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BESTUIVING DOOR MIDDEL VAN SEKSUEEL BEDROG
PRINCIPES EN ECOLOGISCH/EVOLUTIONAIRE ASPECTEN

Marfin W. van den HOORN

Samenvatfing
Bestuiving door seksueel bedrog komt alleen bij orchideeën voor. Het heeft zich ontwikkeld

in meerdere onafhankelijke geslachten. Over het algemeen z4n de bestuivers brjen of
wespen. De bestuivers p paren en tijdens deze pseudocopulatie

worden de pollinia aan lanten maken gebruik van chemische,

visuele en contactuele sti zÙn verreweg het belangrijkst. Over de

waterstoffen in dezelfde onderlinge verhouding Ophrys-soorlen met een andere bestuiver

maken gebruik van hetzelfde mengsel, maar dan met een andere onderlinge verhouding

Stoffen die elke bloem een individueel karakter geven en een stof die bestuivers afstoot na

een succesvolle bestuiving vergroten het bestuivingsucces. Bestuivers lijken binnen hun

verspreidingsgebied verschillende voorkeuren te hebben ten aanzien van feromonen en deze

verschillen vinden we terug in de geurpatronen van verschillende Ophrys-populaties De

bestuiverspecificiteit is erg groot, maar moleculair genetisch onderzoek toont aan dat ze niet

\¡oldoende is om een strikte genetische scheiding tussen nauw verwante taxa te garanderen.

Voorgesteld wordt dan ook om nauw verwante, morfologisch sterk op elkaar gelijkende taxa

als ondersoorten of variëteiten met een eigen bestuiver te zien. De bestuiverspecificiteit

waarborgt dan het eigen karakter van de ondersoort of variëteit, maar is niet specifiek

genoeg om zich geheel van de andere taxa te kunnen isoleren

Summaty
Pollination by means of sexual deception occurs only within the orchid family and has

developed within several phylogenetic independent lineages. In general the pollinators are

bees oi wasps. The pollinators try to copulate with the flower and the pollinia are attached to

the insect during this pseudocopulation. The plants use chemical, visual and tactile stimuli

The chemical stimuli are by far the most important. Recently much has been discovered

after a successful pollination increase pollination success. Pollinators seem to show different

pheromone preferences within their distribution area and these preferences are reflected in

ihe scent patterns of different Ophrys populations. The relation between Ophrys and its

pollinator is highly specific, but molecular genetic research shows that its not suffìcient to
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guarantee a complete genetic separation between closely related taxa. It is proposed to
consider closely related morphologically similar taxa as subspecies or varieties The highly
specific relation between pollinator and orchid guarantees the own nature of the subspecies
or variety, but is not specific enough to isolate it from the other taxa,

Zusammenfassung
Bestäubung durch sexuellen Betrug kommt nur bei Orchideen vor. Sie hat sich entwickelt in
mehreren unabhängigen Abstammungslinien. Im Allgemeinen sind die Bestäuber Bienen
oder Wespen. Die Bestäuber versuchen, sich mit den Blumen ztJ paaren und während dieser
Pseudokopulation werden die Pollinien an das Insekt geklebt Die Pflanzen benutzen
chemische, visuelle und kontaktuelle Stimulanzien, Die chemischen Stimulanzien sind
weitaus die wichtigsten. Über die wirkung davon innerhalb der Gattung ophrys ist in den
vergangenen Jahren durch Versuche viel bekannt geworden Die Bestäuber werden
angelockt vom Duft einer Mischung aus einfachen Kohlwasserstoffen (Feromonen) in einem
spezifischen gegenseitigen Verhältnis. Dieselben Stoffe werden in derselben gegenseitigen
Mischung in den Weibchen der Bestäuber angetroffen. Verschiedene Pflanzenarten mit

ihres Verbreitungsgebietes verschiedene Vorzüge zu haben hinsichtlich Feromome, und
diese unterschiede finden wir wieder in den Duftmustern verschiedener ophy*
Populationen. Die Bestäuberspezifität ist sehr groß, aber molekular genetische Versuche
zeigen, dass sie nicht ausreicht, um eine strikt genetische Trennung zwischen nahe
verwandten Taxa zu garantieren. vorgestellt wird denn auch um nahe verwandte,
morphologisch stark einander ähnelnde Taxa als Unterarten oder Varietäten mit einem
eigenen Bestäuber zu betrachten. Die Bestáuberspezifität gewährleistet dann den eigenen
charakter der unterart oder varietät, aber ist nicht genügend spezifìsch, um sich ganz von
den anderen Taxa zu isolieren.

Inleiding

Het overgrote deel van de orchideeën is voor hun bestuiving afhankelijk van insecten. Van
circa een derde van alle orchideeënsoorten wordt aangenomen dat ze hun bestuivers niet
belonen in de vorm van nectar Binnen deze misleidende soorten nemen de seksueel
misleidende soorten een speciale plaats in Deze seksueel misleidende soorten lokken
insectenmannetjes met behulp van bloemen die in de ogen van die mannetjes lijken op
paringsbereide vrouwtjes. De aangetrokken mannetjes proberen te paren met de bloémen en
tijdens deze pseudocopulatie worden de pollinia aan het insect bevestigd.
De relatie tussen bestuiver en orchidee is heel specifiek en wordt vaak aangevoerd als
argument om morfologisch sterk op elkaar gelijkende taxar, die elk een eigen bestuiver

t De in dit artikel gebuikte taxonomie is gelijk aan die in de geciteerde artikelen en komt voor de
Europese soorten grotendeels overeen met de gids van Delforge uit 2001 (Delforge 2001) Conversie
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hebben, als apafte soorten te beschouwen (Paulus et al 1990a, 1990b, L992) Bestuiving

door seksueel bedrog is niet het gevolg van co-evolutie (zoals bedoeld in Janzen D H 1980)

maar van een eenzijdige evolutie van het vefkrijgen van adaptaties die deze vorm van

bestuiving mogelijk maakt (Paulus et al 1990a) Feitelijk parasiteert de plant op de

instinctieve gedragspatronen van de misleide mannetjes (Vogel 1975)

Verspleiding van het fenomeen

Bestuiving door seksueel bedrog komt alleen bi1 orchideeën voor en heeft zich ontwikkeld

in meerdere onafhankelijke geslachten (zie voor een mogelijk geval buiten de

orchideeënfamilie: Rudall et al 2002). In Europa kent alleen het genus Ophrys een

dergelijke vorm van bestuiving. Het fenomeen is geruime tijd bekend uit Australië waar

meerdere geslachten op dergelijke wijze worden bestoven Vrij recent is bestuiving door

seksueel bedrog ook ontdekt bij de Zuid-Amerikaanse geslachten Lepanthes (Blanco et al.

2005), Mormoþca (Singer et al. 2004) en Trigonidiunr (singer et al 2002) en bij het Zuid-

Afrikaanse geslacht Disø (Steiner et al. 1994) Binnen de meeste geslachten die gebruik

maken van dit type bestuiving is, afgezien van zelfbestuivende soorten, dit de enige vorm

van bestuiving die ze kennen (Van der Cingel 2005). Het Australische geslacht Caladenia

omvat echt€r zowel voedsel misleidende soorten als seksueel misleidende soorten. Het Zuid-

Afrikaanse geslacht Disø kent een keur aan bestuivingsmechanismen (Van der Cingel 2005)

en bestuiving door seksueel bedrog lilkt in dit geslacht in een actief stadium van evolutie te

zijn. Er zijn duidelijk mannetjeswespen zich seksueel tot de bloemen voelen

aangetrokken, maar p is nog niet waargenomen (Steiner et al. 1994). over de

bestuiving van de g molyca, Lepanthes en Trigonídium is verder weinig

bekend, maar de bloemmorfologie van de eerste twee geslachten suggereert dat bestuiving

door seksueel bedrog ook binnen deze geslâchten de boventoon voert. Tab€l I gccft een

overzicht van de genera met bestuiving door seksueel bedrog.

De bestuivers

De aangetrokken bestuivers behoren over het algemeen tot de orde van de Hymenoptera en

grotendeels bestoven door bijen en vr'espen. Uitzonderingen zijn O. blítopertha, die wordt

bestoven door de kever Blitopertha líneolata, en O, holosericø, die behalve door de bijen

naar de nomenclatuur van het Kompendium van Kreutz (Kreutz 2004) maakt de context van de

aangehaalde literatuur minder durdelijk, Dit omdat de geciteerde literatuur vaak een ander taxonomisch

niveau hanteert dan het Kompendium. Ook bestaat er, zeker voor de oudere literatuur, geen duidelijk-

heid over de juistheid van de determinaties en is een correcte conversie onmogelijk. Om deze reden

staat er ook geen soortnaam bij de figuren 2 en 3. Voor Ophrys cíliata s.l worden in de geraadpleegde

literatuur de namen O. speatlun enO. vernixia gebruikt Voor de duidelijkheid wordt daarom de naam

O. ciliata gehanteerd, met tussen haakjes de naam zoals ze in het geciteerde artikel is gepubliceerd
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Eucera nigrescens en E. longicorrois ook bestoven wordt door de zweefvliegçnMicrodon
lati"frons enM. mutabilis (Delforge 2001),

Stimulerende factoren

Seksueel misleidende soorten maken van meerdere mechanismen gebruik om bestuivers tot
pseudocopulatie te verleiden. De belangrijkste factor is de bloemgeur Seksueel misleidende
soorten geven geurstoffen af die de bestuivers al op enige afstand kunnen waarnemen en
lokken zo de bestuivers richting de bloemen, op korte afsta aspecten een
rol spelen. Kullenberg heeft experimenten uitgevoerd met waarmee hij
aantoonde dat wanneer een bestuiver de orchidee niet ko as opmerkte
vanaf een afstand van ca 20 cm. Onzichtbaar gemaakte exemplaren die wel in staat waren
om geur te verspreiden werden echter al op afstanden vanaf enkele meters opgemerkt
(Kullenberg 196l). In figuur I worden de v¡f hoofdtypen van benaderinggedrag van
bestuivers weergegeven

Tabel l: Orchideeëngenera waarbinnen bestuiving door seksuele misleiding voorkomt Indeling naar
Dressler 1993 Bij de genera tussen haakjes wordt vermoed dat ze dtI type bestuiving kennen, maar is
dat nog niet wetenschappehjk aangetoond
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Referentie

Peakall etal.1996
Peakall efal.1996
Peakall etal.1996
Peakall et al. 1996

Peakall etal.1996
Peakall etal.1996
Peakall e|al 1996

van der P¡l et al. 1966

Peakall etal 1996

Peakall etal 1996

Paulus et al. 1990b

Steiner et a|.7994

Singer et al 2004

Singer et al 2002

Jones 1988

Blanco et a|.2005

Genus

Caladenia

Leporella

Arthrochilus

Chiloglottís

Drakaea

Paracaleana

Spiculaea

(Pterostylis)

Cryptostylis

Calochilus

Ophrys

Disa

Mormolyca

Trigonidium

(Tricheros)

Lepanthes

Ondelh'ibus
Caladeniiae

Caladeniiae

Drakaeinae

Drakaeinae

Drakaeinae

Drakaeinae

Drakaeinae

Pterostylidinae

Acianthinae

Thelymitrinae

Orchidinae

Disinae

Maxillariinae

Maxillariinae

Telipogoninae

Pleurothallidinae

Tlibus

Diurideae

Orchideae

Diseae

Maxillarieae

Epidendreae

Subfamilie

Orchidoideae

Epidendroideae
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Figuur' 1: De v¡f hoofdtypen van
benaderinggedrag vrn Etrcera man-
netjes op een met Ophrys gerrsloffen
behandelde dummy: p geen reactie, 1,

snelle inspectie. 2. zwevende inspec-
tie, 3 cirkelende inspectie, 4-4c landen
of een snelle inspectie zonder (4) of
rnet (4c) zichtbare copulatiepogingen
op de dummy, 2i en 3i zijn intense
zwevende en cirkelende inspecties.

Naar Bolg-Karlson 1 990.

\,Vaarschijnlijk zijn grootte, con-
trast, reflectie en specifieke teke-
ningen de belangrijkste visuele
aspecten voor bestuivers (Paulus
et al 1990b). Over het algemeen
lijken seksueel misleidende soor-
ten echter maar matig op vrouw-
tjes van de bestuivers Een uitzon-
dering is O. cílíata (O. vemíxia)
(Paulus et al 1992), die als twee
druppels water lijkt op de bestui-
ver Cantpsoscolía cíliata. Andere
opvallende overeenkomsten tus-

sen bestuiver en orchidee vinden we bij O. kotschyi en O. cretica. Deze soorten hebben een
opvallend zwart-wrt patroon op hun lip en worden beiden bestoven door de zwaft-\^/it ge-

3-3 ¡

2i

Figuur 2 (links): Bestuiving waalbij de pollina op het achterlijf van de bestuivel worden afgezet,
Ophrys uit defusca,/lutea groep met beslliver Andretnflavipes Overgenornen uit Borg-Karlson 1990
Figuur 3 (rechts): Bestuiving waarbij de pollina op de kop van de bestuiver worden afgezet Ophrys ui|
de holoserica gtoep met bestuiver Telralonia sp. Overgenomen uit Borg-Karlson t 990
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kleurde bij Melecta tuberculata. De sooften O. ferntnt-equirunr, O. bertolonii en O.

øtlantica tenslotte, worden bestoven door Chalicodonm paríetina en hebben allemaal een

opvallend blauw veld op hun lip, die grote overeenkomst vertoont met de metaalblauwe
glans van de vleugels van de vrouwtjes van de bestuiver (Paulus et al 1990b).
Het belang van contactuele stimuli met betrekking tot het vasthouden van de interesse van
de bestuiver kan worden geïllustreerd aan de hand van de Australische soorten Caladenia
tentaculata en Cryptostylis leptochila. In een experimentele opstelling met Caladenia
tentaculata werden 79%ovan de passerende mannetjes zo aangetrokken tot de bloemen dat
ze confact maakten. In slechts 7.5%oleidde dit daadwerkelijk tot copulatiepogingen (Peakall
et al. 1996) Bi1 Cryptostylís leptochila is de contactuele stimulatie echter zo sterk dat er

tijdens de pseudocopulatie ejaculatie plaatsvindt (Van der Cingel 1995, 2001).

Primaire geulstoffen

Zoals al eerder is opgemerkt, is geur de belangrijkste factor voor het lokken van bestuivers.
Al geruime tijd is bekend dat Ophryssen heel veel verschillende geurstoffen uitscheiden
(Borg-Karlson 1990) Lang bleef echter onduidelijk welke van deze geurstoffen
daadwerkelijk worden gesignaleerd door de bestuiver en welke van deze gesignaleerde

stoffen verantwoordelijk zijn voor het lokken en tot pseudocopulâtie verleiden van
mannetjes Geurstoffen die door de bestuiver kunnen worden opgemerkt, worden biologisch
actieve stoffen genoemd In 1999 werd ontdekt daT O. sphegodes 74 biologisch actieve

koolwaterstoffen (alkanen en alkenen) afgeeft en wel in een constante onderlinge
verhouding (Schiestl et al 1999). Deze eenvoudige organische verbindingen werden in
dezelfde onderlinge verhouding aangetroffen in de cuticula (buitenste huidlaag) van parings-

bereide vrouwtjes van de bestuiver Andrena nigroaenea. Experimenten met kunstmatige
mengsels, extrâcten van de lip van O. sphegodes en extractenvan A. nigroaenea onderdelen,
toonden overduidelijk aan daT deze koolwaterstoffen verantwoordelijk zijn voor het lokken
en tot pseudocopulatie verleiden van mannetjes (Schiestl et al 1999, 2000) Nader
onderzoek toonde aan dat de alkenen het naderen tot de bloem stimuleren en dat de alkanen
de copulatiepogingen stimuleren (Schiestl et al 2000) Alkanen en alkenen blijken in de

gehele plant voor te komen als onderdeel van de cuticulaire waslaag en hebben als primaire
functie het voorkomen van uitdroging. De onderlinge verhouding van deze stoffen verschilt
echter tussen de verschillende onderdelen van de plant en komen alleen in de bloemen in de
juiste onderlinge verhoudingen voor (Schiestl et al. 2000), zie frguur 4
Uit de vergelijking van geurstoffen van de door 21. nigroaenea bestoven O. fusca, O. sitiaca
en O. herae en de door A. fløvipes bestoven O. africana, O. bihtnulala en O. israelitica
bleek dat verschillende Ophrys-soorten die dezelfde bestuiver hebben, ongeacht hun

onderlinge fylogenetische relatie, gebruik maken van dezelfde alkanen en alkenen als
geurstoffen en in (grotendeels) dezelfde onderlinge verhoudingen Verschillen tussen
soorten met dezelfde bestuiver zaten voornamel¡k in de absolute hoeveelheid van de

afgegeven alkanen en alkenen (Stökl et al 2005) Onderzoek aan de op Mallorca
sympatrisch (d i in gemengde populaties) voorkomende O. fusca en O. bilunulala toonde

aan dat een andere onderlinge verhouding van met name de alkenen (die de benadering tot

t0 EURORCHIS 18, 2006
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Andrena Ophrys, flower Ophrys, leaf
Figuur 4: Gemiddelde relatieve hoeveelheden biologisch actieve alkanen (saturated hydrocarbons) en
alkenen (unsaturated hydrocarbons) in extracten van Andrena nigroaenea-cuticula, Ophrys sphegodes-
bloemen en -bladeren De nummers op de x-as zijn de verschillende koolwaterstoffen. In de

vergelijking tussen Opfrrys en Andrena zijn achttien biologisch actieve koolwaterstoffen ontdekt De
ontbrekende nunìmers zijn koolwaterstoffen die niet zowel in Andrena als in Ophrys voorkomen De
lctters op tle staven geven aan dat de betreffende stof significant in verhouding verschilt met het
Andrena extract (A,a), of met het Ophrys-bloem extract (B,b), met als significantieniveau P < 0 05 (a,b)
en P < 0 00 I (A,B) Overgenomen uit Schiestl et al. 2000.

de bloem stimuleren) verantwoordelijk was voor het feit dat beide soorten elk een andere
bestuiver hebben (Schiestl et al.2002).
Naast alkanen en alkenen speelt bij de relatie tussen Colletes cunicularius eî O. exaltata de
stof linalool een rol als aantrekkende stof. Linalool alleen lokt maar heel zelden copulatie-
gedrag uit, maar lijkt te werken als aantrekkende stof met een werking over een langere
afstand (Mant et al. 2005a).
Ook O. ciliata (O. specuhtm) geeft alkanen en alkenen af. De bestuiver Campsoscolia ciliata
reageert hier echter niet op. In deze plant-bestuiverrelatie spelen bepaalde organische zuren
een rol. Deze zuren worden zowel in plant als in de bestuiver aangetroffen (Ayasse et al.

