samen te voegen tot één polytypische soort, die dan idealiter ook één

ontstaansmoment zou moeten hebben gehad. Dergelijke nieuw gevormde polytypische

soorten zullen onderling nog steeds fertiele hybridezwermen enlof overgangspopulaties
kunnen vormen, maar de frequentie en kwantiteit van hybridisatie of het optreden van

overgangspopulaties tussen de nieuw gevormde sooften moet wel aanzienlijk lager liggen
dan tussen de ondersoorten van de soorten zelf. Vanwege de sterke onderlinge fertiliteit van

alle tetraploide Dactylorhiz¿ s is het echter onmogelijk om voor deze problematiek een

geheel sluitende oplossing te vinden

Conclusie en aanbevelingen

r Een soort is, zoals in het bovenstaande is betoogd, de grootste eenheid van populaties
waarbinnen uitwisseling van genetisch materiaal mogelijk is, en die door soortintrinsieke
kernmerken genetisch geisoleerd is van andere populaties
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r Binnen deze eenheid is veel variatie mogelijk en deze dient beschreven te worden op een
lager taxonomisch niveau, bijvoorbeeld als ondersoort ofvariëteit.

¡ Vormen waarvan de status onduidelijk is dienen, zolang een effectieve genetische isolatie
door soortintrinsieke eigenschappen niet is aangetoond, morfologisch evenveel te ver-
schillen van de meest verwante vorm als echte sooften uit dezelfde groep dat doen.

r Eenzelfde criterium kan worden toegepast op zich ongeslachtelijk voortplantende sooften
Ook zij dienen morfologisch evenveel van elkaar te verschillen als zich geslachtelijk
voortplantende soorten uit dezelfde groep dat doen

¡ De tetraploïde Dactylorhiz¿'s van hybridogene oorsprong kunnen wellicht geclusterd
worden in polytypische soorten Deze polytypische soorten dienen dan onderling aanzien-
lijk minder overgangsvormen en/of hybridenzwermen te vertonen dan de ondersoorten die
onder één polytische soort vallen doen. Idealiter hebben deze polytypische soorten één
onstaansmoment

r Het verdient de aanbeveling om als werkgroep een lijst met criteria te maken \Maaraân
soorten, ondersoorten en variëteiten dienen te voldoen.

¡ Elk nieuw beschreven taxon kan met behulp van deze criteria worden getoetst en kan,
indien dit nodig is, in de eerstvolgende Eurorchis opnieuw beschreven worden op het
juiste taxonomische niveau,
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RECENTE VONDSTEN VAN ORCHIDEEËN
IN ZUID-KENNEMERLAND

Jos LAMMERS

Samenvatting
Dit artikel beschrijft orchideeënvondsten gedaan door de schrijver in het duingebied en

enige aangrenzende landgoederen van Zuid-Kennemerland (Noord-Holland) gedurende de

laatste tienjaren Een aantal recente ontwikkelingen wordt aangeduid, die van invloed lijken
op de groeiende soorlenrijkdom van de regio Daarnaast wordt kort ingegaan op de aard van

de groeiplaatsen en de begeleidende vegetaties

Summal'y
This article describes orchid ñnds ofthe lasttenyears by the author in the dunes and nearby

estates of the region Zuid-Kennemerland in the province of Noord-Holland in The Nether-
lands A few recent developments are indicated that may have influenced the increasing
diversity of species in the region Furthermore, the biotope is briefly indicated together with
the accompanying vegetation.

Zusammenfassung
Dieser Bericht nennt die Orchideen, die während der letzten zehn Jahre in den Dünen und

angrenzenden Landgütern von Zuid-Kennemerland in der niederländischen Provinz Noord-
Holland gefunden worden sind Einige rczente Entwicklungen werden angegeben, die die

zunehmende Arlenreichtum dieses Gebietes beeinflusst haben Außerdem wird kurz auf die

Ar1 der Standorle und die Begleitvegetation eingegangen.

Inleiding

De laatste tien jaren zijn in de duinstreek van Zuid-Kennemerland (Renodunaal District)
enkele opmerkelijke orchideeënvondsten gedaan. Naast de voor de streek min of meer
gewone soorten als DacQlorhiza praetermissa, Epipactis helleboríne en Listerct ovata, is de

laatste jaren een aantal nieuwe soorten aangetroffen en heeft een opmerkelijke toename van

de aantallen plaatsgevonden Deze ontwikkeling lijkt in sterke mate samen te hangen met
het ontstaan van het Kennemermeer, een duinplas, die deels door mensenhanden vorm-
gegeven werd na kustaangroei ten zuiden van de pieren van IJmuiden Andere factoren zijn
het vochtiger worden van de duinen door stopzetting van de waterwinning (Kennemer-
duinen en Duin en Kruidberg) en vermoedelijk ook het zachtq wordende klimaat, waardoor
"zuidelijke" soorten hier een plaats hebben gevonden Voor een paar soorten geldt dat het

incidentele vondsten zijn en ook is een soort ten gevolge van de stijgende grondwaterstand
helaas verloren gegaan.
Het gebied dat in dit artikel beschouwd wordt, beslaat globaal de duinen van de Amster-
damse Waterleiding (AWD), het Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK) en de duinen
van Velsen, voorts het vochtige gebied rond het Kennemermeer en een aantal landgoederen.

Het betreft globaal de kilometerhokken tussen west - oost 95-104 en zuid - noord 480-497
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Dit artikel pretendeert niet een volledig overzicht te geven van de orchideeën welke thans in
Zuid-Kennetnerland aangetroffen kunnen worden Het wil slechts een indruk geven van het
vele moois dat door de schrijver van dit artikel gedurende de laatste jaren persoonlijk is
waargenomen, in enkele gevallen aangevuld met historische gegevens

De bezochte gebiedcn

Het Kennenwrnrcer
Na stevig doortrappen op de fiets, waarbij het zwaarste stuk altijd het laatste op de Heren-
duinweg in IJmuiden is, recht tegen de b¡na altijd doorstaande westenwind in, wordt de
"kop" bereikt waar je een bijzonder mooi overzicht hebt vanaf het hoge duin op het
Kennemermeer Deze plas is zo'n tien jaar geleden aangelegd als recreatieplas, midden op
de aangegroeide kust ten zuiden van de pieren van IJmuiden, Het vrijgekornen zand werd
gebruikt om de primaire duinenrij enigszins op te hogen De plas, een beetje grootsprakerig
"het Kennemermeer" genoemd, zou men als primaire duinvallei op kunnen vatten, welis-
waar permanent tnet water gevuld, maar met een uitgestrekte oever welke in de winter deels
onder water staat en in de zomer slechts oppervlakkig uitdroogt Met andere woorden: een
vochtige primaire duinvallei. Het heeft niet zo lang geduurd voordat de eerste vochtminnen-
de soorten de vallei koloniseerden
De vegetatie wordt op dit moment gekenmerkt door Kruipwilg(Salix repens) en in toene-
tnende mate door Duindoorn (Hippophae rhantnoides), waadussen inmiddels ook Meidoorn
(Crøtaegrc sp ) en andere bomen opschieten, zoals lVilg (Sa/rx sp.) en Esdoorn (lcer sp.)(l).
Het vochtigste deel echter is nog redelijk vrij van opslag In de eerste week van juni begint
de bloei van de orchideeën Te beginnen in de zuidoosthoek zie je er al meteen honderden in
bloei staan HeI is Dactylorhiza praetern¡iss¿ in de gevlekte en ongevlekte vorrn. Dit jaar
stonden er tot rnijn verrassing twee exemplaren Dac$tlorhiza íncarn.ata var lobelií fussen
(pag 65, foto l).
Verder lopend in noordelijke richting ontdek je vooral op de open plekken steeds weer de
Rietorchis, Je ziet hoe hij vergezeld wordt door de Kruipwilg (Salix repens) en hier en daar
ontdek je een rozet van Parnassia (Parnassia palttslris) en Duizendguldenkruid (Centaurium
sp.). Even verderop moet een grotere groeiplaats van Daclylorhizø íncarnata zijn Dit jaar is
die moeilijk terug te vinden De oprukkende Duindoorn (Hippophae rhamnoides) belet niet
alleen de wandelaar in zijn bewonderende voettocht, maar ook de kwetsbare sooften,
waaronder de orchideeën Toch nog íncarnata's, echter een kleiner aantal dan vorigjaar en
deels met afgevreten bloeistengels De D. incarnata die hier groeit is brjna wit van kleur,
slechts een licht roze zweeln en slechts een paar puntjes als honingmerk.
In de buurt vande incantalr¿'s vond ik in juni 2003 drie exemplaren Dacltlorhizafuchsii
(pag 65, foto 2) Hoezeer ik vorig en ook dit jaar gespeurd heb, er is niets van teruggevon-
den Slechts een goede foto is het bewijs dat de Bosorchis hier gestaan heeft
Verder lopend langs de plas bereikje de noordwestkant. Hier, langs het pad, trefje ook de
Dactylorhíza incantatavar.lobelii aan Een bijzonder fraai gezicht
In juli is het de tijd voor Epípactis palustris. Dichter naal het meer toe, met name aan de
zuidoostkant zie je hele plakken met honderden exemplaren in bloei staan Ook op andere
plaatsen van het vlakke oevergebied zijn wisselende aantallen aan te treffen
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Duùrcn van Velsett
Op een wandeling door het Velsens duingebied kan men voor plezierige verrassingen komen

te staan. Zo was er een tiental jaren geleden in kringen van orchideeënliefhebbers enige

cornmotie over de vondst van Aceras anthropophorum Een foto van het exernplaar,

gemaakt in1994, is afgebeeld inDe orchídeeënvanNederland(Kreulz 2000) Ookschrijver
dezes was nog getuige van de bloeiende orchidee in 1995 (pag 65, foto 3). In latere jaren is

de Poppenorchis helaas niet meer aangetroffen Opvallend is dat inmiddels ook het Smal

fakkelgras (Koeleria macrantha) van de groeiplaats is verdwenen. Een aanduiding dat de

bodem te weinig open meer is.

De laatstejaren echter kon ik als orchideeënliefhebber mijn hart ophalen aan enige spectacu-

laire vondsten, overigens door andere floristen als eerste gedaan. Meest in het oog springend

zou ik Hinmntoglossum hircinum willen noemen. De groeiplaats werd pas in 2002 ontdekt

Deze winter kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en moest de rozetten tellen

Vijfentwintig in getal! De hooggespannen verwachtingen zijn uitgekomen en recentelijk in
mei zijn hiervan tien bloeiende planten geworden (pag. 65, foto 4 en pag 68, foto 5) Waar

komen die Bokkenorchissen vandaan? Op oudere verspreidingskaarten wordt de soort al

vermeld voor de omgeving van IJmuiden Voorts is hij al jaren bekend van Velsen-Noord
Maar zo'n grote populatie mag redelijk uniek heten, voor Nederlandse begrippen dan.

Een andere soort is Ophrys apifera. Dit jaar een populatie van 17 bloeiende planten Niks
noordhelling, gewoon op een vlakke tot licht hellende zuidhelling in een naar het l¡kt
redelijk stabiele vegetatie Ook die planten staan daar al jaren. Niet ver overigens van een

populatie Bijenorchis in Duin en Kruidberg. Die groeit echter op een noordhelling Een

verschil in bloeitijd van twee weken! Beide populaties blijken de var. auritú te betreffen
(pag. 68, foto 6)
Tenslotte kan men Anacantptis pyramídalís aantreffen (pag. 68, foto 7) De soort bloeit hier
de eerste weken van juni. Dit in tegenstelling tot de grote populaties in lV¡k aanZee enbij
Noordwijk, die injuli de hoofdbloeiperiode hebben In het aangrenzende Duin en Kruidberg
bloeit het Hondskruid eveneens in juni Over het algemeen is dit Hondskruid wat forser dan

het laat-bloeiende en komt in habitus overeen met het Hondskruid in zuidelijker streken,

Het Nafionaal Park Zuid Keturcnrcrland. (NPZK)
Het NPZK beslaat enige duingebieden waaronder De Kennemerduinen (in beheer bij het

Provinciaal lVaterleidingbedrijf Noord Holland, PWN) en Duin en Kruidberg en Konings-
hof (eigendom van Natuurmonumenten) De soorten in het Nationaal Park zijn deels soorten

van vochtige duinvalleien, deels van noordhellingen en deels van de duinbossen

De meest voorkomende orchidee is Dactylorhiza praetermissa Men kan deze soort ener-

zijds aantreffen in de primaire duinvalleien, soms in grote aantallen, en in jaarlijks gemaaide

vochtige valleien dieper landinwaaús in de Kennemerduinen. In het al langer begraasde deel

Duin en Kruidberg vallen de Rietorchissen voor een belangrijk deel ten prooi aan de grote

grazers, zodat zaadzelting slechts plaatsvindt in een gering deel van de populaties. Onder-

scheid maken tussen de gevlekte en ongevlekte ondersoort heeft weinig zin Ze komen

willekeurig door elkaar voor. In de Kennemerduinen lijken de aantallen de laatste paarjaren,

na een aanvankelijk groei, weer af te nemen, mogelijk door het gevoerde maaibeheer,

waardoor de plek minder geschikt wordt voor de Rietorchis, die zich meer thuis voelt in
pioniersituaties
De Rietorchis wordt op een aantal plekken vergezeld door Listera ovata, met name in de

EURORCHIS T7,2OO5 57



primaire duinvalleien In de Kennemerduinen zijn het over het algemeen stevige exem-
plaren, niet gloot, zo'n 10-30 cm (pag 69, foto 9), maar de zaadzelting blijkt goed te
verlopen, mits de planten niet voortijdig ten offer vallen aan de recent ingezette begrazing
Listera ovatakomt eveneens voor op vochtige plekken in eiken- maar ook in abelenbosjes.
De soorl wordt al lange tijd voor het gebied beschreven: in 1974 was hij al bekend van 17
groeiplaatsen in de Kennemerduinen
Nadat Epipactis palustris voor het eerst in 1977 werd aangetroffen in een primaire duin-
vallei in de Kennemerduinen, heeft de soort zich vooral de laatste jaren in dit gebied specta-
culair uitgebreid Hier doet men in toenemende mate ook vondsten in meer landinwaarls
gelegen, jaarlijks gemaaide, vochtige duinvalleien. Dit moet wel samenhangen met de
stijgende grondwaterstand sinds het stopzetten van de drinkwaterwinning, omdat in de
betreffende valleien de soort voor die tijd niet voorkwam. De uitbreiding is mogelijk
bevorderd door zaadverspreiding door de maaiapparatuur in combinatie met verarming van
de bodem door het gevoerde maaibeheer De stijgende grondwaterstand heeft echter ook zijn
keerzijde gehad. Zo is een grote groeiplaats van Moeraswespenorchis (en Rietorchis) aan de
Oosterplas sinds een aantal jaren verdwenen onder een meter water
Een groot verlies is het verdwijnen van Herniniunt ntonorchis De soort werd door Roder-
kerk in de jaren vijftig gerapporleerd voor een primaire duinvallei Zij kwam daar voor tot in
ieder geval 1962 (Landwehr) sinds 1987 werd zij daarna in toenemende aantallen
aangetroffen in een van puin en Gelderse roos (Viburru.tnr opulus) geschoonde bornkrater
(pag. 69, foto 10), rnet een top van 62 bloeiende exemplaren rond 1995 Toeval of niet, het
eerste jaar na het stopzetten van de drinkwaterwinning (in 2000) waren de winter en het
voorjaar zo nat, dat de groeiplaats gedurende het groeiseizoen niet drooggevallen is De
inmiddels in 1999 tot een zevental bloeiende exemplaren gereduceerde populatie is in de
jaren daarna niet meer teruggevonden, ondanks de drogere winters waardoor de groeiplaats
in het voorjaar wel droogviel.
In een van de vochtige primaire valleien heeft beheerder R. Luntz enige jaren geleden
Orchis morio gevonden met een drietal exemplaren (waaronder een f alba) De soort is in
volgende jaren niet meer teruggevonden. De Harlekijn komt, voor zover bekend, in de wilde
orngeving niet voor
Dactylorhiza incarnata is slechts eenmaal (in 1977) in één exernplaar gevonden bij het
Vogelmeer Sindsdien is de soort in het NPZK niet meer aangetroffen, met uitzondering van
een exemplaar in2004 in de zeereep ten zuiden van het Kennemermeer
Van de orchideeën van drogere situaties komt Anacantptís pyranidalis sporadisch voor in
het nationaal park Elklaar zijn er op bepaalde (steile) noordhellingen wel bloeiende exem-
plaren te vinden Helaas vallenze vaak ten offer aan vraat (vermoedelijk door reeön ofdam-
herten) Voorts is sinds een paar jaren incidenteel Himantoglossuttt hircinuLnz gevonden De
verspreiding zou plaats gevonden kunnen hebben vanuit een grote groeiplaats in de duinen
van Velsen Daarnaast ts van Ophrys apifera var aurita een groeiplaats bekend met een
tiental exemplaren op een noordhelling (pag 68, foto 7). Ook deze hebben te lijden van
vraat,
Eveneens op een noordhelling is drie jaar geleden een exemplaar van Orchis ntílitaris
gevonden De plant heeft het eerste jaar in volle bloei gestaan, maar de laatste twee jaren is
de bloei wreed verstoord door vraatzuchtige slakken Ook dit jaar is de plant, net nadat zij
haar eerste bloemetjes geopend had, wreed door een escargot geconsurneerd De dichtst-
btlz¡nde groeiplaats van het Soldaatje is de Heijmanshof in Hoofddorp en voorts is de soort
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een aantal malen aangetroffen in het westeljk havenge bied van Amsterdam.
Ten slotte komt op uiteenlopende plekken Epipactis helleborine voor, meest op deels

beschaduwde plaatsen aan bosranden of onder licht struikgewas of geboomte, maar ook in
meer open terreintypen. Onderzoekingen hebben aangetoond dat de Brede wespenorchis van

het duingebied steeds de yar neerlandicabelreff (Kapteyn den Boumeester 1989). Schrijver
dezes heeft niet in detail naar het voorkomen van deze ondersoort gezocht,

Lanclgoed Eßtuout
Het landgoed wordt gekenmerkt door statige bossen op een deels kunstmatig aangelegd

geaccidenteerd terrein met idyllische watertjes en deels begraasde, deels één tot twee keer

per jaar gemaaide graslanden. Op de gemaaide graslanden en langs de watertjes daaraan

grenzend kom| Dactylorhiza praeternurssa in grote aantallen voor. In dit geval betreft het

voornamelijk subsp junialis, de gevlekte vorm.
Tussen de Rietorchissen kan men op enkele plekken Listera ovata vinden. Veel meer Grote

keverorchissen zijn op rneer beschaduwde plekken aan te treffen Daar blijken lang niet alle
individuen in bloei te komen Op een plek trof ik dit voorjaar 200 Listera's âan waarvan
maar een vijfentwintigtal in bloei was gekomen.

Een grote bijzonderheid is het voorkomen van Dactylorhiza fuchsii. Dit jaar trof ik een

zestal bloeiende exemplaren aan, waarvan één met ongevlekt blad De bloemen zijn heel

licht van kleur, zoals van de planten die tot voor kort in de Amsterdamse Waterleiding-
duinenaangetroffenwerden(zieKreutz2000,pag 319) Ikkendekleinepopulatiealsinds
1999, Het aantal bloeiende planten breidt zich heel langzaam uit van drie in 1999 tot zes dit
voorJaar.

Landgoed Middendaín
Het landgoed bestaat deels uit hoge duinen, voornamelijk beplant met dennen, maar ook met

flinke open plekken, deels uit een laag gelegen vallei met een "zanderlivaart", die gevoed

wordt met duinwater, De orchideeënvondsten betreffen voornamelijk het laag gelegen

gebied In het hoog gelegen gebied heb ik een aantal malen Epipactis helleborine gevonden.

De meest in het oog springende orchidee is Daclylorhiza praetermissa (gevlekt en

ongevlekt) Zrj komt vooral voor op de jaarlijks gemaaide wat oudere graslanden Op de

Zanderrj, enige jaren geleden nog bollengrond, wordt de Rietorchis in toenemende mate

aangetroffen
Daarnaast is er reeds lang een stabiele groeiplaats van Listera ovøtø. Interessant is te ver-
melden dat een vrjfentwintigjaar geleden schrijver dezes op hetzelfde grasland honderden

exemplaren Rietorchis zag tijdens een excursie. Hetjarenlang gevoerde maaibeheer sinds-

dien heeft er blijkbaar toe geleid dat het pionierstadium van de vegetatie (en tevens de

voedselrijkdom) dermate is afgenomen, dat de Rietorchis er vrijwel verdwenen is en de

Grote keverorchis daarvoor in de plaats is gekomen Listera ovata staal er op de plekken die

een deel van de dag in de schaduw van bomen staan. De laatste jaren heeft de populatie zich
aanzienlijk uitgebreid (een 250-tal exemplaren in het voorjaar van 2005). De vegetatie wordt
eenmaal per jaar in de herfst gemaaid Het is wel zo datbij een droog voorjaar (de laatste

twee jaren) veel exemplaren de bloei niet voltooien Zaadzetting vindt dan nauwelijks plaats

Anrter danr e lVaf er leidingduinen (AIVD)
Als laatste gebied wil ik de Amsterdamse Waterleidingduinen bespreken Dit uitgestrekte
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duinreservaat wordt deels doorsneden door gegraven kanalen ten behoeve van de water-
winning, deels bestaat het uit droog duingebied begroeid met dennen en deels uit vochtige
tot droge graslanden, die gemaaid of incidenteel door schapen begraasd worden De orchi-
deeën beperken zich voornamel¡k tot de vochtiger gebieden: de kanaaloevers en de vochtige
graslanden
De meest voorkomende orchidee is wederom Dacltlorhiza prøeternissa. Zij groeit voor-
namelijk langs de kanalen en kanaaltjes, soms met honderden exemplaren Er is een trend tot
vermindering van de aantalle n Dit is moge lijk het gevolg van jaarlijks maaien en afvoere n
van het maaisel waardoor het pionierkarakter en de voedselrijkdom verminderen Verder
komt de Rietorchis verspreid voor in enkele vochtige graslanden met maaibeheer
Voorts wordt Listera ovata aangetroffen in één van de vochtige graslande n Dit j aar trof ik
op dat graslandje 180 exemplaren aan, welke voor de helft in bloei kwamen Het succes van
de bloei wordt al enkele jaren getemperd door een droog voorjaar. Dit voorjaar, evenals dat
van2004, trofik na de bloei geen enkele Grote keverorchis aan die hettoTzaadzetling had
gebracht
In mindere dichtheden, maar wel op meer plekken, wordt Epipactis helleborine aange-
troffen. Dit betreft in de A!VD, zoals overal in het duingebied (Kapteyn den Boumeester
1989), de variëteit neerlandica. Ook wordt Epipactis palustris op een enkele plek aange-
troffen, De soort vormt daar een stabiele populatie van een 35-tal exemplaren
Een meer bijzondere soort is Ophrys apifero, welke reeds vanaf 1988 langs de oever van een
van de kanaaltjes aangetroffen wordt (Kapteyn den Boumeester 1997), Het betreft nu vooral
de nominaatvorm subsp, apifera In eerdere jaren is veelal de var auríta aangetroffen, Het
merk\À/aardige is dat de populatie langzaam maar zeker lijkt te verhuizen Sinds 1990 is de
belangrijkste groeiplaats een 200 meter opgeschoven naar het zuidwesten De populatie telt
gemiddeld een tiental bloeiende planten, dit jaar circa twintig. Een daarvan bleekvar trollíi
te zrjn (pag 68, foto 8) Eveneens werd dit jaar voor het eerst weer een bloeiend exemplaar
aangetroffen op de aanvanketijke groeiplaats van 1988. Daarnaast wordt O. apifera
incidenteel op andere plekken langs hetzelfde kanaaltje waargenomen
Daclylorhiza fuchsii werd gedurende een reeks van jaren aangetroffen aan de rand van een
vochtig rietland De soort heeft ook mel Dacliorltiza praetermissa gebastaardeerd (infor-
matie D !V Kapteyn den Boumeester) Het laatste voorjaar (2005) is geen enkel bloeiend
exemplaar meer gezien (ook niet van de begeleidende D. praeternùssa) Slechts een groot
aantal vegetatieve planten getuigt van de aanwezigheid van vermoedelijk alleen de Riet-
orchi s

Anacamptis pyrantidalis is op een plek langs een kanaaltje gevonden De meeste jaren wordt
de plant tijdens de bloei afgevreten. Daarnaast is deze orchidee een enkele maal in een
kruidenrijk grasland gevonden De laatstejaren is zij daar niet meer aangetroffen
Ten slotte is een exemplaar van Aceras anthropophorum gedurende een aantal jaren tot
2003 langs een kanaaloever aangetroffen en één of twee exemplaren van Liparis loeselli tot
voor een aantal jaren in één van de duinvalleien

Ovelzicht van de soolten

D øctylo rl úzø p raete rnds s a
De Rietorchis (er is in dit arlikel geen onderscheid gemaakf tussen gevlekt en ongevlekt)
wordt in Zuid-Kennemerland in zeer uiteenlopende milieus aangetroffen.

60 EURORCHIS 17, 2OO5



De grootste aantallen zijn te vinden rond het Kennemermeer (kilometerhokken 98/496,

991495, 991496). Op sommige plekken staan ze werkelijk als haren op een hond, honderd

exemplaren soms per m2 Op andere plekken staan ze er meer verspreid. In de begeleidende

vegetatie neemt het aandeel van Duindoorn (Hippophae rhanmoides) en Kruipwilg (Salrx

repens) de laatste twee jaren (2004 en 2005) op veel plaatsen sterk toe, waardoor de

Rietorchis in de verdrukking geraakt. Beheersrnaatregelen worden door de terreineigenaar
(de gemeente Velsen) niet getroffen en zelfs vrijwilligers is het niet toegestaan opslag te

verwijderen. Tot de begeleidende vegetatie behoren verder Gestreepte witbol (Holcus

lanatus), Klein hoefblad (Tussilagofarfara), Koninginnenkruid (Eupatorium cannabirutm),
Gewoon biggenkruid (Hypochaeris radicata) en Strandduizendguldenkruid (Centauriunt

lítorale).
Verder wordt de Rietorchis verspreid maar wel in grote aantallen aangetroffen in vochtige
duinvalleien (Kennemerduinen), langs kanaaltjes in de AWD en op de landgoederen

Middenduin en Elswout

Dactylorhiza ùrcanutfa
De Vleeskleurige orchis is sedert enkele jaren een nieuwe verschijning bij het Kennemer-
meer De soort bloeit daar in twee vormen:
. een heel licht gekleurde (bijna witte) "normale" vorm
. de var. lobelii, een laagblijvende plant, gekenmerkt door een zeeÍ compacte cilinder-

vormige bloeiwijze (zie Landwehr).
De soort groeit in vrij open Kruipwilgstruweel. Tot de begeleidende planten behoren

Duindoorn (Hippophae rhamnoides), Knopbies (Schoenus nigricans), Parnassia (Parnassia

palustris), Strandduizendguldenkruid (Centauríum litorale) Ten gevolge van het dicht-
groeien van de groeiplaats is het aantal incarnata's dit.iaar afgenomen ten opzichte van de

vorige jaren, Op andere plekken in Zuid-Kennemerland is D. incarnata een aantal malen
v,/aargenomen in het gebied van de A!VD.