2003). Uit keuze-experimenten blijkt dat O. speculu¡ø-bloemen op C. ciliata mannetjes een

sterkere aantrekkingskracht hebben dan paringsbereide vrouwtjes.
Over biologisch actieve geurstoffen bij andere genera is weinig bekend. Over het algemeen
lijken er bij de Australische soorten maar enkele geurstoffen van belang te zijn en bevatten
ze vaak een zo lage concentratie aan geurstoffen dat ze niet of nauwelijks te detecteren zijn
(Schiest et aI.2003,2004, Mant et a|2002).
Een redelijk goed onderzocht genus is Chiloglottis. In dit genus blijkt er maar één stof
verantwoordelijk te zijn voor het lokken en tot pseudocopulatie verleiden van bestuivers.

I saturated hydrocarbons

[:rì unsaturated hydrocarbons

s
o()
c
NEc
-o

Ab

aBAB
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Deze stof was toen hij werd ontdekt nieuw voor de wetenschap en werd chiloglottone
genoemd. Ook nu bleek deze stof eveneens voor te komen in de bestuiver en wel in de
monddelen, De verschillende Chiloglottis-soorten gebruiken allemaal een andere chiloglot-
tonevariant (Schiestl et al 2003)

Secundaire geulstoffen

Naast geurstoffen die primair het lokken en opwekken van copulatiepogingen tot doel
hebben, zij n er bij O. sphegodes ook nog geurstoffen ontdekt die als doel het optimaliseren
van het bestuivingsucces hebben. Het blilkt dat bloemen vanO. sphegodes een heel kleine
hoeveelheid van de stoffarnesyl hexanoaat afgeven. Wanneer een bloem bestoven is, neemt
de afgifte van deze stof drastisch toe. Farnesyl hexanoaat wordt ook afgegeven door
bevruchte A. nigroaenea vrouwtjes en blijkt een belangrijke functie te hebben bij de bouw
van broedcellen Bevruchte vrouwtjes zijn voor mannetjes niet meer interessant en man-
netjes lijken bevruchte vrouwtjes aan de hand van farnesyl hexanoaat te kunnen herkennen.
Ondanks dat de door een bestoven O. sphegodes-bloem afgegeven hoeveelheid farnesyl
hexanoaat een factor 1000 lager ligt dan de hoeveelheid die een bevrucht A. nigroaenae
vrouwtje afgeeft, zijn de bestoven bloemen duidel¡k minder aantrekkelijk dan de niet
bestoven bloemen (Schiest et al 2001) Wanneer een bestoven O. sphegodes-bloem een
grotere hoeveelheid farnesyl hexanoaat zou afgeven, zou de kans bestaan dat de gehele
bloeiaar niet meer interessant zou zijn voor bestuivers. De geringe afgegeven hoeveelheid
zorgt voor een lok- en afstootmechanisme De afgifte van alkanen en alkenen lokt de
bestuiver, Wanneer de bestuiver de bloemen nadertzal de afgifte van farnesyl hexanoaat de
bestuiver enigszins afstoten en hem zo in de richting van de nog niet bestoven bloemen
dirigeren
Het afgeven van afstotende stoffen door bestoven bloemen is echter niet het enige
mechanisme dat wordt aangewend om het bestuivingsucces te vergroten Het is een bekend
verschijnsel dat in het veld slechts heel zelden bestuivers blj Ophryssen worden aangetroffen
(Paulus et al. 1990a). Wanneer bloemen in de patrouilleezone van bestuivers worden
geplaatst 'worden ze echter direct bezocht Na korte tijd blijken de bloemen niet meer
interessant en worden ze veel minder frequent bezocht (Ayasse et al. 2000). Uit keuze-
experimenten bl¡kt dat bestuivers in staat zijn om bezochte bloemen individueel te
herkennen Een al eerder bezochte bloem wordt niet graag opnieuw bezocht Veld-
experimenten toonden dat dit niet komt doordat de bestuivers de bloemen merken Ayasse et
al ontdekten dat O. sphegodes-bloemen naast de al eerder genoemde stoffen ook nog
biologisch actieve esters en aldehyden afgeven (Ayasse et al 2000) De afgiftehoeveelheid
en onderlinge verhoudingen van deze stoffen verschillen echter van bloem tot bloem, zelfs
tussen verschillende bloemen aan dezelfde bloeiaar, Experimenten met kunstmatige
mengsels maakten duideluk dat deze stoffen een belangrijke rol spelen bij de individuele
herkenning,t an O. sphegod¿s-bloemen.

Valiabiliteit van plimaile geulen

Over het algemeen gaat men ervan uit dat soorlen min of meer constante eigenschappen
hebben. Soorten zijn echter veel variabeler dan men over het algemeen aanneemt (Mayr
1963), Recent gedetailleerd onderzoek aan het paargedrag van de bestuiver van O. exaltata,
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Colletes cunicularius, laal zien dat er tussen de populaties van deze bestuiver een behoorlij-
ke variabiliteit bestaat in actieve feromoonbestanddelen en gedragsvoorkeuren van manne-
tjes (Mant et al 2005b). Een analyse van geurstoffen van twee populaties van O. exaltata Dit
Italië toont aan dat, wanneer er wordt gekeken naar biologisch actieve bestanddelen, er ook
duidelijke verschillen bestaan in onderlinge verhoudingen van de geurstoffen tussen beide
populaties (fìguur 5a). Deze verschillen worden niet aangetroffen bij de niet biologisch
actieve bestanddelen (fìguur 5b). Kennelijk zijn deze verschillen ontstaan doordat regionale
verschillen in geurvoorkeuren van C. cunicularius hebben geleid tot selectie van O. exaltata
individuen die deze geur het best benaderden (Mant et al, 2005b).

*
rl
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Seksueel bedrog als mechanisme voor het promoten van kluisbestuiving

Het lijkt onlogisch dat planten die hun bestuiver niet belonen, zoals de seksueel misleidende
soorten, toch snccesvol kunnen zijn. Kennelijk biedt hun bedrog evolutionaire voordelen.
Eén van de voordelen is het stimuleren van kruisbestuiving over een grotere afstand.
lVanneer bestuivers een bloem bezoeken en daar tevergeefs mee trachten te paren verliezen
ze de interesse in de plant en is de kans groot dat er met de bevestigde pollinia een relatief
grote afstand wordt afgelegd voordat een tweede paringspoging wordt ondernomen Door
pollinia in niet bestoven Caladenía tenlaculata planten te kleuren en deze later weer op te

zoeken bij bestoven exemplaren, is aangetoond dat de bestuivers in staat zijn om de pollinia
over een afstand van tientallen meters (tot 58 m) te transpofteren (Peakall et al 1996) B¡
Drakea glyptodon werd zelfs een maximale transportafstand van 732 m gemeten (Peakall
1990) Ook Widmer meldt het voorkomen van mannetjesbijen met Ophtys-pollina op ruime
afstand van Ophtys-populaties (Widmer et al 2000). Uit een onderzoek waarbij C,

cunicularius mannetjes werden gemerkt en weer terug werden gevangen, bleek de maximale
afstand tussen de merklocatie en de locatie van terugvangst 50 m te zijn. De meest
voorkomende afstand tussen deze twee punten was echter slechts vijf meter Het tijkt
aannemelijk dat deze vijf meter overeenkomt met de gemiddelde patrouilleerafstand van
deze bestuiver en een indicatie geeft van de afstand waarover pollen vervoerd kunnen
worden (Peakall et al. 2004). Binnen het genus Ophrys worden echter veel verschillende
bestuivers geëxploiteerd en bestaan er grote verschillen tussen het migratiegedrag van de

mannetjes

Een eigen bestuiver', een eigen soort?

De specifieke relatie tussen orchidee en bestuiver wordt vaak aangewend om morfologisch
nauwelijks verschillende vormen die elk een andere bestuiver hebben als twee verschillende
soorten te zien (Paulus et al. 1992). Het is echter maar zeer de vraag of dit terecht is
Veldexperimenten laten vaak zien dat er inderdaad een zeer hoge bestuiverspecifìciteit is
(Paulus et al 1990a, 1990b,\992), maar kunnen niet uitsluiten dat bestuivers zich af en toe
vergissen en er zo de oorzaak van zijn dat bepaalde taxa toch genetisch materiaal met andere
nauw verwante taxa uitwisselen Een in Zwitserland uitgevoerd experiment met dode
vrouwtjesbijen die behandeld waren met uit Italië afkomstige geurextracten van hetzlj O.

exaltata, helzij O. sphegodes, liet zien dat O. exaltata in Zwitserland net als in Italië C.

cunicularíus aantrekt, maar dat enkele mannetjes ook probeerden te paren met de vrou*tjes
die behandeld waren met het O. sphegodes extract (Mant et al 2005b)
Ook moleculair genetisch onderzoek maakt aannemelijk, dat bestuivers zich wel eens

vergissen Soliva en Widmer hebben in 2003 een DNA-onderzoek uitgevoerd naar zes

verschillende Ophrys-soorten uit de O, sphegodes-groep (Soliva et.al 2003) Op vrlf
verschillende locaties in Zuid-Frankrijk en Italië zijn sympatrisch voorkomende en tegelijk
bloeiende populaties onderzocht Voor alle locaties en bij alle soortparen (O. exaltata &. O.
garganica, O. incubacea &- O. provincialis, O. garganica &, O. incubacea, O. archipelagi &,

O. garganica en O. archipelaCt e O. sphegodes) concludeerden de auteurs dat er naar het
zich liet aanzien wel degelijk uitwisseling van genetisch materiaal plaatsvond tussen de

sympatrisch voorkomende populaties en dat de veronderstelde bestuiverspecificiteit niet
voldoende is om een strikte scheiding tussen deze soorlen te garanderen Mijzelf lijkt deze

t4 EURORCHIS 18, 2006



bevinding voldoende argument om binnen het genus Ophrys morfologisch sterk op elkaar
gelijkende taxa als ondersoorten of variëteiten met een eigen bestuiver te zien. De
bestuiverspecificiteit waarborgt dan het eigen karakter van de ondersoorl of variëteit, maar
is niet specifiek genoeg om zich geheel van de andere taxa te kunnen isoleren

Bestuiving door seksueel bedrog, een intrigerend fenomeen

De relatie tussen plant en bestuiver is bij bestuiving door seksueel bedrog in hoge mate
specifìek en de volledige afhankelilkheid van de bestuiver heeft verschillende aspecten.
Pollentransport over langere afstand verkleint de kans op vergaande inteelt, maar over het
algemeen is het bestuivingssucces laag Specifieke mechanismen die Ophrys-bloemen een
individueel karakter geven en bestoven bloemen minder aantrekkelijk maken, vergroten het
succes van de bestuiving Kennelijk compenseert de enorme hoeveelheid zaad die per bloem
wordt geproduceerd het negatieve effect van de lage vruchtzetting en biedt het een
evolutionair voordeel om wat minder zaadcapsules te produceren, maar wel met kwalitatief
lseter zaad (Schiestl 2005) Onderzoek aan Chiloglottis trapeziformis maakt duidelijk dat de
orchideeën ook een negatief effect op hun bestuiver kunnen hebben (Wong et al. 2002),
Paringbereide mannetjes van de bestuiver Neozeleboria cryptoides mijden actief gebieden
waarin de orchideeën voorkomen. Vleugelloze vrouwtjes die zich tussen de orchideeën
bevinden moeten actief migreren naar zones met een minder hoge orchideeëndichtheid,
willen ze bevrucht worden Het feit dat Lissopimplø punctata mannetjes zelfs ejaculeren
tijdens de pseudocopulatie met Cryptostylis leptochila reduceert de fìtness van de bestuiver.
De vergaande mimicry van O. ciliatø gecombineerd met de sterke chemische aantrekkings-
kracht zorgt ervoor dat de bestuiver een sterkere voorkeur heeft voor de bloemen dan voor
de vrouwtjes. Dergelijke sterk ontwikkelde plant-bestuiverrelaties met een potentieel
negatiefeffect op de bestuiver, maken de relatie extra kwetsbaar en kunnen evolutionair een
doodlopende weg betekenen
Aan de andere kant zien we bij de geslachten Ophrys, Caladenia en Chiloglottis daf dit
bestuivingsmechanisme ook een enorme speciatie (soortvorming) teweeg kan brengen en
lijken planten redelijk flexibel om op de langere termijn van bestuiver te wisselen.
Ophryssen maken gebruik van verschillende geslachten van bestuivers en gebruiken
hiervoor ook verschillende mechanismen (alkanen, alkenen, organische zuren). Het gebruik
van alkanen en alkenen als feromonen lijkt een heel flexibel systeem. Het verhogen of
verlagen van de afgifte van één stof zorgt voor een andere onderlinge verhouding van de
geurstoffen en is in potentie genoeg om een andere bestuiver aan te trekken, Vaak wordt
opgemerkt dat wanneer een orchidee door een mutatie in zijn geuremissie in staat is geweest
om een nieuwe bestuiver aan te trekken, de bestuiver vooral die nakomelingen zal
selecteren, die het sterkst op vrouwtjes van zijn eigen soort lijken (Paulus et al. 1992)
Onduidelijk is echter tot hoever deze selectie zal gaan. De duidelijk verschillende
geurpatronen tussen O. exaltata-populaties laten zien dat de selectiedruk sterk is en dat
regionale populaties zich zelfs aanpassen aan regionale voorkeuren van bestuivers, Aan de
andere kant leren bestuivers snel om niet belonende bloemen te mijden en is een zekere
variatie in geurpatroon noodzakelijk om voldoende bestuivingsucces te garanderen Hoogst
waarschrjnlijk geldt dit ook voor andere aspecten zoals bloemkleur, beharingspatroon en
andere morfologische aspecten, zoals de grootte van de lip Het puur op morfologische
gronden afsplitsen van taxa met een ietwat andere morfologie is dan ook onterecht. Feitel¡k
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moet het worden omgedraaid en moet er worden gekeken welke variatie een bepaalde
bestuiver nog accepteert.
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SARDINIE, EEN ONDERSCHAT ORCHIDEEENPARADIJS

Balt Van de VIJVER, Chlis De JONGHE, Jan en Liesbeth ESSINK

Samenvatting
Tijdens een viertal orchideeënreizen op het Italiaanse eiland Sardinië in 2001, 2003 en2O04
is de orchideeënrijkdom van het eiland grondig bestudeerd wat geresulteerd heeft in een
grote hoeveelheid verspreidingsgegevens Deze bijdrage behandelt niet alleen het geo-
grafische voorkomen van de orchideeën op Sardinië maar weidt ook uit over de geologie
van het eiland, de interesse van de Sardijnse orchidofielen in het verleden, de voornaamste
interessante orchideeënvindplaatsen, de plaats van Sardinië binnen de biogeografìe van het
Middellandse Zeegebied en de fenologie van de verschillende soorten. Verschillende
morfologisch moeilijk onderscheidbare soorten worden aan de hand van actuele literatuur-
gegevens gekarakteriseerd en besproken en hun huidige taxonomische status wordt
becommentarieerd Tenslotte wordt in een uitgebreide literatuurlijst een (bijna volledig)
beeld geschetst van de bestaande, gepubliceerde informatie over de orchideeën van het
eiland.

Summary
During four orchid trips to the Italian island ofSardinia in 2001, 2003 and 2004, the orchid
richness ofthe island has been thoroughly studied resulting in a large number ofdistribution
data The present paper not only discusses the geographical occurrence of the different
species on the island, but also elaborates on the geological history ofSardinia, the interest of
the Sardinian orchid researchers in the past, the principal orchid sites, the exact situation of
Sardinia within the biogeographical scheme of the Mediterranean Sea Region and the
phenology ofthe different species. Several morphologically related species are characterised
and discussed based on actual scientifìc literature and their taxonomical status is commented
on. Finally, an elaborate (almost complete) literature list at the end ofthe paper outlines the
existing published information on the orchids ofSardinia

Zusammenfassung
Während vier Orchideenreisen auf der italienischen Insel Sardinien in den Jahren 2001,
2003 und 2004 ist der Orchideenreichtum der Insel gründlich studiert worden, was in einer
großen Menge Verbreitungsangaben resultiert hat, Dieser Beitrag setzt sich nicht nur mit der
geographischen Verbreitung der Orchideen auf Sardinien auseinander, sondern erörtert auch
die Geographie der Insel, das Interesse der sardinischen Orchideenforscher in der
Vergangenheit, die wichtigsten Orchideenfundorte, die Stelle von Sardinien innerhalb der
Biogeographie des Mittelmeergebietes und die Phänologie der unterschiedlichen Arlen
Mehrere morphologisch verwandte Arten werden anhand der gegenwärtigen Literatur
charakterisiert und besprochen und ihr taxonomischer Status wird kommentiert Schließlich
bietet ein ausführliches Literaturverzeichnis eine (fast vollständige) Übersicht der
vorhandenen Veröffentlichungen über die sardini schen Orchideen
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Voolwoord

Hoewel Sardinië het op één na grootste eiland van de Middellandse Zee is, wordt het door
orchidofìelen - en natuurliefhebbers in het algemeen - vaak wat stiefmoederlijk behandeld.
De eilanden in het oostelijk deel van de Middellandse Zee zoals Rhodos, Kreta, Lesbos en
Cyprus en zelfs de wat dichterbij gelegen streken zoals Sicilië en de Monte Gargano, lokken
door hun overweldigend aanbod aan (reële en ook wel fictieve) endemische orchideeën-
soorten veel meer liefhebbers. Dit is sprltig genoeg een verkeerde inschatting die velen
maken De Franse schrijver Honoré deBalzac zei in de negentiende eeuw over Sardinie het
volgende: 'Het is het eiland waarvan men maar weinig weet, maar datzo toverachtig is'
Je kunt deze wat mindere 'natuur-toeristische' belangstelling natuurlijk ook positief
bekijken Sardinië biedt immers nog de kans om ongestoord lange tochten te maken, de
natuur is, op wat drukkere toeristische hoogvliegers rond Olbia en Cagliari na, zelden
overbelast en de Sardijnse eigenheid is er meer dan bewaard gebleven Het hierna volgende
artikel is geen vakantiebrochure voor orchidofrelen, geen handleiding voor de 3 W's (wat,
waar en wanneer), maar wel een poging om u een klein beetje mee te laten genieten van de
pracht en de orchideeënrijkdom die het eiland bezit

1. Gnocn¡rrp EN GEoLocrE

Met zijn meer dan 24 000 km2 is Sardinië, of Sardegna zoals de offìciele Italiaanse naam
luidt, na Sicilië het tweede grootste eiland van de Mediterrane Regio. Het ligt in het centrum
van de westelijke Middellandse Zee op zo'n 790 km van het dichtstbijzijnde Europese
vasteland. In het noorden wordt Sardinie door de 12 km brede Bocche di Bonifacio
gescheiden van Corsica terwijl in het zuiden 175 km verder de Afrikaanse kust van Tunesië
opcloemt. Politiek behoorl Sardinie [ot de Italiaanse republiek, maar door zijn eigenheid en

de volksaard van zrjn bewoners is het eiland in werkelijkheid echt wel onafhankelijk te

noemen
Het eiland heeft een typische, haast rechthoekige vorm met een kustlijn die net geen 1900
km haalt Van noord naar zuid bedraagt de totale afstand zo'n2'10 km terwijl de westkust in
vogelvlucht 130 km van de oostkust gescheiden is, Het overgrote deel van de kuststreek
bestaat uit steile kliffen gevormd door grote rotsmassieven die zich tot in de zee uitstrekken.
Tussen de massieven liggen eigenaardig gevormde baaien met aan het eindpunt een keien-
en een zandstrand Echt grote zandstranden heeft Sardinië nauwelijks. Alleen in de buurt
van de Golf van Oristano in het westen en die van Orosei in het oosten liggen enkele
uitgestrekte zandvlakten.
Sardinië wordt vaak het Kleine Continent genoemd, niet alleen door de grote verscheiden-
heid aan biotopen en landschappen, maar vooral omdat het geologisch een onderdeel
vormde van het oude Europese oercontinent, waardoor de geologische ondergrond net zo
rijk is aan formaties als de rest van het Europese vasteland. Samen met Corsica vormde
Sardinië zelfs de zuidrand van het oercontinent,
Typisch voor Sardinië zijn de oeroude, sterk afgesleten gebergtemassieven Echte spitse
bergtoppen zoals bijvoorbeeld op Corsica zijn er nauwelijks. Giare (basaltplateaus) en

Altopiani (hoogvlakten) daarentegen des te meer. In vergelijking met Corsica waar de

hoogste toppen vlotjes over de 3000 meter gaan, is Sardinië eerder plat te noemen, hoewel
ook dat natuurlijk relatief is Het hoogste punt, de Punta La Marmora gelegen in het centraal
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te situeren Gennargentu-massief haalt amper 1834 meter. In het Supramonte-gebergte in het
oosten is de hoogste top niet eens 1500 meter hoog,
De geologische geschiedenis van het eiland is ten dele mee verantwoordelijk voor de

orchideeënrijkdom die grote stukken van Sardinië kenmerkt, lVaarschijnlijk is het eiland
zowat een halfmiljardjaar geleden ontstaan
Trjdens de Caledonische gebergtevorming (waardoor ook onder andere Schotland en
Scandinavië gevormd werden) tillen allerlei Cambrische gesteenten, vooral kalksteen, het
eiland boven de zeespiegel uit. Zoals zo vaak gebeuft in kalkrijke gebergten, verkarst de

naar het oppervlak getransporteerde kalksteen waardoor een ingewikkeld stelsel van holen
en spleten ontstaat. In deze holen worden na opeenvolgende mariene overstromingen allerlei
interessante ertsen afgezet zoals pyriet, bariet, zinkblende en loodglans. Behalve in de

Iglesiente, waar deze gesteenten ontgonnen werden, zijn dergelijke steenmassa's ook afgezet
in de buurt van het huidige Gennargentu-gebergte Gedurende de daarop volgende Siluur en

Devoonperiode (440-350 miljoen jaar geleden) verdwijnt het eiland weer onder water en het
zal pas in het Carboon tijdens de volgende gebergtevorming (Variscische) weer boven water
komen. Vanaf dan gaat het steeds opwaads Magma, afkomstig uit de diepere aardlagen
dringt aan het oppervlak door en in de afkoelende massa wordt graniet (batholiet) afgezet
Vooral onder Noord-Sardinië en Corsica bevinden zich gigantische batholietvelden,
waarschijnlijk de grootste van heel Europa.
Het Mesozoïcum, de tijd van de dinosauriërs, is een geologisch rustige periode voor
Sardinië Grote delen komen opnieuw onder water te staan tijdens het ontstaan van de

Tethys-zee waarbij reusachtige kalkafzettingen gevormd worden. Hoewel later grote delen
opnieuw w-eg eroderen, is de kalksteen vooral in het oostelijk deel van het eiland vandaag de

dag nog steeds aanwezig
De laatste Europese gebergtevorming, waarbij de Alpen, Apennijnen en þreneeën ontstaan,
is letterlijk de grote doorbraak voor Sardinië Samen met Corsica scheurt het eiland zich af
van het vasteland en draait het tegen de klok in naar zijn huidige positie Daarbij breekt het
eiland in verschillende aparte schollen gevolgd door grote aardbevingen en vulkaan-
uitbarstingen die het eiland zijn huidige oppervlak zullen geven. Resten van die vulkanische
gesteenten zijn nog steeds te vinden in het westelijk deel van het eiland, zich uitstrekkend
van Sassari tot bij Oristano De vulkaanbodems zijn zuur en heel onvruchtbaar, wa| later zijn
gevolgen zal hebben voor de vegetatie die zich erop zal ontwikkelen, Het is duidelijk dat dit
niet de toplocaties zullen zijn voor kalkminnende orchideeën Het oosten blijft gespaard van
deze lavastromen en de kalksteen daar wordt in zijn geheel omhooggetild en vormt de

huidige gebergten.
Het Mioceen (23-6 miljoen jaar geleden) brengt een nieuwe overstromingsgolf teweeg
waarbij ook op de westelijke lavavelden hier en daar mergel en zandsteen worden
achtergelaten. De ijstijden tenslotte hebben weinig invloed gehad op het eiland. Terwijl het
Europese vasteland bedekt wordt met een grote ijsmassa, blijft Sardinië gletslervril Water is
er wel in overvloed en de vele rivieren kerven zich een weg door de rotsformaties Het
huidige landschap komt in zijn defìnitieve plooi te liggen.
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2. Kr-rvr¡¡r

sardinie ligt in de west-mediterrane klimaatzone met typische hete, droge zomers en
aanzienlijke hoeveelheden neerslag van de late herfst tot het voorjaar. Zoals steeds is er een
groot verschil tussen de kustgebieden en de berglanden. Aan de kust regent het zelden meer
dan 400 mm per jaar terwijl in de bergen soms meer dan een viervoud hiervan wordt
opgetekend. Terwijl februari en maart nog vrij koud en stormachtig kunnen verlopen, begint
in april langzaam maar zeker het voorjaar door te breken Als het in de bergen soms nog
onaangenaam koud en nat is, genieten de kustgebieden al van een lekker voorjaarszonnetje.
De droogteperiode start midden juni en duuft tot eind september Op het hele eiland valt
nauwelijks regen en in het midden van de zomer stijgt de temperatuur vaak boven 40oc,

lind september brengt de regen verlichting.
Eén van de opvallendste kenmerken van het sardijnse weerbeeld, is de wind. westen- tot
noordwestenwinden overheersen terwijl in het voorjaar en de herfst de Maestrale soms
meerdere dagen lang in de bergen snelheden haalt tot 100 km/u.

3, Vncnrlrrn: DE cyRNo-sARDTJNsE pLANTENpRovINcIE

De gezamenlijke flora van Sardinië en Corsica lell zo'n 2500 bloemplanten waarvan er niet
minder dan 350 als endemisch (dat wil zeggen enkel voorkomend op deze eilanden) kunnen
beschouwd worden. De meeste van deze endemische soorten zijn op beide eilanden aan te
treffen. Omdat er slechts enkele, waaronder een aantal orchideeënsoorten, op maar één van
beide eilanden voorkomen, worden Corsica en Sardinië planten-biogeografisch gewoonlijk
in één adem genoemd als de 'korsardische' of cyrno-sardijnse plantenprovincie. over de
orchideeën die uitsluitend in deze floristische provincie voorkomen, wordt later nog in een
kort stukje uitgeweid. Endemische soorten hoeven bovendien niet altijd zeldzaam te zijn. De
Paradijslelie (Pancratium illyricum), de Roze look(Alliunt rosermt) en de Kleverige andoorn
(stachys ghttinosa) kunnen meer dan eens bewonderd worden in de sardijnse vegetatie.

Foto's pagina's 24 1
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1. Valico Ortuabis, Meana Sardo Hoogvlakte met laagblijvende macchiabegroeiing in het

Gennargentugebergte, 15 april 2004. (Yan de Vijver)
2. Serapias nturica; Palau (Sassari), l0 april 2004. (Van de Vijver)
3 Ophrys conradiae', Domusvovas. 3l april 2004 (Essink)
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l. Orchis lactea; Aritzo, 15 april 2004. (Van de Vijver)
2 Orchis corsica; Laconi, l7 april 2004 (Van de Vijver)
3. Orchis brancifortii; Oliena, 14 aprrl 2004. (Van de Vrjver)
4. Orchis ichnusae; Buggeru, 19 april 2004. (Yan de Vijver)
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De lager gelegen delen van Sardinië behoren ontegensprekelijk tot de mediterrane vegetatie-

zone, waarin de planten zich hebben aangepast aan de droge zomers, de hoge zonne-

instraling en de soms zeer vochtige winters, Deze klimaatomstandigheden zrjn zeer

ongunstig voor planten omdat de groeioptima (i e hoge temperaturen en voldoende vocht)

in verschillende seizoenen optreden Bij de meeste soorten zullen we dan ook fenologische
en morl'ologische aanpassingen vinden om de moeilijke periodes te overleven. Veel soorten

hebben leerachtige bladeren, anderen trekken zich tijdens de zomer brjna volledig terug in
de bodem om pas in het najaar weer te verschijnen. Orchideeën behoren meestal tot deze

laatste groep Het voorjaar gebruiken ze om in bloei te komen en hun volledige voort-
plantingscyclus af te werken De Herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis (L,) CHnveLr)

vormt hierop uiteraard een uitzondering. Net als veel andere plantensooften, zoals de

Zeeajuin ((Ìrginea nraritima) e n verschillende Cyclamens (Cyclamen hederiþlium), verkiest
ze het najaar om haar bloemen te openen. In de kuststreek valt de hoofdbloeitijd
overwegend in april, in de heuvels wordt dat mei terwijl in de bergen de meeste planten pas

injuni volop bloeien.

Een belangrijk vegetatietype op Sardinië is de zogenaamde Macchia, een bijna ondoor-

dringbaar struikgewas dat soms tot wel vijf meter hoog kan worden en vooral in de

kustgebieden welig tier1. De naam 'macchia' is waarschijnlijk afkomstig uit Corsica en

ontstaan als een verbastering van 'mucchiu' wat Cistusroosje betekende Omdat bomen het

hier door de aanhoudende droogte vaak moeilijk hebben, zijn grote bossen in de kuststreek

zeldzaam. Hun plaats wordt in de laagste gebieden ingenomen door soorten zoals de

struikvormende Cistusroosjes Cislas monspeliensis en C. salvifolitls, Jeneverbessen

(Juniperus phoenicea) en Kuiflavendel (Lavendula stoechas) Hogerop verschijnen wat
grotere struiken. Boomheide (Erica arborea), Steenlinde (Phillyrea angustiþlia), Pistache

(Pistacia lentiscus) en de Aarclbezieboonr (Arbutus unedu) ,Jorttittet'ett De open plekken in
de macchia bieden ruimte aan orchideeën, Affodillen (Asphodelus aestivus), Kuifhyacinten
(Muscari comosttm), Roze look en Cyclamensoorten
In de bergen worden meer bossen aangetroffen. Grote delen van het centraal gelegen

Gennargentu-gebergte zijn begroeid met naald- en loofwouden, bestaande uit Donzige eik
(Quercus pubescens), Steeneik (Quercus i/ex), Hopbeuk (Ostrya carpiniþlia), Bloemes
(Fr axinu s ornus), Zeedennen (P ínus pin a s t e r) en Zw arte dennen (P inu s ni gr a)
In de winter zijn de meeste loofbomen kaal, wat voor natuurliefhebbers die het - toch wel

zuidelijke - eiland in april aandoen, soms vreemd overkomt. Uiteraard vinden we in de

bergen ook wel regelmatig dwergstruikvegetaties, afgewisseld met de bosgebieden

waaftussen verschillende orchideeënsoorten het uitstekend kunnen vinden.

Helaas hebben door de invloed van de mens verschillende plantensoorten zich succesvol

weten uit te breiden op het eiland. Eucalyptusbossen vindt men ondertussen overal en ook

de Hottentotvijg (Carpobrotus edulís), de Zuid-Afrikaanse klaverzuring (Oxalis pes-

caprae), de Amerikaanso agave (Agave americana) en de Vijgcactus (Opuntia ficus-
barbarica) bedekken vaak grote oppervlakten. Vanuit ecologisch standpunt is de uitbreiding

van deze soorten niet zonder gevaar, omdat ze de inheemse flora overwoekeren en ten

langen leste ook volledig verwoesten Bevredigende oplossingen voor deze 'ecologische

rampen' zijn er echter (nog) niet
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4. OncmonpËNSTUDTEs op SARDTüE: EEN HrsroRIScH ovERZrcHT

Al vroeg worden mensen gefascineerd door de orchideeënpracht die op Sardinië aan te
treffen is De eerste studies over de aanwezigheid van orchideeën op Sardinië worden
gepubliceerd in de negentiende eeu\¡/ (Moris, 1827;Parlafore, 1858; Gennari, 1866; 1870;
Macchiati, 1880; 1881; Barbey, 1884; Binna, 1886; Martelli, 1896, Vaccari, 1896). Omdat
deze eerste studies niet altijd de orchideeënflora als enige onderwerp hebben, moeten we ze,
zoals wel vaker gebeurt in die periode, eerder beschouwen als 'naturalistische werken',
waarbij de orchideeën enkel een klein onderdeeltje vormen (zie onder andere Moris, 1827 of
Gennari, 1866) Toch worden twee nieuwe soorlen beschreven: Orchis ínsulans Somr¿tBn in
1895 (later verplaatst door Landwehr naar Dactylorhiza insularis) en Ophrys arani"fera var.
morisii door Martelli in 1896 (later taxonomisch gecorrigeerd naar ophrys morisii
[MARTELLI] SoÓ). Aan het begin van de twintigste eeuw stokt de productie. Enkel van de
hand van Terracciano (1910) verschijnt nog een redelijk uitgebreid artikel over nieuwe
orchideeënvondsten en -vindplaatsen op het eiland.
Het is pas rond 1960 dat de sardijnse orchideeën opnieuw in de belangstelling komen.
Vanaf dat moment is de toevloed aan publicaties niet meer bij te houden. zowat alle
onderwerpen gaande van embryologie en cytotaxonomie (onder andere scrugli, 19'77),
verspreidingsbiologie, systematiek, mycorrhiza-studies (Riess en Scrugli, 1987) tot
bestuivingbiologie (Paulus en Gack, 1995) komen aan bod Regelmatig verschijnen de
beschrijvingen van nieuwe soorten, variëteiten ofhybriden Tabel I geeft een ove¡zicht van
de nieuwe sooden die op Sardinië beschreven zijn sinds 1980. Een volledig overzicht van
alle publicaties tot en met 2005 wordt in de literatuurl¡st bU dit artikel gevoegd. Deze lijst
steunt voor het overgrote deel op het overzichtsartikel van Scrugli en Cognoni uit 1998 met
enkele aanvullingen van latere datum.
De belangrijkste bijdragen aan de studie van de Sardijnse orchideeën - zonder daarbij
afbreuk te willen doen aan het geleverde werk van andere auteurs - wordt geleverd door
Antonio Scrugli die de voorbije25jaarmeerdan35artikelspubliceert.Terwijl zijneerste
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34
I Ophrys morisii', S'Arenarzu, 6 april 2004 (Van de Vijvcr)
2. Ophrys panattensis;Tiscali, 13 april 2004 (Yan de Vijver)
3. Ophrys holoserica subsp. annae; Laconi, 24 mei2004. (Essink)
4 Ophrys spheghodes subsp. praecox; Ispinigola, 26 maart 2004. (Essink)

Foto's pagina 29 I 2

34
7 Ophrys aprilia, Strand lagune, 23 maarT 2004 (Essink)
2 Ophrys neglecta; Oristano, 6 april 2004. (Van de Vijver)
3. Ophrys chestermanii; Domusnovas, 20 aprrl2004. (Van de Vijver)
4. Ophrys normanii, Domusnovas, 20 april2004 (Yan de Vijver)
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werksn (1g77-Ig84) nog uitsluitend handelen over cytologische karakteristieken van

orchideeön, zoals chromosomenaantallen en studies over mycorrhiza, verschuift zijn

aandacht rond 1990 voor een groot stuk naar het voorkomen, de verspreiding en de

morfologie van de Sardijnse orchideeën met de publicatie van zijn boek 'T'e Orchidee

1990; Scrugli, 1990; Giotta en Piccitto, 1990; Scrugli en Cognoni, 1998)'

Soorten, ondet'soorten en valikeiten
Ophrys holoserica subsp. chestermanii W ooo
S e r api as nurrica Connres
Orchis masculø subsp ichnusae CoR-RIAS

Ophrys normaniiWooD
Ophrys sphegodes stbsp prøecox Con-ruas

O phrys apifer a var fulvofus c a Gnesso & ScRUGLI

Ophrys ele onorae DevntEns-Tr'RScHUEREN & DEVILLERS

Ophrys annae DEvLLERS-TERScHUEREN & DEVILLERS

O phry s z on dta DEvTLLERS-TERScTTEREN & DEVILLERS

Ophrys scolopax subsp sardoa BAUMANNETAL

O phrys ortuabi s Gnqsso & MaNce
Ophrys lepida MorNcnoN & MoINGEON

Hybriden
Ophrys x laconensis Scnucu&Gnnsso
Orchis x sarcidani Scucu & Gnesso

Ophrys x panattensis ScRUGLI ET Ar
Ophrys x maladroxiensis ScnucLI Et aL.