Epípactß pølustrß
De Moeraswespenorchis wordt de laatste jaren in toenemende mate gevonden in de

vochtiger wordende valleien van de Kennemerduinen. Op dergelijke plekken wordt zij met
tientallen exemplaren aangetroffen. Ten gevolge van vraat brengt echter vaak slechts de

helft van de planten het tot einde bloei en zaadzetting. In de valleien van de Kennemer-
duinen dichter bij de kust zijn de aantallen vaak groter, tot honderden aan toe. Deze

aantallen vallen echter in het niet met de ontwikkeling rond het Kennemermeer Er zijn daar

groeiplaatsen waar tot wel duizend exemplaren injuli in bloei staan

Ten gevolge van de stijgende grondwaterstand zijn echter ook groeiplaatsen verloren
gegaan Zo is aan de Oosterplas een groeiplaats (van 365 exemplaren) thans verdwenen
onder een meter water.
De Moeraswespenorchis wordt voorts nog in kleine aantallen aangetroffen in de AWD.
De begeleidende vegetatie bestaat uit Kruipwilgstruweel bij het Kennemermeer, met onder

andere Parnassia (Parnassia palustris), Strandduizendguldenkruid (Centaurittm littorale),
Bitterling (Blackstonia perþliata) , Slanke gentiaan (Gentianella annrella), Stijve ogen-

troost (Euphrasia stricta) en in de Kennemerduinen met dezelfde soorten en onder andere

Gestreepte witbol (I1olcrrs lanøtus), Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Watermunt (Mentha

aquatica), Gewone brunel (Prunella vulgaris), Moerasrolklavet (Lotus pedunculatus),
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Rietorchis (Dactylorhiza praeternùssa), Heermoes (Eqtdsetum arvense), Zandzegge (Carex
arenaria) en op enkele plekken Geelhartje (Linum cathartiatnt)

Lístera ovala
De Grote keverorchis wordt in uiteenlopende milieus aangetroffen: vochtige primaire
duinvalleien, gemaaide graslanden in vochtige duinvalleien en vochtige (binnenduinrand)-
bossen De meest stabiele milieus betreffen de vochtige bossen. Listera ovata staat daar in
gezelschap van onder andere Schaduwgras (Poa nemoralis), Scherpe Boterbloem
(Ranunculus acris), Penningkruid (Lysimachi.a nunmtulariø), Heermoes (Equisehtm arven-
se), Echte valeriaan (Valerianella fficínalis), Koninginnenkruid (Ettpatoríum cannabíruon)
en in één geval Groot hoefblad (Petasites hybridus)
In de vochtige primaire duinvalleien staat de Grote keverorchis tezamen met onder andere
Kruipwilg (Salix repens), Zeegroene zegge (Carex flacca), Gestreepte witbol (Holcus
lanatus), Zandzegge (Carex arenariø), Stijve ogentroost (Euphrasía stricta), Gewone
vleugeltjesbloem Polygala vulgaris), Strandduizendguldenkruid (Centauritmr littorale),
Koninginnenkruid (Ertpatoriunt ca.nnabinzz), Moerasrolklaver (Lohts pedunculatus) en
Rietorchis (D ac tylorhiz a pr ae te r miss a)

Dncgtlarlúzafucltsü
De Bosorchis komt slechts sporadisch voor Zij is eenmaal aangetroffen bij het
Kennemermeer, in afnemende mate in de AIVD en stabiel tot licht toenemend in één van de
binnenduinrandbossen Op die laatste plaats groeit zij in gezelschap van Schaduwgras (Poa
nemorølis), Heermoes (Equisehtm øwense), Penningkruid (Lysímøchia rumtmularia),
Scherpe boterbloem (Ranunculus acris),Koninginnenkruid (Eupatorirmt cannabinttm),Dag-
koekoeksbloem (Silene dioica) en Echte valeriaan (Valerianella offcinalis) De populatie
hjkt zeer stabiel Er wordt daar geen (maai)beheer toegepast

Herndniam nnnorchis
De Honingorchis is helaas verloren gegaan.Zijkwam voor aan de rand van een bomk¡ater
in Duin en Kruidberg tot 1999. In hetjaar daarop is door een combinatie van een zeel natte
winter en de stopzetting van de waterwinning de groeiplaats in de zomer niet drooggevallen
en de soort daarna niet meer aangetroffen In het verre verleden is Herminiun ntonorchis
wel gerapporteerd van andere primaire duinvalleien alsmede van noordhellingen Het
verdient aanbeveling steeds naar de sooft uit te blijven zien

Orclùs morio
De Harlekijn is enige jaren geleden in Duin en Kruidberg met een drietal exemplaren aan-
getroffen. De soorl is daarna niet meer teruggevonden.

Ac er a.s øtttlrop oph o nn t
De Poppenorchis is op twee plaatsen in Zuid-Kennemerland aangetroffen
. In de duinen van Velsen gedurende een aantal jaren tot 1995 De groeiplaats was een

noordhelling en in de begeleidende vegetatie welden onder andere Smal fakkelgras
(Koeleria macrantha), Kleine pimpernel (Sanguísorba minor strl:rsp. ninor) en Nacht-
sllene (Silene nutøns) aangetroffen, Opvallend is dat op de groeiplaats ook het Smal
fakkelgras (Koeleria nmcrantha) verdwenen is.
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. In de AWD aan de rand van een kanaaltje niet ver boven de waterlijn. De plant is er tot
2003 aangetroffen maar thans niet nreer teruggevonden

Hin mt úog los s um I t irc ù un t
De Bokkenorchis wordt de laatste jaren incidenteel gevonden in de beschermde
natuurgebieden (Duin en Kruidberg, Kennemerduinen) maar ook zomaar langs een fietspad
in de duinen van Velsen Voor zover bekend is deze laatste groeiplaats thans de grootste van
Nederland
De Bokkenorchis groeit hier in de luwte aan de zuidkant van enig houtig plantmateriaal
(voornamelijk Eenstijlige meidoorn fCrataegts monogtnal), maar ook al aan de noordzijde
daarvan In Duin en Kruidberg en aan de rand van de Kennemerduinen staan de planten in
de luwte van Duindoorns (Hippophae rhamnoides)
De begeleidende vegetatie bestaat uit opslag van Duindoorn (Hippophsae rhamnoides) en

lVilde kardinaalsmuts (Ettonymus europaetts) en veel grassen (Gestreepte witbol lHolcus
lanatus], Duinriet lCalanngrostís epigejosl. Kropaar [Dactylis glomerata]) naast onder
andere Smalle weegbree (Pla.ntago lanceolata) en Smalle wikke (Vicíø sativa strbsp nigra)
In het duingebied vindt men in de begeleidende vegetatie tevens Geel walstro (Galium
verttm), Zachte ooietaarsbek (Geraniunt molle), Hondsdraf (G/echoma hederacea), Gewoon
biggenkruid (Hypochaeris radicata), Jakobskruiskruid (Senecia jacobaea), Dauwbraam
(Rttbrts caesitts), IJle dravik (Anisantha sterilis) en Zandzegge (Carex arenaria)
De populatie in de duinen van Velsen is voor het eerst gevonden in2002 en groeit de laatste
jaren gestadig (tot tien bloeiende exemplaren ditjaar).

Anacønrytß pyranúfuilß
Het Hondskruid wordt incidenteel aangetroffen op noordhellingen, maar ook in jaarhjks
gemaaide graslandjes of wegbermen. In Zuid-Kennemerland hebben we steeds te maken met
de wat forsere, in juni bloeiende vorm, in tegenstelling tot het kleiner blijvende Hondskruid
van Wijk aan Zee, met hoofdbloeiperiode in juli Interessant is op te merken dat het Honds-
kruid in de heemtuin Thrjsse's Hof in Bloemendaal ook de hoofdbloeiperiode in juli heeft.
Het Hondskruid van de noordhellingen groeit in gezelschap van onder andere Dauwbraam
(Rubus caesius), Wilde liguster (Ligustrunt vulgare), Kleine pimpernel (Sangùsorba minor
subsp minor), Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Echt bitterkruid (Picrís hieracioides),
Geel walstro (Galíun ventm), Gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria), Gewone vleugel-
tjesbloem (Polygala vulgøris), Gewone ereprijs (Veroníca chamaedrys), Kruipend stalkruid
(Ononis repens subsp. repens) en Knolboterbloem (Ranunculus btùbosus) In een gemaaide

wegberm samen met onder andere Gestreepte witbol (Holcus lanatus), Kropaar (Dactylis
glomerata), Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Kleine klaver (Trifoliunt dubíunt),
Dauwbraam (Rubus caesitts) en opslag van lVilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)

Orcltis núlitaris
Het Soldaatje wordt in de flora van Heimans al genoemd van de omgeving van Velsen, maar
is recentelijk (sinds 2003) met één exemplaar aangetroffen in Duin en Kruidberg op een

noordhelling. Dat jaar heeft de plant de volledige bloeicyclus afgemaakt. In de volgende
jaren werd de bloeistengel steeds voorlijdig afgevreten. De plant groeit er in gezelschap van
onder andere Dauwbraam (Rubus caesius), Kleine pimpernel (Sangtisorba nrinor subsp

mínor), Geel en Liggend walstro (Galium verum en G. saxatile), Geel nagelkruid (Geunr
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urbønunt), Zandzegge (Carex arenaría), Zachte haver (Helictotricon pttbescens), Toren-
kruid (Arabis glabra), en opslag van Liguster (Ligrstrtut vulgare) en Zomereik(stobben)
(Quercus robur)

Ophrys apilerø
Ophrys apifera is een duidelijke nieuwkomer In oudere geschriften wordt geen melding
gemaakt van deze soort in de regio Zuid-Kennemerland.
De Bijenorchis komt in verschillende milieus voor. Enerzijds op een warme zuidhelling. De
var auríta groeit daar in gezelschap van onder andere Dauwbraam (Rubus caøsias), Smal
fakkelgras (Koeleria nacrantha), Kropaar (Dactylis glomerata), Gestreepte witbol (Holcus
lanatus), Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Bosaardbei (Fragaria vescø), lVelrie-
kende salomonszegel (Polygonatum odoratum), Kleine pimpernel (Sangdsorba minor
subsp. nùnor), Gewone rolklaver (Lotus corniculatus var condculahts), Echte valeriaan
(Valerianella offcinalis), Gewone agrimonie (Agrinronia ettpatoria),Peen(Dancus carota),
Gewone vleugeltjesbloen (Polygala vulgaris), Veldlathyrus (Lathyrus pratensis), Smal-
bladige wtkke (Vicia salrvø subsp. nigra), Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea) en opslag
van Wilde kardinaalsmuts (Ettonynrus europaeus) en Meidoorn (Crataegus spec ) Op een
noordhelling wordt de var. aurita begeleid door onder andere Dauwbraam (Rubus caesius),
Kleine pimpernel (Sangtisorba minor subsp minor), Nachtsilene (Silene nutans), Bosaard-
bei (Fragaría vesca), Geel walstro (Galirm ventnt), Echt bitterkruid (Picris hieracioídes),
Helm (Anunophila arenaria), Gestreepte witbol (Holcus lanahs) en opslag van Liguster
(Lígtstnmt vulgare)
Aan het kanaaltje van de AWD bestaat de begeleidende vegetatie van de subsp. apifera uit
onder andere Kruipwilg (Salix repens), Klein hoefblad (htssilago farfarø), Zachte haver
(Helictotricon pttbescens), Gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris) en Smalle weeg-
bree (P I an t ago I anceo I ata).
De zaadzeTTing van de Bijenorchis is veelal uitstekend. Alleen op de groeiplaats noord-
helling heeft de populatie te hjden van (konijnen)vraat.

EpipøcÍß helleborùrc
Epipactis helleborine subsp neerlandíca komt verspreid voor langs (dennen)bosranden. De
aantallen bloeiende exemplaren kunnen vanjaar totjaar sterk fluctueren Zij komt voor aan
bosranden, maar ook in meer open vegetaties, zoals in de jaarlijks gemaaide bermen van de
kanaaltjes van de AWD.

Foto's pagina 65

I Dactylorhiza incarnata var. lobelií, Kennemermeer 5 juni 2005
2. Daclylorhizafirchsii, Kennemermeer 24 j:uni 2003
3. Aceras anthropophorunr, Duinen van Velsenjuni 1995
4 Groeiplaats van Himantoglossunt hircinunr, duinen van Velsen l7 mei 2005

Foto's l, 2 en 4 Jos Lammers, foto 3 Dirk Kapteyn den Boumeester

l2
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Overige soorten

Gezien de recente ontwikkelingen, enerzijds in de duinen van het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland als gevolg van de beëindiging van de drinkwaterwinning en het toenemende op-
pervlak dat begraasd wordt door Schotse hooglanders, Konic paarden en Shetland-pony's,
en anderzijds van de primaire duinvallei rond het Kennemermeer, mag met name uitgezien
worden naar de mogelijke vestiging van orchideeën die hogere eisen stellen aan hun
biotoop
Naast een toename van Dactylorhiza incarnata - op voorwaarde van een adequaat beheer -

zou in die biotoop in de toekomst uitgezien mogen worden naar Liparís loeselli De soort is
een aantal malen gevonden in de AWD en wordt in Heimans' flora vermeld voor primaire
duinvalleien. Zi1 komt in vergelijkbare omstandigheden naast D. incarnata voor op Voorne.
Inmiddels is tot mijn genoegen deze verwachting al op heel korte termijn bewaarheid
geworden en is Groenknolorchis (Líparis loeselli) op 20 juni j I door J Diemeer bij het
Kennemermeer gevonden!
Voorts zou er in de biotoop van Epipactis palustris in de toekomst weer uitgezien mogen
worden naaÍ Herminium ntonorchis (vergelijk de Lauwersmeerpolder, Kreutz 2000).
Voor de vestiging vanGynmadenia conopsea is een lange tijd stabiele biotoop noodzakelijk
(oudere duinvalleien, zieKreutz 2000). De soort kwam in het verleden in veel duinvalleien
voor, maar is voor het laatst gevonden met vijf exemplaren in 1954 in een primaire
duinvallei Gezien de stijgende grondwaterstand en het gevoerde beheer (begrazing) l{ken
de omstandigheden gunstiger te worden. Interessant is het voorkomen sinds enkele jaren van
G.conopseainThijsse'sHofinBloemendaal Zij isdaareenaantaljarengeledenuitgezaaid
en groeit en bloeit daar nu in gezelschap van de orchideeën Epipactis palustris (aangeplant),
Dactylorhiza incarnatø en tot een paar jaar geleden ook D. praetermissa
Ten slotte, wat de soorten van oude dennenbossen betreft, zijn er in het verleden vondsten
gerapporteerd van Listera cordata en van Goodyera repens. De laatste is gerapporteerd van
landgoed Lindenheuvel De vermelding van L. cordata in een oude flora wordt tegenwoor-
dig niet meer als correct gezien

Dankwoord

Schrijver dezes is veel dank verschuldigd aan Ruud Prins, Ruud Luntz en Dirk Kapteyn den
Boumeester voor hun hulp b¡ het bijeenbrengen van vooral historische informatie.
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Foto's pagina's 68 en 69: 9

l0

Foto 5. Himantoglossum hircinum, duinen van Velsen 17 mei 2005
Foto 6. Ophrys apifera var.aurita, Duin en Kruidberg 27 juni 2005
Foto 7. Anacamptis pyrømidalrs, duinen van Velsen 9 juni 2005
Foto 8 Ophrys apiJera var.trolii, Amsterdamse Waterleidingduinen 16 juni 2005
Foto 9 Primaire duinvallei met o.a. Listera ovata(inzaad), Kennemerduinen 13 juni 2005
Foto 10. Biotoop van Herminium monorchis bij bomkrater, Duin en Kruidberg (lichtgroen

plekje in het midden) 2l juli 1988

Foto's 5 tot en met 9 Jos Lammers, foto l0 Dirk Kapteyn den Boumeester
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ORCHIDEEÌINBESCHERMING IN HOOF'DDORP BLIJF'T NODIG

Begin is er, maar cr gaat nog veel mis door gebrek aan communicatic

Roelie de REGT

Samenvatting
De auteur dced in Eurorchis 13 (2001) vcrslag van haar activiteiten ten behocve van dc

fauna die daarvoor in aanmerking komen.

Summary
Recently the author described hcr activities in favour of the protection of orchids in her town

Hoofddorp, municipality Haarlem
in convincing and controling the I
author reports on the present state

localities and spccies is increascd,

an cyc on thc authorities as wcll as on private persons and cstates is neccssary A survey of
the spccies and some dctails ofthe Flora and Fauna Act in practice are given.

Zusammenfassung
Die Verfasserin hat in Eurorchis 13 (2001) über ihre Bemühungcn berichtet, die Orchideen

in ihrem Wohnort Hoofddorp in dcr Gemeinde HaarlemmcÍnoer zu schützen Jctzt bcrichtct

sie übcr den heutigen Stand der Dinge Vieles hat sich gebessert und die Zahl der Fundorle

und der Arlen hat zugenommen Aber manchmal geht doch etwas schief; man muss immcr

wachsam bleiben. Die aktuellcn Regelungen werden beschrieben, wic auch die Art und

Weise wie man als Privatperson im gesetzlichen Rahmcn in Aktion tretcn kann um Flora

und Fauna zu schützen.

Inleiding

In Eurorchis l3 (2001) heb ik weergegeven hoe moeilijk het is om de plaatselijke politiek,

bcstuurders en gemecntelijke diensten te ovcrtuigen dat natuur ook haar rcchten hecft. De

tussenkomst van de handhaver van de Flora- en Faunawet, de Algcmene Inspectie Dicnst

(AID), heeft de gemeente Haarlcmmctmeer wel op het goede spoor gezet, maar deze 'nood-

rem ' blijft een noodzakelijk instrument. Er is veel verbeterd en er zijn behoorlijk wat

nieuwe orchideeënvindplaatsen, ook van nieuwc soortcn, in dc kcm Hoofddorp bijgckomen
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Bescherming sinds 2001

Naar aanleiding van een veroordeling in 2000 voor een overtreding van de Natuurwetgeving
heeft de gemeente Haarlemmermeer besloten tot het doen van inventarisaties, eenmaal per
twee jaar. Deze worden door Jeroen warmerdam, bioloog en vrijwilliger van de heemtuin
De H zeer zorgvuldig verricht. Ook werd een folder uitgegeven
voor i meer. Deze folder lag tussen de andere gemeentelijke folders
b¡ de de gemeente.
De eerste inventarisatie (2001), die de gemeente in een rapport had gebundeld, was echter
moeilijk Ios te krijgen van de ambtenaren. Een fragment uit mijn orchideeëndagboek:

'6 mei 2002, hetjaarvan de Floriade
3 locaties zijtt gennaid.
Openbare werken heeft nøar aanleiding van de orchideeënproblentatiek in 2001 een

n door de heer drs. J. Warmendant. Deze røpportage is
door de gemeente, terwijl d.e gedrukte vorm sinds begin
t management vøn Openbare Ilerken ntoet zich. er nog

Wel heeft de genteente een voorlichtingsfolder uitgegeven waarin de 7 orchideeën-
soorten die ín Haarlenrntermeer voorkonten worden toegelicht. Ik citeer uit de folder;
"Ondat de orchidee een bescherntde plant is, is bovendien het plukken ervan strikt
verboden". Tot nijn grote ontsteltenis zijn dit voorjaar toch verschillende groeilocatíes
vernietigd! !
In hetjaar van "Feel the art ofNature"! ! De Floriade'

Natuurlijk heb ik het weer hoog gespeeld, maar geen aangifte gedaan bij de AID. De
gemeente beloofde beterschap Inrniddels is de gemeente Haarlemmermeer er nu echt van
overtuig Op dit

ä"#:ii î?:îl
niet verr keerde
tijd is schadelijker dan niet maaien. Maaien van orchideeën valt zonder ontheffing/vrijstel-
ling onder het strafrecht en wordt gezien als een economisch delict.

Foto's pagina 73

Boven:Epipactis palustris (Moeraswespenorchis) tussen Dacltlorhiza praetern¡ssa (Riet-
orchis) in een berm aan de Van Heuven Goedharllaan

Onder: Dactylorhiza praetermrssø (Rietorchis) Deze populatie is bij werkzaamheden verlo-
ren gegaan. Hiervan is aangifte gedaan bij de AID.

Foto's Roelie de Regt
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Elk j aar gant el nog veel mis

Zoals eerder gemeld, inventariseert de gemeente de orchideeën in Haarlemmermeer De
maaibestekken worden elk jaar aangepast op deze inventarisaties en nieuw gevonden groei-
plekken Ook is er een meldpunt voor orchideeën bij de gemeente De werkers in het groen
kunnen bij genoemde gemeentedienst precies zien waar zij rekening mee moeten houden.
Zorgvuldig worden de instructies gegeven, volgens de gemeente.
Helaas heb ik moeten constateren dat de grootste locatie van Listera ovata (Grote kever-
orchis) in het lVandelbos, vlakb¡ het centrum van Hoofddorp, tijdens werkzaamheden in het
voorjaar van 2005 vrijwel geheel vernietigd is door een aannemer Er werd werk verricht
aan de vijvers van het bos. Een aannemer heeft buizen van een retourbemaling ten behoeve
van de bouw van het nieuwe centrum moeten weghalen, De retourbemaling achter het bos
bleek te veel schade te geven Toen ik het liet zien aan de gemeente, wist men echter niets af
van het werk van de aannemer
Op dit moment (half juli) worden de sloten geschoond Zelf vind ik dit echt een verkeerd
moment in verband met de voortplanting van dieren. Maar het gebeurt. Vervolgens'¡/ordt de
smurrie uit de sloot zonder pardon op de oever gegooid Nergens is vrijstelling ofontheffing
voor gevraagd Op het moment van het schrijven van dit artikel ben ik al ruim tien dagen
bezig met gesprekken met de AID en met de gemeente. Ik word door de gemeente over-
gehaald om vooral niet aan te geven: 'zonde van de goede samenwerking'. Vervolgens heb
ik moeten constateren dat het werk gewoon doorging en dat alle smurrie nog steeds op de
orchideeen werd gedumpt Illegaal dus, Toen ik dit aankaartte bij de gerneente kreeg ik het
volgende te horen: 'Groot misverstand, we begrijpen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Geefons nog een paar dagen de tijd om een en ander uit te zoeken '
Dinsdag ochtend 7 00 uur ga ik met een ambtenaar naar de illegale dumpplaatsen. Ook al
inventariseert een gemeente de flora, dit betekent niet, dat er niets mis gaat

De orchideeën, welke waal' en hoeveel

Orchideeën in Hoofddorp staan op ingerichte bermen. Tussen de huizen, de taluds van door-
gaande wegen, langs fietspaden, in bedrijventerreinen, overal waar sloten te vinden zijn. Of
ge\¡r'oon zomaar tussen de perkplanten. Volgens de inventarisaties van lVarmerdam gaan ze
vergezeld van veel niet bijzondere plantengroei, op een enkele locatie na Veel Brunel
(Prunella vulgaris), Duizendblad (Achillea milleþliunt), Gewoon biggekruid (Hypochaeris
radicata), Smalle weegbree (Plantago lanceolata), Zeebies (Bolboschoemts marítimus),
Riet (Phragmites communis), Klaver (Triþliunr) enzovoort En vooral veel Heermoes
(Equisehnr antense)
De orchideeëninventarisatie van 2001 leverde 46 locaties op In 2003 zijn hier 28 vind-
plaatsen bijgekomen. Dit jaar is wederom geTnventariseerd. Ik schat het aantal locaties voor
2005 op een totaal van een kleine honderd. De aantallen per locatie variëren van I tot ruim
duizend
De volgende orchideeën worden in Hoofddorp aangetroffen:

Grote keverorcltis (Listera ovata)
Vooral in het Wandelbos, nabij het centrum van Hoofddorp, is deze bosorchidee te vinden.
Tot voor kort, zie elders in het artikel, was dit een van de grootste groeiplaatsen van deze
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orchidee in Nederland De Grote keverorchis staat onder de bomen, gemengd loofbos,
tussen de brandnetels en Groot heksenkruid (Circaea lutetiana) Ook staat ze soms in een

berm of tussen de perkplanten, samen met de Brede wespenorchis (Epipactis helleboríne
subsp. helleborine)

Vleeskburige orchß (Dactylorhiza incarnata)
Deze orchidee staat met ruim honderd planten te bloeien in een berm, licht beschaduwd door
bomen Op deze plaats trefje ook de Brede wespenorchis (Epípactis helleborine), Gevlekte
en Gewone rietorchis (Dactylorhiza praetermissa subsp. junialislpraetermissa) en Moeras-
wespenorchis @pipactís pølustris) aan Sinds dit jaar is met zekerheid te stellen dat de

Harige ratelaar (Rhinanthu.s alectorolophus) met een tweehonderd exemplaren in deze berm

vlak bij de Vleeskleurige orchis bloeit. lVarmendam heeft deze orchidee dit jaar ook op een

andere plek aangetroffen met een behoorhjk aantal exemplaren

Gevlckte rietorchß (Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis) en Gewone ríetorcltß
(Dactylorhiza praetermissa subsp. praetermissa)
Deze orchideeën tref je bijna op elke locatie aan Opvallend is wel dat de gewone vorm een

week eerder bloeit dan de gevlelde . De laatste komt het meeste voor.

Helaas heb ik moeten constateren dat een grote populatie onder de omlegging van een

fìetspad terecht is gekomen. Dit ten behoeve van de uitbreiding van parkeerplaatsen bij
jongerenflats. Zonder ontheffing, dus illegaal De projectleider heb ik op het moment van
publicatie van de vergunning, een aantal maanden geleden, gewezen op de aanwezigheid
van orchideeën Dat wist hrj en hiermee werd rekening gehouden, zo werd mij verteld. Dat
gebeurt dus niet in de praktijk Natuurlijk is deze oveftreding weer richting gemeente gegaan

en wordt ze wederom onderzocht In ditzelfde gebied heb ik ook Slangenlook (Alliunt
s c or o dopr a s unr ) aan getroffen.

B¡ede orchß (Dactylorhiza nraj alis)
Geen groot aantal, maar toch niet over het hoofd te zien Wel bloeit zij enkele weken later
dan wordt aangegeven in de literatuur.
Ditjaar heb ik een bijzonder exemplaar gezien. Een grote bloem, geheel gestippeld honing-
merk, ook de sepalen waren gestippeld De bladeren eveneens met dichte vlekken. Wat mij
vooral verbaasde waren de gestippelde bracteeën tot bovenaan, ver uitstekend buiten de

bloeiwijze (pag.77, bovenste foto). Een nieuwe soort? Of een hybride? Zo ja, van welke
oudersoorten? Wie zal het mij zeggen, volgend jaar eind mei?

Moerøswespenorchß (Epipactis palustris)
Hiervan zijn enkele vindplaatsen bekend Op één plaats meer dan 80 exemplaren. Deze soort

staat in de bermen tussen de Rietorchis Ook is deze in een talud gezien dat niet ouder is dan

vier j aar, maar nog niet tot bloei gekomen Het zij n maar enke le exemplaren Bijzonde r op

dit talud is ook de Bochtige klaver (Trþlium mediunt)

Brede wespenorchis (Epipøctis helleborine subsp. helleborine)
Op de bednjfsterreinen tref 1e deze orchidee aan tussen de perkplanten, bij de lantarenpalen

en op de meest onmogelijke plekken. Ze wordt geschoffeld en bespoten, maar blijft zich
handhaven met vele exemplaren. De particuliere tuinen van de bedrijven heb ik nog niet zo
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in de hand De gemeente ziethet (nog) niet als haar taak de bedrijven voor te lichten over
het voorkomen van orchideeön. lVel heb ik gemerkt daÍ deze orchidee erg gevoelig is voor
de manier waarop er gemaaid wordt, Indien het gras bl¡ft tiggen na het maaien, is het jaar
daarop geen orchidee meer te zien

Gevl.ekte o rcltß (D ac tylo rhí za nnculata sulxp. maculata)
In de polder hebben we niet zoveel exemplaren, Dit jaar dacht ik toch uitbreidinggeziente
hebben, hoog op een ecologische oever, waar meer dan 1000 orchideeen groeien in vijf

B os o rc hß (D ac tylorhiz a fuchsii)
Warmerdam is ervan overtuigd dat deze orchidee ook te vinden is in Hoofddorp en ik kan
hem hierin wel volgen De Bosorchis staat langs een fietspad tussen het Riet en is duidelijk
heel anders dan de Rietorchis. De Gevlekte orchis en de Bosorchis worden tegenwoordig tot
één soort gerekend, maar het blijft toch leuk om te onderscheiden.