Ophrys x maladroxiensis nsubsp daissiorum BAUMANN ET AL

Ophrys x maremmøe nsubsp. normanii BAIIMANN ET AL.

Ophrys x vicina nsubsp corriassi¿n¿ BaUMAl'ûqETAr

Orchis x penzigiana nsubsp. sardoa ScRuort & Gnesso

Ophrys x morensis GIorrA &Plcctrro
Ophrys x sulcitøna ScRucu Bt¡r.
Ophrys x barbaracina ALLARD & GRASSo

Tabel I (Niet uitputtende) hjst van nieuw beschreven taxa op sardinië vanaf 1980 In de tabel zijn de

oorspronkelijke nà-"n opg"nornen zoals ze als eet'ste gepubliceerd werden. Of het hier werkehjk om

nieuwe taxa gaat, staat hiãr niet ter discussie Voor de gebruikte publicaties rvordt vetwezen naar de

literatuurlij st in bij lage,

t982
1982
t982
l9 83

1983
1987
1991
1992
1994
1995
2002
2005

1984
1986
t992
1992
1995
1995
1995
1996
2001
2003
2004
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Dat we nog lang n âfdinië, bewijzen enkele

publicaties-van de nieuwe soorten worden

gemeld (Grasso en Moingeon, 2005)'

Íenslotte nog deze brj weten van de auteurs

nog geen enkel werk over Sardinië verschenen

5. Mlrnnr.l¡r- EN METHoDE

bewonderen.
Voor de identificatie van de orchideeën op Sardinië is vooral gebruik gemaakt van Delforge

(2002)drageninonderandereJournalEuropäischer
Orchid en de speciale orchideeënuitgaven van Les

Natura erzicht van de gebruikte literatuur verwijzen

bruikt moet worden:
allen gesProken over
soortniveau en lager

omvat
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l. Ophrys 17 april 2004. (Van de Vijver)
2. Ophrys Tiscali, 13 april 2004. (Van de Vijver)

3 Ophrys 17 april 2004. (Van de Vijver)
4. Ophrys aart2003. (Essink)
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de alternatieve naam gebruikt. Een voorbeeld hiervan is de naamgeving van het Orchís
papilionacea'complex, waarvoor aangetoond is dat de keuze om de verschillende vormen
als ondersoorten te beschouwen, niet correct blijkt (Arduino et al., 1995). We trachten steeds
onze keuzes en beslissingen te staven met de resultaten van geverifìeerd wetenschappelijk
onderzoek. Uiteraard zal verder onderzoek in de toekomst moeten uitmaken of deze
beslissingen i nderdaad te verantwoorden waren,

6. Dn Samr¡NSE oRCHIDEEËN: cEocRAFrscH BEKEKÐN

6.1, Zee;- algemene soor.ten

Met uitzondering van de campidanostreek in het zuidwesten van het eiland, blijken
orchideeën op Sardinië zowat overal te vinden Hoewel veel soorten een uitgespråken
voorkeur blijken te vertonen voor een bepaalde streek of een bepaald biotoop, zijn år toch
een aantal 'vaste waarden' die je bijna overal kan aantreffen Tot dezé algemeenste
orchideeënsoorten op Sardinië behoren ongetwijfeld Orchis longiconttr por1w, Orchís
papilionacea LIuNaBus, Ophrys neglecta Panraron¡ en Serapias /rngzuø Lnr¡aaus, In veel
wegbermen en slootkantjes vormen deze vier soorten vaak grote pãpulaties In sommige
gevallen kunnen tot wel 500 exemplaren op een kleine oppervlakte worden aangetroffen
Bovendien veftonen ze absoluut geen enkele geografiscÀe voorkeur, hoewel uit onze
waarnemingen blijkt dat S. língn eerder de lager gelegen gebieden lijkt te verkiezen De
grootste populaties van deze soorl worden immers daar aangetroffen
Hoewel ze zeer algemeen zijn (of misschien zelfs juist omdat ze zo algemeen zijn), bestaat
er toch een zekere controverse over hunjuiste morfologische en/oftaxonomische status.

Orchß lnngiconu
Orchis longicorntt is een typische west-mediterrane vertegenwoordiger van de groep rond
Orchis morio LI¡rNaBus Terwijl O. morio zowat in het hele mediterrane gebied aanwézig is,
blUkl O longicorru beperkt te blijven tot Sicilië, Sardinië en Noord--Afrika (Camaida,
1992). Morfologisch lijken beide soorten wel wat op elkaar waardoor ze vaak met elkaar
verward worden, Zo bestaan er verschillende waarnemingen van o. ntorio op sardinie
(onder andere Pignatti, 1982; Delforge en Tyteca, 19g4; Buttler, 19g6) Gedetailleerd
genetisch en morfologisch onderzoek (Corrias et al., l99l) heeft echter uitgewezen dat alle
populaties die aan o. ntorio werden toegeschreven op sardinië, in werkelijkheid o.
longicornu voorstellen en dat o. morio helemaal niet op sardinië voorkomt
Deze verwarring is voor een deel terug te brengen tot de grote kleurvariabiliteit die O.
longicornu kenmerkt. Naast de klassieke bleekroze en rodi exemplaren, zijn witte en
donkerpaarse varianten geen ui2ondering Het voorkomen van een bepaalde kleuruorm lijkt
niet geografisch bepaald. In veel populaties kan je verschillende vormen naast elkaar
aantreffen Een vast kenmerk is wel dat de lip van O. longicornu steeds bestaat uit een
spierwit middenveld bezet met hjne stipjes (wat br1 o. morio ni.t utti¡a het geval is) ook de
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vorm van de bloeiaar is in veel gevallen zeer variabel, waarbij planten met heel ijle
bloeiaren gevonden kunnen worden naast zeer dichtbloemige exemplaren.

Orcltß papilionacett
Orchis papilionacea vormt vaak gemengde populaties met O. longicornu. Ook hier gaat het

om een typisch mediterrane soort die aangetroffen wordt van Marokko tot Transkaukasië.

Met hun grote, breed uitwaaierende lippen, zijn de planten nauwelijks met andere soorten te

verwarren. Ook deze soort is zeer variabel De grootte van de planten, de kleur en de vorm
van de lip zijn drie belangrijke kenmerken die nogal wat variatie vertonen, Wie weinig
belang hecht aan deze variatie, houdt het op O. papilionacea sensu /ato. Moeilijker wordt
het echter wanneer men de verschillende vormen een eigen naam wil geven Arduino et al

(1995) gaan uitvoerig in op de ontwikkelingsgeschiedenis van de namen die aan de

verschillende varianten gegeven werden, In een uitgebreide genetische studie onderzochten

ze planten uit Italië, Griekenland en verschillende mediterrane eilanden (waaronder

Sardinie). Hun conclusie luidt dat alle planten van Sardinië en Corsica, ongeacht hun kleur
ofvorm, geen enkel onderscheid veftonen ten opzichte van elkaar en dat het onderverdelen

van de soort in verschillende ondersoorten (zoals nu door vele auteurs gebeurd is [zie
daarvoor Kreutz,2004]) enkel en alleen gebaseerd is op de subjectieve instelling van de

waarnemer Ze behoren allemaal tot de soort Orchis papilionacea LINNAEUS var
papilionacea Of deze variëteit nu in het gehele mediterrane gebied voorkomt, blijft
voorlopig nog in het midden en zoals Arduino et al, (1995) aangeven op het einde van hun

publicatie, is verder onderzoek (waarbij alle populaties in het mediterrane gebied in
rekening worden gebracht) meer dan nodig.
Desondanks kan men op Sardinië twee kleurvormen onderscheiden, die dus echter geenszins

de status van variëteit of ondersoort verdienen. Een eerste storm,'rubra ', valt op door zijn
wat ruitvormige lip met de grootste breedte in het midden De randen van de lip zijn wat

omhoog gericht en als regel heeft deze vorm geen enkele tekening op een egaal licht- tot

donkerroze lip. De tweede kleurvorm, 'expansa' (vroeger verkeerdelijk aangeduid als

'grandiflora'), heeft grotere bloemen De lip is direct na de spooringang het bree dst en min
of meer vlak en uitgespreid. Bovendien vertoont de lip een frjne, doch meestal altijd
duidel¡ke, tekening van rode lijntjes op een lichte (vaak witte) achtergrond Overgangs-

vormen tussen beide kleurvormen komen meer dan eens voor Volgens Scrugli en Manca-
Mura (1996) zouden beide kleurvormen verschillende klimatologische vereisten veúonen
waarbij de vorm 'expansø'meer thermoftele plekken verkiest dan de'rubra'-vorm
Omdat O. longicornu en O. papilionacea zo vaak samen voorkomen, zijn hybriden tussen

beide soorten niet zeldzaam. Orchis x bornentannü AscHERSoN wordt dan ook vaak

aangetroffen Bovendien blijkt er geen onderscheid te bestaan tussen de verschillende
kleurvormen en komen hybriden met beide kleurvormen door elkaar voor (Cafasso et al,
2001)

Serapùr lingaa
Serapias linguais een vedrouwde verschijning in de slootkanten en de vochtige weilanden
van Sardinië Droge hellingen en wegbermen worden gemeden, waardoor haar hoofd-
verspreidingsgebied eerder in de lager gelegen kustgebieden moet gesitueerd worden. Door
de typische vegetatieve vermeerdering komt ze vaak in enorme zwermen van wel 1000 stuks

voor Net als de beide algemene Orchis-sooften vertoont ook S. lingua een grote
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morfologische variabiliteit zowel wat vorm als kleur betreft Regelmatig worden grote
populaties aangetroffen, waarbij de bloemen een typische gele lip vertonen, De soort is
gemakkehjk te herkennen aan de typische 'kofheboon'-achtige glanzende knobbel op de
basis van het hypochilium, waardoor ze van alle andere Serapias-sooften kan onderscheiden
worden, Het hypochilium steekt soms vrij ver uit de helm terwijl het epichilium afhangend
is ofnaar voren gericht

Ophrys neglectø
Een vierde, zeer algemene soort op Sardinie is Ophrys neglecta, een lid van de Ophrys
tenthredinifera \,vILLDENolv groep. De soort lijkt zich weinig zorgen te maken over zijn
standplaats. Zowel in de bergen (Gennargentu en supramonte) als aan de kust staan de
planten vaak in dichte bosjes bij elkaar. Devillers et al, (2003) maken melding van
populaties van meerdere honderden individuen. In het verleden is deze sooft als een
synoniem beschouwd van de zeer wijdverbreide O. tenthredinifera. díe dan ook een volledig
mediterrane verspreiding kende, Sinds kort worden de soorten weer als onafhankelijk
beschouwd, wat de identificatie voor een minder geoefend oog er niet makkehjker op maakt,
Enkele morfologische en systematische kanttekeningen rond deze groep worden in
hoofdstuk 9 besproken

6.2. Constant aanwezige soolten

Naast deze yier 'zeer algemene' soorten, is er een tweede categorie die we zouden kunnen
onderbrengen onder de noemer 'constant-aanwezige soorten'. In tegenstelling tot de
hierboven vermelde vier sooften, komen ze echter steeds voor in kleinere populaties (minder
dan 50 exemplaren), hoewel uiteraard een uitschieter af en toe wel te vinden is Zo komen
Aceras anthropophorun (L ) AtroN en Ophrys bombyliflora LItul in de buurt van Ittiri
(provincie Sassari) voor in enorme hoeveelheden 500 exemplaren per vindplaats zijn echt
geen uitzondering hier. Tot deze tweede categorie behoren Aceras anthropophorum, Barlia
robertiana (LOISELEUR) GR¡urpn, Lintodorunt abortíwmt (L ) s\,vARTZ, Neotinea ntaculata
(DrsroNranms) SrEAR\ Ophrys bonúylíflora, Ophrys ciliølø BrvoNe-BsnNaRDr, Ophrys
fusca s.l. (vooral Ophrys funerea VrvrANr [inclusief Ophrys zonatd DEvILLEIIS-
TERScHUEREN & Dnvnrnns, maar zie hiervoor de morfologische bespreking van dit
complex in hoofdstuk 91, Ophrys incubacea BreNc¡., Ophrys iricolor subsp eleonorae
(Devuons-TERscHUEREN & DBvrr-l¡ns) PAULUS & GAcK, Orchis lactea portsr en
Serapias parviflora PARTAToRE Een oplettende lezer heeft al snel gezien dat deze 'zeer
algemene' en'constant-aanwezige'soorten meestal soorten zijn die in heel Europa oftoch
minstens in het hele of een groot deel van het Middellandse Zeegebied (zoals bijvoorbeeld
O. bombyliflora, O. incubacea of S. paniflorø), voorkomen

Gelukkig telt Sardinië ook nog voldoende soorten die een reis door de verschillende streken
van het eiland boeiend maakt, Op basis van geografische en geologische criteria delen we
Sardinië op in vijf delen: Noord-Sardinië (6 3 ), Oost-Sardinië (6.4.), Centraal-sardinië
(6 5.), WestSardiniö (6.6.) en Zuid-lVest-Sardinië (6 7 ) Telkens zullen we ingaan op de
typische ecologische, geologische en waar nodig klimatologische kenmerken van de streek
en besteden we uitgebreid aandacht aan enkele typische vertegenwoordigers uit het gebied
in kwestie
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Opgelet: het behandelen van een bepaalde soort bij een bepaalde streek wil echter geenszins

zeggen dat deze soort enkel maar in dat bepaalde gebied aanwezig is. Voor een volledig
beeld van welke soort waar aanwezig is, verwijzen we naar de bijlage Het is ook niet de

bedoeling om elke sood in detail te gaan behandelen. Daarvoor is de geboden plaats te

beperkt. Enkel die soorten die vanuit biogeografisch, morfologisch of gewoon esthetisch

oogpunt interessant kunnen zijn, worden besproken,

6.3. Noold-Sal'dinië: Van Sassari tot Olbia

Het noorden van Sardinië komt grofweg gezien volledig overeen met de provincie Sassari

(hoofdplaats Sassari) en strekt zich uit van Alghero in het westen tot Olbia in het oosten. Het
is een bijzonder afwisselende provincie die gekenmerkt wordt door een grote, en - wat
sommige sooften betreft - typische orchideeënrijkdom De kuststreek is begroeid met grote

pijnboombossen waarin gemakkelijk grote populaties Ophrys ciliata, Ophrys sicula TtNp'o

en Gennaria diphyUa (Lrwr) PanraroRE te vinden zijn. Vooral deze laatste komt soms met

honderden tegelijk voor.
Het achterland van Sassari, ook wel de Logudoro-streek genoemd, is bU de Sardijnen
gekend als de 'gouden plaats' vanwege zijn grote waarde voor de landbouw. In de zomer
staan de velden vol met graan en andere gewassen. Ook architecturaal is dit een hoogtepunt
in Sardinië Zowat overal in het landschap zijn kleine en middelgrote Romaanse kerkjes te

vinden met uiteraard als hoogtepunt de Basilica della Santissima Trinità di Saccargia. De
grote landbouwactiviteit heeft wel als nadeel dat ongerepte gebieden schaars geworden zijn
en dat wie orchideeën wil zien, best de wegbermen afspeurt en met wat aandacht een blik
werpt op de kleine stukjes macchia in de haarspeldbochten en op de steilere hellingen En

hoewel de stukjes maar klein zijn, bieden ze toch een schat aan orchideeën. Ophrys
sphegodes subsp. praecox Connr¿,s is óén van dc soortcn dic in hct gcbicd tussen Alghero,
Sassari en Thiesi vaak aangetroffen worden terwijl ze in de rest van Sardinië meestal

ontbreekt Een andere sooft waarvoor de Logudoro bekend geworden is, is O. holoserica
subsp. annae (DEVILLERS-TERSCHUEREN & DtvlrrEns) BAUN4,A.NN ET AL. waarvan de locus

classicus b4 Ittiri ligt Een bijzondere vondst is Orchis purpur¿a HulsoN. De soort is op

Sardinië extreem zeldzaam en is door ons enkel maar gevonden op twee plaatsen ten zuiden
van de stad Sassari. Op een vindplaats nabij Ossi, opzo'n 7 km van Sassari hebben we

bovendien de hybride met Aceras anthropophorum (Orchíaceras x melsheimeri) gevonden.

Deze vindplaats is op Sardinië pas sinds 1999 bekend (Giotta en Piccitto, 1999) en zou zelfs
de enige zrln in heel Italië.
De Gallura tenslotte, de kuststreek in het noordoosten, is de plek bij uitstek om te gaan

zoeken naar Serapias De vier soorten die op Sardinië worden aangetroffen (5. linga, S.

parviflora, S. nurrica CoRRIAS en S. cordigera L.), komen hier voor, voornamelijk in de

driehoek tussen de steden Palau, Bassacutena en San Teresa di Gallura Vooral de

onmiddellijke omgeving van Palau is de moeite waard om een tijdje in door te brengen.

Naast de genoemde Serapias-soorten kan je hier makkelijk grote populaties van Gennaria
diphylla, Ophrys aprilia DIvIILERS-TERScHUEREN & DEVILLERS en Ophrys neglecta

vinden
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Gennaria diphylla
Delforge (2005) geeft in zijn boek aan dat Gennaria diphylla op Sardinië 'rarissime' is lVie
echter nauwkeurig de uitgestrelde Pinus pineø-bossen langs de kust onderzoekt, zal snel tot
het besluit komen dat deze term misschien ietwat voorbarig gekozen is De soofi is immers
aan te treffen van het uiterste noorden, over de Oristanese-provincie in het westen en de
Iglesiente in het zuidwesten Vaak gaat het om zeer indrukwekkende populaties van
meerdere tientallen tot zelfs honderden exemplaren bij elkaar. De beste manier om Gennaria
aan te treffen, is door goed de ondergroei onder de pijnbomen te onderzoeken, vooral die
plekken waar het licht een beetje tot op de bodem kan doordringen \,Vegranden in
pijnboombossenzijn in dit verband zeer belangrijk Het feit dat het hier om een volstrekt
groene orchidee gaat, zal waarschijnhlk wel bijdragen aan het ontbreken van veel
waarnemingen De grootste populaties komen voor in het noorden Zowel de kustbossen aan
de Golfo dell'Asrnaria (omgeving Sorso) als de lagere kustmacchia van Palau en de Capo
d'Orso herbergen grote populaties van deze toch wel mooie sooft Je moet alleen goed
zoekenl

Ophrys Inloserica subsp. unrtae
Deze soott, genoemd naar de dochter vanzijn ontdekkers, is een vertegenwoordiger uit de
Ophrys holoseríca-groep en je kunt hem misschien nog het best omschrijven als een klein
hommelorchisje . Het is een soorl met kleine bloemen (liplengte = 7-12 mm). De lip is
afgerond en teruggeslagen en heeft een opvallend groot, geel aanhangsel dat naar voor
gericht is. Oorspronkelijk was O. holoserica subsp. annae enkel bekend van Sardinië maar
na de waarnemingen van Berger en Francon (1996) op Corsica, kunnen we ze nu als een
cyrno-sardijnse soort duiden. O. holoserica subsp. annae begint te bloeien rond 15 april in
het laagland maar het duurt nog tot eind mei vooraleer de soort in het Gennargentu-massief
massaal bloeit Op bepaalde plaatsen tussen Aritzo en Laconi konden we tot meerdere
duizenden exemplaren bewonderen, De soort groeit op allerlei terreintypes: van macchia tot
graslanden, steeneikbossen en olijfgaarden
De juiste taxonomische status van deze soort is nog steeds controversieel Sommige auteurs
houden vol dat het hier om een onafhankelijke soort gaat (Delforge, 2005) terwijl anderen
eerder de status van ondersoort verkiezen (Baumann et al., 1995; Kreutz,2004). Punt van
discussie is de beharing aan de rand van de lip die volgens de 'soort-aanhangers' voldoende
bewijs is voor een afsplitsing van O. holoserica (BunvaN) GnEurpr en een aanhechting b¡
het O. episcopalrs-complex, terwijl volgens Baumann et al. (1995) deze beharing niet altijd
overtuigend genoemd kan worden. Het geheel van kenmerken in acht genomen, l¡kt het
ondersooft-compromis te verkiezen. Op het eerste zicht denk je immers te maken te hebben
met een echte Hommelorchis. Vroeger werd ze trouwens steeds zo genoemd in de
waarnemingslijsten van Sardinie Blijft uiteraard wel het probleem dat holoseríca niet door
elke taxonoom als correcte naam beschouwd wordt. Wordt ongetwijfeld vervolgd

Ophrys splrcgodes stbsp. praecox
Uit de naam 'praecox' kan al afgeleid worden dat het hier om een vroegbloeiende soort gaat
lVie deze sooft met zijn lichte, bijna witte bloemdek, de forse petalen (die meestal dezelfde
kleur hebben als de sepalen) in volle pracht wil bewonderen, bezoekt Sardinië best in maart.
Na de eerste week van aprtl ziet vaak enkel nog het bovenste bloempje in de bloeiaar er fris
uit Corrias (1983) beschouwt de plant als een cyrno-sardijnse endeem Dat klopt wel, als
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men het verspreidingsgebied letterlijk neemt, maar volgens de literatuur is de hoofd-

verspreiding echter beperkt tot de miocene kalkgebieden rond Sassari, Alghero en Bonifacio
(corsica). Grote populaties worden aangetroffen in Ittiri, chiaramonti en usini (<100

exemplaren). De planten staan meestal in de schaduw en worden vrij groot: tot 60cm (Van

den Bussche - reisverslag). Recent werd ook in de Iglesiente een populatie gevonden

(Grasso, 1992) en we denken dat er ook populaties bestaan in het Gennargentu-massief. In
ieder geval zijn er verschillende planten in de buurl van Genoni en Laconi die grote

overeenkomsten vertonen met deze soort,

Taxonomisch gezien bestaat er discussie of deze ondersoort nu afhangt van Ophrys

sphegodes MrLlr,n (Gölz en Reinhard, 1988) of van O. panorntitana (Tooano) SoÓ (Paulus

en Gack, 1995). Deze laatste auteurs baseren hun bevindingen op waarnemingen van de

bestuivers die een grote affiniteit zouden vertonen met de bestuiv€rs van O. panormitana op

Sicilië. lVaarschrlnl¡k zal moleculair-genetisch onderzoek ook hier weer een mogelijke

oplossing moeten aanreiken

Serapías tturÍ¡ca
In tegenstelling tot de andere Serapi4s-soorten zal je Serapias nurrica nooit in grote

aantallen aantreffen, De vegetatieve vermeerdering is weinig succesvol \A¡aardoor de planten

meestal solitair staan In onze waarnemingslijsten hebben we zelden meer dan 20 planten bij

elkaar gevonden, De soort is nochtans gemakkelijk te herkennen door de typische witgele

rand aan de onderlip waardoor deze steeds tweekleurig is (hoewel mogelijk ook exemplaren

zonder witgele rand aan treffen zijn). De zijlobben van het epichilium steken niet uit de

helm De bloemen zijn bovendien redelijk groot maar omdat de hoofdbloeitijd meestal laat

in de tweede helft van april valt en de plant daarenboven ook nog eens het struikgewas als

favoriete habitat kiest, wordt ze vaak over het hoofd g€zien. Oorspronkelijk is de soort als

een Sardijnse endeem beschouwd maar later zijn ook excrrtplatcrt gcvolìdelì op Cot'sica,

Sicilië, de Balearen en in zuid-Portugal. In het verleden is de soort wel eens verward met.!.
von'teracea (BuRMAN) BRIQUIT die echter nooit op Sardinië v/aargenomen is

6.4. Oost-Sardinië: Supramonte en de Golfo di Orosei

Een bergketen zoals in Corsica zal je op Sardinië vruchteloos zoeken Wie op zoek is naar

wat hoger gelegen delen, zal zijn honger moeten stillen met het Supramonte-massief in
Oost-sardinië en het Gennargentu-massief in Centraal-Sardinië (zie $6 5.)

De streek heeft de laagste bevolkingdichtheid op Sardinië en ook industrie en intensieve

landbouw zijn volledig afwezig, Daardoor krijgt de natuur hier nog steeds alle kansen.

Het Supramonte-massief is een 500 km2 groot, helder gekleurd gebergte ontstaan in het

Mesozoicum Al van ver vallen de licht gekleurde dolomiet-kalkstenen rotsen op, want het

hele massief rijst als het ware uit het niets op in het landschap. Grofweg is het gesitueerd

tussen de stadjes Dorgali en Oliena, het bandietendorp Orgosolo en de vlakte van Oligastra

in het zuiden. Het dal van de Riu Flumineddu deelt het massief in twee delen In het westen

liggen de hogere delen van de Supramonte met steile wanden die oprijzen vanuit het Oliena-

dal naar een minstens 900 meter hoog hoogplateau, met als hoogste top de Monte Corrasi op

1463 m. Het oostelijk deel van het gebergte duikt bijna loodrecht naâr de Golfo di Orosei

waardoor tussen Cala Gonone en Pedra Longa de kust voor bijna 40 km volledig
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ontoegankelijk is. vanuit het eerder vermelde hoogplateau snijden diepe kloven, de
zogenaamde Codule, door het landschap om uit te monden indezee.
De vegetatie in het massief wordt gedomineerd door een zeer woeste macchia die hier af en
toe toch wel enkele meters hoogte bereikt Kenmerkende soorten zijn Aardbezieboom
(Arbutus unedo), Boomheide (Erica arborea), Jeneverbes (Juniperus oxycedrus) en
Saliebladige cistusroosjes (Cislus salvifolia) In de lagere delen, vooral in de rivierdalen,
hebben zich Steeneikbossen (Qnercus i/ex) ontwikkeld
Voor orchideeënliefhebbers heeft het massiefop zichzelfweinig te bieden, ware het niet dat
door de kalkstenen bodem een zeer interessant biotoop gecreëerd wordt voor orchideeën
Regen valt er nauwelijks. Alleen in de winter worden de waterreserves af en toe bijgevuld
door wat neerslag Het klimaat is immers typisch mediterraan De combinatie van zon €n
kalk heeft geleid tot de ontwikkeling van een zeer uitgebreide orchideeënflora met tal van
bijzonderheden Toplocaties moeten gesitueerd worden op de lijn Dorgali-su Gologone-
Oliena. Su Gologone is de grootste karstbron van Sardinië Per seconde stroomt hier 300
liter water uit het Supramontemassief.
Naast de sooften die overal aangetroffen worden (zie daarvoor de bijlage), is het gebied
vooral bekend vanwege de mooie populaties van Orchis branciþrtii BIvoNa-BBnNan¡1,
Ophrys morisii f=Qp¡rys argolica subsp rzorisii (MARTELLI) KREUTZ maar zie daarvoor
hoofdstuk 9l en de Sardijnse endeem Ophrys panattensis ScRUGLT ET AL De laatste twee
soorten zorgen af en toe voor wat verwarring. Beide hebben een roze perianth met een klein
geel aanhangsel. Bovendien zqn ze vaak in elkaars buurt te vinden en op bepaalde locaties
leidt dat zelfs tot de vorming van overgangsvormen of we dit nu hybriden moeten noemen
is echter niet zeker In hoofdstuk 9 wordt dieper ingegaan op enerzijds de morfologische
verschillen tussen beiden en anderzijds hun taxonomische status

Orchß brøncifortü
Deze prachtige Orchís-soorT is een typische Sardijns-Siciliaanse vertegenwoordiger uit de
orchís mascula-groep. De soort is behalve op deze twee eilanden ook nog gevonden op het
Italiaanse vasteland in de buurt van Stilo (Calabrië) Recent zijn ook enkele exemplaren
ontdekt in Zuid-Frankrijk, maar er rijst twijfel of die populatie wel volledig natuurlijk tot
stand gekomen is (weber en weber-Turi, 1998) Zijn kleine lip en de karakteristieke
tekening bestaande uit 7-2 dieproze stipjes voor de spooringang zorgen ervoor dat ze met
maar weinig soorten kan verward worden. De meeste vindplaatsen op Sardinië bestaan uit
slechts enkele (tientallen) exemplaren, maar wij hebben het geluk gehad b¡ toeval te stuiten
op een zeer rijke locatie met honderden plantjes, verspreid in grote zw€rmen over het
terrein. Het terrein in kwestie bestaat uit een wat verwaarloosde olijfgaard, waar naast O.
branciþrtii ook nog 14 andere orchideeëntaxa te vinden zijn waarond er orchis
papilionacea, Orchis longicornu, Ophrys bombyliflora, Ophrys ciliata (telkens met >500
exemplaren), Ophrys morisii en Serapias pawiflorø, om er enkele te noemen.
Later werd ook bij Perdasdefogu een vindplaats ontdekt met meer dan 1000 exemplaren,

6.5. Cenh'aal-Sardinië: Gennar.gentu en Sarcidano

centraal-sardinië wordt gedomineerd door het Gennargentu-massief, het hoogste van het
hele eiland. Het is het enige gebied waar 's winters sneeuw ligt en het geldt ook als meest
regenachtige streek van Sardinië wat te merken is aan het grote aantal bronnen en riviertjes.
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De ondergrond is een mengelmoes van dolomiet en kalkrijk leem De vegetatie is zeer
heterogeen en varieeft van grote Steen- en Donseikwouden (Quercus ilex en Q. pubescens)

tot typische Sardijnse macchia met Aardbeziebomen (Arbutus ttnedo), Boomheide (.Ðrica

arborea), Steenlinde (Phillyrea angusffilia), Struikgoudscherm (Bupleurum fnûicosttnr) en

Muizendoorn (Rusctts aculeøtus) De hoogvlaktes zijn spaarzamer begroeid en worden
vooral gedomineerd door Doornige wolfsmelk (Euphorbia spinosa), Amberkruid (Tetwiunt
marum), Affodil (Asphodelus nicrocarpus) en de Zilverdistel Carlina corymbosa.
Het gebied is naast zijn orchideeënrijkdom ook als endemenparadijs bekend met een groot
aandeel aan cyrno-sardijnse soorten als Morisia monanthos, Sardijnse vleugeltjesbloem
(Polygala sardoa), Kleinste crocus (Crocus mínímus) en Thynms herba-baroni. Een meer
gedetailleerde lijst van de endemen is terug te vinden in Scrugli en Manca-Mura (1996).
Vooral de driehoek Laconi-Aritzo-Meana-Sardo, bij uitbreiding ook wel bekend als de

Sarcidano-streek, heeft meer dan genoeg te bieden om een weekje zoet te zijn Het is een

gebied van ongeveer 27 000 hectare, waar zo\ilat alle bermen, grazige heuveltjes, open bos-

sen en hooglanden vol orchideeën staan Scrugli et al vonden in 1988 maar liefst 43 soorten,
waardoor het gebied goed is voor zo'n85%o van de volledige soortenrijkdom van het eiland.
Het Gennargentu-massief is de plek bij uitstek om Dactylorhizø insularis (SoNtrv{IER)

LRwpw¡sn te vinden Hoewel de soort over heel Sardinië verspreid is, zijn de populaties
hier het mooist, Typische Orchis-soorten in het gebied zijn Orchis ichrutsae (Connns)
DEVILLERS-TERScHUEREN & DEVILLERS en Orchis provincialis BALBIS. In de natte
weilanden rond Lago alto della Flumendosa staan begin mei duizenden Orchis laxiflora
LAMARcK in volle bloei, in gezelschap van Platanthera algeriensis RIct-r¿.ru In het geslacht
Ophtys vallen vooral de leden van de sectie Pseudophrys op door hun grote populaties
Ophrys funerea (al dan niet gemengd met Ophrys zonata en Ophrys /epida MorucnoN &
Morucnolt) en Ophrys ortuabis GRASSo & Mauc¡: zie daarvoor hoofdstuk 9) vormt soms

enorm€ zwermen Maar ook Ophrys incubacea, Ophrys ciliata, Ophrys neglecta en Ophrys
bombyliJlora gedijen hier erg goed De veelheid aan Ophtys- en Orchis-soorten zorgt
uiteraard ook voor een aantal typische hybriden, waarvan er enkelen alleen maar in deze

streek zijn aan te treffen Twee mooie voorbeelden die we aangetroffen hebben, ziln Ophrys
x laconensis ScRucLr & GRASSo, de hybride tussen Ophrys morisií en Ophrys neglecta en

Ophrys x sommieri Cevrus, de kruising tussen Ophrys bontbyliflora en Ophrys neglecta.
Een leuke vondst was een mooie populatie van Ophrys garganica NELSoN in de buurt van
Meana Sardo Deze soort lijkt sterk op O. incubaceã rnaar onderscheidt zich door de

duidelijk sterk verbrede petalen. Het l¡kt wel ofde soort soms gigantische ezelsoren draagt
We hebben O. garganica slechts enkele malen aangetroffen met als hoogtepunt een

populatie van meer dan 100 exemplaren

Dactylorhiza itnularß
Sommier beschrijft in 1896 in het artikel van Martelli een soort die op het eerste zicht nauw
verwant lijkt aan Orchis provincialis.Het is ook een soort met gele bloemen en een kleine
rode tekening. Later wordt ze op basis van bladkenmerken overgeplaatst naar DacQlorhiza.
Lange tijd zal ze beschouwd worden als synoniem of misschien beter ondersoort van de

beter bekende D. sambucina (L) Soo Pas in 2001 wordt door Bullini et al op basis van
moleculair onderzoek een tipje van de sluier opgelicht D. insularis zou van hybridogene
oorsprong zijn met als ouderpaar enerzijds D. sambucína en anderzijds D. rontana
(Sma,srnur) Soó
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Het is één van de weinige sooften uit dit genus met gele bloemen De soort heeft
betrekkelijk lange, ongevlekte bladeren en gele bloemen met een horizontale of licht
opwaarts gerichte spoor Aan de lipbasis bevinden zichvaakenkele kleine rode stipjes.
D. insularis houdt van lichte bossen en zonnige hellingen en is ook vaak aan te treffen in
wegbermen In lager gelegen gebieden is de soort zelden aanwezig. Ze lijkt een voorkeur te
hebben voor middengebergtes Pas in de tweede helft van mei komt ze in bloei,

Orchís icluutsae
Het is een veftegenwoordiger uit het Orchis mascula-complex en komt enkel voor op
Sardinië (hoewel op Corsica een soortgelijke vorm aangetroffen is [Essink, 2001 en 2004]).
Bovendien bestaat de verspreiding op Sardinië uit twee, geografisch sterk omlijnde
gebieden: de Iglesiente in het zuidwesten en het Gennargentu-gebergte tussen Laconi en
Aritzo Dat het hier niet om Orchís mascula L s l. gaat, maar dat deze vorm een apafte
status verdient, is zonneklaar. Argumenten hiervoor ziln de typische, nogal zoete geur, de
weinig bolle lip (de zijflappen van de lip z¡n slechts een beetje teruggeslagen), de
gedrongen, eerder eivormige bloeiwijze en vooral de kleinere afmetingen en de opvallend
zeer lichte kleur van het centrale gedeelte van de lip Verschillende auteurs beschouwen de
soort als een ondersoort vanOrchis ntascula (Orchis masct¿la subsp ichnusae Connr¡,s, zie
onder andere Kreutz 2004) hoewel, gebaseerd op de duidelilke verschillen, een eigen
soortstatus waarschijnlijk toch beter op zijn plaats is
De soott heeft een relatief grote tolerantie wat zijn milieu-parameters betreft en werd door
ons zowel op wegbermen in volle zonlicht (vooral de streek rond Buggeru) als (licht)
beschaduwd in het bos (tussen Aritzo en Laconi) gevonden Vaak kan ze voorkornen in zeer
grote populaties Hybriden met Orchis longicornu en Orchis provincialis (=Orchis x
penziginana nsubsp. sardoø ScnucLI & GRASso ) werden gevonden.