Bijenorclds (Ophrys øpifera)
Begin juni 2002 ìs de Bijenorchis ontdekt in bedrijventerrein de Beukenhorsten. Niet een
enkel exemplaaÍ, maar een kleine duizend! Deze stonden allemaal in een tuin van een
bedrijf, samen met de Rietorchis en enkele exemplaren van de Brede wespenorchis.
Vrijdagmiddag 4 juni heeft het bedrijf toegezegd de tuin niet eerder dan september te
maaien en het groenbedrijf hiervan op de hoogte te stellen. De tuin van dit bedrijf zou het
hoogtepunt worden van de excursie op de zondag daarna Helaas, de mail van het bedrijf
heeft de maaier niet op tijd bereikt. Opzateñag is alles gemaaid met uitzondering van de
stroken langs het water waar de Rietorchis stond Toch stonden er nog enkele honderden
planten te bloeien
In 2003 heeft de Bijenorchis ook wortel geschoten in de openbare ruimte, daar waar eerst
Madelie{e s (Bellis perenms) bloeiden \n 2004 werd het aantal zo groot, dat de gemeente
beschermende maatregelen moest treffen. Bij elke orchidee werd een paalde geslagen tegen
het maaien Hef zag er niet natuurl¡k uit, maar ze konden bloeien en zaadvormen Dat
laatste hebben ze gedaanl Wegens een wisseling in onderhoud van realisatie (in te richten
groen) naar beheer (ingericht) en de verwarring daaromtrent bij Openbare werken, bleefde
eerste jaarlijkse maaibeurt achter op het schema. Duidelijk was te zien dat de Bijenorchis
zich hier goed bry voelde Er zijn een kleine 300 bloeiende exemplaren geteld in de openbare
buitenruimte Paaltjes slaan was niet te doen. Ook de wethouder was van mening dat er pas
in augustus weer gemaaid kon worden.

Foto's pagina 77

Boven:
Onder:

Vermoedelijk hybride Mogelryk van Dactylorhiza prøetermissa en D. maatlata
Anacamptís pyramidalis (Hondskruid); tot nu toe maar één exemplaar gevonden.
Op de achtergrond Dactylorhiza prae termissa (Rietorchi s).

Foto's Roelie de Regt

76 EURORCHIS I''Ì, 2OO5



\\

\

.s

I

dtt

I

ll'

t

\
I

I
\

la

-t
f

l¡,.T,,
\r l

' f€\I

EURORCHIS 17,2OO5 77



Horttls kruíd (Anacantptis pyr ami dali s)
Dit is de laatst ontdekte soort Eén exemplaar in2004. Gewoon tussen het Heermoes. ook
ditjaar is zij weer tot bloei gekomen Een enorme lange stengel van circa 60 cm Natuurlijk
heb ik alles afgezocht naar meer, maar niet gevonden Waar komt deze toch vandaan?

Voorlichting

Normaal gesproken worden groeiplaatsen van orchideeën geheim gehouden In Hoofddorp
groeien heel veel orchideeën, Het is niet meer geheim te houden sommige exemplaren zijn
wel 80 cm hoog! Juist door voorlichting in de vorm van excursies kan je begrip kweken
voor al dat'onkruid', het hoge gras in de bermen. Beginjuni heb ik eindelijk de wethouder
en zeven raadsleden zover gekregen om met mij mee te gaan op orchideeënexcursie. Als
beloning hebben ze een rapportje met tekst en foto's meegekregen om het niet zo in de
prullenbak te laten verdwijnen heb ik er twee stevige doorzichtige omslagen omheen laten
doen en een plastic ringband. Dat werkt Het is doorgegeven aan andere raadsleden. Af en
toe een stukje in de kranten (landelijk, regionaal of het plaatsel¡ke krantje) helpt ook ter
bevordering van de 'natuuromslag'
Deze week ben ik op stap geweest met een van de leden van een eerdere excursie. Op het
sportterrein, waar hij als lid zijn spoft beoefent, worden orchideeën gemaaid langs de
slootkanten. Hij heeft mij rondgeleid over het terrein. Verschillende soorten orchideeën heb
ik tijdens deze rondleidinggezien, Hij gaat zich inzetten voor het behoud van de orchidee op
dit sportterrein Het resultaat van een geslaagde excursie!
Sinds enkele jaren organiseren KNNV afdeling Haarlem en de heemtuin De Heimanshof te
Hoofddorp excursies voor belangstellenden Warmerdam en ondergetekende laten dan op de
fiets of te voet een aantal grote groeiplaatsen zien Maar het bekendmaken van de groei-
plaatsen heeft ook zo zijn nadelen

Spitter

Een bedrijf in de Beukenhorsten Oost maait nu ecologisch omdat de Bijenorchis veel
voorkomt in hun tuin. Helaas wordt er 'gespit', uitgegraven door 'orchideeënliefhebbers',
die met de trein ofauto, met koffer en schep 's ochtends vroeg dit economisch delict plegen,
Hieronder een verslag van een incident op 7 juni 2005, terwijl ik met het rayon de situatie in
de Beukenhorsten om 7 30 uur in de ochtend aan het bekijken was

Plotsklaps bewoog er een bruine regenjas op het talud, hevige bewegingen makend
richting oud KIM koffertje, Zo'n blauwe harde van 30 jaar geleden. De man wist níet
hoe snel hij uit de tuin ntoest komen om zo yer en snel mogelijk uit onze buurt te
vluchten. Ik ben hem maar eyen achterna gegøan. Keurige ntan, niveau en glad
geschoren zovroegin de ochtend, begin 60.
Midden op het kruispunt hem gewezen op het uithangend gras uit zijn koffer. Hij gaf
direct toe dat ik gelijk had en dat hij geen Bijenorchis uit ntocht scheppen, maar die in
zijn tuin was dood gegaan.Nog eyen gewezen op zijn keuríg uiterlijk en dat ik dit echt
nietvan hent hadverwacht. Een orchideeënlieJhebber díe de planten uitgraaft terwijl ik
al jaren bezig ben met de bescherming ervan. Inmiddels zoefden de auto's aan alle
kanten om ons heen. De genrcenteambtenaar wees mij op het gevaar. Ik heb de man
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gevraagd om niet met zijn vríenden en ken.nissen hier te komen scheppen, omdat dan

mijn werk voor niets is. Hij had bijna tranen nx zt¡n ogen,

We hebben hent laten gaan. Wat moet je hiermee?

Gelukkig heeft de Bijenorchis zich zeer ruim uitgezaaid in de bermen van de Beuken-
horsten.

De verandelingen in de wetgeving

De Flora- en Faunawet (FFW) is nu enkele jaren van kacht Dit is een soorten-

beschermingswet, die geldt voor natuurgebieden en daar buiten. Deze wet bevat een aantal

verbodsbepalingen om ervoor te zorgen dat in het wild levende soorten zoveel mogelijk met

rust gelaten worden. Op de site van het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Voedselkwaliteit (LNV) (www minlnv.nl) is alle informatie over deze wetgeving te vinden,

Omdat de uitvoering van de FFIV door de wetgever als te complex werd beoordeeld sinds

het van kracht zijn, is deze per l0 september 2004 gewijzigd en vereenvoudigd. Het krijgen
van ontheffing en vrijstelling van de verbodsbepalingen is vereenvoudigd. Er is een

Algemene Maatregel van Bestuur in artikel 75 van de FFW aangenomen.

Gedragscodes
Cruciaal in de aanpassing van de FFW is de werking van gedragscodes Deze binnen een

sector, organisatie of bedrijfstak opgestelde code, beschrijft op welke wijze zorgvuldig
wordt omgegaan met binnen het werkgebied voorkomende beschermde soorten planten en

dieren.
De sector, het bedrijfschap ofeen ander verband, kan een code opstellen en deze voorleggen
aan de Minister van LNV. De functie van de gedragscode is beschreven in de brochure

'Buiten aan het werk' Deze folder kan men downloaden via www.minlnv nl, Hierin wordt
uitgelegd hoe en wanneer er vrijstelling/ontheffing moet worden aangevraagd. Ook wordt
een opsomming gegeven van de beschermde soorten planten en dieren. Met uitzondering
van de Brede wespenorchis vallen orchideeën binnen de gedragscode voor het g€ven van

een vrij stelli ng/ontheffi ng.
De KNNV is, behalve op het gebied van natuurbeleving en -studie, ook actief bij de

natuurbescherming, In 2003 heeft de Natuurbeschermingscommissie (NBC) een themadag

georganiseerd met als onderwerp de Flora- en Faunawet Het naslagwerk van deze dag is

door Fons Bongers, voorzitter van de NBC, geactualiseerd tot eind april 2005 Voor wie
interesse heeft voor de bescherming van de natuur is dit naslagwerk zeer nuttig. Op de site

www,knnv.nl/nbc van de NBC van de KNNV staan vele links naar nuttige sites.

Meldplicht

lVie werkzaamheden wil verrichten, die ten koste kunnen gaan van beschermde plant- of
diersoorlen, dient een vrijstelling of onthefflng aan te vragen bij Directie Regelingen te

Dordrecht. Dit bureau is een administratief onderdeel van het Ministerie van Landbouw,
Visserij en Voedselkwaliteit Bij de aanvraag dient een natuuronderzoek te zijn bijgevoegd
Deze directie stuurt de aanvÍaag door naar een van de vier uitvoerende regionale directies
van de Dienst Landelijk Gebied.
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Voor een aanvrager van een ontheffing bestaat geen meldplicht, dat wil zeggen publicatie-
plicht. Wel worden grote organen, zoals provincie(s) en gemeente(n), op de hoogte gesteld

van de ontheffing Als particulier is het zaak gepubliceerde vergunningen/aanvragen met

betrekking tot ruimtelijke ingrepen in de gaten te houden. Indien de ingreep een gebied

betreft waar beschermde flora en fauna is geinventariseerd, kan men informeren bij de

Directie Regelingen of er een ontheffingsaanvraag is ingediend, Het natuuronderzoek,
behorend bij de ontheffing/vrijstellingsaànvraag kan hier worden opgevraagd, Vervolgens

kan de particulier aanvullende informatie toesturen aan Directie Regelingen van LNV te

Dordrecht, zodat de toetsing voor ontheffing/vrrjstelling op de juiste feiten berust. Ook kan

een gerechtelijke procedure gestart worden ter voorkoming van de ingreep. Een van de

belangrijkste elementen van natuurbescherming is inventariseren van flora en fauna door

natuurverenigingen en hun vrijwilligers

Conclusie

In Hoofddorp tiert de orchidee welig Zeker dankzij de gemeente Haarlemmermeer De inzet

is goed, maar de communicatie binnen zo'n groot ambtelijk apparaat verloopt soms wat

moeizaam Constant alert blijven als natuurbeschermer en korte lijntjes hanteren met

ambtenaren , bestuurders en politiek zijn een vereiste om de 'natuuromslag' te bewerk-
stelligen. Natuurwetgeving blijft hard nodig om de rechten van de natuur te beschermen.

Natuurbescherming is nooit af.

Litelatuur
Regt, R. de. 2001 Orchideeënbescherming in Hoofddorp (gemeente Haarlemmermeer).

Eurorchis 13,45-52.
Natuurbeschermingscommissie van de KNNV. 2005 KNNV en de Flora- en Faunawet

R de Regt
Graan voor Visch 15403
NL-2132 EG Hoofddorp
023-5640573
b art. der e gt@pl anet. nl
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Dactylorhíza praetermissa (Rietorchis) in een berm aan de Van Heuven Goedhartlaan

Foto Roelie de Regt
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NIEUWE GROEIPLAATSEN VAN DENNENORCHIS
(Goodyeru repens (L.) R.BR,) IN OVERIJSSEL

Malcel A.P. HORSTHUIS

Samenvatting
In dit artikel wordt een beeld gegeven van de ecologie en verspreiding van Goodyeara

repens (L ) R. BR. Verder worden de huidige groeiplaatsen yan deze groenblijvende plant in

Overijssel nader besproken

Summary
ThisarticledesribesecologyanddistributionofGoodyearørepens(L)RBR. Iadditionthe
known sites ofthis evergreen in the Dutch province ofOverijssel are being discussed.

Zusammenfassung
Dieser Beitrag beschreibt die Ökologie und Verbreitung von Goodyera repens (L.) R BR

Anschliessend werden die bekannten Standorle dieser immergrünen Orchidee in der

niederländischen Provinz Overijssel besprochen.

Inleiding

In de periode 1997-2004 zijn op verschillende plaatsen in Overijssel nieuwe groeiplaatsen

van de Dennenorchis gevonden. Dezc nieuwe ontdekkingen staan niet op zich, In Drenthe

werd in de afgelopen periode een aantal nieuwe locaties gevonden. Verder is in 1996 een

nieuwe groeiplaats van deze rodelijstsoort op de Brunssumerheide in Limburg ontdekt, en

werd in 2004 een nieuwe locatie gevonden in Gelderland, op het Landgoed Petrea (Dirkse et

al.1997, Dekker 2001; Dekker etal 2002; mededeling J. Peters)

Herkenning, ecologie en verspleiding

Dennenorchis is één van de twee vertegenwoordigers van het genus Goodyera in Europa, en

is onmiskenbaar; niet alleen vanwege zijn standplaats, maar ook door de kleine rozetjes die

door de ongeve€f 3 cm grote blaadjes gevormd worden. De dwarsnerven op de bladeren

vormen samen met de hoofdnerven een netstructuur (de Duitse naam is Netzblatt). De

kleine, witte, zoetgeurende bloemen staan naar één kant gekeerd aan de ongeveer 10 cm

lange stengel, die in het midden van de rozet geplaatst is (figuur l),
Goodyera repens is in Nederland voor het eerst in 1880 in de bossen bij Leuvenum op de

Veluwe waargenomen (Heimans 1896). De soort heeft zich, net als de boreale sooften

Linnaeusklokj e (Linnaea borealis) en Kleine keverorchis (Listera cordata), in Nederland

kunnen vestigen nadat/doordat naaldbossen zijn aangeplant (Van der Ham, 1985) Heimans

bespreekt de sooft in het eerste nummer van De Levende Natuur naar aanleiding van een

wandeling door de Veluwse bossen Hij geeft aan dat het om een soort gaat die niet

gemakkelilk (terug) te vinden is; "We zullen ons nlt maar niet door het doode bosch heen-
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werken; zo'n plek vindt ge ook niet in een ommezíentÌe terug, al zyt ge er vaker geweest; al
die evenhoge bemoste sparren lijken precies op elkàar en mok", hát terugvinden va.n een
bepaalde plek tot een tret' De soort beeft tot dan toe zelfs nog géén Nederlandse naam
(Heimans1896).
Dennenorchis is een soort die alhankelijk is
van de langzaam vefterende, zure naalden
die een dik, verend pakket vormen. De soorl
heeft uitsluitend wortels in de bovenste laag
van het substraat waarin gemakkelijk lucht
kan toetreden, en waar een hoge en con-
stante luchtvochtigheid heerst (Landwehr
1977) Als het naaldenpakket te dik wordt,
treedt er verdroging op in de toplaag, met
als gevolg dat de soort sterft. Volgens
lVeeda et al. (1994) zijn de omstandigheden
geschikt voor vestiging als het bos ongeveer
30-40 jaar oud is. Dit komt overeen met de
leeftijd van de bossen waar de soort in
Overijssel gevonden is.
Als de soort zich eenmaal gevestigd heeft
Iijkt overleven geen probleem meer. Planten
vermenigvuldigen zich ter plaatse langs
vegetatieve weg door lange witviltige uit-
lopers. Het vergt zeker een jaar voor een
rozet goed ontwikkeld is, in het tweede jaar
schiet de stengel door en komt de soort tot
bloei. In het derde jaar sterft de uitgebloeide
rozet af. Intussen vormen de oude uitlopers Figuur 1. Dennenorchis bij Stegeren.
weer nieuwe scheuten en zenden naar alle
kanten hun nieuwe rozetten uit; dit bevordert de kolonievorming waardoor grote populaties
kunnen ontstaan. De Engelse naam voor deze soort is typerend: creeping Ladies' Tresses.
Dennenorchis is kensoort vandeVaccinio-Piceetea (Hommel et al 1999). In de selectie van
Nederlandse vegetatieopnamen, waarin Dennenorchis in de opname aanwezig was, werden
de volgende dennenbossoorten gevonden: Linnaeusklokje, Kleine keverorchis, Dennen-
wolfsklauw (Haperzia selago) en Rond wintergroen (Pyrola rotundiþlia). Er is een duide-
lijk onderscheid tussen naaldbossen met Dennenorchis die langs de kust voorkomen en die
in het binnenland. De kustbossen kenmerken zich door aanwezigheid van zwarte zegge
(Carex nigra), Duinriet (Calamagrostis epigejos), Schermhavikskruid. (Hieracium umbel-
lahtm) en (in mindere mate) Zandzegge (Carex arenaria) en Kraaiheide (Empetrum
nigrum). De binnenlandse bossen zijn relatief soortenarm en worden gedomineerd door
Grove den (Pinus sylvestns) in de boomlaag en Bochtige smele (Deschampsiaflexuosa) in
de kuidlaag
Dennenorchis komt in Midden- en Noord-Europa voor; vanaf de poolcirkel zuidwaarts, door
geheel Scandinavië, Finland, Rusland, en verder door geheel Europa met uitzondering van
het mediterrane gebied. Daarnaast is de soort in Engeland gevonden. Buiten Europa komt
Dennenorchis in Midden- en Noord-Azië voor, en in Noord-Amerika van New-Mexico tot
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Ontario (Landwehr 1977)
De soort is in de Duitse deelstaten die grenzen aan Overijssel zeldzaam. In Nordrhein-
Westfalen komt de soort voor in de Eifel Daarnaast is in deze deelstaat alleen nog een

waarneming van voor 1930 bij Höxer bekend (Haeupler et al 2003). In Niedersachsen en

Bremen is Dennenorchis ten westen van Bremen, rondom Oldenburg waargenomen Ze gaal

hier echter sterk achteruit (Garve 1994),
In Nederland is Dennenorchis de kenmerkende soort voor de (naald)bossen in het Drents- en

Waddendistrict. De rijkste groeiplaats bevindt zich in het Waddendistrict: in het Staats-

dennenbos bij Schoorl (Kreutz & Dekker, 2000), Deze groeiplaats wordt al in 1914 door
Thijsse besproken; "de soort groeít hier in het staatsdontein en kan ook daar op

bescherning rekenen, wan.t Staatsbosbeheer ontziet te ntidden van hare ontginníngen ntet

groote nauwgezetheid de nterkwaardigheden van onze oorspronkelijke Jlora" (Thijsse,

1974). Daarna komt de sooft nog een aantal keren terug in de verschillende edities van De
Levende Natuur Met narne Sipkes heeft aandacht voor de soort op haar groeiplaats bij
Schoorl (o a. Sipkes, 1917). Dekker beschrijft in verschillende artikelen de groeiplaatsen en

ontwikkelingen in het Drents district (Dekker, 1980, 1994, 2001; Dekker et al. 2002,

lVerkgroep Florakartering Drenthe 1999)
Opvallend zijn in dit kader de nieuwe vondsten van Dennenorchis in Overijssel en Gelder-
land Deze waarnemingen liggen alle op dezelfde hoogte: op de grens van het Gelders

district met het Drents district Dit zijn voor zover bekend op dit moment ook de enige

waarnemingen in het Gelders district

Dennenolchis in Overijssel

In De Levende Natuur van 1906 maakt Brouwer kort melding van de vindplaats van

Goodyera repens in een dennenbos bij Havelte (Brouwer, 1906). Of het bij de groeiplaats

van Havelte gaat om de eerste vindplaats in Overijssel blijkt niet uit de opgave De Atlas
van de Nederlandse Flora geeft een vindplaats even noordelijk van Steenwijk, in de

naaldbossen van de lVoldberg (Van der Ham 1985).

Op deze locatie was Dennenorchis in 1997 nog met drie rozetten aanwezig (mededeling.T

Sprjkerman). Voor 1950 werd Dennenorchis maar twee keer in Overijssel gevonden: in de

bossen noordelijk van Deventer en in de buurt van Bentelo (Van der Ham 1985). In de

afgelopen zevenjaar zijn hier vier nieuwe groeiplaatsen van Dennenorchis in Overijssel aan

toe te voegen. Allereerst werd in 1997 in de naaldbossen bij Stegeren een nieuwe groeiplaats

van deze neofiet gevonden In 2000 werd op de Lemelerberg, in een bos van Landschap

Overijssel, een nieuwe vindplaats ontdekt In 2003 werd eveneens in het Vechtgebied een

derde locatie gevonden op het Landgoed Rechteren Tenslotte werden in2004 twee nieuwe
groeiplaatsen van deze soort ontdekt in Twente bij Mander, én werden bij Stegeren en op de

Lemelerberg twee nieuwe locaties gevonden in de (nabile) omgeving van de.eerder ontdekte

vindplaatsen Tenslotte werd in 2005 een (80m2 grote) groeiplaats gevonden in het Beerze-

veld, een dennenbos dat in het bezit is van Landschap Overrjssel (tiguur 2)
Al die plaatsen liggen op arme, zandige, kalkloze bodems; humuspodzolgrond (Veldpodzol-

en Haarpodzolgronden) met een grondwaterstand die dieper ligt dan 80 cm beneden maai-

veld
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Figuur 2 De nieuwe groeiplaatsen van Dennenorchis in Overijssel (zwarte driehoek =
groeiplaats; donkergrijze arcering = bos; lichtgrijs = steden en dorpen)

Op de vindplaatsen van Mander en Rechteren was aan het begin van de 20't" eeuw pleksge-
wijs naaldbos aanwezig Het huidige naaldbos van de beide groeiplaatsen bij Mander is
ongeveer 50 jaar oud. Dit bos heeft een gesloten karakter met relatiefveel loofbossoorten in
boom- of struiklaag (Tabel 1) De moslaag is hier maar matig ontwikkeld. In vergelijking
met de andere groeiplaatsen is het bos bij Mander het verst in haar ontwikkeling naar een
Betulo-Quercelum. Het oudere naaldbos van Rechteren met eigenlijk alleen Grove den
(Pinus sylvestris) in de boomlaag heeft een open karakter met in de struiklaag regelmatig
oude exemplaren van Jeneverbes (Juniperus conmnmis) De groeiplaatsen van Stegeren,
Beerzerveld en de Lemelerberg bestaan op de topografische kaart van 1900 nog volledig uit
een (droge) heidevegetatie De bossen zijn hier niet ouder dan 30-40 jaar. De hoge dichtheid
van Jeneverbes op de Lemelerberg en in de directe nabijheid van het Beerzerveld verraadt
het dynamische karakter van het gebied in een recent verleden
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Tabel I . Vegetatieopnamen van Goodyera repens in Overij ssel

t2345
Stegeren Beerzer- Lemeler- Lemeler- Mander

6

Mander

Datum

Grootte proefvlak (m'?)

Bedekking boomlaag (%)

Bedekking struiklaag (%)

Bedekking kruidlaag (%)

Bedekking moslaag (%)

Bedekking strooisellaag (%)

Hoogte boomlaag (m)

Hoogte struiklaag (m)

Hoogte kruidlaag (cm)

Expositie

Inclinatie

Bodemtype

Grondwatertrap

Kilometerhok

Aantal soorten

Opnameschaal

Boomlaag
Pinus sylvestris

Betula pendula

Belula pubescens

Quercus robur

Struiklaag
Juniperus communis

Betula pendula

Prunus serotina

Sorbus aucuparíø

Rhamnus frangula
Kruidlaag
Goodyera repens

Deschampsia flexuosa

Quercus robur

22.08.
1997
100

25

30

20

98

10

20-50

Veld-
podzol
VI

veld
l3 06
2005
225

60

J

60

40

30

l5
J

2-30

Haar
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VIII

berg
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2000
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'/5
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40

8

3
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1
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J
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3
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Auteurs: opname I Marcel Horsthuis; opname 2 Loekie van Tweel; opname 3 John Janssen;

opname 4 en 5 Corry Abbink-Meijerink, Bds = Barkman, Doing Segal-opnameschaal;
Londo = Londo-opnameschaal; Gwt (Grondwatedrap): !l = grondwater vrij diep (GHG 40-

80 cm -mv), VII en VIII = grondwater zeer diep (GHG >80 cm -mv),

Verklaring voor de gebruikte opnameschalen

Bedekking

< lY"

< 7Yo

< l-3 o/o

< l%o

<3-5 V.

5-10 %
t0-15 %
15-25 o/n

25-35 %
35-45 %
45-55 Yr

55-65 V',o

65-75 %
75-85 %
85-95%

Aantal
individuen
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Weinie talriik
Weinig talriik
Talriik
Talriik
!Villekeuris
!Villekeurig
Willekeuris
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Aantal
individuen
Zeer
welnlg
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Talriik
Zeer talriik
lVillekeurig
Willekeurie
Willekeuris
!Villekeurig
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BDS-
schaal
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r

+
I

2m
2a

2b

-t

4
5

Omdat het bij Stegeren in 1997 om één plant ging is de groeisnelheid van deze soott goed te

meten aan de hand van rozetten. In het eerste jaar van ontdekking had de plant 8 rozetten. In
het derde jaar na ontdekking werden er al ongeveer 50 geteld In dat jaar waren ook de

eerste bloeistengels te bewonderen In2002 was het aantal rozetten inmiddels toegenomen
tot I 10, terwijl het aantal bloeistengels 15 bedroeg, In2004 was het aantal rozetTen gegroeid

tot 120 terwijl het aantal bloeistengels (maar) 5 bedroeg (figuur 3) Deze groeicurve van

rozetten laat een mooie stijgende lijn zien De bloei kan, zo blrykt ook uit gegevens van een

aantal groeiplaatsen uit Drenthe en Friesland, per jaar sterk fluctueren Zo bloeiden op een

groeiplaats bij Langeloo (Drenthe) in het eerste jaar 120 exemplaren, in het tweede jaar 500,
en (maar) 85 in het derde jaar (mededeling H Dekker). Ook uit tellingen van andere soorten
bl¡kt dat het aandeel bloeiende planten per jaar kan variëren en geen betrouwbare weergave
geeft van de populatieomvang,
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Figuur 3.