P lalantl rc r a ølg er iens is
In de oudere literatuur over Sardijnse orchideeën wordt steevast Platanthera chlorantha
(CusrER) REIcHENBAcH vermeld. Het is pas in 1990 dat de werkelijke identiteit van deze
enige Platanthera-soort is aanvaard (Scrugli en Cogoni, 1990) P. algeriensis is nauw
verwant aan P. chlorøntha, maar verschilt duidelijk door de tengere, ijle groeiwijze, de
kleine groenere bloemen en de koúere spoor, die gewoonlijk meer naar beneden gericht is
Zelfs een ondersoortniveau doet ons inziens afbreuk aan het unieke karakter van de sooft
(zoals geponeerd in Kreutz, 2004)
De soort wordt zelden opgemerkt door orchideeënliefhebbers, enerzijds omdat ze pas

midden juni in bloei komt en anderzijds vanwege haar groeiplaats in dichtbegroeide
moerassen tussen riet- en biesvegetaties Bovendien is de soort ook niet echt algemeen op
Sardinie. De grootste populaties hebben we (J en L Essink) gevonden in een extreem nat
weiland in de buurt van Lanusei

6.6. West-Sardinië : Olistanese

De provincie Oristano is wat orchideeën betreft, iets minder bedeeld, zowel naar aantallen
als soortendiversiteit. Maar daarom het gebied minder interessant noemen, is een foute
inschatting Het kustgebied, geconcentreerd rond de grote vogelrijke zoutmeren van Stagno
di Cabras en Stagno Sale Porcus, is een typisch laagblijvende macchia waaftussen heel wat
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orchideeën aan te treffen zijn. Kenmerkende soorten zijn onder andere Ophrys iricolor
subsp. eleonorae, Ophtys neglecta, Ophrys bonrbyliflora en Ophrys cilíata. Bovendien
bestaat er altijd de mogelijkheid om tussen de grote (vaak aangeplante) pijnboombossen
Gennaria diphylla aan te treffen. Zoals hierboven venneld, is de soort niet zeldzaam in de

noordelijke kustbossen maar ook in de Oristanese hebben we ze (een beetje tot onze
verrassing) op verschillende pl ekken aangetroffen
Een eigenaardigheidje in het gebied is het natuurreservaat Turr'e Seu, een oud durnen-
cornplex met een dito begroeiing, Het reservaat is één van de weinige plekken op Sardinië
waar de wilde dwergpalm (Chanaerops humilís) nog voorkomt. Op bepaalde plekken in het
reservaat werden mooie populaties van Ophrys sicula aangetroffen waarbij enkele
exemplaren kenmerken vertoonden van Ophtys phryganae DBvII-1,¡,ns-TeRScFIUEREN &
DBvu,Bns. In hoofdstuk 9 wordt de Ophrys lutea-groep wat meer onder de loep genomen.
Het achterland van de Oristanese, en dan vooral het gebied rond de hoogvlakte van
S'Arenarzu (omgeving stad Paulilatino), is bijzonder rijk aan orchideeën De hele hoog-
vlakte is bezaaid met uitgestrekte (natte) weilanden vol Affodil (Asphodelus aestivus)
Ophrys neglectø, Ophrys fusca s.l. (mogelijk Ophrys funerea maar zie daarvoor de bespre-
king van de (sub)fusca-groep in hoofdstuk 9), Orchís lactea, Orchis longicornu en Orchis
papilionacea s I zij n de meest voorkomende sootten hoewel ook Serapias lingm en Ophrys
morisii veelvuldig aangetroffen kunnen worden lVaarschijnlijk bieden deze weilanden meer
dan tot nu toe gevonden is en loont het de moeite om hier eens wat langer te blijven.

Ophrys íricolnr subsp eleonorae
Al heel lang wisten wetenschappers van het bestaan af van een grootbloemige soort uit de

Ophtys fusca s I -groep op Sardinië In eerste instantie werd gedacht aan Ophrys iricolor
DssroNtatNrs maar omdat die soort geograhsch beperkt zouzljn tot het oostelijk deel van
de Mrddellandse 'Lee, werd een nreuwe soort rn het leven geroepen: Ophtys eleonorae
Dnvnl¡ns-T¡,RScHUEREN & DEVILLERS (in Delforge et al,, l99l) voor de populaties op
Sardinië en Corsica. Morfologisch is er weinig verschil te merken tussen beide 'soorten',
hoewel de beschrijvers vanO. eleonorúe geen moeite sparen om deze laatste als zelfstandige
sooft te verantwoorden. De onderzijde van de bloemen van de O. iricolor-groep is
roodachtig aangelopen Blj O. eleonorae zou deze rode onderzrjde bovendien steeds door
een geel boordje zijn afgelijnd, een kenmerk dat ontbreekt bij de andere leden van de groep

Andere discriminerende kenmerken zouden een wat andere kleurring ziln van de bovenlip
(minder roodachtig, meer blauw-grijs), een groter aantal bloemen en een wat slankere en

langere habitus Al deze kenmerken zijn echter redelijk subjectief interpreteerbaar, wat de

zaakniet echt makkelijker maakt. Overigens hebben we op Sardinië ook planten gevonden

met een volkomen groene onderzijde.
Waarschijnhjk zullen we moeten wachten op een gedetailleerd moleculair-genetisch
onderzoek van deze groep om de juiste identiteit en status van O. eleonorae te wetente
komen Door verscheidene auteurs wordt het soortniveau gecontesteerd (Paulus en Gack,
1995; Del Prete en Mazolla, 1995; Mathé et al., 1997 Scrugli en Cogoni, 1998) Daarom is
het voorstel van Kreutz (2004) om de soort voorlopig O. iricolor subsp. eleonorae te

noemen, een aanvaardbaar compromis (hoewel dit wordt tegengesproken door Devillers en

Devillers-Terschueren 2000) lVelke status de soort ook kr¡gt, feit is wel dat ze makkelijk
herkenbaar is, zich laat onderscheiden van de kleinbloemige leden van de Ophrysfusca sl -
groep v,/aarmee wel hybriden worden gevormd zodat andere grootbloemige fusca-iricolor-
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vormen hoogst waarsch¡nlijk deze hybriden zijn. De populatiegrootte van de soort is zeer
variabel, gaande van solitaire exemplaren tot rnooie groopen bij elkaar (>100 exemplaren).

6.7. Zuidwest-Sardinië: Iglcsiente

De Iglesiente is de mijnstreek brj uitstek van Sardinië Al sinds de antieke tijd (getuige
daarvan zijn nog de tempelruïnes van Tempio di Antas), wordt er in het noordelijke deel van
de streek aan mijnbouw gedaan. De verschillende fasen van de geologische geschiedenis
zorgdon er voor dat de ondergrond bijzonder rijk is aan lood-, zilver-, zink- en
barietertslagen. De Romeinen haalden er het lood en het zilver weg en de negentiende eeuw
werd gedomineerd door de vele zinkmijnen. Vandaag de dag zijn er nog maar weinig mijnen
in gebruiþ maar de overblijfselen van wat eertijds grote mijnsteden zijn geweest, zoals
Buggeru en vooral Ingurtosu, wijzen op een groots verleden Tussen de indrukwekkende,
soms wel spookachtige ruïnes grazen nu de geiten. lVie de moeite neemt om de weg door
Ingurtosu tot het einde af te rijden, komt in het oude duinencomplex van Piscinas, een
schitterend landschap datzijn gelijke niet heeft op Sardinië
Het Iglesiente-gebied is echter meer dan de oude mijnen en de duinen. In de buurt van
Domusnovas ligt een enorm lange grot, de Grotta di San Giovanni. Vroeger kon je met de
wagen door de grot rijden maar het verkeer betekende een bedreiging voor de zeldzame
grotsalarnanders en de vele stalactieten en stalagmieten. Alleen te voet kom je nu nog door
de 850 meter lange grot maar het schouwspel is de korle tocht meer dan waard
Aan de andere kant start een verharde weg die je het Oridda-binnenland in leidt Het eerste
deel wordt gedomineerd door eikenbossen, lraar die maken snel plaats voor een typische
macchia, gedomineerd door Aardbeziebomen, Cistusroosjes en Pistachestruiken Het gebied
is ook heel rijk aan orchideeën. Niet minder dan 34 soorten worden hier aangetroffen. Naast
klassiekers als Orchis províncíalis (waarvan we een zogenaamd pelorisch exemplaar
vonden), Serapias língta en Ophrys incubacea, staat deze streek bekend om zijn mooie
populaties Ophrys nonnaníi lVooo, Ophrys chesterntanii (WooD) G>LZ & RBINsan¡ en
Ophrys conradiae Mpl-rt & D¡scuÂrnEs Ook leden van het geslacht Epipactis gedijen hier
merkelijk beter dan elders op Sardinië

Çiltrys chesternmnü
Eén van de specialiteiten van het gebied is de grootbloemige Ophrys chesternnnii, een
prachtige Ophrys-soort rnet grote, zwartpurperen bloemen Pas in 1982 'werd ze beschreven
door J,J, lVood, oorspronkelijk wel als een ondersoort van Ophrys holoserica. De bultjes op
de lip ontbreken dikwijls of zijn maar zwak ontwikkeld, De sepalen variëren van zuiver wit
tot intens roze en hebben een duidetijke groene nerf. De tekening op de lip is klein en
bestaat uit een korte H die het basaalveld volledig omvat.
Het is een endemische soort voor Sardinië en geldt als één van de meest begeerde soorten op
de waarnemingslijsdes van de orchideeënliefhebbers die eind april Sardinië aandoen. De
soort begint pas na 2l april volop te bloeien. De meeste kans om ze aanfe treffen, heb je
langs de randen van de macchia, waar het zonlicht een beetje tot aan de planten kan
doordringen. Ontsluitingen langs wegen vormen het ideale biotoop De afìplitsing van O.
holoseríca is uitvoerig gedocumenteerd door Gölz en Reinhard (1990) en omvat naast
morfologische kenmerken ook fenologische en ecologische verschillen. Toen na de studie
van Paulus en Gack (1995) ook nog gebleken is dat de soort een eigen bestuiver heeft (de
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koekoekshommel Psithyrus vestalis), is de soodrang (voorlopig) een logische en
aanvaardbare keuze.
Het Sardijnse areaal van O. chestermanii is redelijk disjunct te noemen en bestaat uit twee
gebieden. Het overgrote deel van de populaties is te vinden in de Iglesiente, meer bepaald in
het gebied iets ten noorden van Domusnovas De populaties zijn nooit groot te noemen. We
hebben nooit meer dan 40 exemplaren bij elkaar gevonden. Ook Scrugli et al (1985) en
Baumann et al. (1995) duiden de soort als zeldzaam aan en de laatste auteurs nemen de soort
zelfs op in het Red Data Book van het IUCN Een tweede populatie is gesitueerd in de
Ogliastra tussen Tertenia en Baunei Baumann et al (1995) gaan uitgebreid in op de status,
ecologische voorkeuren, verspreiding en belang van deze soort

Ophrys ilormsnü
Nauw verwant aan O. chestermanii is de veel lichter gekleurde en nog grotere Ophtys
normanii Het hlkt wel een enorme Ophrys neglecta met bloemen waarvan de liplengte
makkelijk de 20 millimeter overschrijdt. Zijn groolte dankt de plant waarschijnlijk aan het
feit dat het hier mogelijk om een hybride zou gaan tussen enerzijds O. chestermanii en

anderzijds O. neglecta. Paulus en Gack (1995) twijfelen echter aan deze status omdat de
soofi erg wrjdverbreid is, de planten vroeger bloeien dan O. chestermanii, de bloemen
weinig intermediaire kenmerken vertonen tussen beide ouders en bovendien wel erg veel
groter zijn (hoewel het heterosis-principe stelt dat hybriden meestal forser zijn dan de
ouderplanten), Bovendien zijn de planten zeker niet polyploïd te noemen (wat gezien de
grootte van de bloemen best mogelijk zou kunnen zijn), want ze bezitfen het normale
chromosomenaantal voor een Ophtys (2n=36). Dat er een band moet bestaan tussen O.
normanii en O. chestermanii wordt duidel¡k gemaakt aan de hand van de bestuiver In beide
gevallen bhJkt het te gaan om de al eerder vermelde Koekoekshommel. Maar verschillen in
de vorm van de pollinien wijzen op een (beperkte) genetische isolatie tussen beide soorten.
De eindconclusie van Paulus en Gack ( 1995) is dat O. normanii een soort in wording is die
waarschijnlijk ooit ontstond uit een hybridogene populatie van chestermanií met neglecta
(tenthredinifera)
De grens tussen O. chesterntanii en O. normanli is soms moeihjk te trekken, zeker bij die
planten die morfologisch dicht bij chesternnnií staan, gekenmerkt door de wat ruigere
beharing en de kleine H-vormige tekening. Een typisch verschil is wel de kleur van het
basaalveld dat bij chestermanii duidelljk donkerbruin kleurt terwijl dit blj normanii veel
donkerder tot bijna zwart gekleurd is. Bovendien zijn de bloemen bij nornanii steeds veel
groter met vooral een andere lengte/breedte verhouding. Het onderscheid tussen O. normanii
en O. neglecta (toen nog vermeld als O. tenthredinífera) wordt uitgebreid belicht door
Paulus en Gack (1995),
De soort komt vrij veel voor in de streek rond Domusnovas en Buggeru. Ze is makkelijk aan
te treffen in de halfschaduw langs de wegen, waar ze typisch halverwege op het talud groeit

Ophrys conradiae
Pas midden mei en meestal pas begin juni verschijnen de eerste bloemen van Ophrys
conradiae, een soort uit het Ophrys scolopax-complex Het is een typische cyrno-sardijnse
soort, die daarbuiten nog niet aangetroffen is, De kleinste vormen worden door Baumann et
al. (1995) als aparte ondersoorl (O. scolopax slbsp. sardoa B¡,ul¡¡¡rx nr nr) beschouwd,
maar blijken bij nader toezien toch te behoren tot O. conrødiae. Deze kleinere vormen zijn
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reeds lang bekend Al in 1984 hebben Scrugli en Grasso enkele planten gevonden in
Centraal-Sardinië die ze als Ophrys scolopax subsp apiforn ¡s (DESFoNTAINES) MAIRE &
WBr,Lsn hebben geïdentificeerd Dit laatste taxon is echter nog niet op Sardinië
aangetroffen en het is zelfs mogelijk dat de auteurs hun vondsten verward hebben met
Ophrys picla Lwr, een soort die wel op Sardinië zou voorkomen (Scrugli et al , 2003;
Delforge, 2005)
Omdat de meeste planten diep onder de struiken ontkiemen en dan veruolgens dwars door
het struikgewas naar het licht groeien, staan ze vaak op moeilijk bereikbare plaatsen.
Uiteraard is dit een beschermingsmaatregel van de soort tegen herbivorenvraat. O.

conradiae is een slanke soort die, afhankelijk van het struikgewas waar ze door moet, tot
wel 80 cm hoog kan worden In de schaduw van bomen worden ze vaak nog hoger. De sooft
bloeit met kleine, scolopax-achtige bloemen met een overwegend groen bloemdek. Er
worden vaak grote populaties aangetroffen maar omdat de meeste orchideeënliefhebbers het
eiland dan al verlaten hebben, wordt ze maar zelden op de waarnemingslijstjes aangetroffen
De meeste planten hebben we (J. en L. Essink) waargenomen in de omgeving van
Domusnovas, maar ook in het gebied van de kalkoven boven Su Gologone is O. conradiae
in bloei gevonden, zij het hier wel met gekleurde in plaats van groene perianth. Als O. picta
overtuigen deze planten echter niet en ondanks de beweringen van Scrugli et al. (2003) is de

vraag zelfs of die soort hier ùberhaupt wel voorkomt. Mogelijk is een introgressie van O.

ntorisii of O. annae in O. conradiae de oorzaak van de kleuring van de perianth.

Epípactis
Men zou tussen alle Ophrys- en Orchis-rilkdom snel vergeten dat de zuidelijke eilanden ook
nog andere orchideeëngenera rijk zijn Zo zijn er onder andere 6 Epipactis-soorlen en één

hybride bekend van het eiland. Epipactis trentolsii Pr', Epipactis microphylla (EHRHARDT)

SlvARrz en Epipactis helleboríne (L.) CRANTZ zijn de meest verbreide soorten en worden
over het hele eiland aangetroffen lV¡ (J en L, Essink) vonden ze vooral in de omgeving
van Domusnovas, waar ze eind mei in knop/begin bloei stonden. E. helleborine en E.
tremolsii scheppen nog al eens wat verwarring Zekomen in gelijkaardige biotopen voor,
maar bij tremolsii zijn de bladeren zeer dicht bij elkaar geplaatst onder aan de stengel,
terwijl ze bij helleborine verspreid staan over de gehele lengte van de stengel Bovendien is
trentolsíi ook erg dichtbloemig De andere Epipactis-soorlen, waaronder E. exilis DELFoRGE

(ook bekend als E. gracilis Beur¡¡¡nt & Bauue,uN), bloeien op Sardinië zeer laat (uli)
waardoor ze door ons niet gevonden zrjn. Afen toe hebben we wel plantjes aangetroffen die
alle kenmerken van deze laatste soort veftoonden maar enkel op vegetatieve kenmerken was
het haast onmogelijk om dit met zekerheid op te geven.