Veranderingen in het aantal rozetten en bloeistengels van Dennenorchis bij Stegeren

Slotopmerking

Dennenorchis is gebonden aan een bepaald ontwikkelingsstadium van het dennenbos. Met
name de dennenbossen die zich na zich na de 2" wereldoorlog ontwikkeld hebben op de
voormalige heidevelden en zandverstuivingen zijn nu in het stadium dat Dennenorchis zich
vestigen kan. Dat zijn dan ook de plekken waar voor de komende jaren nog meer groei-
plaatsen te verwachten zijn.
Voor behoud van de aanwezige groeiplaatsen is het van belang dat het bosbeheer wordt
afgestemd op de specifieke eisen van de soort; dit betekent geen Ssieke verstoring en
instandhouding van het (vochtige) microklimaat.
Het "veranderende" beheer in de bestaande bossen waarbij loofhout voorrang kr¡gt, het feit
dat er zo goed als geen nieuw naaldbos wordt aangeplant en de onfwikkeling van stikstof-
minnende soorten (bijvoorbeeld Bochtige smele) vanwege de (hoge) stikstofdepositie, geven
echter reden tot zorg. Het is de vraag hoe de Dennenorchis zich, met de andere bijzondere
dennenbossoorten, in de komende decennia zal gaan ontwikkelen en of hiervoor nog wél
plek is in het Nederlandse bosl
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BOEKBESPREKING: KOMPENDIUM DER EUROPÄISCHEN
ORCHIDEEN / CATALOGUE OF EUROPEAN ORCHIDS

Max VERHART

Al beschik je als liefhebber maar over twee naslagwerken over de Europese orchideeën,
zelfs dan word je al regelmatig in verwarring gebracht. Heet wat ik hier gevonden heb nu
Ophrys ciliata of Ophrys speculum? Wat staat er op deze dia. Dacltlorhiza alpestrís ol
Dactylorhiza nnjalis subsp. alpestris? En dat zijn nog maar eenvoudige voorbeelden Maar
hoe meer publicaties 1e raadpleegt, hoe groter de verwarring wordt. lVel wordt dan duidelijk
dat dezelfde plant voor de ene auteur een zelfstandige sooft kan zijn, terwijl het volgens een

ander om een ondersoort gaat en een derde de plant hooguit als variëteit of vorm van oen

sooft beschouwt En ook ontdek je als nieuweling al snel dat dezelfde sooft onder
verschillende namen kan zijn beschreven, Vind daar de weg maar eens in, als zelfs
'gevorderden' het afen toe ook niet meer weten.
Nu vermelden verschillende orchideeëngidsen ook wel synoniemen voor de opgenomen
taxa Legje die synoniemenlijstjes naast elkaar, dan blijken ze hooguit gedeeltelijk identiek,
en dus stuk voor stuk onvolledig te zijn Zelf ben ik daarom een paar jaar geleden al eens

begonnen om, uitgaande van de Engelse editie van de orchideeëngids van Delforge, van alle
daarin vermelde soorten alle synoniemen bij elkaar te zoeken in de mij ter beschikking
staande literatuur. Dat betreft een vrij beperkt aantal publicaties, maar de lijst werd toch al

aardig omvangrijk en had in elk geval het voordeel dat ik in mijn eigen 'vakliteratuur' wat
beter de weg kon vinden. Maar het bleef een onvolledig overzicht, dat was wel duidelijk.
Dn nu ligt er dus het Kompendium der Europäische Orchideen / Catalogte of European
Orchids, samengesteld door lVEO-lid Karel Kreutz. Het bevat in hoofdzaak twee over-
zichten: een systematisch en een alfabetisch overzicht van taxa.
Het alfabetisch overzicht is natuurlijk gewoon de index en heet dan ook zo. Die index bevat
alle ooit toegekende wetenschappelijke namen van taxa van de endemische orchideeën van
Europa Althans, dat is het streven Bij elkaar zijndat nu 71 bladzijden, met daarop in totaal
ruw geschat zo'n 2500 namen van soorten, ondersoorten, variëteiten en vormen Ongeveer
een kwart daarvan is niet zwaft, maar in een andere kleur (magenta) gedrukt Dit zijn de

namen die de auteur van het Kompendium als de geldige namen beschouwt. De rest betreft
dus alternatieven van die ruim 600 in magenta gedrukte taxa. De index verwijst vervolgens
naar de pagina waarop de desbetreffende naam in het systematische deel is terug te vinden.
Dat systematische deel beslaat 113 bladzijden Hierin staan dus dezelfde namen als in de

index, maar dan geordend in de door de auteur gehanteerde systematiek In alfabetische
volgorde zijn hier de geslachten opgenomen, per geslacht ook weer alfabetisch uitgesplitst
in soorten en lagere Taxa Deze basisstructuur wordt bepaald door de door de auteur als
geldig beschouwde namen, die dan ook weer in magenta zijn gedrukt In zwart volgen dan
steeds per taxon de synoniemen, waaronder over het algemeen ook het basonym (de naam
waaronder een taxon het eerst formeel is beschreven) Deze wetenschappelijke namen zijn,
zoals het in een publicatie als deze betaamt, voorzien van de auteursnamen, alsmede van het
jaar waarin de beschrijving onder de desbetreffende naam werd gepubliceerd, Ook komen in
de wetenschappelijke narnen in de taxonomie gebruikehjke afkortingen voor als 'ex', 'nom
nud', 'nom, illeg' (waarvan de betekenis overigens bekend wordt verondersteld). Een en
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ander maakt het mogelijk uit de opsomming van synoniemen veelal ook de historie van de
naamgeving van het desbetreffende taxon geheel of gedeeltelijk te reconstrueren. Steeds is
bovendien vermeld in welke publicatie de beschrijving van het desbetreffende taxon onder
de desbetreffende naam voor het eerst werd gepubliceerd.
De alfabetische en de systematische lijsten vormen de essentie van het boek Daaraan vooraf
gaat een aantal inleidende en algemene opmerkingen, onder meer over probleemgevallen
Dit deel is tweetalig: Duits en Engels Verder is een lijst opgenomen met de volledige
namen van botanische werken die in het systematisch deel afgekort vermeld staan. Totale
omvang: 239 pagina's
Een boek kan nauwelijks meer het karakter van naslagwerk hebben dan deze uitgave, Eigen-
lijk heeft het maar één functie: opzoeken wat gelijk is aan iets anders Veldbiologen die ver-
schillende veldgidsen of andere referentiekaders gebruiken kunnen hun vondsten dan toch
binnen één en dezelfde systematiek plaatsen Ook de individuele onderzoeker of liefhebber
die meer dan één flora raadpleegt kan met dit boek een eenduidige systematiek in zijn vond-
sten aanbrengen. Natuurlijk is het dan het eenvoudigst om volledig de indeling te volgen die
Kreutz hanteert (de magenta gedrukte namen), maar dat is niet noodzakel¡k. Wie een andere
systematiek prefereerl kan immers ook via het Kompendium sooftnamen uit andere
publicaties herleiden tot de namen die in de eigen favoriete systematiek worden gebruikt.
Het samenstellen van deze compilatie is ongetwijfeld een gigantisch karwei geweest Maar
het resultaat zal het vele orchideologen en orchideofielen stukken makkelijker maken greep
te houden ofte krijgen op de taxonomie en nomenclatuur van de Europese orchideeën. Het
boek zal zeker ook de communicatie beduidend effectiever maken, nu er een 'woordenboek'
is waarmee de verschillende taxonomische indelingen onderling naar elkaar'vertaald' kun-
nen worden Vanwege de grotere eenduidigheid die dank zij deze publicatie in taxonomi-
sche discussies mogelijk wordt, heeft de Werkgroep Europese Orchideeën dan ook besloten
het Kompendium tot leidraad te nemen voor haar activiteiten. Daarom is tevens afgesproken
om de auteur de gelegenheid te bieden om aanvullingen, corecties en nieuwe zienswijzen
jaarl¡ks in Eurorchis te publiceren Daarvan maakl h¡ nu voor het eerst gebruik

Genoemde literatuur
Delforge, P 1995 Orchids of Britain & Europe Collins photo guide, London.
Kreutz, C.A J. 2004 Kompendium der Europâischen Orchideen / Catalogue of European
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KORREKTUREN UND ERGIiNZUNGEN ZUM KOMPENDIUM
DER EUROPÄISCHEN ORCHIDEEN / (CATALOGUE OF
EUROPEAN ORCHIDS), ISBN: 90-806626-4-X

Katel KREUTZ

Diese Liste elthâlt I(orrekuren uld Ergänzungel, die icL von melueren Orchideenfteulden
bekomen habe Dafirr darJ<e ich sehr herzlich del Herrer: Proí Dr W EccARrus (Eiselach,
D), W FoEßcøE (Gtaz, -A), Dr. Chr F Gor,tsARDr $Veinìreim-Ho, D), Dr. o GF.RBAUD

(Allevarcl-les-Bains, F), E. GùcEL $4ùtchen, D), W HaHN (Iioblerz, D), Prof P GRÙNÀN-

cen (À{ilano, I), S. HERTEL ftIaag, D), H. vAN LooKEN (Fondanelte, F), H. Pnessen (Neu-

rnarkt, D), G. Sc,\ppÀTIccI pieuleût, F) ulcl E. Vnla $4arseille, F). Bitte weitere Ergälzu.ugen,

I{orrekturel und Verbesserungsvorsclrläge al: I{arel l(reutz (ç.kctrtzli¿ìhccnet.ril),

All gerneine Bernerkungen,
Mehrere OrclJdeelfreunde habel sich clazu geäußert, il welcher Fom ich die Taxa (Art,

Unterart rurd Varietät) irn "I(ompendium (2004)" definiert u-ud interpretiert habe Nun ist

hinreichencl bekarurt, class diese systematischel I(ategorien oft vol Àutor zu Autor ulter-
sclúec{lich aufgefasst rverden Ich hatte mich hier entschlossen, JoNSELL (2004) weitgehend zu

folgen, clessen Definitiolen ich weiter untel (im euglischen Originaltext) zitiere

Außerdern habe ich mehrere Disl¡rrssiolel mit verschiedele.n Taxortotnel der Universitât

Leidel in den Niededanclel geführt, und wir sincl zu der Scblußfolgeung gekomnen, dass eìr
sttelges A nicht sympatrisch vorkomen dtirfen (wie es zum

Beispiel il nicht imrner haltl¡ar und sogar übedrolt ist! Âuch

zum Beisp lgel in ihrern Artikel über leue Orchideertâxa âus

clem Libalon meinern I(olzept uncl haben in cliesem Beitrag nur Ulterarten beschrieben

Operational definitions of taxonomic concepts agreed upon as general outlines for the

Flora Nordica (fouser-1, 2004). Shortened after PnoensrN (2004).

SPECIES. Taxa are treated as species if drey differ in at lerst two presumably i-udepeldent

norphological characters and are rnore or less completely separatecl by a btrrier - geographical

and/or ecological, phenological, or genetic Fertile ìntemediates shoulcl be abselt, rale, or ât

least only local or colfined to particular kilcls ofhabitats
In semal plarts with litde genetic interchange, such as ilbreeders ancl plalts reprochrcing

mainly vegetativeþ, greater differences should be dema-tded for acceptance as species thal in
pl ant s widr efficient otttcrossirrg.

It should be possible to assful every lomally developecl ildiviclual to a species, or to a hybricl

betrveen species,

SUBSPECIES refer to regional variants widrin a species They rnty be geograplJcal, eco-

geographical or ecological Subspecies should cliffer, although usually widr sorne ovedap il
vadatiol, in at least two ptesumably inclepeldelt rnorphological characters

In sympatric situatiols, species or variety ranli, accorclilg to dre clegree of distinctless, is

preferred to dral of strbspecies.

Typicalty, zones of transitiol, of varying breaddr, ate observed betrveel subspecies.

Frequeltly, it is not possible to assþ every indiviclual plalt rvidr certainty to any of the sub-
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species iecoglúzed withirl a species
VARIETY is usecl for local or less promileût txxa wlúch cleserve taxolornic recoglitiol.
Varielies are often ecological (irtclrrclilg phenological and other biological) variants thrt are (at
least pardy) syrnpatric, of local occulence, or leculrert (alcl presurnably polyphyletic) il a

prrticular habitat Ïrey shoulcl cliffer frorn the rest of the species il ât leâst olìe rnorphological
character
The clegree of distirction in a character has nol beer givel irnportalce in the choice between
subspecifìc and varietrl ranlis Both subspecies ancl varieties rnay be eitLer sharply clelimitecl
fiorn dre rest of dre species, or only weakly so However, chre to syrnpatry and/or locaì
occureltce, varieties do uot lolna-lly have broacl transltlo[ zolìes

,\lso trnlrz zusammelgefasst: Á1te1ì sincl druch mehrere cleudiche rnorphologische lvlerknale
voneiualcler getreruìt ulcl uuter latüdichel Urnstâlclel kreuzen sich ,{rten rúcht Unterartetr
sincl regionaì, ökologisch, phänologisch ocler geographiscL voneilancler getlelLrt¡ aLso kormen
sie in Notnalfall rúcht gerneinsarn vor, in Überlapprurgsgebietel könen sie al¡er üb"rg"ngr-
populationel l¡ilclen Werur nahe verwanclte Sippel gerneilsarn vodiomrnen, darur wircl clie
Rangstufe cler ,{.tt oder Vadetät bevorzugt, aber clas ist rúcht rurbeclingt lotwenclig Varietäten
s-ilcl abweichende Sipper, clie sich clurch ökologische Faktoren irn Habitus ocler in cler
Blütenfarbe vo-tr cler Norninatfom unterscheiclel, uncl die rneist iruredralb einer solst
eirJreitlichen Population cler Noninatfotn vo Àolnnen
Nach P'rul-tts (Vorttag Schwäl¡isch Gniilcler Orclúcleentagung, 2004) sind Ulterarterì strelrg
geologisch (durch Biotop), geografisch (ancleres Verbreitungsgebiet) ocler phälologisch (aldere
Bliitezeit) vol cler Norninatform getrellìt, also cliirfen Ulterarten einer,A.rt rúernals zrsâ1lxnerr
(mt phänologisch) irn gleichelr Biotop (zum Beispiel atrf der selben Wiese) vorkolunel Diese
strerrge Dehrútion cler lJlterart ist aber rnalclmal ì¡ei clen Gathrngel Datjlorhiia uÅ, Oþhry:
schwer eilzuhalterì JONSELL (200a) gibt anch a.u, class ìl sympatrischel Sinradonen der Rang
der,{rt ocìer Varietät bevorzLrgt wird,

Beispiel L: Opltt1s insectit'em, Ophrys nbitseclìfen vtà Ophrys aJlnqlililii sincl sehr cleutlich
niteilancler vemrudt. f)ie Rangstufe cler Àrt ist zu hoch bewertet, die Rangstlfe cler Varietät
cleutliclr zn rriedrig. Ophrys stúin:ecllfez hat eil getlerurtes Àreal i.u Norclsparúel, ist also geogra-
fisclr vorr cler Nonilatforrn getrerurt. Ophrys inuclfern u¿d Ophrys alnoninii koturien im
Départenertt Åveyrol rnaclunal zusarunelì vor, lch habe ich es trotzclern vorgezogelr d.iese cLei
Sippen irn Unterrttrang zu belassen, weil sie einfach sehr nahe rniteila.ucler venvanclt silcl!
Op h tys i n s e c ti fera L sub sp. i n s e c ti feta: Qraupts ächlich Nfi tteleurop a)
Ophtys insectifet:a L subsp. aymoninii BREIS-IRoFFER (Südfrankeich, vor allern Depr
Äveyron)
Ophtys insectifera L subsp. subinsectifetz (C.E HERÀrosrLL,\ & S.\BÀNDo) O DE BoLòs &
Vtco Q'Jorclspaniet)
Auclr irr der Flora Iberica (ClsTno\¡IEJo et al , 2005) *ttxde Opbrys oJnilninii als Ulrerarr von
Oþ ltry s i n s nf it'e m bervertet

Beispiel 2: Bein Fotnellceis vor Ophrys aryolìca tst es einfacher. ,{.lle Lhrrerartel kornnel
getrellìt vor (siehe Übersicht), si.ucl also taxonomisch gute Unterartel!
Ophrys argoli ca H FLErscHÀ,L\NN sùb sp. atgoli ca: (Gdechenlalcl: Festland)
Ophtys argolica H. Frerscnlr.rNN subsp. aegaea (li.r.rrersoN & H R REINHÀRD) H,Å
PEDERSEN & F,\uRIloLDT (Griechellalcl liaryadros)
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Ophrys atgolica H FLEISCHMANN subsp. biscutella (O. & E DaNescH) I(neurz (Italien:

Mt. Gargmo)
Ophtys argolica H. FI-Etsctllr,t¡NN subsp. ctzbrcnifera (SeeasrtaNt & MÀURI) FÀURHoLDT

(Italiel: Mt.,{rgeltario)
Ophtys argolicaH FLEIscFIMÀNN swbsp. elegans S'-eNz) E NEIsoN (Zypetn)
Ophtys argolica H. FLEIScHMANN subsp. icatiensis (À,{ Hmr & H SPAEm) KR-EUTZ

(Griechelland: Iktria)
ophtys argolica H FLETSCHMANN subsp. lesbis (GÒrz & H R RETNHARD) H.A. PEDERSEN

& FÀuRHoLDT (Griechelland: Lesbo s; We s ttir rkei)

Ophrys argolica H. FLEIScHÀ,IÀNN subsp. ,luc1s (IirlrersEN & H.R RerNuaro) H A.

PEDERsEN & FÀuRHoLDT (Griechedand: Rhodos)

Ophrys argolÌcaH FLETsCHMÀNN subsp. morisii QvItxtELLÐ KREUTZ (Franlceich: I(orsika;

Italiel: Sardirúel)

Beispiel 3: Opltrys cìliaÍa wàchst im rvesdichen Verbreinurgsgebiet oft zusânrrìelì ntt Ophrys

hrsilattica, im östliclrelr Verbreihurgsgebiet manchrnal zusâÍüner lrit Opltrys rcgis-rtrdinandii Nacln

PÀuLUS (Vortrag Schwäbisch Gmülder Orclúcleentagung,2004) sild es darur getlemte Alten,
obrvol¡l sie sehr nahe niteinalder verwalclt sind. Nach Bautl'tauN, KüNKELE & LoR-ENZ (2004)

wercle-tr Ophrys hrsitanica vtã Ophrys regis-Jerdinandii trotzclem als Unterartel bei Ophrys ciliala (det

Nomirratform) gefiihrt. Hier tritt die gleiche Situation tvìebeiOpltrys insecfifera s.l.; ich schliesse

rnich B¡uir¡¡NN, KúNKELE & LoRENz (2004) m und {iihre auch diese ikei Sippel im
Unterarrrarrg, veil, Ophrls cìliala sritsp hsilanica vtd Ophrys dÌiaÍa snbsp regirJerdinandii sehr nahe

verrvandt rnit cler Nornilatforln sild und sie nut ur der äußersten A.tealgrelze geneirsam rnit

Ophrys ciliala stl>sp. ciliala vorkommen.
Ophrys ciliata BIvINI-BERNARDI subsp, ciliata: (Von Portugal bis zur Zeltral-Türkei uncl

Rhodos)
Ophrys ciliata BtvoNx-BBn¡¡n¡I subsp. Iusitanica (O & E. DannscH) H BÀuMANN,

KüNKELE & R Lon-eNz (Südportugal)
Ophrys cilíata Btvot¡t-BERNARDI swbsp. regis-fetdinandii (Ac:u't,\ltoFF & KELLERER ex

Renz) H BÀuMANN, KùNKELE &R. LoRENZ (VesttürJ<ei uncl Rhoclos)

'Wie schon rveiter obel mgegebel diìrfen Ulterarten (oNsetl, 2004) clerselben Noninatform
syrnpatisch vorkomrrrel In eiler solchen Situation rvircl darur clie Rangstufe der Att
volgezogelr, da clie abrveichelden P{Imzel sich clurch mehrere Merlanale von rler Nonitat-
form deutliclr unterscheiden. Zrvei Beispiele: Dat:jlorhiig ìncarnala stbsp. ochmlerca :und Dacþ,/-

orLiry praeletmissa srbsp jtúalis. DacjlorhiTg inrarnala srtbsp. ochrcletrca ulterscheirlet sich fast

aussc|Iiesslich von der Nomi-natfom durch ilrre Blütenfarbe, ausserdern komt sie zusar¡mel
vot ulcl danit ist sie a-ls Vaúetät vo:n Daú1/or/ti77

in del meisten Orchicleelbitcheur, so auch im
ands (Atbeitslireise Heimische Orchicleen, 2005)"

noclr immer als Unterart gefiihrt, obwoü clie gelbbltitige Dacjkrltiry incattala subsp ochmlena

i¡mittel der Nomiratfoun rvãchst, zur gleichen Zeit bltiht uld sich nur chrrch ihte gelbe

Blütenfarbe unterscheidetl Dacllorhiqa þraetemtìssa snbsp jtnialìs ist jecloch durch ihre völlig

aldere Lippelzeiclurulg, ihre ilselartigen Blattfleckel un<l e-ine ftühere Blütezeìt besser als

Ulterart eilzushrfen, ol¡wohl clie Pflanzel manchmal zusalûnerl mit der Nomìlatfom
Dacþtorhiilt þraeÍermissa vorkornmen! Als Art ist sie jedoch überberwertet, als Varietät rrlter-
l¡ervertet Hier habe ich also auch clel Unterartralg votgezogerì Wegen der aìlgemein
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taxorromisclr anerkarurten Eilgliecleurg habe ich atdn Dac[tlorhiia incarnala stbsp. otlnolena in
Llnterartrang belassel

Mit cler Definitiol der Biospezies (urter anderen nach PAULUS, Vortrag Scllväl¡isch Grnùìncler
Orchicleentagtrng, 2004) siucl O1lrys-Sippen re.ile Àrtel, rvemr sie versclúeclene Bestâuber
h¿ben, Derur rlarr.n kreuzen sie sich unter latiitlichel Umständen nicht, urrd cl¿rnit wären zum
Beispiel a17e Opltry: jtsca-Sippel, clie au einem Funclort volko1runelì, Ârten, also keile U¡ter-
arten. Ich habe es hier vorgezoge cler Art
einfach zu hoch ist. Àußerdern si geogr¿-
fisch getremrt. Darübedrilaus rve Botani-
kerr arrerkarurt Also mit alcletel Worten: Es silrd rnittlerweile soviele Sippel ats detn Ophrys

irsm-Fonetkteis beschriel¡et, dass es rneiler Nleinulg nach rilclrt mehr wisselschaftlich z¡
velânrwortelr ist. Und wer harur &ese Ophrys jts¿ø-Taxa noch unterscheiclel? Olure zu wissel,
aus welchem Gebiet sie stamen, ist es iibedraupt licht mehr nöglich, sie zu bestimel. Ich
habe cleshalb clie Taxa lgel aufgespalten, nârn-
lich tt Opbrys ftsta s.L, ur cliese Einieihurg noch
beliebig erweiten. Bei Defuútiol cler LJnterart
lach rneiler Àrsicht licht -irruner sirurvoll, ¿nclererseits ist es sichedich niclrt einfach, zu einer
clefüútiverr Eirrteilurg zu kommel, wie ich es zum Beispiel bei clen Gatillgel Dacjlorhiia und
Eþþoclìs gemtcht habe. Hier werden sichedich noch viele weitere Dislmssiolel folgel! So habe
iclr auch Nigilello cenisia wìedex als Unterart vot Nþrilel/a rhellicaù bewertet, obwohl Pflanzen
clieser Sippe öfters rnit der Norninatfo tm Nigrile/la rhel/inni ztsantnen wachsen.

Artrang zu belasser Sippen die sich mrr cilrrch ihre Blütenfarbe oclet Hal¡itus rurterscheiclen,
wrrrclel als Varietät eilgestuft. Àuch ulter anderern B,\UN,Ir\NN, KüNI{ELE & LoRENz (2004),
KRETzScFTNTAR & EccÀRrus (2003) SELL & MURRELL (1997), wucneRpFENNrG (2004ab) und B.
& H BAUNL\NN (2005) eLkerurert dts oben clefirierte Unterart- und Varietät-ltonzept an, derur
lahe vetrvalclte Sippel sollten als Unterartel bewertet werdeu, auch we.tur cliese rnanclmal
sympatrisch votkommel Eilglieclerung als separate Arten ist zu hoch bewertet, clie
Varietätstufe ist zu niedrig
Es ist urunöglich, alle Vadetätel aufzulisten Ich habe tur die Varietâten aufgefiihrt, clie heute
(roch irnner) turtersclúedel rverder Dabei habe ich eilige Unterartel als Vadetät bewertet,
weil diese Sippel sich mr rvenig (na-rcllnal mrr clurch eine alclere Blütenfarbe) vol clet
Norninatfom urterscheicleu

Neue taxonornische Gliederung der Gattung Orchis
Attfgulcl genetischer Ultersuchungen cler sogena-rurten ITS-segmente der DNA wrrrclel neue
Verrvaucltschaftsbeziehungen der eutopâischen Orclúcleen festgestellt u-ud il einer reclurerisch
eúrì1 icht (BaruvnN, PRIDGEoN & CHÀsE (1997), BATEÀ{ÀN (2001)
trtrcl HÀPElvlÀN & CFIÀsE (1997). Die Ergebrússe lìatterl zru Folge,
dass ng der eutopâischel Otclicleen stark ver?inclert w.r.l". So

100 EURORCHIS 17, 2OO5



wulden vol a-llem Ä.nd"r.tng"n in del Gattunget Acerag Arucamplis, Coelog/oswn, Neo/ìna ttà
Orcúis votgeflomtnen. H. I(n¡.fzscHMÁR, W EccARlus & H. DIETRICFI (2005, i1l prep.) habefl

diese neue Eingliederung det Gatturg Or¿l¡i ùbemornmen uld rneluere neue Umkornbi-

rratiorren vorgeûoÍunerì. Dabei wurclen die Taxa cler Gattung Orchisit drei Gruppen aufgeteìlt,

rrämliclr in den Gattung en ArccantpÍis, Neoîinea :uL.rtd Ord¡is Wie schol rnehmals betichtet habe

ich diese leue Einteilulg licht übenornrnen, habe jedoch clie Taxa der dtei Gruppen vereìligt
rurcl ich habe cliese leue l(ombinaliolen mit Zustirnmrurg der ,\utorer l¡ereits in cliesern Werk
eingearbeitet. Arr clieser Stelle danl<e ich sehr herzlich Prof Dr. Ecc¡¡.rus (Eisenach, D) fiir
seine I(orrekturen. Der Vollstälcligkeit und Übersicht wegel habe ich in cliesem Beitrag die

Gatturg Oziúri vollständig wiedergegebel

Ophtys passionis SENNEN versus OPhrys garganicaE' NELSoN ex O. & E' Dexescrr
In ei-oem Beitrag haben LEvIN & Socr, (2001) clargestellt, dass Ophrys þassior¡ô eite valide Art
ist, wonit der Name Ophrys passionis Pdodtät ùber Oplnls ¿aryanica hat Diese nomenklatoriscLen

I(orrekttrrerr wurden lúer vorgelomrnen. Darübedrinaus u¡urde OpLrys sþonlensìs wiecler irn

41t1tuìg belassen, weil diese Art n¿ch eingehelclel Disllrssiolel mit rnehreren Orchicleen-

freurrderr niclrt zum Forrnenkreis von Ophrys passionis gelrött.

Ophrys mammos a-sphegodes Komplex
Es ist außerordeldich schwierig, eilige Sippen aus dern Verwmtschaftslreis vol:' Opltrys

nammlsa-sþhe¿ldes bei Ophrys ,na/11r7J0sa beziehungsweise bei Opltrys sphegodes einzuglieden. Es

lrandelt siclr trm Ophrys eþinilca, Oþltrys gorjnia, Ophrys gmnnìca, Ophrys herae, Opltrls nonTenegitø

untd Opbrys ryøsii. Bis weitere Ultersuclrungen vodiegen habe ich diese Sippen, die doch meht

ttrclt Ophrys sþltegodu teldieren, vodäufig bei Ophrys sphegales eilgegliedertl

Ophtys apiferavar. bicolor(O. NÄ.cnrr) E. NELSoN
Die Vadetäten Opltrys aþifera vtx. immamlaÍa BnÉsIssoì.I vtd Opltrys apifem vat. bicolor (O.

N;.GELr) E. NEIsoN stimmer ertgegen den Alsichten von NEI-SoN (1962) und BÀuÌvIÀNN,

KüNKELE & LoRENz (Iaxonomische Liste DeutscLlalds, 2002) nicht überein, weil sich

lrerausgesrellt har (ARBEITSKREIsE HEIN,IIScHE ORcHIDEEN, 2005), class die Yrietàr Oþltrys

aþiÍera yú immaathîa BnÉsIssoN identisch mit OpLSts chloranlha HBcElscnlwtLER ist Damit

behált der altbekmte Narne Opltrys aþiJera vr bicolor (O. NÀcerr) E. NersoN doch Priodtät,

Dactylorhiza sphagnicota (HOPPNER) Soó subsp. sennia Qot'txr,t R) KREUTZ

Arrfmgs lrrtte ich Dacfllorbiry sennia al.s lJnterart von Dacjlorlti1a maatlaÍa eingegliedert, weil

Dishrssionen rnit }Iern J. VoLr-tr4AR (dem Beschreiber clieser Art) ergebel hatten, class dieses

Taxorr taxorromisclr zr Døcþtlorltiia mamÌaîa gehört Ich hatte seinen Vorschlag akzeptiert, weil

ich dieses Taxol richt selber gesehel habe. Ich schliesse mich al¡er der Meimurg vol
B,{uMANN (Alaerrsr<nr,rsE HEIMIScHE ORcHIDEEN, 2005) al, dass diese Sippe zur

Formerrkreis von DacltlorLiTg. Ehagticola gebört und habe sie derur auch urnkornbitúert

Dactylorhiza ptaetermissa subsp. praetetmissa (Dnuce) Soó und Dactylorhiza
pE eteÍrnissa subsp. iunialis (VERMEUI-EN) SoÓ

In verschiedenen Publikatioler habe ich irnmer clarauf hi-ngewiesel, dass Da$tlorhila

þraeÍermissa pnuce) Soó subsp. þraetermissa urð Dacjlorhiia þraetermissa srbsp jtnialis
(Ven-ir,reurnN) Soó nur rvenige Merkmale miteilander gemeinsarn haben, uncl class die Sippe

"jønialis" als Vadetät von DacþtlorbiVt þmeletmissa viel zu rúedrig bewertet rvird und ihr
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rninclestens cler Rangshrfe cler Lhrtetart zukorn¡rt, Ultersuclnlgen von FIBonÉN (Urilversität
Lturcl, Sclrrveclen) haben kiirzlich erwiesel, class beicle Urterâlterì (Dacjlorhiia praelenzissa srbsp.
?,nelenilìssa vrd Daclylorltiia þmelernìssa snbsp. jtnialis) unal-hälgig voneilalcler entstarclel sind!
Daclurclr silcl l¡eide lJlrtelârtelr eigentlich als separate ¡\rtel zu bewerten, närnlich Dncj/orhiilt
?Meletilti:ra trd Daclylorhiia pardalina Pucst-By (=Dact¡'¡e¡¡¡* þraeterntissa sttbsp jtnìatis). Bis
ertgiiltige Ergebnisse vodiegen habe ich clel Ulterartralg loch beibehalteu

serapias orientalis subsp. cycladum ({ B,rulr,rNN & I{üNKELE) KREUTz vexsrs serapias
carica vat. monan tha P DELFoRGE
Irn Àpril 2005 habe ich clie llsel AncLos (Gdechenlancl) besucht ulcl mich dort rnit Sempias
oìenl¿/ìs srbsp. tltclndtn (Serupias rytlofun) besc\âftigt B,\UÀ,¡ÅNN & KúNKELE, clie cliese ,{rt
1989 beschtieben haben, habel ìl ilrrem Beitrag angegebel, dass cliese neue Sippe erst irn Mai
bliiht, ulcl dass clie Pllalzel mrr eile Bliite haì¡en ,{l rnehreren Stellel habe ich Pfla¡ze¡
gehrtrclerr, dlrc rit Semþins oienla/i¡ srtbsp. tlcladrn ül¡ereinstirnnel, lärnlich zienrlich niechige
Pflârrzelr rrrit rneistels trtrr eiuer Blüte. ,\be1 rl clen gleichel Stanclortel korrunt atcir' Sempias
tnita (Senpìas oietlalis subsp. ørzìz) vor. Diese P.0anzen sircl zrvar ziedicher uncl h¿bel we.tiger
BIüten ais zurn Beispiel it der Tiitkei ulcl auf Rhoclos, aber morphologisch unterscheiclel sich
diese Pflarrzerr kaun von Senpias oietln/is srßsp. qcladrm (Sempias rytladrm) ,{lso hanclelt es sich
Ìúer höclrstwahtscheirJich uu einblütige Pflanzel vot Seroþios lieilldlis stl>sp tztÈca. DelpoRco
(1999) lrat diese Pflanzen auf cler richtigen Rangstufe, närn]ich als eile Varietät vott Seraþias
cai¿zt bescluieber (Senpias Llit'iLn v^t nomnÍ/ta P DEI-FoRGE) Danút ergibt sich, dass Sempias
oienlolis srbsp ,1c/adw (Sempìas qchdu) il clie Synonynie clieser Vaderär gehörr

Kroatien
Währencl cler Drucklegung der ersten Àuflage cles Iionpencliuns erscLie-o clie leueste Årrsgabe
vorr Iæs Naturalistes Belges 85 (Spécial Orclúdées 17, 2004) Il clieser Zeitschrift wurclel viele
neue Àtten besclrriebel uncl rnehrere Taxa ulrkornbiriert ,\lle neuel Taxa rvurdel euf der
Ebene cles Årttangs beschdeben, rvoclurch eir cleutliches taxolornisches l{ouzept fehlte. Ich
habe diese leuett Taxa in die erste Âullage cles I{ornpencliums eingearbeitet. Wie schon irn
I{ornpelcliurn atgegebet, rvar es fiir rnich zu clieser Zeit nicht rnehr rnóglicìr, alle neuel ,\rtel
atts I{roatieu artf ilrren taxonornischel Status lùr zu überprtiien, clerur rneiler Meiuurg nach
karur rnatr nur Taxa beurteilel, u/eluì 1nâ1ì die Pflurzet selber an Ort ulcl Stelle snÌdiert hâtl
,llso habe ich irn Mai 2005 die Orchicleenartel I{ro¿rtiels stucliertl Daraus haben sich einige
taro.oornische inderulgel ergeben, clie ich lúer krrz edJärel rnöchte:
Op/tr1's nedeal. DEr,'ILLPRs-TeRSCFIUREN & P DEvILLERs gehört eilcleutig znn Ophrys lto/oserica-
I{orrrplex Sie ulterscheidet sich von cler lâchst venvudten Srppe Ophrys Loloserica (NL.
Bum,t'tN) GREUTER srbsp rúcliìi (vI Scnurze) I{REUTZ clurch ihre spätere Blútezeit
(clurchscluritdich bis zu 2 Wochel), ilrre Lleileren und weitgehend sclrrvach gehöckerten Blütel
urrcl ilrre rosr Perìgonblätter Ich hal¡e cliese Àrt derur auch als lhterâ(t vott OpIrys ho/oseir,a
taxolonisch bervertet
Op/t4,s pltaia J DEvILLERs-T¡,RScHUREN & P. DE\qLLERS ist eile sehr seltene Àrt, clie bisher
nur auf cler Insel Hvar geÂurdel rwrde. Ich hal¡e die Plìmzen âlt O(t uncl Stelle stucliert, ulcl
sie sirrcl meìler À4einung nach iclentisch ntt OpLrys ho/oserica sul>sp apilita (O & E DaNescu)
BurrroR, eiter Unterart, die auf clem gegeliïberliegenclen Àpuliel il Italien vorkor¡rnt Diese
leue Sippe rmrcle derr.n auch in clie Sylonyrnie clieser Ulterart verwiesen
Oplt4u dìnoitzt Iin-rNlcev & P, Dpr-poncg gehört eildeutig ztlr OphUts holoseica-Ii-onplex, aber
uicht zu cler Gtrppe cler spätblühendel, ldeinblütigel HurllneLr, wie von I{REUTZ (l{onpen-
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dium, 2004) clanals berichtet Diese -neue Àrt ist in der Umgebturg von Silj rurd Iirùr rúclrt
seltel und ist dort an mmchen Stalclorten clie am häufigsten vorkometde O1lrys-Årt Wegel
der Höhellage der Stanclorte (ab 600 Höherneter) blùht sie erst ab clet zweiten Maiwoche

Diese rrene Sippe gleicht il Fom, H:rbitus uncl Blùtelgröße unserer rnitteleuropäischet Opltrys

holoserica, weicht vol ilrr aber ¿l¡ durch e-ine andere Lippelzeichrung, eile stätkere

Lippenwölbulg und zwei bernelkenswerte, oralgelfarbene, inselartþe Flecken auf cler Ober-

lippe, direkt unter cler Narberdröhle
Ophrys rhodosîepltaneJ DøvLL1ERS-TERSCHUREN & P. DEVILLEns gleicht in Fom ulcl Habitus,
sowie cler Lippengrösse, cler griechischer Ophrys zesÍirtra F,,\M voN BleoeRsreIN subsp.

scltlechteriana (Soó) KR-EUTZ. Sie ulterscheidet sich aber in zrvei lvler}<rnalen von dieser flntelârt,
nämlich drlrch ihr dulkeLotes Petþol ulcl ilrre sehr lalge ulcl spätere Blütezeit (von Mitte
Aptil bis Mitte Mâi). Sogar Mitte Mai fmclel rvir noch aufbliïhelcle Pflanzel. Die taxonornische

Bewerttrrrg clieser Sippe als Unterart von Opltrys oesîrfera F.À.M, vo-r BIB¡¡,RsTilN rvutc{e also

beibehalten.

Ophrys cand¡ca (Soó) H. BAUMANN & KÜNIGLE oder Ophrys candÍca \í. Gneulen,
MATTHÄS & RrssE?
PEDERSEN uld F ruRtIoloT (2005) habel il eilem Beitrag clargestellt, dass der Name O7lgr.r

ftciJlora stbsp candìca E. NBrsoN (lVlonogr Ophrys: 1,65, 1,962) nicht gtiltþ veröffendicht mrcle
(illegetirn), rveil rúcht nach eilem Typus, sonclen nach einer -Àbbildung vewiesen rmrcle ulcl
clamit auch clie Valicl¿tion vol Soó ungüItig ist. Darauflùr haben PEDERsEN uld FÀURHOI-DT

(2005) dargestellt, drss Opltrjts candica W GR-EUTER, N[lT-tFIÄs & fussE nomenklatorisch cler

richtige Name ist. ,\ber auf der IBC (Intenaúoml Botanical Conferelce) il Wien irnJuli 2005

r'"rrrc{e cler,A.rtikel 37.4 aus cler l.uteuratiolal Code of Botarúcal Nomelclature entfemt (For dre

plrrpose of dús Àrticle, dre type of a name of a lerv species or infraspeciûc tâxolì .,,. may be al
illusrratiofl if, ard o01y if, it is impossible to pleselve a specimel)l Daraus ergibt sich darur, class

die I{oml¡ination, abgeleitet von E NetsoN und validiert von Soó ietzt gültig ist! -Also sind

meirre rreuen l(ombinatiolen von Ophrys cafidiLa t7r' I{ompendium, l¡asiert auf (Soo) H.
BÀutvL\NN & KüNKELE gültig Die alderen Namel, publiziert von NEIsoN, wercle ich al
eilem spâteren ZeitpuLlrt dementsprechend ândeur

Epipactis albensis Nov,4,rovÁ & RYDLo und ihre verwandte Sippen
Wie schon mehrmals erwälurt kall rnan meiler Mei-uung nach ein Taxot nut taxonomisch

bewerten, weüì mflr die Sippe am latüdichen Stanclort selber studiert 1natl Ztm Zeitpunkt cler

Drucldegurrg des l{ompeldiurns (2004) hatte ich E?ilaclh mecsekensis md Epþaclis morauira noclt
nicht selber gesehen Il eingeLelclel Diskussionen rnit mehreren Orchideologen habe ich mich
dann clavol ùberzeugen lassen, dass beicle ,A.rten zurn Forrnellceis vol E?þatfit illrdefiilmm

gehören uncl ich hal¡e diese Zuordtung darur auch ül¡enomnen. Während me-iles Besuchs irn
Âugust 2005 an clel l¿tädichen Sta.tdortel in Ungan un<l il der Tscheclischen Republik hat

siclr aber deutlich herausgestellt, dass beide Sippen eincleutig zurn FomerJueis vol EþtPaclis

alltensis geltöø und deshalb habe ich sie il cliesern Beitrag leu kombìrúert

Neue taxa aus dern Libanon von B. & H. BAUMANN (2005)
B & H. BÀuluLlNN (2005) haben in ei.uern Beitrag 6 leue Taxa aus diesern Lalcl beschrieben

Im April 2005 habe auch ich clel Libanol und Syden bereist uld ich wollte il einern

ausfiihdichem Beitrag auch ùl¡er die Orclúcleel clieser beiden Lälcler publizieren. Durch tlel
,{.rtìkel von B, & H BÀUlvfÂNN (2005) rnusste ich rneilel Beitrag aber stark änden, auch weil
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ich schon eile Beschreibtuìg von vier von clel neuen Taxa vol B & H. BÀulfÀNN (2005)
vorbereitet hatte Il rneilern Beitrag wercle ich auch ausfiihdich eingehen auf clie gesamnte
Orclúcleerrllota cles Libalols uncl Syrien eingehen ulcl wercle ich neue I{erurtnisse i\bet Op/tr1s

iþanriana ptbhzieren, clie im Libanon ulcl in Syrien zu del allgerneinsten Orchideenartel zählt
A.sserdern welde iclì rachrveiser, class, wie vo' B & H, B¡uIvt¡NN (2005) behauptet,
Hìmaûoglosvtm bolleanm rúcht rnit HinanÍoglosurn n¡onlìs-lani identisch ist uncl class cler Hybride
Orc"his þapi/iomcea srbsp. stltin.unica x O¡tltis rJ,iaL\a füt Sicherheit ttf Zypert vorkor¡-rnt ulcl
clarnit clie Neubeschreibulìg von B. & H BÀuNfÀNN (2005) ungirltig ist Auch rverde ich
ausfiihdich auf clie neue lJlterarten, beschrieben vol B & H BÀur,IÀNN (2005), eingehen
Hieunter hal¡e ich schon eirúge Bemedungen zusarnnelgefasst.
Die Urrtetsclriecle zwischen clel verschiedeter Ceþhalauilten-Atte¡ sircl überwiegelcl so ldein,
class Utterartel ¿us clieset Gathrng besonders schwierig zu defuúeren sircl, weil es besonders
sclrlet zu klärel ist zu welcher Norninatart clie Unterrrt gehört! So auch fiir die neue
Cepltalatttlteru loryifo/ia xrbsp nferla, clie sowohl lvlerknale vor Ceþlalaniltem longfolia vrd
Cepltalanr/tera koÍsclrynno als auch vot Ceþltalant/tem tannsi¿a auliveist Außerclem rvachsen ror

eirigerr Starrclorte im Libmol auch typische Exernplare vor Cepla/aniltera longiþlia irunitten cler

freuerr UrtteLattl. Deswegen ist es taxonomisch besser Cep/ta/atlbem ntferla d,s Art zu bewerten.
Uberigels habe ich cliese neue Sippe auch il Syrien und in Israel gefulclen.
Àuclr lrabe iclr viele Pflanzen vor Hìnaúoglosstm afrile gesebel, auch ârl de1ì Ste.ller wo B & H
B¡utvt¡NN (2005) clie reue Hinatlog/ossltnt cltþitxnr stbsp let'anlinut beschrieben haben Ich
karrr aber keirre gemeilsamen Mer}':nale nit Hinatlog/ossttn cap,iilttt eilierurel, aber rvohl rnit
Hinonloglossttnt rtfrn, deswegetr habe ich clieses Taxol als Unterart vot HinatlogloJsiln afrue
urnkornl¡iriert.
Das gleiclre gl,t ftix OpltSts /lrûnlillso snbsp. moiletdeal/d Diese neue lJlterart, die auch sücllich
vorr Hatay il cler Tùrkei vorkormt (KR-EU1*z, 1988), gehört eilcleutig zvn OpLrys hansltlrcana-
Forrnerrlireis, cleswegel die Urnkombinatiol il dex Ophrys hanslty,nna-Gnppe
On:his spìÍielii tst irn gesarntel Verbreitungsgel¡iet sehr variabel il der Blütenform, -grösse ulcl-
farbe B & H BÀulvfÀNN (2005) habel fiir clen Libalol eine leue Unterart besclrriebel, clie

sich vor allern vo.u der Nominatfoun clurch glößele Blùtel unterscheiclet Auch wir haben cliese

leue Urttetatt gefrtnclen, aber die Bliite¡. waren sogar loch lileiuer als clie cler Nornilatfoun, Bis
weitere Ultersuclnlgen vodiegel (Ich wercle clel Lil¡alol 2006 wiecler besuchel), Labe ich
cliese neue Ulterart loch nicht in clie Syuonyrnie cler Norninatfom verwiesel.
Weil iclr im I{ompendirtm Seruþias /eraúina nls U.uterart vor Serapias lieillolis gebtacht habe,
geilört Seraþias /etnnlina sú:sp. dafnìi auch zu diesern Fotnenlceis rurd wird lúer also
clernerrtspreclrerrcl als Ulterart v o t S e rap i a s o i e n I a /i s bew eúe tl

Cephalanthera confeÍta (B & H. BaulraNN) I{R_EUTZ, sr¿r lìov.
Bæ: Cepltalaniltera loryifolìa (I-.) Frurscr-r srl>sp. confeúo B &H. BÀuNrÀNN,Jour. Eur Orch 37

Q):zae & 2s1 (2005)

?r::**nr^ 
elata PITlsl) Soó subsp. iberica (f Srurr-tnNsoN) KREUTZ, comb. er stat

Bas: On'his sesErþedalisvtt. ibeitnT STEIHENSoN, Bull Soc. Bot France: 492 (L928)
Sy¡.: Dacü¡lorltii! e/alavat iberìca Ç. Srr,lHr,NsoN) Soó, Norn Nova Gen Dacrylor.hizae: 7

(1,e62)
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DactylorhÌza incamata p.) Soó vat. lobeliÌ (YERMEULEN) Soó, Nom Nova Gen,

DacrylorhDae: 3 (1.9 62).

Bas.: Dacþtlorcltìs incaruala vat. lobelìi Yøp¡¡nvrEN, Ned. I(ruidk Ârch 56: 206 (1'949)

Syt.: Dacþtlorltìqa incarnala stbsp. lobelii (Venrr,reuI-eN) H,À. PenenseN, Nordic J. Bot 21 Q):
184 (2001)
Syn.: Orcbis incarnala vat. dønensisDxucv, Bot. Exch. Club Soc Btit Isles Rep. 5: 2L2 (L9L5,

pulJ 1916).
Syt.: Dacllorcltis incarnata folnt dønensis (Dnuce) VERMEULEN, Ned, IGuicl ¡\rch, 56: 207

(te4e).

Dactylorhiza sphagnicola (HöPPNER) SoÓ subsp. sennia (VcLLlø,lR) KREUI'Z, comb. et stat

110V.

Bas : Dacþtlorhiig sennìa VILI-;I'I¡I., Ber Årl¡eitskr. Heim, Orch 18 (2): 98 (2001, publ 2002)

Syr: DacþtlorhiTg macøÌaîa stbsp. unniø (Vor,r-rr,t'rn) KR-EUTZ, I(ompenclium Eur. Orchid. 47

Qo04).
Syn.: Dacþtlorhiig rzajalis sut>sp. calciþgiensH.Ã. PEDERsEN, Nordic J. Bot. 22 (6): 655 Q004)

Dactylorhiza uruilleana (Sreuou) H. BÀuÀ,r'\NN & KùNKELE svbsP. Phoenissa B. &H.
Baun.rNN,Jour. Eur. Orch. 37 Q): 251. & 254 Q005).

Epipactis albensis NovÁrovÁ & Rvolo subsp. albensis: Preslia 50 Q): 1.62 (1978).

Syr.: Epþactis latifolia forrnn.a gr¿al¡i D¡ceRöR¡E ex IIEGI, I1I. Fl. Mitt.-Eux edl / 2 Q0): 376

(1eoe).

EpipactÌs albensis NovÁrovÁ&Rroro subsp, .ûárr (Sclln,ruccl&RoBÀTscH) KREUl'z,

comb. et stat. rrov.
Bæ.: Epþactisfbr Sc,\PP,{TIccI & RoB,I,TScH, L Orchidoplile (Asnières) 26 (L1'6):87 & 88

(1ees).
Syt: Eþþaclis albensis vat. fbri (Sc,{PP'\rrccI & Roo,rrscn) P DELFoRGE, Natural. Belges 78 (3):

246 (tee7)

Epipactis a,Ióens.ris NovÁKovÁ & R1ÐLo swbsp. mecsekensis (À. MoruÁn & Roearscn)
KREUTZ, comb. et stat nov.
Brc: Epþaclis necsekeøsìs,\.MoLN,{R&RoBÀTSCH,Jour. Eur. Orch. 28 $):783 &784 (1'996,

publ. 1997)
Syn,: Eþþactìs n01'de,ti0ñ.tm sil)sp mecsekensis (,à,. MorNan & Rourscn) I(n¡urz, I(ompendium
Eur. Orchid. 65 QO04)

Epipactis a,|áens.1s NovÁKovÁ & RIDLo sutl,sp. morauica çSarousor) KREUTZ, comb. et

stât. Ilov.
Bas.: Eþþaclis momuicaB¡rousEK,Jour. Eur. Orch. 36 Q):677 & 678 Q004).
Syn: Eþþaclis nordeñotwm stbsp. morauica (Barouser) KREUTZ, I(ompeldium Eur. Orclúd 65

(2004).

Epipactis helleborine (L.) Cn rNrz subsp. densifolia (W HauN,J. P¡ssIN &R. WeceNen)
I\R-EU1:Z, comb. el slâl [ov.
Bas.: Epþaclis densifoliaW HÂHN,J. P,{ssIN & R WEGENER, Ber. Àrbeitslc. Heim Orch. 20 (1):
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5e-61 Q003)
Syn.: Eþþactis tremolsìi srbsp densfolia (W, HaHN,J PÀssrN & R WecnNen) KR-EUl-z,
I(ompencliun Eut, Orchicl 67 Q004).

Epipactis persica (Soó) NaNNnnror subsp. gracilís (B & H. BaultaNN) Rossr, ,tccad
Nazl. Lirrcei, Quacl 2ó4: 297 (L990)
Syr,: Eþþaclis ¿mcilìsB. &H BÀuÀ,IÀNN, Mitteilulgsbl Arbeitskr. Heim Orch. Badel-Wùrtt 20
(1):26 (1988) nom illeg.
Syr.: EpþacÍìs exilis P.Dørr¡oRGE, Natural Belges 85 (Spécial Orchiclées 17): 246 (2 Dec 2004)
Syt. Epþaclìsþarura subsp r,rzli (P DernoRGE) KR-EUTz, I(ornpendiurn Eur Orchicl 66
(2004). nom. illeg
Syr: Epþaclis barmanniontm S'tRoHLe, Jour, Eur. Orch 36 (4): 1,044 (8 Dec 2004). norn. illeg

?::::::" 
Ortt""thes G E Snrrtr subsp. campeadorii Q Dernonce) KREUrz, comb. et

Bæ: Epþactis canpeadoiiP DELFoRGE, Natural, Belges 7ó (Spécial Otclúdées 8): 90 (1995),
Syt: Epþaclis ltiEanical B Ayuso&CE HERlvfosrLLÂ, Eshrcl Mus. Cienc Nat Alava 13: 106
(1ee8).
Syn: Epþaclis ltiqauita vat úidesJ B AyUSo & C E Hen¡¡osrlr¡, Estud Mus. Cielc Nat
Alava 13: 107 (1998).

Epipactis tremolsii C Pau subsp, cardina ( B. .A,vuso & C E HERÀ{osrLLÀ) KrìEUTz, comb
et stât. llov,
Bæ: Epþaclis cardiilal B Ayuso&CE HERIvIoSILLÀ, Esrucl Mus. Cielc. Nat Alava 13: 108 &
10e (1ee8)

:::::::" 
tremotsii C. Pru subsp. Iapidocampi @.. KLEIN & LATVTTNGER) KR_EUrz, comb. et

Bas : Epþaclis lapido;anpi E KLEIN & LAx,rrNGER, Phyror (IIom, Austria) 44 Q): 187 (2004),

Ilimantoglossum affrne @orssrER) ScHLECHToR subsp. Ievantinum (B & H Baur,raNN)
KREUTZ, cornb lov
Bas: Himanloglosnm caþintm (F.,\.M voN BTEBERSTEIN) SIRENcEL srl>sp. leranlintm B & H,
BaurtanN,Jour. Eur Orch 37 Q):256 & 259 (2005)

Ilimantoglossum caprinum (F A M voN BlelensrerN) SIRENGEL sub sp. calcaratum
(BEcÐ KREUTZ,cot:rb. et stat nov
Bas: Aceras ca/carahtm Becrc, A.rur. Natudrist HoÊnus. 2 (1): 55 (1887).
Syr,: Lomglosvrm caLnrahn¡ (Becr) Becr, À.rur, Narurhisr Hofmus, 5: 57ó (1890).
Syn,: Hinaúoglossm l¡irintm vat ¿alcaraltm ScurecHten, Repert, Spec Nov Regni Y eg. L5: 287
(1e18)
Syt: Lomglosnn hircinmvtt. calcarahmJ^NCFIEN, Östell Bot Zeitschr, 68: 338 (1919)
Syn.: Hinanloglosytm talcarahtnt (BecÇ Scnr,ncHTER, Reperr Spec, Nov Regni Veg.,
Sorrderbeilr A 1: 145 (1927).
Syr: Hìnanloglosytm l¡ir¿intm srbsp. calmratum (Becri) Soó, Bot Arch 23: 89 (1,928)
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Nigritella rhellicaniTsppNen & E. I(rerN subsp. cenisia (G. & W. FoEIScHE & M. & O
Genrauo) KREUTZ, comb. et stat rov.
Bas.: Nìgite/la cenisiaG. &W. FoEIscHE&M. &O. GERBAUD, L'Orclúdophile (,\snières) 29

(3\:2a8 (ee8).
Syr: Glmnadenìa cenisia (G. &W FoEIscHE&M &O. GERBÀuD) G. &W FoEI-scHE&M. &
O, GERBAUD, Natural Beþes 80 (Spécial Orchidées 12):374 (L999)

Syt.: Glmnadetia cenisia (G. & W. FoEIscHE & M, & O. GERBÀuD) G. & W. FoElscHE & M &
O GERBAUD, L Orcìridophile (Astières) 30 (139): 236 (1'999) lom. nud
Syn: Glnnadenia rhellicani vax. mbssla P. DoLnonce, Natural, Belges 84 (Spécial Orclildées 16):

121 Q003).
Syr: Nigrilella rl¡ellimnivat, mbasra (P. Delnonce) KREUTz, I{ompefdium Eur. Orchid. 78

Qoo4)

NÍgritella rhellicaniTnpPNER & E, IÍ.eIN subsp. gabasiana (ÍEPPNER & E KLEIN)

KREUTZ, comb. et stât. rìov.
Bas.: Nigri/ella ¿abasianaTrl,ppNøp,& E. KLEIN, Phyton (l{on, Âustria) 33 Q): 1'82 (1993, publ
ree4).
Syn: Glmnadenia ¿abasiana (IelrNen & E. I{r.eIN) TerlNen & E KLEIN, Phyton (I{ou, Austtia)
38 (1):22L (Iee8).
Syn: Nìginlk nigravat. pyenaica ScHLEcHTE\ Repert Spec. Nov. Regrú Veg 1ó: 271' (191'9).

Ophrys and¡iaP DELFoRGE swbsp. halkionis (G. &H. KRETzscHMÀR) KREUI-z, stat nov
Bas.: Ophrys andia vat. l¡alkionis G. & H. I(¡¡tzscHIr¡¡n, Ber. Arbeitskr Heim Otch 13 (1): 9

(1 e e6)

Syl,.: Ophrys thueìP DørpoRGE, Nâhuâl Belges 78 (Spécial Orchidées 10):167 (1997).

Ophrys apiferaHvosoN v^r. basilíensr's S. ScHñEGLER & MÀTTHIEs, Orchid Rew 112

(7258): a,a Q00\.

Ophrys apifenãuosoN v^r. bicolor(O NÀcer,r) E. NersoN, Monogr. Ophrys: I78 (1962)

Bas: Op/trjts bicolorO NÀGELI, Ber Schweiz. Bot Ges. 23:64 (1'9Ia)

Syn: Opltr1s apifera lotna bicolor (O NÄcELÐ P.D SELL in P.D, SBn & G. MuRne'rr, Fl. Great

Brit. and lrel 5: 365 (1996, publ. 1997)

Sytt.: Opltrys maøginiTrttoN, Actes Résere ZooLBot. Camargue 24:76 &77 (1940/1'941).

Ophrys apifetaHnðsorvar. cutuiflora,\. SouuÉ, l/Orclúdophile (Asnières) 30 (163):296

QÙo4)

Ophrys anchni tiformÍs GRENIER & PHtt tlro sub sp. cephalonica (B. & H. BautuaNN)

KREUTZ, comb. nov.
Bas.: Ophrys spltegodes srbsp ceþhalonicaB. &H. BÀuMÀNN, Mitteilungsbl Arbeitskr. Heìn Orch.

Baderr-Wärtt 1.6 (1):1.24 & 125 (1984).

Syr: Oþltrjts ceþLa/onica @. & H. BÀUMANN)J. Der,ru,eRs-ToRscHUREN & P. DEwLLERS,

Natural. Belges 69 (Spécial Orchidées 2): 110 (1988).