7. DB S.tn¡r¡NsE oRcHTDEEËN: BrocnocRArlscH BEKEKEN

Vanuit biogeografisch standpunt kan Sardinië moeilijk als een erg geïsoleerd eiland
beschouwd worden Corsica, de dichtstbijzijnde strook land, ligt amper 72 km verder, maar
ook het Europese vasteland (Italië: 190 km) en Afrika (Tunesië: 175 km) zijn niet eens zo
ver verwijderd. Ook Sicilië (300 km) en de Spaanse Balearen (350 km) liggen
biogeografisch gezien maar een boogscheut ver Deze relatieve nabijheid van andere
grote(re) landmassa's heeft uiteraard zijn gevolgen voor de soortensamenstelling op het
eiland en de al dan niet aanwezige gemeenschappelijke flora's,
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Naast de afstand tot andere terrestrische gebieden, speelt ook de grootte van een eiland een
belangrijke rol in het bepalen van de soortenrijkdom. De alom bekende Eiland-
Biogeografie-Theorie van MacArthur en Wilson (1967) stelt dat de hoeveelheid soorten op
een eiland recht
evenredig is met de
grootte van het eiland
Grote eilanden heb-
ben door de band
meer soorten dan
kleine eilanden Bo-
vendien zullen eilan-
den en gebieden die
dicht bry elkaar liggen,
normaal gezien ook
meer soorten delen,
dan eilanden/gebieden
die veel verder van
elkaar ver-wijderd
zijn, waarbij ook hier
de grootte van de

Sardijns-
Endemisch

9o/"

Cosmopoliet
260/o Cyrno-

Sardisch
1 4o/o

Italiaans
5lo

Mediterraan
18%

Centraal-
Meditenaan

West-
Mediterraan

23%

eilanden het systeem
mee controleert. Figuur 2 Herkomst van de Sardijnse orchideeën

De Sardijnse orchi-
deeënflora wijkt wat dat betreft niet echt af van de theorie. Al naargelang de auteur die
gevolgd wordt, komen er op Sardinie ongeveor 65 taxa voor (Scrugli en Cogoni, 1998
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eigen v,/aarnemingen) Daarvan kunnen er 5 als zuiver endemisch gerekend worden: Ophrys
lepida*, Ophrys ortuabis*, Ophrys panattensis, Ophrys chesterntanii en Ophrys norntanii
Acht soorten worden enkel aangetroffen op Corsica en Sardinië: O. holoserica subsp. annae,
Ophrys zonata*, Ophrys ftrnerea*, Ophrys sphegodes subsp. praecox, Ophrys conradiae,
Ophrys morisíi, Orchis corsica VIvn¡u en Orchís ichnusae. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat de juiste taxonomische status van de soorten uit de (srrö)4lsc(l-groep (aangeduid

met een *) verre van vaststaat (enkele morfologische en systematische kanttekeningen rond
de (sub)fusca-groep worden in hoofdstuk 9 in detail besproken) In figuur 2 wordt de

herkomst van de Sardijnse orchideeën afgebeeld Hieruit blijkt duidel¡k dat de

orchideeënflora van Sardinië toch redelijk typisch mag genoemd worden Ongeveer 50oZ

van de soorten wordt enkel in het West-mediterrane gebied aangetroffen waarvan er 23 %o

enkel beperkt blijven tot de cyrno-sardijnse regio.
Wanneer we een vergelijkende analyse (Figuur 3 en Tabel 2) doen van de soorten die
aangetroffen worden op de verschillende eilanden van de Middellandse zee (Sardinië,
Corsica, Balearen, Malta, Egeïsche eilanden, Kreta en Cyprus) zien we duidelijk dat de

orchideeën-flora van Sardinië grote overeenkomsten vertoont met de naburige andere
eilanden in het westelijk deel van de Middellandse zee, namelijk Corsica en Sicilië en in
mindere mate met de Balearen en Malta, dit in tegenstelling tot de eilanden in het oostelijk
deel (Kreta, Cyprus en de Egeïsche eilanden) Corsica veftoont de grootste overeenkomsten
wat logisch lijkt aangezien het eiland slechts 12 kilometer verwijderd is van Sardinië. Ook
op Sicilië worden veel sooften aangetroffen die gedeeld worden met Sardinië Wanneer we
gaan kijken naar de gelijkenissen tussen Sardinië enerzijds en de eilanden in het oostelijk
deel van de Middeltandse Zee anderzijds, blijkt dat de weinige overeenkomsten die
gevonden worden, enkel betrekking hebben op zeeÍ algemene soorten die in het hele gebied
aangetroffen worden zoals Barlia robertíanø, Ophrys bombyliflora, O. apífera HupsoN,
S erapias lín gua en Aceras ønthropophonon.

Tabel 2 Similariteitsgegevens van de eilanden in de Middellandse Zee Hoe hoger het getal, hoe
groter de gelijkenis Zo is de gelijkenis tussen Sardinië en Corsica 77,5%, die met Cyprus slechts
?o 10/"

[De analyse die rverd uitgevoerd is gebaseerd op aanwezigheid/afrvezigheidgegevens op basis van
Delforge (2005) Het gaat hier orn een zogenaamde clusteranalyse (groeperinganalyse) r.vaarbij de

Sørensen Index gebruikt t,ordt als gelijkenisindex en als groepetingmethode een ÌVeighted Pair Group
Method using Arithmetic Averaging Dit is een klassieke manier om soofien of monsters bi1 elkaar te
voegen op basis van hun gelijkenis Details in verband met de gebruikte methode kunnen verkregen
worden bij de eerste auteur ]
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8. Ds S¿.n¡r¡NSE oRcrilDEEËN: FENoLoGrscH BEXGI

Een antwoord formuleren op de vraag wanneer je Sardinië moet bezoeken om als

orchideeënliefhebber het best aan je trekken te komen, is niet op een, twee, drie te
beantwoorden. Zoals wel vaker voorkomt in het Mediterrane gebied, is de stelregel dat er

vanafmaart totjuni altijd wel iets te beleven valt op orchideeëngebied. Op basis van onze

waarnemingen en de resultaten in scrugli en cognoni (1998) kunnen we volgende
fenologische grafiek
opstellen (Figuur 4)
Hoewel onze resultaten
iets afwijken van Scrugli
en Cognoni (1998)
(vooral wat betreft het

aantal soorten; maâr

hierbij moet wel opge-

merkt worden dat deze

auteurs zich baseren op

literatuurgegevens en

meer dan 10 jaar waar-

nemingen) blijkt toch dat

de maanden april en mei
het hoogseizoen vormen
om orchideeën op Sar-

dinië te zoeken Voor
wie regelmatig vertoeft
in het Middellandse Zee-
gebied, is dit uiteraard

een volkomen te verwachten resultaat omdat dit immers de twee topmaanden zijn voor de

meeste mediterrane locaties. Een kort bezoek van een drietal weken tussen 4 en 2l april

anderzijds

JFI\¡ AN¡J JAS OND

Figuur 4. Fenologisch diagram van de Sardijnse orchideeën Per

maand wordt het aantal soorten uitgezet (zwaft: onze eigen

waarnemingen; grijs: volgens Scrugli & Cognoni [1998]).
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Wanneer we voor tot juni een verdeling per genus uitzetten, is het
duidelrjk dat liefheb Orchis het best hun koffers pákken in maart en april
terwijl we wie meer - eî Epipactis-soorten houdt, kunnen aanraden om te
wachten tot eind mei. Serøpias-soorten zitten wat op de wip. Bijna alle soorten komen
midden april in bloei en blijven dat tot midden juni. Figuur 5 geeft voor de voomaamste
genera op Sardinië aan hoeveel soorten wij in onze gegevens per maand bloeiend aantroffen.
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Maart April Mci Juni
Figuur 5: Bloeitijd van de voomaamste genera per maand.

9. Dn S¡n¡r¡r¡sp oRCHIDEEÉN: MoRF.oLocIScH EN sysrEMATIScH BEKEKEN

9,L Ps eudophryrs- gr.o ep

zonder echt rekening te houden met reële, biologische verschillen.vooral in de
anie ontstaan om
In Kreutz (2004)
en alle afgeleide
paragrafen wordt
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dit voorlopig bewusTníet gedaan om alle verwarringen met en in de (oudere) literatuur te

vermijden. Het is dan ook geenszins de bedoeling om het voorgestelde systeem in Kreutz

(2004) te verwerpen of te aanvaarden.

9.2.L IJet Ophrys húea-cornplex

Wie Sardinië doorkruist, kan zeker niet voorbij gaan aarr de grote populaties van een kleine

Ophrys met gele bloemen. Op het eerste zicht lijkt alles gewoon Ophrys lutea s.l.

C,qv¿,NI¿¡s te zijn, maar een aandachtige observator merkt algauw (soms slechts subtiele)

verschillen. Hoe meer populaties we ontdekten, hoe moeilijker het voor ons werd om een

beslissing te nemen over welke soort het ging. Bovendien vermeldt Delforge (2005) in zun

allerlaatste editie dat op Sardinië de drie vormen (lutea, phryganae en sicula) samen

voorkomen. Gölz en Reinhard (1990) geven aan dat er op Sardinië twee sooften (O' sicula

en O. Iutea) voorkomen naast grote zwermen van intermediaire vormen. En dan is er ook

nog de publicatie van Foelsche en Foelsche (2002), waarin een nieuwe soor|, ophrys

corsica SOLEIROL ex FOeLsCUB & FO¡lscUr, wordt beschreven van Corsica De bomen

lijken eens te meer groter te zijn dan het bos,

Na een grondige analyse van onze waarnemingen, ons fotomateriaal en geraadpleegde

literatuur, is het voor ons duidelijk dat we Ophrys lutea s s zoals gedocumenteerd in

Delforge (2005) niet gevonden hebben. Verschillende auteurs (onder andere Foelsche en

Foelsche, 2002; Paulus en Gack, 1995; Quentin, 1995) hebben reeds in het verleden

verschillende malen gemeld dat O. lutea beperkt bl¡ft tot het Franse vasteland en niet op de

eilanden voorkomt, althans toch niet op Sardinië (voor Corsica zijn de gegevens minder

duidel¡k). Geen enkele populatie heeft planten waarbij de liplengte voldoende groot is met

een duidelijk brede gele rand lve concentreren ons dan ook verder op de bestaande soorten

met kleinere bloemen en een smallere gele liprand (O. sicula-phryganae-corsica)

Melki (2000) vermeldt voor Sardinië enkel het voorkomen Yan O. phrygar¿¿¿ DBvILLERS-

TERSçHUEREN & D¡,vnrnRs en maakt verder geen melding van O. sicula Beide soorten

onderscheiden zich van elkaar door de knievormig gebogen lip die b¡ o. phryganae

duideliik afhangend en gebogen is en bij o. sicula eerder vlak is en dus geen buiging

vertoont. De waarnemingvanO. phtygønae op Sardinië is echter gebaseerd op een onjuiste

van Sardinië gemeld hoewel de soort dezelfde bestuivers heeft als O. sicula (namelijk

Andrena hesperia) ook bu o. corsíca geldt dat de lip sterk knievormig gebogen is wat

meteen ook het enige, duidelijke onderscheid is tussen beide soorten In onze waarnemingen

duiken regelmatig planten op die een knievormig gebogen lip vertonen en dus zeker niet tot

O. sicula kunnen gerekend worden. Vooral in de streek rond Oristano zijn vaak grote

populaties te vinden vandeze 'planten met gebogen lip'. Een logisch voorstel zou dan ook

kunnen zijn om op Sardinië de planten met een vlakke lip als O, sicula te identificeren en de

planten met een knievormig gebogen lip als O. corsíca te duiden

Maar een beetje kritische lezer heeft natuurlijk al lang door daI de Ophrys lutea s.l. gtoep

door de verschillende auteurs op de eilanden tot een haast onontwarbaar kluwen is
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verworden en misschien is de aanduiding van lvalter Van den Bussche als zou alles op
sardinië behoren tof o. sicula niet eens zo'n slechte keuze, waar wij hier ook voor willen
pleiten of o. sicula nu een ondersoort is van o. httea. s.s, zoals door Kreutz (2004) wordt
voorgesteld, laten we voorlopig in het midden Wie daarvan voorstander is moet vanaf nu
voor deze soort de naam ophrys ltttea subsp minor (Tootxo) DANEScH & D¡.Nsscu
gebruiken. \'Vie verkiest om de soott als onafhankelijke entiteit te behouden, gebruikt beter
Ophrys sic¡rl¿ TtNBo. lVhat's in a name .

9.2.2. De Ophrys subfusca-groep

Het is wel duidelijk dat er naast de vormen met de brede gele rand, ook vaak een tweede
vorm opduikt waarbij de bruine beharing bijna tot tegen de rand aanwezig is, Dat deze
populaties niet behoren tot O. lutea s.s. is wel duidel¡k. Maar welke soortnaam rnoet er dan
wel gebruikt worden? Vooral in Centraal-Sardinië komen dergelijke populaties veel voor.
\,Vi er op naslaat komt al snel tot de O. rzarneling
'so aan O. fusca (geen gele rand maar beharing)
en d met beperkte bruine beharing). De heidt zich

enkele exemplaren met meer dan 8 bloemen waargenomen. voor de verschijning van de
publicatie in 2005, werden de planten echter als o. numida DEVLLERS-TERScuuEREN &
DEVILLERS beschouwd, een sooft die in Tunesië beschreven werd maar ook op Sicilië
voorkomt. Het is ons echter nog steeds niet geheel duidelijk waarom de Sardijnse planten
ook niet als dusdanig kunnen geTdentificeerd worden. Het enige verschil, naast de
afmetingen die br1 o. mmida wat kleiner zr1n, l¡kt de vorm van de lip o. numída zou
minder uitgesproken inkepingen (=sinussen) hebben tussen de middenlob en de zijlobben
waarbij de bruine beharing de sinussen niet geheel omvat. Het lijkt allemaal heel eenvoudig
tot het beeldmateriaal van Sardinië bekeken wordt en de bovenstaande beschrijvinguun O.
numida er perfect opulaties
gewoon O. numida . We zijn
van oordeel dat ee gevolgd
moet worden, gezie oorten.
De bovenstaande problematiek geeft duidel¡k de veldeeldheid aan tussen de verschillencle
'orchideeënkenners' en het lijkt ons niet oninteressant om de hele o. lutea en o. subfusca
groepen aan een grondig morfologisch en genetisch onderzoek te onderwerpen en daarbij
vooral te vermijden om nu ondoordachte uitspraken te doen.

9.2.3. Het Ophrys fuscct (funereø)-complex

De vroege vormen van dit complex, zoals o. lupercalis DEVILLERS-TERScHUEREN &
DsvLL¡ns en O. fusca LIrrc s s zelf, zijn zeer waarschijnlijk door ons níet aangetroffen Ze
worden in de navolgende tekst dan ook buiten beschouwing gelaten en we concentreren ons
op het o. fttsca-rtmerea complex. volgens Delforge (2005) zouden op Sardinië 3 soorten
voorkomen uit het ophrys-ftmerea complex: ophrys rtmerea vrvu.lu, ophrys zonata
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Dsvn-r-Ens-T¡,RScHUEREN & Dnvnlnns en Ophtys ortuabis GRASSo & MnNce Hij geeft

aan dat O. ortuabis en O. funerea zeer zeldzaam zijn maar dat de populaties van O. zonata

daarentegen veel abundanter voorkomen, Inderdaad zijn in de buurt van Meana Sardo,

Laconi en Aritzo vaak enorme zwermen van deze fusca-vormen aan te treffen Vraag is nu

of ze beholen tot O, zonata of O. funerea (hierb¡ laten we O. ortuabis even buiten
beschouwing)
O. zonata, pas in 1994 uit de buurt van Sassari beschreven, is groter dan O. funerea, maar

helaas is de afgrenzing bijna niet te maken en is de overlap wel erg groot. De vorm van de

lip en de tekening zijn eigenlijk identiek te noemen en de verschillen waarop de auteurs zich
baseren, zijn voor veel interpretatie vatbaar. Zo is er bijvoorbeeld de diepte van de

middenlijn die bq O. zonata dieper zou zijn dan bij O. fttnerea, maar wie aandachtig de

foto's bekijkt, zal weinig verschil merken
Volgens Foelsche et al. (2000) moeten beide vormen als aparte sooften beschouwd worden
Ze becommentariëren uitvoerig de correcte identiteit van de Corsicaanse O. funerea
populaties en van O. funereø in het algemeen, Volgens hen komt O. iunerea op Corsica
algemeen voor en is O. zonata daarentegen zeer algemeen op Sardinië Anderzijds zijn beide

soorten op het respectievelijke andere eiland zeer zeldzaam.
Het verschil tussen O. zonata en O. funerea is volgens ons op het terrein niet te maken, wat
Devillers en Devillers-Terschueren (1994,2000), Foelsche et al. (2002) en Delforge (1999,

2005) ook mogen beweren. Twee sootlen onderscheiden enkel op basis van wat
dimensionale verschillen, lrykt ons niet verdedigbaar. Bovendien zijn, afgaande op de

discriminerende kenmerken, beide zogenaamde 'soorten' vaak in gemengde populaties aan

te treffen en is het bijzonder subjectief om plant A toe te wijzen aan O. zonalø en plant B,
die er gewoon naast staat, te identifìceren als O.funerea. Daarom moeten ø//e populaties die

op Sardinië voorkomen (en waarschijnl¡k ook op Corsica) gerekend worden tol O. funerea,
omdat deze naaln nomonclatorisch gezien de voorrang geniet (Greuter et al 2000) op 0.
zonata IJit de waarnemingen van lValter Van den Bussche bl¡kt dat ook zij enkel maar O.

funerea gevonden hebben en dat er geen sprake is van de andere 'soott'. Ook nu weer zal

voortgezet moleculair onderzoek moeten uitwijzen of de minieme morfologische verschillen
voldoende zwaar doorwegen om twee (of - waarom niet - meerdere) soorten te

rechtvaardigen
O. ortuabis is een andere zaak. Het gaat om een zeer geïsoleerde populatie in de buurt van