Syt.: Ophrys exalala subsp cephalonìca (8. & H. BAUNIANN) R. Soc.l, Moncle Pl. 97 (475): 27

Qo02).
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Ophrys arachniti,fotmis GRENTER & PHrLrppE subsp. gallica ({ VaN LoornN) KREUI:z,
comb et stât [ov.
Bas.: Opltt1s gallica H. vAN LooKEN, Liparis Num. Spécial 6 (3): 65 (2000).
Syt.: Opltrys e-rallala GxoNtEn [lon TnNonr], NIérn Soc, d Enul. Dept. Doubs se:r. 3,4: 379
(18se).
Syr : Op/tt1ts aran{era vat. exalÍata Qoor'xo) E.G. C,ruus, Jour. Bot. Pads 24: 7 , 1.J.3 (1893).
Syn,: Opltrys aratltnitfomisV G, CÀ\,rus [lonGnruron&Purullu],Jour Bot pads 24:7,L1,6
(18e3)
Syt.: Opltrys araùþra stbsp arac/.tnitit'ormis lron GRlNreR & PHrLrppEl E.G. Cal,rus, p. BERGoN
&A Catlrus, Mologr Orclúcl : 287 (1908)
Syr : Opltrys aranfera stl:sp. arachnitiformis fior GR¡Nren & Purt-rpp¡l E G CAI\,rus & A CAÀ,IUS,
Icorrogr. Orchid Europe, Text (1): 337 &338 (1928) lom illeg.
Syr.: Ophrys spltegodes srbsp aratltnil{ornis [rron GReNroR & Pnlulle] Nlal.tcamrcir, Acta
Plrytotax Barcinon. 18:9 (1971)
Syt: Opltt1s sþhegodes snbsp. omcltnitit'onnis fttott GRENIER & PHrLrppE] SuNDERÀ,L{NN, Eur
Nleclit Orch ed. 3: 39 (1980). isonyrn
Syr.: Opltrys insectfera stbsp. inÍegmMocGRrDGE & R_ETcHENBÀcH û1, Nova A,cta Acacl Leop.-
Carol. Gemal. Nat. Cur. 35: 11 (1869).
Syn.: Opltrys spltegodes stbsp iúegn OIoccRIDGE & RETcHENBÀcH ûl ) H. BaurrraNN &
KùNrBrB, lvlitteilungsbl Arbeitskr Heim. Orch Baclen-Wtrrtt 1S (3): 380 (19Só)
Syr: Ophrys inlegra (MoccxsDGE & RETcHENBÀcH û1,) H F PÀuLUs & G¡cr, Israel J. Bot 39:
79 (1990)..uorn ilval.
Syr: Ophrys exailaîa strbsp. marynla P. GENTEZ, F. lvl¡,1ru & R SocÀ, lvlorcle Pl. 47 5: 27 (ZO0Z)
Syr: Opltrys aradtnìlformis st./rtsp oczidenlalìs ScÀPPÀTICcI, L OrcLidophile (Àsrúères) 33 (152):
1.32 & 1,33 (2002).
syn.: ophrls ocddenta/i¡ (Scanrarrccr) scÀpp,{Trccr & À{. DEÀ,rr\NGe, L orcliclophile (Aslières)
3ó (165): 105 (2005)

Ophtys arachnítifonnis GRENTER & PHrr-tnPn subsp mateolana (lvleoaclt, D,Etvrenrco,
BlÀNco etRuccIERo) KnEufz, cornb et stât. 1lov
Bas.: Opltrys mateolam NIøo¡cLI, D'EN,rERlco, BrANco et RuccIERo, L Orclúclophile (Asnières)
22 (e7): 1,0e & 110 (1ee1)
Syt: Opltt7ts exahøta stbsp. maleolana (Meoacr-r, D'El,IERrco, BrÀNco et RUGGIERo) H.F
PÀuLUs & Gacr, Jour. Eur. Orch 3I (2): 374 (1999)

Ophrys fusca LrNr subsp. pecrus (NIurEL) KREUTZ, cornb. et srar nov.
Bas.: Ophrys þeclLr lvlu.ror-, Mérn Soc Hist. Nat Srrasbourg 2: a (,835)

Ophrys lusc¿ LINr subsp. persepáonae 51.F. Paurus) KR_EUTZ, comb et star rìov
Bas.: OþIrysperseþltonaeH F PÀuLUS, Ber Arbeitskr Heirn. Orch. 1S (1): 67 (2001)

Ophtys holoserica (l.J.L, Buru,nN) Gn¡uren subsp. apulica (O. & E. DANEscH) BuTTLER,
Willdenowia 1ó (1): 115 (198ó).
Bas.: Opltry:ficiflora subsp aþrlitv O. & E DANESCH, Die Orchidee 21 (l): 20 & 21 (1970).
Syt: Ophrys aptlim O &8. D,rNr,scH, Pl. Syst Evol. 1,24: 82 (1,975).
Syr : Opltrys aprlita (O. &E D,{NEScH) O & E. D¡r.lnscrr ex GoLz & H R RerNn¡¡.o, Die
Orclúclee 29 Q): I)a (1978) norn, inval
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Sytt.: Ophrys pltaøøJ, Devlllens-TeRscHuReN & P. DEVILLERS, Nahrral. Belges 85 (Spécial

Orclúdées 17): 233 (200\.
Sy:r: Opltrys lteldwicltii srßsp. þltaria 0 DEVILLERs-TBRscuun¡N & P, DEVILLERS) KR-EUTZ,

I(ompencliun Eur. Orchid 98 (2004)

Ophtys holoserica (lrJ.L. BunvaN) GR-EUTER subsp. medea [, DevIr,r,nns-TERScHUREN &P.
Devlllens) KR-EUTZ, comb. et stat. rìov
Bæ.: Ophrys øedeaJ.Døvnrøxs-TsnscuuR¡,N & P. DEVILLERs, Natural. Belges 85 (Spécial

Orclriclées Il: a8 Q00\.

Ophryspassionis SENNEN subsp, passionisTreb. Mus. Cienc Nat Barcelona 1.5: ser Bot. 1:

35 (1e31).
Sytt.: Oþltrys þassioø¡i SENNBN ex J. Devrlr,ens-TsRscuuneu & P. DEVILLERS, Natural. Belges

75 (Spécial Orchidées 7, Suppl ): 3'79 (1994) lom. illeg.

Syr: Ophrys sþltegodes srrJ>sp, þassionis (SeNNeN) SÀNZ & NUET, Guia Cmp Orquid Catalulya:

176 (1,ee5).

Syn.: Ophrys garyanicø srl>sp þassionìs (SENNEN ex J. Devlllens-TeRscHun¡N & P DEVILLERS)

H F. PÀuLUs & G,lcrc, Jour Eur. Orch. 31' Q): 378 (1999). norn illeg

Ophrys passionis SENNEN subsp. casrz'-caesaris (II VaN LooKEN) KREUTz, comb. nov
Bas.: Ophrys in¿ttbøcea BIANcA sttbsp. casÍri-caesazi H. V¡N LooKEN, Liparis 11: 58 (2005).

Ophrys passionis SENNEN srtbsp. garganica (E NELSoN ex O. & E. DaNescH) KREUTz,

stat. rìov
Syn.: Opttrys garyaø;ca E NBrsoN, Mologr Ophrys: I95 (1962)..uorn. inval.

Sytt : Opbrys ¿argaør'ra @. NorsoN) O. & E. DÀNEscH, Ophrys Hybricle t: 43 (1'972). nom inval.

Syn : Opltrys gargaz¡7a E. NBtsoN ex O. & E. DANEscH, Pl. Syst. Evol I24: 94 (797 5).

Syt: Oþhrys sþhecodes snbsp. ¿atganiraE.NøtsoN, Monogr. Ophrys: I95 (1962). norn. inval
Sy:r.:Ophrysinmbaceastbsp garyanica (E NEI-soNexO.&E DaNnscH)G¡lesl,CRISTAUDo&
MAUGERI,JouT Eur. Orch. 36 Q):505 Q00a)
Syn: Oþltrys þassionis vat. gar¿anica (E. NEßoN ex O & E. DANEScH) P DELFoRGE, Natural
Belges 85 (Spécial Orchidées 17):252 Q00\.

Ophtys passionìs SENNEN subsp. mafellens-1s (DaIss) RoMoLINI &R. SocA, Caesiana 15: 23

(2ooo).
Brc : Ophrys sphegodes sttl>sp. najelletsis D.ttss, Jour Eut. Orch. 28 (\ 61-5 (1996, publ. 1997).

Syn: Ophrys nQeÌlensis parss) P. DELFoRGE, Natural Belges 79 (Spécial Orchidées 1'L): 104

(1ee8).
Syt.: Opbrys garyanìcastbsp, najellensis parss) IG.eurZ, I(ompeldium Eur Orclúd. 96 Q004).
lom. inval,

Ophrys scoÍopaxCArANILLEs subsp. cotbarÌensis I Sauun&J.-M. Lewn) KREUTZ,

comb. et stat. nov.
Bas: Opltr1s corbaiensisJ. SAMUEL&J.-M, LewIr.l, L Orclúdophile (Asnières) 33 (L54):25a

Qo02)

Ophrys sþontensisR LoRENZ & GEMBARDT, Mitteilungsbl Arbeitskr Heim. Orch Raden-
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Wärtt 19 Q): a7a &475 (1981).
Syr: Opltt1s sphecldes stbsp. sþonîensìs GUMIREcHT, Die OrclJdee 1S (2): 60-62 (19ó7) norn
invaI.
Syr.: Opltrys sþlnlensit GTJvLels.CHT ex O. & E DANESCH, Ophrys Hybr.: 43 (1972) cornb ìlval
Syn.: Oþbrys sphegaler subsp ¿arganimvax sþonteusis GulrpRecHl ex FENaRorr, Webbia 29: 281
(1974). cornb. inval.
Syr: Opltrys sþonteusis GUMnR-EcHT ex O & E, DÀNEScH in O. & E DÀNEScH & F. & K
EHRENDoRFER, Pl. Syst Evol. 1,24 Q):132 (1975) nom ilvaì.
Syr: Opltrys ¿aryanìca srbsp. sþonîensìs (Gultmecur) DEL PRETE, Webbia 37 (Z): 25I (1984)
cornb, inval
Syn: Opltrys garganica snbsp. sþonlensis ß. LoRENZ & GEMBARDT) I{n¡urz, I{ornpendium Eur.
Orchid 97 (2004) norn inval
Syt . Ophrys splegodu Mr,røn subsp. sþontensis (R.. LoneNz & GEMBARDT) H A PEDERSEN &
FaunHoror,Jour Eur Orch.37 Q\289 (2005)

Oph4rs tenthredinifera WILLDENov vat. praecoxRErcHENBÀcH fil ex E.G CAMUS, P
BERGoN &A Cr\MUs, Mologr Orchid: 262 (1908).
Syt: Opltt1s leniltredinifera subsp þraecoxD Tyrec¡, L'Orclúclophile (Asrúères) 1ó (66): 810
(1985) nom, illeg
Syr: Opltrys leniltredinifera stbsp. gtimamesìi D. Tvrnca, Jour. Eur Orch 32 (2): 297 Q000)
Syr : Opltrys leniltredìnit'era vat. gtimaraesii (D. T\.rnc,i.) KR-EUTZ, Iiompendium Eur Orchid. 118
(2004). cornb illeg

Ophrys tr¿nshyi.cana CzERNrlliowsrrr subsp. mouterdeana (B.&H Bauir,taNN) Ie¡,urz,
cornb lov
Bas: Opltrys natnz¡¿raDespoNT¡INEs subsp. moúerdeauB. &H BÀuMANN,Jour. Eur Orch 37

Q):263 &264 Q00s)

Platanthera bifolia þ.) L C M RIcHARD v^1. latiflota pru1en) KREUI'z, comb er srírt. lìov
Bas.: Platanlhera sllslilialisBINNINGHAUSEN vat. lalf/oraDxzlER, Narrrrhisr Ticlsskr, 4: 4ó
(1,842)

Syt: Plalaniltera blfolia stbsp. latiflora Q)xr¡øn') Lø1rNaNr, Repert Spec Nov. Regli Veg 89: 14
(1e78)

SerapÌas carica $1. B¡uu¡NN & I(üNr<u-E) P, Dglponce var. carÍca, Orch Eur. ecl 1: 209
(1ee4)
Bas: seraþìas orienÍalis stlssp. caricaH BÂUMANN & KüNI<ELE, Mitteilungsbl, Arbeitskr Heirn
Orclr Baden-Wüu 21. Q):782 &783 (1989)

Serapias carica (1. B¡uivr¡NN & KüNKELE) P. D¡L¡once var, monantha P DELFoRGE,
Natural Belges 80 (Spécial Orchidées 1,2): 4L9 (1999)
Syr: Seraþias EcladmH. B¡utr¡NN & KûNIGLE, Mitteílnngsbl Arbeitsl,r. lleim Orch. Badel-
Würtl 21 (3): 7s5 & 75ó (1989).
Syr: Seraþias oienlalis srbsp Ecladrm (I{ Baurr,taNN & KüNI<ELE) I(nsurz, I{ornpendium Eur,
Orchicl 13B (2004)

Setapías ol:ientalis (GREUTER) H, Baur,r¡NN & KüNKELE subsp. dafrlï(B & H. BaulraNN)
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I{R-EU'I-z, comb. rov.
Bas: Serapias lemnîinaH. BAUMÀNN & KùNKELE sÃtsp dafitìi B. & H, B¡utvt¡NN,Jour. Eur,

Orclr 37 Q):268&269 Q005)

Orchis L., Sp. Pl.2:939 (1753).
Typrs: Orchis miliraisL. (1753)

Sectio 1

Orchis botyiRøICHENBAcH fil , Icon. Fl. Gem lHelv 1'3 /1'4:19 (1851)

Syr.: Orcltis moio stbsp. áaryi S.elcurNBAcH û1.) SoÓ, Repert. Spec. Nov. Regd Veg. 2ó: 275

(Ie2e)
Syn,: Orcltis noio srbsp. borli lRetcnounacn fil ) Soo il I(BLLBn & Soó, Mologr. Iconogr
Orchicl. F;rx.2 (4/5):139 (1932) iso-uyrn.

Syr: Anacanplis åaryi (LeIcueNBÄcFI fiI.) R,M, B¡reu¡N, PRTDGEoN & M,W, CFIASE,

Lirrclleyana 72 Q): 120 (1997)
Sytt.: Orchis chamþagnurxii vx allta C. & A ,A.LIBERTIs, L Orchidoplúle (Asnières) 87: 1'L2 (1'989)

Orchis collina BÀNKS & SoLÀNDER ex À. RussEL, Nat Hist Aleppo ed, 2,2: 264 (1794).

Syn., Anatamþlis collina @,+Nl.ls &SoLÀNDER ex A Russel) R.M B¡rBr,I¡N, PntocnoN &M W.

CHÀsE, Lìrrclleyarra 1.2 Q): 120 (1'997)

Syr: Barlia col/ina (BxNr<s & Sor¡NosR ex A. Russnl) SzLÀcHETKo, Polish Bot J a6 Q): 1'27

(2001)
Syt.: Orchis saccalaTeNono, trI, Napol. 1: 53 (1811).

Syt,: tr'amterlenìa saccala (ler.roru,),\. &D.LÒvE, Acta Bot, Need. 21 (5): 55a $972)
Syr: Orchis sþarsifloraTnsoan ex BolssIER Fl, Orielt 5 (1): ó7 (1882).

Syr: OrcLis sparu¿ûaz SrnuNeR ex REICHENBÀcH fil , Icol FI Getn. IHelv. 1'3 /1'4:37 (1851).

Syt.. Orcbis cltlomticaWoxoNow, Izv I(avkazsk. Muz, 4 (4): 265 &266 (1909).

Syt,: Orclispapi/ionøcea snbsp chlomlica (WonoNow) SoÓ, Repert Spec Nov Regni Veg 24: 28

(1,e21).

Syr: L'ermettlenia cltlomlica (X/ononorv).{, & D.LövE, Acta Bot, Neerl. 21 (5): 55a ('972).
Syr: Onhis collina snbsp cltlomîica (WonoNol) AvERY.aNov, Bot Zhutu. 79 (10): 118 (199a)

Sytt.: Orchisfedlscl¡en,koi CzøxNtÀIiovsKA, Notul Syst. Herb, Horti Bot Petrop 3: 1'47 (1'922)

Syr: Orúis saccala stbsp. þdÍschenkoì (Czemrat<orvsKÀ) SoÓ, Repert. Spec Nov Regni Yeg 24:

50 (1e27).
Syr.: Orcbis saccara snbsp. Jedlsclenkoi (CzørxtxKgwsKa) SoÓ, Bot, Arch. 23: 50 (1928). isonym
Syt.^.: LtermerleniaJedtschenkoi (CzomIarcorvsl{A),\. & D.LÖ\¡E, Acta Bot. Need. 2I (5): 554

(1,e72).

Syr.: Orcltis sacmîa vat. fediscbenkoi (Czør,NIÄI(owsKÀ) HÀurzINGER, Arur. Natudist. Mus Wien

79:49 (1976),

Syn.: Orchis collina sut:sp fedtschenkoi (Cznnnl.r.rcorvsKl) A\'T,RYÀNov, Bot Zhuxn. 79 (10): 119

(1ee4).
Syt: Orcltis letrcoglossa O, ScFIvARZ, Repert. Spec Nov Regrú Veg. 36: 76 (1934)

Orchis coriophoraL subsp. coriophora: Sp Pl 2: 940 (1753)
Syn.: Anteriorcltis coioþhora (L ) E KLEIN & SrRÀcK, Phytochemistry 28 (8):2137 (1989)
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Syn.: Anacamplis coioplora (L ) R M B,{TEÀ{ÀN, PRIDGEoN & NI W CHase, Lindleyana 12 (3):
1,20 (1ee7)
Syt : Orchis riminna Cn¡Nrz, Stirp. Austr Fasc ed. 2, 2 (6): 498 (17 69).
Syr: Orcltis coreosmts SArNT-LÀcER, A¡n Soc. Bot. Lyol 7: 62, 1,31, (L880)
Syr: Orcltis nenn/osa SAKALo, Trudy Ilst Bot. Chad<ov 4: 192 (1941)
Syr.:Orchiscoiolborastbsp.uenw/osa (Sararo)Soó,Arur.Uliv Sci Buclap,Sect.Biol 11: 63
(1eóe)
Syn,: Orcltis toiopl¡oravat. siltsanclaB¡LlyeR, Bull Soc Bot Frmce, Iæm Bot. 133 (3): 281
(1 e 86)

Orchis coriophora L, subsp. calpetana (-Wrlnorvlvr) K. RrcHrBn, Pl Eur. 1: 268 (1890)
Bas: Orcltis coiopltoravat MrþelailaWrLLKoÀ{À,r, Proclr Fl Hispal 1 (1): 166 (1861).
Syt: Orcltìs corpelailo fiVIr-lror,ttr,t) C P¡u,Bol Soc Esp. Hist Nat 21:153 (1,92I)
Syr., Orcltis corioþltora snbsp tnrlelana SVrnrom,"t) ÀdaLÀcÀRRIGÀ, Âcta Phytotax Barcinon. 1:

64 (1,968) isonym
Syr: Orltìs rorioþltora stbsp carþelana l-Wrrrrom't) LaNoneHn, Orchid Sauvages Fra.nce &
Europe 2: 308 (1983) nom, -itval.
Syt: Amcanþris coioþltora srbsp sarþeÍaua (-Wrrrrourr,r) BERNARDos, Belg J Bot, L35 (l /2): 82

Qo02)

Orchis coriopholu L subsp. fragrans (PoLLtNÐ K. FTcHTER, Pl Eur, 1: 268 (1890).
Bas: OrcltisJra¿røzs PoLLINI, Elern. Bot 2: 155 (1811)
Syr: Orcltis c0i0þ/)0ra vt fragrans (Por-rtNI) BoIssreR, Voy Bor. Espagne 2 (19): 593 (1842)
Syt: Orcltis toiolltom srbsp Jragrats (PoruNr) Suon¡,, F'l Toulouse: L87 (1907) nom illeg
Syt: Orchis coiolhora stbsp. frø¿rats (PoLLrNÐ E G CAruus, P. BERGoN & A Clr,rus, Nlonogr,
orclúd: 133 (1908). nom. illeg
Syt.: Anleiorrltis corioþhom snbsp Jragrans (PorrrNr) P. Jacquer, L Orclidophile (Asnières) 28
(125): III (1997). norn. inval
Syr: Aúeriorchis coriopltom stt:sp.lrøgrans (Por-rrNr) P JÀceuET, LlOrchiclophile (Asnières) 28
(1,27): ßa (ee7)
Syn.: AnteiorchisJragrau (PolrtNt) Sztacuntro, Polish Bot J 46 Q\ L27 QO01)
Syr.: Auacamþlis corioþ/tora stbsp fmgrans (PoruNr) R M, B¡r¡,ri-¡n, PRIDGEoN & M W CHÀsE,
Lirrdleyarra 12 Q): L20 (1997)
Syt:Anatanplisfra¿rans (Porr-rwI)RM BÀTEÀ,IÀN,Bot J Linn. Soc 1-42(1):12Q003)
Syr: Orchis pollin¡bø¿ SpnENcEl, Pugill 2: 78 (1815)
Syn.: Orc/tis cassidea F A,M, voN BIEBERsTETN, Fl Taur -Caucas 3: 600 (1819),
Syn.: Orchis niophora vat. cassidea (F.A.M voN BTEBERsTETN) NEVSKT, Flora SSSR 4: 682 (1,935)

Orchis coriophol"a L subsp. manrinii QtntB,{L-LÀGRÂvE) Nvl,nN, Consp. Fl, Eur 4: 691
(1882).
Bas.: Orchìs narliniiTIN¡u¡L-LÀGRÂ\t, Bull Soc Bor. France 3:92 (1,856).
Syr: Orchìs coioþIora t:ax martiùi flImar--Lacn-,r,VE) G.{uTtER, Fl. Pyr. Otient : 398 (18ó7)
Syr: AnÍeiorcltis conolhora s;trbsp marliùi (firvrnar-Lacrur.vE) P. JÀceuET, IJOrchidophle
(Äsrrières) 28 (1.25): III (1997). lom irval,
Syn.: Anîeiorltis coiopltora stbsp marÍinii (Itrvrear-LacnavE) P JÀceuET, I/Orchiclophile
(Asnières) 28 (1.27):134 (t997).
Syn: Amcanþlis coioþhora sttbsp nartinii (In,rn,u-LacnrrvE) P JÀceuET & Scarranrccr,
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Répartit Orclúd, Sarrv Fralce: III, 3" mise à jour: 7 (2003)

Syrt: OrchisJra¿t'onsv^î aþrìconnDuwoRT, Bull Soc. Bot. Fralce: 435 (1898)

Orchis sanctal., Syst. nat ecl 10, 2:12a2 (159).
Sytt.: Orchìs corioþIora vn. sancla Q) REIcHENBACH û1., Icon. FI. Germ. Helv. 13 /1,4: 173 (185I)
Syr.:On'Liscoriophorusttbsp.sancla(L.)HÀYEK,Repert.Spec.Nov.RegniVeg 30: 386(1933).

Sytt: Atleiowhis sancla (L.) E. KrerN & STRr\cK, Phytochemistry 28 (8): 2137 (1'989).

Syt.: Anacanþlis sancla (,) R,M. BATE\'ÍAN, PRIDGEON & NI.W. Cu¡sB, LiÎclleyafla 12 Q): L20

(ee7)

Orchis laxiflora L¡l,r¡ncr subsp. Iaxiflota: Fl Franc. (ecl 1), 3: 504 (1779)

Syn : Orcbis pahrc,/ni subsp laxfloro (I-arvrancr) BATTÀNDIER & TRABUT, Fl. Alger : 30 (1895)

Syt.: AttacanþÍìs /axflora (Lavancr) R M BÀTEIVIAN, PRIDGEON & M W Cuasn, Lilclleyala 12

Q): 120 (Iee7)
Syt: OrcLis ensiþlìaVntxns, Hist. Pl Dauph. 2:29 (1'787).

Syt : Orclis la-rflora sr:irtsp ensit'olia (Vrr-r-ans) AscHERSoN & GRÀBNER, Syn. Mitteleur. Fl 3: 7 LL

(1e07)
Syt: Orcbis norio lJcnt4itIort, Reg Palom : 382 (1789)
Syr: Or"-his n¡oio var. anyslifolia L., Sp Pl.: 940 (1753)
Syt: Oreltis labentaemotlani C C GIuBrtN, FL Bacl 3: 542 (1808)

Syn,: Orclis alafaFt,øuxv, Orch Renues: 17 (1819).

Syt: On:ltis neditenarcaTøNoRE, Syll: 455 (1831)

Syt: Onhis anbrgza DecraNo ex Ln G¡LL in Fl Morb,: 585 (1852)

Syr: Orchis fubìaLøG¡tl il Fl. Morb: 585 (1852)

Syn.: Orcltis biloba AvvtossoN, Ess. Pl. Dauph.: 61 (1871)

Orchis laxifloralAlvtARcK swbsp. dielsianasoó, Notizbl Bot Gart. BerìirDahlem 9 (89):

ero &etl (re26)
Syn.: Anacanþlis laxflora stbsp dìelsiarc (Soo) H. K-RETZSCHIvIAR, EccÀRIUS & H. DIETFJCH, Die

Gathurg Orclús s.1. (2005). nom iled
Sytt.. Orchispseudola.xiflora CZERNIAKowsxa, Fl Uzbekist., ed SCHREDEIT 1: 525 & 545 (1941)

O¡chis laxiflota LAÀ{ARCK subsp. drhsrnorel(ScHr-ncHrER) KREUI'Z, stat nov
Bas : Orcl¡ìs la-xi/ora vax diils/ilLrei SC]ts'LFjCHTER, Molrogr Icologr, Orclúcl Eur 1, (5 /6): 191.

(1e27).
Syr : On:ltis ele¿ans vr:r. dinsmorei (ScHlncHren) ScHÀJER, Die Orchidee 22 (5): 20a (97I)
Syn.: Orltìs dinsno¡'eì (ScHLncHren) H BÀulvL{NN & DÀFNI, Mitteiluugsbl. Arbeitskt Hein
Orclr. Baclel-Württ 13 (3): 323 (1981)
Syn: AnatnmpÍis laxlfl0ru stbsp. dinsmoni (ScHrecHrnn) H KRETZSCHIvL\R, EccÀFJUS &H
DIETRIcH, Die Gattung Orchis s l (2005). nom ined

Orchis morioL. subsp. modLr. Sp. Pl 2: 940 (1753)

Syr'. Amcanpris noio (L) R M. BÀTElvrÀN, PRIDGEoN & M W CH,\sE, Lindleyala 1'2 Q): 1'20

(Iee1).
Syn: Orcltis crentlala GILIBERT, Exerc Phyt, 2: 47a (792).
Syt: Orchis noria A] RETZIUs, Fl Scancl ecl 1': 1'66 (L779)

Syt: Orcbìs ofidnalis R.A SaLIsnuRv, ProcL : 6 (1796).
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Syn Serapìas aÍhezszi Lo;ouNe in Fl. Spa 2: 196 (1811)
Syr Helleboite athensisH:cqux^T, trl Jem : 238 (1814).
Syr Orcltis otltensisDuttoxtrER, FI Belg : L32 (L827)
Syt Orchis intemediaMBtcEN &WENrcER, Syst. Verz. Pfl Nreins: 106 (1819)
Syr Orchis skorpl/¡ VeI-Bl¡ovsxr in Österr. Bot.2.32:257 (1886).
Syr: Orcbis graer¿ ORpH¡NIDUs ex Soó, Bot Arch. 23: 37 (1928).

O.rchis morioL. subsp. albanica (Gorz & H R, R_ETNH,ARD) BuTTLER, Willdenowia 1ó (1):
116 (1e8ó)
Bas: Orcl¡is albanica Gotz &H.R. REINHARD, Mitteilungsbl Arbeitskr Heirn. Orch Baclen-
Wiirtt. 1ó (2):223 (1984)
syt: Amcnmþtis moio stbsp. alltanica (Górz &H R. R-erNnato) H. KREr-zscHMAR, EccARrus &
H DIETRTcH, Die Gattulg Orchis s.l. (2005) norn, inecl

Orchis morioL swbsp, champagneuxii @.+xNEouD) E G C,1MUs &A CAMUS, Iconogr.
Orclúcl. Enrope, Text (1): 154 (1925).
Bæ : Orcl¡is cltanþagtøtxiiBARNEoUD, ,fuur. Sci Nar. Bot , set 2,20: 3S0 (1843).
Syr: Orcltis moriovrt. cLamþagtert-r-ii (B,,uNnouo) GUIMÀRÃES, Bol Soc Brot 5: 64 (1S87)
Syt.: Anacanþlis cltantpapmxii (Baalrouo) R M. BÀTEMÀN, PRrocnoN & M W CHÀSE,
Lirrdleyara 12 Q):120 (1997).
Syt : Auaramþtis noio snbsp cltanþa¿neuxii @,rr,NÉouo) H, KREt-zscHt\,tAR, EccARlus & H
Dternrcn,Die Grttturg Orchis s,l (2005). nom ilecl.
Syr.: orc/tis morio vat. tnesome/auø R¡rcuBNg¡cH fil in AscupRsoN & GRÄBNER, Syl Mitteleur
Fl.3: ó67 (1907).
Syr.: Othis chamþagnerxiì vax. meson¡e/ana S,-ntcrreNacH fil ) D. TYrnca, L Orchicloph_r1e
(Âsnières) 7 0: 997 (1986).

Ot:chis morioL subsp, Iongicomu (Ponrr) K¡Burz-, comb er srât. lìov
Bas: Orcl¡is lotgìconn PoIRET, Voy Barbade 2:247 (1789)
syr'. Atatamptis lon¿itorm (Pornrr) R M. BannuaN, Pp¡ocnoN & M w cHÀsE, Lilrctr.eyatn 1-2

Q): 120 (1ee7).
Syn.: Anacanþlis morio sul>sp. lottgicorm (Porc,r) H KRETZScHMAR, EccARJUS & H. DIETRIcH,
Die Gattung Orchis s l. (2005) non. inecl
Syr: Orc\ìsxltonemanni AscHEIìsoN, Österr. Bot Zeitschr 15: 70 (18ó5)
Syr: Orcltis ÌlilgiLrnìsPorr\l'r, Encycl Médr Bot 4: 591 (1798).
Syt Orchìs morio vat longìconn KNocHE, FI Balear. 1: 400 (1921)
syn.: orchis /ottgiconuvax Ltaleaica cHoDAT, Bull. Soc Bot. Ge.ève lt rlg (1924). nom 

'ud.Syr.: orchis longiconut stbsp balearita csooÂT ex coloÀ{, Biogeogr. Baleares ed. 2, i,: 198 (1978)
lon nucl.

Otchis morioL subsp. picta (I-orser-nun) K, fucFrTER, Pl Eur 1: 265 (1890)
Bæ : Orcltis picÍa LoIsELEUR, Mém, Soc Limr. Paris 6: 431, (1827).
Syr : Orcltis þìcla LoIsnleuR, trl. Gallica, ed. 2, 2: 263 & 264 (1828). isolyrn
Syt.: Orcltis longiconn vt picta þotsrlllR) LTNDLEv, Gen. Sp. Orclúcl pl. (4): 269 (1835)
Syn.: Orcltis noio vat þìcta (I-orsereun) RETcFTENBÀcH û1., Ico' Fl Germ, Helv. 13 /I4: 23
(1851).
Syr : Anamntþtis norio stbsp. pìcta (I-orsnreun) P JÀceuET & scÀpp¡TrccrJ Répartit, orclúcl
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Sauv France: III, 3" rnise à jour: 7 (2003)

Syn.: Anacanþlis þicta (IßrsEr-EuR) R.M. BÀTEÀ,IAN, Bot J Lim. Soc M2 (\: fZ Q003)
Syn:Orchisnoiovax.lorgunlcaralaBoISSIER,Voy Bot.Espagle2(1'9):59a(.8a\.
Syr: Orcltis moio var. catrcasica C, I(ocH, Limraea 22: 280 (1'849)

Syn: Orcltis ricodenì Ctnttto ex TeNoRl, trl Napol 1: 53 (1811).

Orchís morioL subsp, syriaca E.G CatrIUs, P BERGoN & A CAMUS, lvlo¡ogr orclúd: 106

(1e08)
Bas: Orcbis Eia¿" BoISSIER, FL Orient. 5 (1): ó0 (1882) nom .illeg.

Sytt: Orcbis sliar¿ BoISSIER ex H. B¡ul,urU¡t & KÜNI<ELE, À4itteilturgsbl. ,\tbeitskr Heirn

Orch. Baden-Württ 13 (3): 351 (1981).

Sytr.: Orchis noio xtbsp picla vn sliaca @ G CAr\,fus) SoÓ, Repert. Spec Nov Regrú Veg ,

Sonderbeih A,2: L39 (1932). uom illeg.

Syr: Anacamptis ¡7zarz (Borssren ex H B¡ul,t¡NN & KÙNKELE) RM BÀTENÍ,\N, PRIDGEoN &
lvLW, CuasB, Lindleyala 1'2 Q):120 (1997)
Sytt.: Anacamptis moio stbsp, r;uzhrz (Borssrnn ex H B¡utr¡-tNN & KÜNÍ<ELE) H KR-E1-ZSCFINIAR,

EccARIUs & H DIernrcH, Die Gattung Orchis s l (2005). norn ined.

Syr: Orchis noio stbsp. tibaaiRøNz, Repert. Spec. Nov. Regrú Yeg.27:209 (1'929)

Sytt:. Orchis noio sr]bsp. þìcla vn. libani @nNz) SoÓ, Mo[ogr' Icollogr' Orclúcl. E:ltt. 2 (4 /5): 1'39

(1,e32).

OrchisisraeliticaH BÀutvrANN&DÀFNI,Mitteilurgsbl ,trbeitskr Heirn Orch Bacìen-Wiïrtt

LI $):26r (1e7e).
Syrj Arccamþlis i¡raeliÍìca (I{. Baur,ranN & DÀFNÐ R,M, B¡.TENIÀN, PR¡ocn'oN & M.W CHÀSE,

Lirrclleyana 1.2 Q): 120 (L997)

Orchis palustrisJÀcQulN subsp. palusttis: Collectmea 1':75, (L787)

Sytt: Orbis laxifloravn þahtslis ([,r.cqurN) WD.J. KocH, Syl Fl Getm Helv. ed 2,2:792
(1844).
Syt: On:ltis laxifloro subsp pahslris (acqurN) BoNNIER & LAYENs, TabI Syn. Pl Vasc. Fralce

I:31.1. (1,89a)
Synj Anatamþlis þahrlis flacquIN) R,M Ba'feuaN, PRrocEoN & M W CHase, Lildleyana L2

Q): rz0 (ee7)
Syt: Oþhrys þahrcl,7i HuDSoN, FL .Angl 1: 339 (L762)

Syn.: Orhis masøtla CR NfZ, Stirp Austr ecl 2, f:rsc 6: 500 (17ó9)

Syr.: Orchis mediÍelr¿r¡¿a GussoNE, Pl. Rar.: 365 &366 (1'826)

Sytt: Orchis pahrlis vax medilenazra (GussoNo) ScHLEcHTER, Nlonogr. Icologr. Orclúcl Eur. 1

(s/6): \ez (1e27)

Syn.: Orchis þahslni subsp. medilenanea (GussoNe) MIIr\c,{RRIGT\, Acta Phytotax Rarcinon 1:

ó4 (1e68)
Syn : Orclsis laiJ/ora vax medìlenanea (GussoNn) Rrr'ren r NuÑez & LópEs VÉLEZ, Orq Prov.

Albacete: 140 (1987).

Syr.: On:ltis Ìax'flora CÀ.MEYER, Verz Pfl Caucasus: 38 (1831)

Syr.: Orchis speciosaHøonrelexRocHEL, Bot Reise Banat.: 67 (1835)

Syn: Orchisfestira HEup¡EL ex RocHEL, Bot Reise Banat : 67 (1835)

Syt: Orcltis ¿ermarotan¡MoRrT4 Fl Sclnveiz: 509 (1839)

Sytr: Orchis hørfeliana ScHun, Verh. Siebelb. Ver' Neturw 4:7I (1853)
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orchis palustrisJacqurN sttbsp. elegans (IJeuRrnl ex Rocner) Soó, Notizl¡l Bot. Garr
Bedin-Dahlern 9 (89): 910 (192ó)
Bas: Orcl¡is e/egansHøuvrnrex RocHEL, Flora 18 (1): 250 (1835)
Syr: Orcltis þahstrìs vat elegans (FleuRrer- ex RocHEL) BEcK, Gl¿s' Zemalf sk Muz. Bosni
Hercegevìri 15: 223 (1903)
Syn.: Orcltis /axiflora sútsp elegans $løuennr ex RocHEL) Soó, Notizbl Bot. Gart Bedi'-
Dahlern 9 (89): 910 (192ó)
Syn.: ordtis la.tlflora vn elegars (7øurrøl ex Rocnøl) AscHERSoN & GRÀBNER, Syn. Mitteleur.
Ft. 3:713 (L907)
Syr: Anammptis pahtslis stbsp. ele¿ans (IJeurrel ex RocHEL) R.M. BATEN,TAN, PRTDGEoN &
IVI W CHÀsE, Lirrclleyala 12 Q): 120 (1997).
Syt . Orcltis pla jchìÌa C. Koc¡t, Liruraea 1,9: 1,3 (1847),

Orchis palustrisJ,rcqurN sttbsp. tobusta (f. SrenreNsoN) KREUTZ, Kompendi'm Eur.
Orclúcl 128 (2004)
Bas : Orrltis pahrctis vat mbtsÍaT. STEIHENSoN, J Bot Q.ondon) 69: I79 (1931).
Syr: Orcltìs mbtsta Q. Srerr-reNsoN) GÒLZ & H R RETNHARD, Ber. Schweiz Bot, Ges 85 (4):
288 (1975,pub1. 1976)
Syr: Orcltis Ìa-xit'lora svbsp mbrctø Ç SrelneNsoN) SuNDERI\,rANN, Eur Medit, Orch ed. 3: 40
(1e80)
Syn.: Anatznþlis þahrsÍis srbsp mbtsta (f STEnHENSoN) R.M. BÀTEN,rAN, PRIDGEoN & M W.
Cnase, Lindleyam 12 Q): L20 (1997)
Syr:AnacamþtismbrctaQ.SrepneNsoN)R,M.BATENTAN,Bot J Li'.'. Soc 1.42(1):12eOO3)

Orchis papilionaceaL subsp. papilionacea. Syst, Nar eð. I0,2: 1242 (I759)
Sylr Anacanþlis þaþilionacea (L ) R M. BÀTEMAN, Pnrocsorrl & M w cnasn, Li'dley atta J.2 e):
120 (1ee7).
Syrr.: O TrNrs¡L-L¡cRÂvE, lVlem. Acad. Toul. Ser. 4 (4): 2j7 (1854)
Syrr.: I' (L ) Á. & D. LÒvB, Acta Bot. Need. 2I (S): 554' (I97Zi.

orchispapilionaceaL subsp. alibenis G &H. KRE'r'zscHrvrAR, Ber Arbeitskr Heim orch.
18 (1): 130 (2001)
Syu orcltis paþilionacea vat. alibeilis (G & H KRETZScHÀ,IAR) P DELFoRce, Nattrral Belges 85
(Spécial Orclridées I7): 252 (2004)
Syt:Amramptìspapilionarca sritsp alibertis (G &H Knmzscr:rvnn)H Knorzscsrvl¡.n,
EccARtus & H, DlETRrcrr, Die Garturg Orchis s.l. (2005) norn. iled

Orchis papilionacea L. subsp. expansa (feNoru,) R¡yNÀuD, Orch Maroc: 43, 109 (1935)
Bæ.: Orchis epaßsaTENoRq Ess. Geogr. Bot. Naples: L7 (1827)
Syt: Orchis ntbravtx a.gaara ffenone) LTNDLEv, Gen Sp Orclid pl (a): 2óó (1835).
Syn.: Anacantplis þapilionatva srbsp. etpansa (Ienore) Al,ranoErl-H & DUsÀK, L,Orclúdophile
(Asdères) 3ó (16s): 104 (200s)
Syr.: Orcltis þapilionacea vnt. ¿randifloraBotsstøR, Voy. Bot. Espag'e Z (i,9): 592 & 593 (IB4Z).
Syt.: Orcltis þapilionacea sú:sp. ¿tandflora (Borssrnn) MarÀcARRIGÀ, Acra Phytorax. Barcinon 1:

64 (1e68)
Syr : Orcltìs papilìonacea stbsp. grandiflora @orsstr,n) H. Baul-aNN, Jahresber. Naturyiss. Vereils
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Wuppertal 39:94 (1986) nom. illeg
Syn: Orchis candida À.. Tsnn¡ccI¡No, Boll. Soc. Bot. Ital 1.970: 24 (191'0)

Orchis papilíonaceaL súbsP, messenica $.eNz) IGr'urz, stat ûov.

Bas.: OrchispaþilionaceaL. va.t mes¡enicaRENZ, RePert. Spec Nov. Regni Veg 25243,tab 62,

ß5.5,6 (1e28).
Syrt:Anacamþ1iþaþilionacea stbsp. messenicø S.enz)H KRETZscFIMÀR,Ecc,\Rlus&H.
Dteilzucn, Die Gattung Orchis s.l. (2005). nom. ined.

Syn.: Orchis hemica E.D CLÀRKE, Trav. Var Countr. Europe, ,{'sia and -A'ftica 2 (1): 1'17 (1'812).

Sytt; Orchis paþìliotacea srl:sp. Iemica (E.D. Crazu<n) H B,\uMÀNN, Jahresber' Naturwiss.

Vereins Wuppertal 39: 95 (1986).

Syr.: OrcLis paþilionaceavrt. heroica (8.D. CL.ÀRKE) P. Der,nonce, Natural. Belges 72 (3): 101

(1ee1).

Otchis papílionaceaL subsp. rubta [scqvlN) MÂLÀc,ìRRIGÀ, -A.ctâ Phytotax. Barc-inon. 1

64 (1e68)
Bas.: Orchis rubmJ,+cquw,Ico[. Pl. Rar. 1: 1.8, tab. 183 (1781).

Syt.: Orchis røbraJscqutN in MunR¡v, Syst. Veg. ed. 1.4: 809 (1.784) isolym
Syn.: Orchìs papilionacea stbsp. rvbra fl.lcqurx) Sur.rDERM,{NN, Eur. Medit. Orch ed. 3: 40

(1e80).

Orchís papilionacea L. subsp . schirwanica ('Wononow) SoÓ, Repert Spec. Nov Regrú

Yeg.24:29 (792'7).

Bæ.: Orchìs schipaø¡r¿ WoRoxorv, Izv. I(avkazsk Muz, 4 (3): 265 (1'909)

Syr.: Anacanþtìs þaþilionacea sttbsp. scbinunica lwonoNow) H. KRETZSCHMÀR, EccÀRlus & H
DtETRlcH, Die Gattung Orchis s.l.: (2005). nom. ined

Sytr.: Orchisþaþiliotacea uar. bruhnsiana GRuNen, Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 4: 453

(18ó7)
Sytt.: Orchis bnhrsiana (Gnur.ren) MaloRov ex GRossHEIM, Fl I(avk 1':263 (1928).

Syn: Orchis papilionacea srbsp bøhttsiana (GnuNen) Soó in KELLER & SoÓ, Moflogr Iconogr.

Orclrid Eur. 2 (4/5):736 (1932).

Syn.: Orchis casliaT\,ÄuTvufran, Âcta Horú Petrop. 2: 484 (1873)

Sytt: Orchis xdülükae}lÃuTzrNcrq Verh, ZooI.-Bot. Ges. Wien 71'5: 52 (1'976).

Orchis cyrenaica E.Â. DuRÀND & B¡nn'irre, Fl. Libyc Prcú.: 226 (191O)

Sytt.: Orchis Ennaica E,Ä. DuRÀND & B,{RRÀTTE ex Malne & Â. WeItren, FI. Àfr. Nord 30: 303

(1939). descr. ampl.
Syn: Dacþlorhiia Ercnaim (E.,4.. DuRÀND & B,\RR'\fle) HÀUTzINGE\ Årur' Natudrist. Mus.

Wierr 83: 477 (1.979,publ. 1980).

Sytt.: Orcltis papilionacea valt. gtrcnaica @,.À DuR{ND & 8,,\RRÀTTE) P. DELFORGE, Natural Belges

81 (a):3e8 (2000).

Syn: Anacanp/is gnnaica (E.,{. DunaNo & B,{RRÀlrE) H. KRETZscHM,\R, EccÀRrus & H.

DIETRIcH, Die Gattung Orchis s.l.: (2005). nom. ined

Syn.: Orchis nelchìþfiHtutzlNcER, Ann Natudrist. Mus. Wien 83:476 (7979' publ 1980)
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Sectio 2

Orchis in ta c ta LtNr in J. B o r (ScHRr\DEn) Z (Z) 322 (1,800, publ 1 79 9).
Syt: Saî1itm mamlatuøDESFoNTÀrNES, Fl Adant 2 (8): 31,9 & 320 (1,799)
Syn: Sajirn densiflonn BRoteno, Fl, Lusit (I):22 (1,S00,pubt 1804).
Syr: Ordsis ûtlailticaWtLLDuNow, Sp Pl , ed. 4: 42 (1805)
Syt: Orcltis seurndit'loraBnxrotoNr, Rar Itaì. Pl 2: 42, no 8 (1806),
Syt.: Sollrirnþaniflonrm PERsooN, Syl. 2: 506 (1807).
Syr.: Opltrys densiJ/oraDrsyoNTÀlNEs,.fu]lr NIus Pat, 1.0:228, tab 1ó (1807).
Sy n. : Hi na n loglo s s t m þa n,iflorum SIRENGEL, Sys t. 3 : 6 94 (1 82ó).
Syr: Hìnanloglosvrm senndiflonrm lBrnroroNr) R_ETcHENBÀcH, Fl Getn Excurs. 1,: 1,20, uo.
815 (1831-1832)
Syr.: Aceras seurndiflora @øxrol-oNÐ LTNDLEv ir S T. Eol¡n¡s, Bot, Reg 18: ad t 1525 (1833)
Syr.: Tinea cJ'lindica BIVONÀ, Gioil. Sc. Lett. Sicil.; 1,49 (1833).
Syn: Peisjhrs densiflonrs @noreno) LrNolnv, Gen. Sp Orchid, pl (7): 29S (1835)
Syt: Peisl;yhts aÍlailliLzsLrNDLEv, Gel Sp Orchid Pl: 300 (1835)
Syr: Sajirn ailanlirttm LrNolov, Gen. Sp Orclúd Pl: 300 (1835)
Syr'. Opbrys senùiflora S-Íøutel, Norn ed 2, 1,:7óS (1840), Z: 21,9 (1.84I)
Syn.: Acerøs densit'lora BoISSIER, Voy Bot. Espagle 2 (19): 595 (1542)
Syn. Orcltis sagillala N{uNnv, FI Agen: 100 (1847),
Sy¡,: PeisîJ,hts na,:zhhtsRErc:-rENBÀcH ûl , Icon Fl, Gern Helv. 13 /1.4:2 (1851) nom. ilval
Syr'. Arvns intaclaRntc¡tpvBÀcH 1ì1., lcol Fl Gern Helv L3/La:2 (.851)
Syr : Neolirca zztarra (I-rNr) ReTcHENBÀcH fil,, De Pollin. Orchicl : 18,29 (1852)
Syr: Tirca mnnlata pnsroNrarNes) VrslÀNr, FI DaLn. 3: 353 (1852).
Syr.: ALvras nan/ala (DesroNrarwes) GRENIER ir GRENIER & GoDRoN, Fl France 3 (1): 2gZ
(1855). norn. ilval.
syt: coeloglossttnt densit'lonm (Bnoreno) H¡Rltl.¡N ex wrrlrotltrv & LÀNGE, proch Fl. Hispan
1- (I): L64 (18ó1). norn. ilval.
Syn.: HaÌ:enaia inlacta QrNx) LTNDLEy ex BnNTH,rtrI, Proc. Li'.n Soc Lo'd 18: 354 (1881)
Syr.: Tìnea iulacla (I-rNx) BorssrER, Fl. Orient, 5 (1): 58 (18S2).
Syr: Orchìs inbedlla Sot¡NosnexBRrTTEN,Jouur Bot,: 181 (1904),
syt.: Neolìrca mamlaÍa (DosRoNrarNes) STEARN, A¡ur, NIus. Goulandris 2:79 (1,974,pub. 1975)
Syt.: Neolirca marttlaÍa vax. r/fl;/, LÀNDvEHn, Wilcle Orch. Eur. 2: 556 (J,977).
Orchis lacteaPotrur subsp. Iactea: nJ B A.P. LÀÀiARcK, Encycl a Q\ 59a (798).
syr: orcltis lridenlalavat. laúea attct. no' (PoInrr)ReIcHENBÀcH fiI., Ico' Fl Getn Helv
1.3 /1.4: 24 (L851)
Syr: Orcltis lidenÍala stbsp lactea (Porur) K fucHTER, PI Eur 1: 2óó (1890)
Syr.: Neo/irca lactea (Ponnr) R.lvI BÀTENIÀN, PRIDGEoN & M w. cnase, Lindleyura 12 p): r22
(lee7).
Syt: Ordtis anninataDESFoNT.,\rNES, Fl Àdant 2 (8):318 (1799)
Syr : Onltis lacf ea va¡ aøtmitala âuct ron @nsroNratxes) E G CÂÀ{US, p BERGoN & A.
CÀÀIUs, Monogr orclicl: 11ó (1908)
Syr'. Ordtis corsicaYtvtr'Nr, FI Cors. Proch: 1ó (1824)
Syr: Neolìnea corsz'a (VrvIarr) W. Foerscun, Jour Eur. Orch 34 (a): 8óS (2002).
Syr: Orcltis lenorcana GUSSoNE, FI. Sicul Syn 2 (2): 533 (1844)
Syt,: Orc'Iis haniiJonni'N, Obs Pl Cxit. 1:27 (1846).
syn . orchis laclea vat /aznl $on¡aw) E G CAÀIUS, P BERGoN & A c¡lr,rus, Nlonogr orchicl :

1s6 (1e08)
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Sytt: Orcltis lacteø vtx. /;alnï ftIÉNoN) MAIRE & WEILen it R CJ NIÀIR-E, Fl Afr. Norrl 6: 298

(1e5e)
Syt: Ortltìs /arr;a HeNoN, Arur. Soc Ag.9:722 (L846).

Orchis lacteaPorRET swbsp. conÌca flVrr-loeNorv) KREUTZ, I{ornpeldium Eur. Orclúcl 124

(2004).
Bas: Orcl¡is tvnit:aWrLtoøNow, Sp. Pl ecl 4, a (1): 1a (1805)

Syt: Othis bmîemanal(tv¡s GODÀY & BEI-I-oT, Arales Jard Bot NIacLicl e Q): 189 (9a6)
Syf,.: Orcltis laclea stbsp. l¡mlenam (fuVas GoOav & BELLOT) RIVAS GODÀY, Veg Fl. Cue[ca

Extrern. Guacliala: 713 (1'964) lorn. irval
Sy[: Neolinea lideulala srbsp. ,'onìca flVIr,lonNorv) R.lvI BÀTE\'IÀN, PRIDGEON & M W CHÀSE,

Li.nclleyarra 1.2 Q): 122 (1997)
Syt: Orchìs hidenlala stl>sp. cotìta (Ñ/rrroexorV) O oeBOròs & VIGO, Fl Països Catalans 4:

63e Qool).
Syn: Neotinea conica (NtrtoøNo$ R M BÀTEN,IÀN, Bot. J Litur. Soc 142 (1): 1'2 Q003)
Syn: Orúisprrsilla D TvrBc¡, L'Orchiclophile (Àsrúères) 62:628 (1'984)

Orchis tridenta¡áScoPolI v^r. tÍidentata: Fl Ctrniol ecl 2,2: I90 (1'772).

Syt.: Neo/inea lidenratu (ScoPoLÐ R M BÀTEIvIAN, PzuDGEoN & À,{.W Cl'rase, Lilclleyana 12 (3):

122 (1ee7)
Syr: Orcltis raiegala AtttoñI, Fl Peden 2:1'47 (1785)

Synj Orcltis tidentaÍa vat mivla (ÀI-r,roNI) R-EICHENBACH fil., Ico0 FI. Gern lrlelv 1.3 /14 23

(1851).
Syr.: Orcbis sìniaYtrttxs,Hist. Pl Dauph 2: 33 (1787).lom illeg.

Syn: Orcbis globarø BnoreRo, Fl Lusit 1: 19 (1800, publ. 1804)

Syr: Orchis plranidalis F ANL voN BIEBERSTEIN, Fl Taur'-Caucas 2: 3ó3 (1808).

Syn.: Orchispan'ifloraTøttoxø,Proch FI Neap: 53 (1811)

Syn.: OrcLis fat/icaLrNDLuv, Gen Sp Orchid PI :271' (1835)

Sytt: Orchis aelrcnsìsTtNuo in GussoN¡', Fl Sic Syl 2: 876 (84\'
Syr: Or"^ltis ¿ussoniiToo'xxo, Atti Àcc. Sc Palerrn. n s 1: 8 (1845)

Syn.: Orchìs þar/alrti TINEo, PL R¿r Sicil.: 29 (184ó).

Syt.: Orchis ¿øz¿zs¡i GussoNE ex TINEo, Pl Rar Sicil : 10 (184ó)

Syrt: Orchis stopoliTtNtttxt-L¡cn¡VnilDiagn (1850) exGReNIERiIGRENIER&GoonoN, Fl

Fralce 3 (1): 288 (1855)

Sytt.: Orchis brct,ilabri¡FtscuER&MEYER, Alur Sc Nat Ser. 4, 1: 30 (1854)

Sytt: Orcbis icasoliana P¡rtr¡.rORs iû Atti 5a Riu[. Sci Ital 730 (,8a1; [o1nen, Fl Ital 3,474

(1860).
Syt: Orcltis mariJonoxt ex CoRtesr,Alur. Bot Rom 1': I73 (1904).

Syn.: Orchis lrìdenlala fom aldtvmis L.tNonæHR, Wilcle Orchicl F:tx 2:557 (1977).

Syn.: Orcbis tidentaÍa vax hanii (If ÉNoN) lvl¡ln¡ & WEtl¡,n in R C J MÀIRE, Fl Afr. Nord ó:

ze\ (tese)
Syt: Orcbis hidetiala vn hanii (Ctwras) A. SIGUNOV , Glas[ Prir. Muz Beogradu, C, 10: 22

(1977) norn ilieg

Orchis tridentalz SCOPOLI vaf . commutara (foOano) R-EICHENBACFI fil , Icon FL Gem
Helv. 1.3 /1.4: 24 (185I).
Syr: Orchis conntlalaToDAl<o, Orclúcl Sicul.: 24 (1842). nom illeg.
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Syr.: Orcltis rideúata stbsp. commtiaÍa (Iooano) NndAr\, Consp. Fl Eur, 4: 691 (1gg2)
Syn,: Neo!ìnea lideulara srbsp conmrlara (rooano) R.M BÀTEMÀr\, PRTDGEoN & M w cHÀsE,
Lirrdleyarra 12 Q):122 (1997).
Syn: NeoÍinea commúata (Iooano) R M. BÀTEÀ,IÀN, Bot J. Lìrur Soc. 1,42 (1): LZ eO03).

Orchis ustulata L. subsp. ustulata: Sp pl.2: 94I (1753)
Syr.: Neotinea tstulara Q,.) R M BÀTEMÀN, PRTDGEoN & M W. Cnase, Li'dley a'.a L2 e): 1.22
(Iee7).
Syr.: Opltrys anlltmpl?l)oraOEDEI., Fl Dan :103 (1163)
Syt: Orcltis amoeøa CtutNTZ, Srirp Àustr ecl 2, fasc 6: 4g0 (1769).
Syr: Orc/tis cohmaeF W ScnutorinJ Mavnn Samml. phys Aufs. L:227 (1,791)
Syr: Orrltispan'fÌorøWtrtonNow, Sp Pl ed. 4,4 (1): Zi (L805)
Syr.: Orchis inbicataYrsr,Syll Ratisb 1: 80 (1824).
Syn.: Hinanloglosvmþanlf/omm SIRENGEL, Syst 3: ó94 (1826).
Syr : Orcltis lyenalìs R +ttNnseuE ex LTNDLEy, Gel Sp Orch pl : Zj 4 (1835).

orchis ustulata L. subsp. aestivalís (<ür,Ipel) KùMpEL & MRrivrcr.{, Mitteilu.gsbl.
Arbeitskr Heirn, Orch Bader-Württ 22 Q):308 (1990)
Bas.: Orcl¡is ttshtlala vat. aestitnÌìs KüMIEL, Haussl,rrechtia a: % (988)
syr.: Neo/inea rstulaÍa stbsp aestit'alìs (I(úurel) P Jacqunr & ScÀppÀTrccr, Réparrit orchid
Sauv France: III, 3. rnise à jour: 7 (2003)
Syr: Neolircø tstulaÍø subsp aestit.,alis (Iiùr,rrnr) I(orNÍr, M, Vrðr<o,J. & D DÍrË, Orchid
Slovakia: 7 4 (2003). isolyrn

Sectio 3

orchis adenoche¡7a czRRNrÀriovsr{A, Not.l syst Herb. Horti Bot. perrop 5: J,73 (L92a)
("ndenocheilae')

Syt.: orcltis prnchrlala stbsp. adenochei/a (cznnrr,torvsKA) soó, A-rur urúv, Sci Budap , Sect
Biol. 8: 319 (19óó).
Syr: orcltis miliîarislus adenocheilae (cznnrrtar<orvsliA) HÀurzINGE\ Arxr, Naturlúst Mus.
Wierr 45: 115 (1976)

Orchis anatolica Borssrp,n sttbsp. anatolica: Diag., pl Ode't., ser 1, 1 (5): 56 (1g44)
Syr.: Orchis raiJ/ora C.IiocH, Liruraea L9: 1.3 (8a7).
Syr: Orcltis analo/iravat ,è¿¿l¡TBolssr¡,n, Fl. Orielt. 5 (1): 70 (1882)
Sy n. : O rclt i s a u a lo /ì ca v at, la il i M REtc:r.r,ñBÀcH û1.,

Syr: Orcltis deflexaBttxøNøERc ex Soo, Bot. Arch 23: 56 (1928).

orchis anatolica Borssrnn stbsp. sezikíana @ &H B¡urr¿¡N¡-) KR_EUTz, I(ornpe'clium
Eur. Orclúd. 121 (2004).
Bas: Orcltis seikìanøB &H. Bauir,taNN, Mitteilulgsbl. Ad¡eitsl,r, Heìm Orch Baden-Wiirrt. 23
(1):215 & 216 (1991) pro hybr

Orchis anatolíca BoIssrnn subsp. sitiacaRl,Nz, Repert. Spec Nov. Reg.i Veg 30: 100 &
101, tâb. I22,ß8.5 (1932).
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Syt.: Orcltis sitìaca @,nNz) P DELFoRGE, Narrral Belges 71 (Spécial Orclúdées a): 107 (1990).

Otchis anatoIicaBoISSIER subsp, troodí (RnNz)Renz, Repert Spec Nov Regni Veg 30:

100 (1e32).
Bas: Orchiis anatolìcavat. hoodiI(F,NZ, Repert Spec. Nov. Regni Yeg.27:209 &21'0,tab.3,fig 3

& 4 (1e2e).
Syt.: Orchìs tnodi @ø}tz) P DELFORGE, Nâhual. Belges 71 (Spécial Orchidées a): 107 (1990).

Otchis anthropophora p.),{.r-r,roNr, FI. Pedem. 2: Ia8 (7BS)
Bas.: Pl.2:9a8 (753).
Syrr.: B.JuNDZILL, Flor. Lithuan.: 267 (1791).

Syn: F.W. ScHtr,tlor, Mag. Phys. Âufs : 26 (L791).

Syn.: F.W. SCHMIDT, FI. Boém. I:77, to LXXXIX, tab 103 (1793)

lsonyln

(1e86)

Otchis colematnt?CoRTESI,,Àrur Bot. (R.orne) 5 (3): 5a0 (1907) pro hybr.

Orchis galilaez (BoRNMüLLER & M. SCHULZE) SCHLECHTER, Repert Spec. Nov. Regni Veg.

1.e: 47 (1'e23),

Bæ.: Orchis panchtlaÍa vat. galila¿¿ BonNUÜLl-¡R & M. SCHULZE, Verh. I{. Il Zool.-Rot. Ges

Wiel 48: ó34 (1898)

Syn,: Orcltìs pønctulata stbsp. galìlaea @onNx,tÜLLER & M. Scuulze) Soó, Repert Spec Nov.

Regni Veg. 24:28 (1927)

Orchis italicaPoIRET inJ B Å P. L'\M,{RcK, Encycl 4 (2): ó00 (1798).

2oe (1.e54).

Otchis ligusticaRunrent, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 31: 374 (1933). pro hþr'
Syn.: Orchis clandestìna[¡urzlNcER,.Årur. Natudúst. Mus. Wieû 81: 40 (1978) pro hþr
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Orchis mascula L subsp. mascula: Fl, Suec ecl 2: 310 (1755).
Syt.: Orchis morio vax nasctla I Sp Pl 2:9a1, (753).norn illeg.
Syn.: Orcltis rcntalis R A. S,\LlsBURy, Prodr : 6 (1796). lorn iÌleg.
Syn.. Orcltìs clilpl)zro GsNeFsich, Elench scep: 880 (1798).
Syt: Orcltis conenssif/orø SToKES, Bor. NIat. Mecl +: 292 (IB1,Z)
Syr: Orcltis rentaFLEIJI.v, Orch Rerures: 15 (1S19) lorn, illeg
Syr: Or"-his sraltøza TeNone, Fl, Napol, 1: 453 (1831),
Syr.: Orchìs nasatla vat. aørtiflora W.DJ. KocH, Sy'. Fl. Gern. Helv. ecl. L,Ie): 6g6 (1g3:)
syn: orcltis maset/a fo'ou amrif/0ru (w,DJ. KocH) Â. FucHs, Mitt. Bayer. Bot. Ges. 3: 242
(1e15).
syr.: ortltis nasotla J. KocH) euENTrN, Sy'. orch. Eur. ed. r: g2 (1993)
Syr: Orcltis masrtrla KocH, Sy¡. Fl. Gern. Helv. ecl. 1,,1e):656 (Ig3i).
Syt.: Otchis obtusiflo nb. Ver. Narunv. 4:7\ (L853).
Syn.: Orcltis paneixiiC. PRESL, Bot Bernerk : 1,12 (1,54a)
Syr: Orchis obtusa Sc+utt, Enurn Pl, Tralss.: 942 (1866).
Syr.: orrltis n,i/nsii F.H wrlNrs ex K. fucHreR, pl. E.r l.:273 (J,890) pro hþr., (clescr.: verh.
Naturlrist. Ver. Preuß. RheirJ. Westf 25:72 (1868).
syr.. orcltis ¿orltleataH FLETscHNL\NN &lvl ScHULZE, lvfitt rrüring Bot, vereins, N F 17: 4ó
(1902). pro Lybr.
Sy'. orcltis kmnaleiNr. ScHULZE, À{itt. Thüring. Bor. verei's, N F 19: rr2 (1904) pro hybr
Syn.. Orcltis nalkon,ii E. WULFF, Fl. Taur. 1,3: 97 (L930).
syt.: o,rrltis nasorla sttbsp. il1atik,il,¡i (E wuLFF) Soó i' K¡llsn & soó, lvlonogr Ico'ogr
Orclricl. E'ux.2 (4/5): 170 (1932)
Syr. Orrltis subsp. Bot. Ges. L:9a (9a9)
Syt.: Orchis foma t. Z: 557 (J,977).
Syr..: Orcltis subsp. Bor Fralc, Lett. Bot. 133 (3):
281 (1e86).
Syn.:Orchismasmlavar.bico/orB¡r¡yen,Bull.Soc Bot Fr,Letr Bor I33e):ZSI(19ge.

orchis mascula L subsp. hispanica (,4,. & c Nresclr.rr-r) Soó, Jahresber Narurwiss
Vereins WuppertÃ2l 45 (1972)
Bas.: Orchis hìspanitn '\. &C. NTESCH,\Lr, Die OrchicleeZl, (6):303 & 304 (1970).
Syn.. Orcltis latgeiK RIcHTER, Pl. Eur. 1:273 (1590). pro hybr.
syt.: orcltis masnla stl>s1>. la-xifkriJonnis Rrv¡s Goo¡y & BELLor, Ânales Jard Bot Madricl ó (2):
190, rro. ó88 (1946). norn. illeg. ("/a^-ifkmeþrnis')

. Nat. 2L: 4O3 (1982).
1ó (1): 116 (1e8ó).

ILLERS, Nâtulâl. Belges 72

Syt.: Orchis nasn d. Elench. L: 44 (I827).lorn. illeg.
Syr: Orcltis olùelo Coqsp. Fl. Eur.: ó93 (1882).
Syr.: Orcltis masn , Monocor Sarcloae 1: 55-57 (1396)

orchis mascula L. subsp. olbiensis (Rou'ren ex GReNron),{.scHERsoN & GzuiBNER, syo
lVlittelenr. Fl.3 (5): 703 (1907)
Bas.: Onltìs olbiensis Rnurpn ex GruNrER, Rech quelques Orch Toulo': 14 (1960).
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orchis mascula L subsp. pinetorum (Borssrnn & KoTscHY) E G. CAlvlus, P. BFRGON & À
C¡lrtus, Monogr. orchid.: 15ó (1908).

Bas.: Orltis piaillntm BIISSIEP.& KoTscHY i[ P.E BoIssIBn, Fl Orie[t 5 (1): ó8 (1882).

Sytt: OrclispinelonmLrrcAtrx, Bull Soc. Bot Genève 21':134 (1929) lom. illeg

O¡chis masculal subsp scopulorum (SurultOnHaves) SUNDERMÀNN, Eur. Merlit. Otch ed

3: a0 (1980).

Syt.: OrcLis stEttlonmsutvtMuttttÀYEs, Bol Soc. Brot., ser 2 (35): 55 & 5ó (19ó1)

orchis masculal. subsp. speciosa cx/,D.J KocH) Hscr, Ill. Fl Mitt.-Eur eà.1.,2 (20): 347

(1eoe).
ias.: Ortltìs mas¿ttlav:u. sþedosawDJ.I(ocu,Syn FI Gerrn Helv ed. 1',1'Q):686 (L837)

Syn.: Orcbis sþecio.rø HosT, Fl. Austriac. 2: 527 (1831). norn illeg.

Syr.: Orchis ot.'olis F.W, Scuvlnr in J. MaveR, Sannhurg Phys. Aufs XV: 224, frg. 1' (1791)

Sytt.: Orc/tis masatlo vat. ot'alis (F.W. SCHNIIDT) REIcHENBÀCH, FI. Germ. Clavis Sylonyrnica:

xrrr (1833)
Sytt.: Or.tbis mascttlavt¡ omtis (FW. ScHr,rror) LINDLEY, Ge[, Sp. Orclúd. Pl (a): 26a (1835)

Syn.: OrcLis signiferuVnsr,Syll. Pl. Nov.: 79 (1824).

Sytr... Orchìs øasrttla vll/.. signlfera (Yns'r) STEUDEL & HOCHSTETTER, Etlum Pl. Gem. Helv : 127

hybL
Syt.: OrchispentecoslølisWBrfsTEIN &SENNHoLz, Österr Bot. Zeitschr 39: 321 (1889) pro

hybr.
Syt.: Orcltis unlcliiM Scnurzr, i.u AscHERsoN & GRABNER, Sy[ Mitteleut Fl 3 (5): 771' (1'907)

pro hþr.

o¡chis masculal subsp. renera (LaNorvEHR) DEL PRETE, Caesiala lz: 37 (1999),

Bas.: Ot"^/¡is nasnlava:r. leneraLANotvEHR, Wilcle Orch Eur' 2:557 (1'977)

Syt: OrcLis /ezerø (L.tNnweHR) KREUTZ, Eutorclús 3: 98 (1991),

Orchis militarisl. subsp, milítaris: Sp Pi. 2: 94I (1753)

Sytt: Orchis ørz)ru GouaN, Ill, Observ Bot:74 (L773)

Sytt : O rcb i s ¿vz¿æa ScHrutN t< il B.tIen, FI L 2a1' (1 89)

Syr.: Orchis bmchiala Glr-IBert, Exercit. plnyt2: 477 (1792)

S, tt,: Orcltis galeara Potner i.uJ.B.A.P. LAMARcK, Elcycl. a Q): 593 (1798)
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otchís milítatis L subsp. stevenii (R¡,TI:r.ENBÀcH fil.) B & H. BÀuMÀNN, LoRENZ & PETER,

Jour. Enr Orch 35 (I): 179 Q003)
Bas.: Orrl¡i¡ stercz¡| RBrcHpNe¡cH fiI., Bor. Zeiang @edilÐ 7 (51): 892 (1849).
Syt: Orc[is simà s'bsp. stetenii EstcuBNBÀcH fiI.) E.G. C¡vus, p BERGoN &A. CÀx,rus,
Mologr orchicl,: 120 (1908)
Syt.: Orcltis ptnchlala srbsp slet'enìi @ttcuøNBÀcH ûl ) SuNoenrr,taNN, Eur. Meclit Orch ed. 3:
40 (1e80)
Syn.: Orcltis Íeþ/tmsanilosvax. nøcnplrylla LTNDLEv, Gen. Sp. Orch. pl. a:273 (1535),
Syn'.: orcltis lepltrusaniltos vat. catcasìca STErp;N ex RETCHENBÀCH fiI., Ico'. FL Germ. Helv.
L3 /1.4: 38 (1851).
Syr.: Orcltis raddeanaREGør, Ind. Sern. Horri Petrop.: ZZ (1.868, Suppl 1869).
Syr.: Orchis belicltiiDsrrtToRRE&SÀRNTHETN, Fl. Tirol ó: 508 (1906).

Orchis pallens L, Mmtissa Pl 2 (alt,): 292 (1771)
Syt: Orthis stþbttreaSl¡s,Bor Mag.: tab 2569 (1825)
Syt : Orcbis psndo-pallens l'i.I{ocH [non Too¡no 1842], Liruraea 19: L3 (1,947)

Orchis patens DEspoNr¡rNps subsp. patens FI Atlant. Z (B): 319 (179g).
Syt: Orrltis brct,icontis Vrvr,rNr, ,{rur Bot (Rorna) 1 (2): 1Sa (180a)
Syn.. Orcltis brclimntt VrvrÂNI, Fragn. Bot: 12 (1808).
Syr: Orcltispano¡mitamTtNEo in GussoNE, Fl Sic. Syl 2:575 (1544).
Syt: orcltis parets vax brcticornis (vIvIaNr) Rucup,NgacH fil., Icol Fl. Gem ]ts.erv 13 / j.4: 39
(18s1).
Syt: orchis pahøs subsp brct.'icontis (vrvraNr) AscHERSoN & GRÂEBNER, Syl Mitteleur. Fll 3:
6e7 (1e07).
Syn.: Prodr. Fl. Hispan, 1 (1): 168 (1861)
Syrr.: r. Iconogr Orchid Eur, Z: 166 (1,932).
SYrr': Bot, J, 46 Q): 127 Qool).

o.rchìs patens DESFoNTÀrNEs subsp. canariensrs prNor-ev) AscHERSoN & Gn uNen, Sy.
Mittelerrr. FI.3: 697 (1.907).
Bas.: Orcltis LanaieilsìsLtNDl.Ey, Gen Sp Orclúcl pl @:263 (1835)
Syr: orchisþalensvat cauariensis (Lrworev) R¡rcHBNg¡cu û1., Icol Fl. Gem ]Helv L4/1-5:51,
(18sÐ
syr.: orcltis þalezs s'bsp. tanaiensis (I-rNorev) Soó, probl. orchideengarhurg orchis, Die
Orclúdee, Sonderheft 29: a8 (,972). isonyrn
Syn: orcltìs palezs subsp camrietsìs (I-rNnmv) SuNoINc & KuNKEL, cuad, Bot cattat , J.4f 1.5:

51 (1972) isonyrn
Syr.: Barlia canañensìs (I-rNor-nv) SzL\cHETrio, Polish Bot. J, a6 e): IZ7 e00I)

orchis patensDEsFoNTAINEs subsp. nitidifoliaw.p rnscuNnR,,Àrner. orch. Soc B'll.
aa @:2e1 (1e7s).
Syn.: Orcltis HNER) Soó, Bot. J. Lim. Soc. 76: 3óS (1973).
Syn.: Orcltis ER, Ber. Schweiz. Bor. Ges. g4 Q):252 (1974).
Syr.: Orcltis na g):31t (1976).
Syt.: Barliaþisrø (lJaurzrNceR) Szr-ACHETKo, Polish Bot. J. 4ó e): IZ7 e}OI)
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Orchis paucilloraTenon¡ strbsp, paucíflotz: Fl. Napol. t:52 (78II)
Syt . Oìcltis lnuittcialìs s:ul:sp. patcìflora QF;Itor,z) LINDLEY, Ge1r. Sp Orchid. Pl. (a): 263 (1835).

Sytt.: Orcltis-pnaincia/ìs s$sþ þatrtiflora (feNonr) ÅRc,{NGELI, Cornp. Fl Ital. ecl 1: 657 (7882)

lom. illeg
Syn: Orcttis pnuincialis vax þaildflora (IeNon-e) B'\TTÀNDIER & Tnanur, Fl r\lger: 195 (1884)

Orchis paucifloraToNoR¡ subsp,,Iaera (STEINHEIL) KR-EUTZ, I{ompelclium Eut. Orchid.

12e (2004)
B^".i OrchislaeÍaS'lÐrNl.p;rL,,{-mr.Sci.Nat Bot., sex 2,9:209&.21'0,rtb.7,fig 17(1838)'

Syt.: Orchis þmtincialis vat. ¿¿la (STEINHEIL) MÀIR-E & WEILLER, Fl. l',\ftique Nord 6: 276

(1ese)
èyn.,'Orchis xbli¿ana, B. & H BÀuNIÂNN, Jahresber Naftrrwiss Vereins Wuppertal 33: 82 (1980)

orchisprouincialisB¡røtsexLÀ-N,t{RCK&DECÀNDoLLE,sylì Pl FI. Gâll:169 (1806)

Bas : Oicltis pnlittcìalis Bsr,øts, Mem -Àccacl Sci, Totilo Sci Phys. Math g: 231 & 232,241, t^b.

2 (1.806)
Syt.: Orchìs þmuì ncia lis B ¡rr;rs, Misc.,{1t 20: 2 (1 809). isolym
Sytt: OrcbisþalÌer.rSÂu,trI Pis 2:300 (1798). nom ílleg

Syr.: Orcltis ryiltiTøNoYs. Fl Napol. 1':52 (781'1).

Syn.: Orcbis nasø'tla,\¡'scutNGER, F'l Jadrens :2L0 (1832)' nom illeg.

Syt: Orchis þseudo-pa Ilew Too sxo, Orch. Sicul.: 58 (1842)

Sytt.: Orcbis lercoslaclrys GRTsEBÀcH, Spicil FI. Rumel. 2: 359 (1846)

syt.: orchis olltiensis ,\xootNo ex MOGGRÌDGE, contr. FI. Me[t.: 18 (18ó4) llom, illeg

Orchis punctulaúz STEVEN ex LINoIEY vat. punctulata: Ge[ Sp. Orchid. Pl. @: 273 (1835).

Sy n : Aceras Jragra ns I(olsc¡¡v ex Soo, Bot.,{rch 23 : 1'47 (L9 28)

Orchis punctulafz STEVEN ex LINDLEy vat, schelkownikor.øÏ SVonoNow) SoÓ, 'Àrur. Urúv.

Sci Budap., Sect Biol 8: 319 (1966)

Bæ.: Orciis schelkopøikoùiWoRoNow, Izv. I{avkazsk Mtz. 4 (4):266 (1909)

Orchis punctularz STEVEN ex Lr¡DLEy vaf sepulchrdlis (BoIsslER&HELDR-EICH) KREUTZ,

I(ompendium Eur. Orclúd. 130 (2004)

Brc:brchissepttlcl¡ralisBotssløt&HELDR-EICHilP.E.BoIsSIgR,Diagn.Pl Odent,sex. 1,2

(13): 10 (185a).

èyn., Orìltis pinchtlata subsp seþilhhralis lBolssren & HELDREICH) Soó, Repert Spec Nov. Regni

Veg.24:28 (1927).

Orchis purpureaHuosot'¡ subsp. purpurea: trl ,A'ngl ed. 1: 334 & 335 (1762)

Syn: Orchìsfiscald PÀLL¡,s, It. Reise 2: I2a (773)
Syn.: OrchisþscaJ,1,cQUIN, Flå.ustt 4:4,tÃt 307 (L776)

Sytt: Orchis moraztaJÀcQUlN, Icon. Pl Rar. 1:18 (1787)

Syr'. Orcbis brachiaîa GILIBERT, Exerc. phyt. 2: a77 (792)
Syn: Orcltis jtsæsrezsSlenHaNt,Fl Mosq Nr. 610 (It94), ex LEDEBouR, Fl. Ross. 4: ó1 (1853).

Syn.: Orclis nililaisHop¡tl'lvlÀNN, F.l. Dat: 7277 (1806). nom illeg.

Syn: Slraleømø¿randisR'\. S.tltsouRv,Tra-ts Hort. Soc 1: 290 (1812).

Syn: OrchìsjacEtiniGoDRoN,Fl Lorr. ed I,3: 33 (1B44)
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Syr.: Orcltis naxima Ii. I(ocs, Limaea 19: 1,4 (1,847).
Syt.: orchìs /o,þ,ianaH. BÀuMÀNN, Mitteilungsbl Arbeitskr. Heim orch Badel-wtirtt 14 (3):
244 & 24s (1,e82).

otchis putpurea HuosoN swbsp. caucasica (R-ecnr) B. & H, B¡ulrrlNN, LoRENZ & PETER,

Jour. Eul Orch, 35 (1): 182 & 183 (2003).
B¿s.: Rr'cRr., Ind. Sern. Hord Petrop,: ZZ (1868, Suppt. 1S69).
Syrr.: v^r. (ailLasiLa (Racer) E,G. CAÀ,tus, p. BERGoN & A. CÂlvfus, Monogr
orclú
Syn.: orchis þnrpnza subsp. maxina soo in l{Brr¡n & Soó, Mo'ogr lco^ogr orchicl Etrr 2
(4/s):3e3 (1e32).
Syt.: Orcb &peren,Jour. Eur. Orch. 35 (L): I74 e0O3).
Syr.: Orch NTANN, LoRENZ & PETER) p. DELFoRGE, Narural
Belges 85

orchis quadripunctataCvvrrro ex TENorìE subsp. quadripunctata: H. Napol. 1: 53 (1g11).
syr.. Anacanelis Eradriprncrata (cyRrLLo ex ToNoru) LrNor-nv, Ge'. Sp. orchiã. H. @: ils 

'

(1 83s).
Syr.: Orhis á¿sl¡7Tn¡rtNNrcr{, Arch. Gerv.: 107, t. 1,ZZ (L8t4).
Syt.. Or/tis bþtnctaîaRsøtNESeUE, Prec. Decouv: 43 (1814),
Syt.: Orcltìs licltocera BRoNGNi¿rr, Exp Sc Mor Bot :260 (1832)
Syn.: Clmnaderia Llni/isLt¡:torEy, Gel Sp. Orchid pl: 27ó (1835).
Syn : Orcltis Lleaili ToDArto, Orch, Sicul.: 56 (1942)
Syr: Anacamþlìs lirl¡oæm I{. IiocH, Liruraea 22: 286 (1.849)

orchis quadripunctataCvRtLro ex TENoRE stbsp. btancifonii (BrvoNa-BeRwÀRDr) E.G
CAtvrus, P. BERGoN & A. CAr,fus, Mologr. Orchicl.: 157 (190g).
Bas.: Stìrp. Rar. Sicilia 1: 3 (1313).
Syn.: Sp. orclúcl. Pl. (a): 275 (1835).
Syn.: (BrvoNÀ-BERNÀRDr) E.c. CAMUS &A CÀMUS,
Icor 28). isolyrn
Syr: Orthìs qrcdipuncÍata fottna mat,laløJ &M BÀLÁz, Die Orchiclee a6 e): ga (995)

r subsp. simia: FI. Franc. (ecl. I),3: 507 (1778, publ. 1779).
sp. sinìa 0.8.4.P. Laltancrc) BoNNTER & LÀyENs, Tabl. Syl pl. Vasc.

Syt.: Orcltis leþltmsauthos VrLLÀRS, Prosp. 1ó, Hist. pl, Dauplùré Z:32 (I7g7).
Syn.: Orcltis ærcoþiilten PorRET, Elcycl. Méth. Bot 4: 593 (1798)
Syr: Orcltis ioopltoraTuuttlrER,Fl. Par ed 2:459 (1799)
Syn.. Orcltis tepltmsaúhosDnsFoNTÀrNEs, FI. Ad¿lt. 2:31,9 (17g9),lom. illeg
Syr.: Orcltis nilitaris SNIIfi1,Elgl. Bot,, tú. 1.873 (1808). lorn, illeg
Syr.: Orclis sniiltl Slee.r, Hort Brit. ecl 1: 381 (1827)
Syn: Orchìs macraLtNoLay, Syn Brit F\. Z:260 (1835).
Syn : Slraletma mililaris R.A Sattsrunv, Trals. Hort Soc 1: 290 (1g12).

orchis simiaL¡¡,r,ancrr subsp. taubeniana (B. & H BaulraNN) KREUTZ, I{ompe'diurn Eur.
Orclúd. 131 (2004).

t26 EURORCHIS 17. 2OO5



Bæ : Ortl¡is Íatbeñìatn B & H BÀuMANN, Jour. Eur Orch 33 (2): 700 (2001)

Orchis spitzeliisÄuTER ex W.DJ, Iiocn subsp. spitzelíi Sy[. Fl Geún. Helv. ecl 1, 1 (2):

ó8ó (1837)
Syt: Orch'is palezs subsp s?ilrylii (Sñ'rF;n ex W.DJ KocFÐ A. LovE & Ignrrqvlsr, Lagascalia 3

(1e6ó).
Èytt.: Orchis mairvaza G l{¡,ll¡n il KELLER & Soó, Mologr. Icologr. Orclúd, Fj]:rJr. 2. 1-67

(Ie32).
Syt.: OrtLìs bttngiiHxu'rztNGER,A-rür' Nanrdrist. Mus Wiel 81: 38 (1978)'

Syn: Bartia spilqel7 (Sauren ex W.DJ KocFÐ SzI-AcHErt(o, Polish Bot. J. 4ó Q): I28 Q001).

Orchis spìtzelii SÀUTER ex W D.J Iiocn subsp. cazoflensis (I-acatra) fuVERA NuÑEZ &

LÓpss VÉl¡,2, Orc¡, Prov Albacete: 129 (1987)

Bas.: Orchis (1930).

Syt.: Barlia lish Bot J a6 Q): I27 Q001\
syt.: orcltìs . DE BoI-òs & Vrco, Fl. Països Catala[s 4: ó46

(2001)

OrchisspitzelíiSÀut¡RexW.DJ l(ocn subsp. latifloraB &H B.turr'taNN,Jour Eur. Orch'

37 Q):266 &267 (2005)

Orchis spitzelii SÀUTER ex W DJ. I(ocn var. gotlandica B PET:rERssoN, Acta Phytogeogr.

Suec. 13: I72 (1940).

Sytj On:his spitl,elii sútsp goÍlandica (B. PnrrnnssoN) Á. &D. LÖve, Icel. Univ. I[st. -Appl Sci

Rep 3: 103 (1948)

Korrektur:
Oben auf Seite 2l irn Kompendiurn ist zu streichen:

eirre typisclre Opltrys /et'anlina vorr
cler Sücltirtkei (Ophrys bontnrcl/ei
r, clrss es sich um zrvei cleudich

rys bomnrelleri fotn' graùflom (=

Oplt ry s b om ntrc I len subsp, gra n dit'loru).
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