Gadoni De soort is beschreven in 2002 door Grasso en Manca nadat er eerder twijfels
geÍezen waren over haar juiste identiteit (Grasso en Manca 1998, Grasso 2000) Het zijn
kleine plantjes die alle kenmerken vertonen van O. funerea, maar daarenboven steeds een

duidelijkegelerandbezitten,ietswatO.funerea(incl O. zonata)nooitvertoont.Hetiseen
vroeg bloeiende soort die je het best gaat zoeken in maart, want na de eerste week van april
is ze verdwenen. We hebben de planten helaas niet gevonden maar uit de waarnemingen van

lValter Van den Bussche blijkt dat h4 in 2004 zo'n 75 planten heeft gevonden op amper 250

m2, Bovendien waren de planten op 8 april reeds einde bloei
Tenslotte moet ook nog vermeld worden dat in de buurt van de Monte Tiscali enkele planten
zijn gevonden die verdacht veel kenmerken vertonen van de Corsicaanse endeem Ophtys
marntorata FoeLscns & FoBt scn¡, een soort uiI óe Ophrys obaesa-groep. Omdat er helaas

maar twee planten \¡/aargenomen zijn, hlkt het ons wat voorbarig om nu al uitspraken
daarover te doen. Maar oogjes openhouden is dus wel de boodschap
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9.3. De Orchis tri.dentalø Scoror-r gtoep

lVie de verspreidingsgegevens in de basisliteratuur (voornamelijk Delforge 2005)
raadpleegt, komt al snel tot het besluit dat er op Sardinie naast Orchis lactea nog twee
soorten uit deze groep aanwezig moeten zijn, Orchis conica \YrtrDnNoW en Orcfris
tridentata ScoPoLI Scrugli en Cogoni (1998) vermelden naast O. lactea enkel O. tridentatø
en ook Reinhard en Gölz (1990) laten O, conica achterwege, waarschijnlijk omdat het
voorkomen vandeze laatste soort op Sardinië berust op foute identificaties.
Orchis lridental¿ is een vrij laatbloeiende soort en komt in onze gegevens dan ook pas
uitgebreid voor vanaf eind april-begin mei, op een trjdstip dat O. lactea al bijna volledig
uitgebloeid is De tneeste vindplaatsen van O. lridenlataliggen in de omgeving van Laconi,
in de provincie Nuoro, geheel in overeenstemming met haar ecologische voorkeur voor open
weilanden en wegbermen tot op een hoogte van 1600m
Orchis lactea is, vooral in het Sarcidano-gebied, een algemene soort Helling na helling staat
vol met dezelfde, kleine roze tot licht groenachtig aangelopen, plantjes Voor wie niet al te
nauw kijkt, is het inderdaad allemaal Orchís lactea Nader onderzoek geeft echter aan dat er
heel wat variatie tussen en binnen de verschillende populaties aanwezig is. Uit de literatuur
blijkt dat deze verschillen reeds eerder werden opgemerkt De belangrijkste bijdrage tot deze
discussie wordt geleverd door Foelsche en Foelsche (2002,2004). ln 2002 brachten zij het
vergeten faxon Orchis corsica terug voor het voetlicht en argumenteerden dat er temidden
van al het lactea-geweld, best wel een tweede taxon aanwezig kon zijn Twee jaar later
bevestigen ze ook de aanwezigheid van O. corsíca op Sardinië. Het is mogelijk dat de
meldingen van O. conica op Sardinië en Corsica terug te brengen zrjn naar kleinbloemige
vormen van Orchis corsica. In ieder geval besluiten Foelsche en Foelsche dat O. conica op
Corsica in ieder geval niet aanwezig is
In vaak geciteerde literatuur wordt O. corsica steevast als een synoniem geduid van O.
lacteø (Kreutz 2004, Detforge 2005) Op basis van de morfologische waarnemingen moet
daar echter toch vanaf gezien worden en kunnen ze best als twee aparte soorten beschouwd
worden. Beide soorten zijn immers eerder relatiefeenvoudig van elkaar te onderscheiden.
Orchis lactea heeft een eivormige bloeiaar met kleine tot middelgrote bloemen De helm is
eivormig en opgericht, waarbij de sepalen kort zijn toegespitst. De lip is hangend en
duidel¡k sterk gewelfd en afgebogen De zijlobben zijn teruggeslagen en de middenlob is
licht tot duidehlk tweelobbig met vaak teruggeslagen randen. De spoor is bovendien naar
voren gebogen
Orchis corsica heeft een eivormige tot vaak cilindrische, dichtbloemige bloeiaar met kleine
tot (middel-)grote bloemen De helm is eivormig en over de lip gebogen waarbij de sepalen
kort tot vrij lang zijn toegespitst, De lip is schuin naar voor gestrekt tot licht hangend, maar
is steeds vlak tot zelfs een beede hol te noemen De randen van de zijlobben zijn vaak
opwaarts gericht en de middenlob is meestal gaafrandig. De spoor ligt tegen het
vruchtbeginsel aan en vormt een stompe hoek met de lip.
Op basis van deze kenmerken was het mogelijk om althans toch enkele populaties toe te
wijzen aan Orchis corsíca De meeste vindplaatsen liggen in de provincie Nuoro, maar ook
in Oristano en Sassari konden populaties aangetroffen worden. Yan Orchis lactea werden
meer populaties ontdekt, verspreid over bijna heel Sardini¿.
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9.4. Ophrys panattensis versus Oplrrys ntorisü

Het is pas zeer recent dat Ophrys panattensis opduikt in de waarnemingslijstjes van de

orchidohelen. Pas in 1992 wordt ze beschreven door Scrugli et al. (van de plaats Panatta bij

Orosei) als een mogelijke hybride tussen O. morisií en een sootl uit de O. scolopax-groep
(waarschijnlijk O. conradiae?). Op basis van de morfologie l¡kt O. panattensis inderdaad

op een overgangsvorm tussen de genoemde mogelijke ouders. Drie jaar later wordt door

Paulus en Gack (1995) bewezen dat het niet gaat om een hybride, maar oln een echte soott,

dit op basis van de karakteristieke geur en de typische bestuivel Terwijl O. ruorisií wordt
bestoven door Anthophora sícheli, is Osnúa rufa subsp. rufa de bestuiver tan O.

panattensis.
Ophrys norisii was al langer bekend, hoewel ook hierbij lang niet duidel¡k was welke

status de soorl mocht hebben. Het zijn Gölz en Reinhard (1980, 1988) die ze uit de

arachnitiþrmis-groep halen en als zelfstandige sooft opnemen. Op basis van biornetrische
gegevens bl¡kt de soort grote overeenkomsten te vertonen met twee leden van de groep rond

O. ørgolica FLuscnv.q.¡lN . O. crabronífer¿ SpeastIeNI & MAURI en O. bíscutella DnNnscg

Ook het onderzoek naar de bestuiver kwam tot dezelfde conclusie (Paulus en Gack, 1995)

Hoe groot de band met O. argolic¿ is en of we O. morisíi moeten beschouwen als een

ondersoorl of niet, zal moleculair onderzoek misschien ooit wel duidel¡k maken. Aangezien
beide soorten een andere bestuiver hebben (Anthophora plagiata bij O' argolica) en er

bovendien een grote geografische scheiding is, lijkt het logischer om beiden naast elkaar te

beschouwen als aparte soorten.
Morfologisch ziln O. panattensis en O. morisii ook makkelijk uit elkaar te houden. De
petalen zijn in dit verband een bijzonder handig discriminerend kenmerk Bij O. ruorisií zijn
ze in de meeste gevallen tweekleurig met een vuilrood tot vuilgroen centraal gedeelte en een

lichtere rand die altrjd gegolfd is. Vaak zijn ze ook zeer stomp, .br ts meestal ook een

kleurcontrast met de sepalen. O. panattensis daarentegen heeft petalen in dezelfde kleur als

de sepalen, meestal uniform van kleur met gladde, hjn gewimperde rand. Een golfpatroon

komt (bijna) nooit voor Misschien dat ook het verspreidingsgebied van beide sootten ons

kan helpen, hoewel dit wel met enige voorzichtigheid moet gehanteerd worden. O.

panattensis wordt enkel aangetroffen in Oost-Sardinië en kan dus beschouwd worden als

een echte endemische soort lVaarnemingen in andere gebieden op Sardinië (zoals het

Gennargentu-gebergte) moeten waarschijnlijk toegeschreven worden aan O. ntorisii, ðie

algemener is en over heel Sardinië en zelfs Corsica te vinden is (een typisch cyrno-sardijnse

soort).

9.5. De Ophrys tetúhredùüferú, gtoep

Jarenlang werd Ophtys tenthrediniferø niet alleen beschouwd als een zeer wijdverspreide

soort maar ook als zeer variabel in morfologie, bloeitijd en standplaatsvoorkeuren

Herhaaldetijk werden nieuwe variëteiten en ondersoorten beschreven zoals brjvoorbeeld O.

tenthredinifera subsp. guimara¿sii TYTEcA. Het was duidel¡k dat deze situatie onhoudbaar

was en vroeg of laat zou leiden tot een opsplitsing van de catch-all soort O. tenthredinifera
s.l In 2003 publiceerden Devillers et al een uitgebreide revisie en (her-)installeren ze een

aantal soorten die geograhsch en morfologisch gekarakteriseerd worden. Op basis van deze

gegevens kunnen nu ook de populaties die op Sardinië voorkomen nauwkeuriger onderzocht
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worden Wie in detail de verschillen tussen de soorten uit dit complex wil bestuderen, wordt
aangeraden deze laatste publicatie zeker te raadplegen
Al snel blijkt dan ook dat op Sardinië niet één maar (zeer waarschijnlijk) twee soorten uit dit
voormalig complex aangetroffen kunnen worden: O. neglecta Peruaronn en O. aprilia
DBvtLLBns & DgvLI-Ens-TERScHUEREN. Bovendien kon vastgesteld worden dat de
nominaatvorm O. tenthredinifel4 s s op Sardinië zeker niet voorkomt
De overgrote meerderheid van de populaties uit dit complex wordt gevormd door o.
neglecta De soort is makkelijk herkenbaar aan het typische bosje vrrj lange, meestal
roodachtig tot geelachtig gekleurde haren boven het aanhangsel. O. aprília bezit ook wel
een bosje haren, maar zelden is dit zo uitgesproken als bij o. neglecta. De lip blijft vaak vrij
klein in vergelijking met de grotere O. aprílía. Devillers et al. (2003) geven een verschil aan
vanT-9,5 mm bij O. neglecta en 11-15 mm bij O. aprília De bloemlip bij O. apritiais
meestal ook veel donkerder gekleurd, waarbij de bruine tinten overheersen en de gele kleur
minder uitgesproken is Bij O, negleclø is er steeds een duidelijk contrast tussen de wat
bruinere centrale delen van de lip en de geel gekleurde randen, In veel gevallen kan zelfs
een lip typisch tweekleurig zijn, waarbij het onderste deel meestal het lichtst gekleurd is.
Naast morfologische verschillen kunnen beide soorten ook door hun bloeitijd gescheiden
worden Ophrys aprilia bloeit al vroe g in het voorjaar (vanaf de derde wee k van maart tot
midden april) telwij I O. neglecta pas in april de eerste bloemen laat zien e n vaak tot ver in
de maand mei bloeiend aangetroffen kan worden
Er is echter twijfel of O. aprilia echt wel op Sardinië voorkomt De soort is beschreven van
Corsica en Devillers et at (2003) geven aan dat 'het mogelijk is dat de soort ook op Sardinie
voorkomt'. Zelesny en lVössner (1998) vermelden een grootbloemige soort uit dit complex
voor Sardinië, maar het is mogelijk dat zij eerder O. normaníi bedoelen. In onze
waarnemingen duiken regelmatig grootbloemige individuen op die mogelijktot o. aprília
behoren Vooral de streek rond Domusnovas blijkt wat dat betreft, bijzonder vruchtbaar te
zijn, Uiteraard is niet uit te sluiten dat er inderdaad introgressie moet gemeld worden vanuit
o. norntanii uit de waarnemingen van lvalter van den Bussche blijkt dat hij nergens o.
apri lia v ond. Wordt opnieuw hoogstwaarschij nlij k vervol gd, . .

Tot slot nog deze opmerking: in de publicatie van Devillers et al. (2003) worden de
neglecta-populaties op Sardini¿ apart behandeld In vele gevallen blijken de onderzochte
planten af te wijken van de vastelandvorm. De bloemen zijnwat groter, met grotere bultjes
en vertonen een meer roodachtig (in plaats van strogeel) aangelopen haarbosje boven het
aanhangsel Een belangrijk verschil is ook het kleurverschil dat bij de Sardijnse populaties
aanwezig is tussen de petalen en de sepalen en dat bij de vasteland-populaties afwezig zol
zijn. lVanneer we aandachtig onze waarnemingen en ons fotomateriaal opnieuw bekijken,
kunnen we inderdaad een grote variabiliteit vaststellen in alle opgesomde kenmerken En
wat de auteurs aangeven in hun publicatie, bl¡kt niet altijd te kloppen. Er zijn zowel kleine
als grote planten aangetroffen en het haarbosje is in vele gevallen perfect strogeel te
noemen Slechts in enkele gevallen bleken de petalen iets meer roze van kleur te zijn dan de
vaak overwegend witte sepalen Daar staat echter wel tegenover dat de sepalen vaak exact
dezelfde kleur bleken te vertonen als de petalen.
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33 45 11 la 33

Acerês anlhropophorum (L ) R Brown
Anacampt¡s pyramidalis (L )L C lvl Richard
B a rl¡a roberl¡ana (Lo¡seleur) Greuter
Cephalanlhera damason¡um (lvl iller) Druce
Cephalantherc /ongifoi¡€ (L ) Fritsch
Daclylorh ¡za lnsu/a¡rs (Somm ier) Landwehr
Ep¡paclis hellebor¡¡e (L )Crantz
E p ¡p act¡s m ¡croph y//€ (Ehrhart) Swartz
Ep¡pact¡s trcmols¡¡ Pau
G en nat¡a d¡phylla (L¡nk) Parlatore
L¡modorum abortivum (L )Swartz
L¡modoru m lrcbu I¡â nu m Bettendier
N eot¡n ea m acu lêla (Desfontaines) Stearn
Neolt¡€ rdus-ayis (L )L C lV Richard
Ophrys ap¡lera ¡ludson
Ophrys bombylillora Link
O ph ry s c ¡liala Bivona-Bernard¡
Ophrys lunerea Viviani
Ophrys lusca Link
Ophrys gargan¡ca Nelson
Ophrys chesterman¡l (Wood)Gölz & Reinhard
Ophrys holocer¡ce ssp anrae (Dev -Terschueren) Baumann et al
O phtys ¡ncu bacea Biatca
Ophrys ¡r¡colot ssp e/eonorae (Dev-Terschuerên r Dev ) pautus r Gack
Ophrys matmorcta Foelsche & Foelsche
Ophrys sicu/a lineo
Ophrys num¡da Dev¡llers-Terschueren & Dev¡llers
Ophrys moris¡¡ (¡¡artelli) Soo
Ophtys notmên¡¡ Wood
Ophtys pênaltens¡s Scrugli, Cogoni & Pesse¡
Ophrys p¡cta Link
Ophrys conrcd¡ae lVelki & Deschåtres
Ophtys sphegodes ssp pr€ecox Corrias
Ophrys apr¡|¡a Dev -Terschueren & Devillers
Ophrys neglecla Patlalorc
O rch ¡s brc n c ilotl¡¡ B¡vona-BernaÍdi
Orchis cor¡ophora ssp fr€9r€ns (Pollini) Sudre
Orchls /acte€ Poiret
Orcäis corslcâ Viviani
Orch¡s lax¡llorê lamatck
O rchis long¡cornu Poitet
Orchls lchnusêe Corias
O rch ¡s pa p il¡on êcea'exp an s ê' I
O rc his p a p il¡on acea'ru bra' L
Orcris proy¡rc€lis Balb¡s
Orch¡s purpurea Hudson
Orchis lridentata Scopoli
Plalhanlera a/geriersß Battandier & Trabut
Serap¡as cord¡gera L
Serap¡as l¡ngua I
S erap¡as nu rrica Coilias
S erap ¡a s pa rv¡llora P atlatote
Sp¡r¿¡thes spirai¡s (L ) Cheval¡er

Totaal

BIJLAGE

Tabel 3. Lijst van waa¡genomen soorlen tijdens de vier orchidee ënreizen naar Sardinië.
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ORCHIDEEËNVONDSTEN IN EEN TURKS EIKENBOSJE

Mchiel en Betsy Ebbens

Samenvatting
De schrijvers bezochten gedurende meer dan tien jaar een klein eikenbos in de provincie
Amasya, Turkije Ze berichten over hun opmerkelijke vondsten daar: Orchis punctulata in
twee variëteiten, Orchis purpurea subsp. purpurea en Orchis purpurea subsp. caucasica
(versus subsp. purpurea), en voorts de zeldzame hybriden Orchis punctulata x Orchis
purpurea subsp. purpurea en (vermoedelijk) Orchis punctulata x Orchis purpurea subsp.
caucasica De foto's laten zien hoe uiteenlopend het uiterlijk van hybridogene planten, in dit
geval orchideeën, kan zijn in een dergelijke, geisoleerd gelegen biotoop.

Summary
The authors visited during a period of more than ten years a small oakwood in the province
of Amasy4 Turkey. They inform of their remarkable fìnds there: Orchis punctuløta in two
varieties, Orchis purpureø subsp. purpurea and Orchis purputea subsp. caucasica (versus
subsp. purpurea), and further the rare hybrids Orchis punctulata x Orchis purpurea subsp.
purpurea and (presumably) Orchis punctulata x Orchis purpurea subsp. caucasica. The
photographs show how diverse the appearance of hybridogene plants, in this case orchids,
can be in such a small isolated biotope

Zusammenfassung
Die Autoren besuchten während einer Periode von über zehn Jahren einen kleinen Eichen-
wald in der Provinz Amasya, Türkei. Sie berichten über ihre dortigen, bemerkenswerten
Funde: Orchis punctulata in zwei Varietäten, Orchis purpureø subsp. pur"purea und Orchis
purpurea subsp. caucasica (versus subsp. purpureø), und weiter die seltenen Hybriden Or-
chis punctulata x Orchis purpurea subsp purpurea und (voraussichtlich) Orchis punctulata
x Orchis purpulea subsp cøucasica. Die Bilder zeigen wie verschieden das Aussehen
hybridogener Pflanzen, diesfalls Orchideen, in einem solchen kleinen isolierten Biotop sein
kann.

Foto's pagina 65 I 2

34
l. Orchis punctulata var. punctulata, Amasy4 23-05-1997 .

2. Orchis punctulatavar. punctulata, Amasya,23-05-1997 Overgangsvorm
3,4. Orchis punctulata var. met diep kastanjebruine, sterk omgebogen/omgekrulde

uiteinden van de lipsegmenten. Amasya, 20-05-2000.
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Beschrijving biotoop

Het eikenbosje waarover we in dit artikel berichten, ligt in de provincie Amasya, Turkije.
Het betreft hier een geïsoleerd gelegen biotoop, vrijwel geheel omsloten door akkers Het
bestaat voornamelijk uit diverse lage en middelhoge eiken, meest Donzige eik (Quercus
pubescens) en Moseik (Quercus cerris), afgewisseld met Jeneverbes (Juniperus oxycedrus).
Ook de Europese hopbeuk (Ostrya carpinþlia) komt er in enkele exemplaren voor. De
kruidlaag op de diverse open plekken bestaat meest uit blauwgrijs, enigszins borstelig gras

(Festuca spec.), hier en daar met onder andere Astragalas-soorten.
Het bosje, dat niet veel groter zal zijn dan drie hectare, ligt op een hoogte van circa 680 m.

Overzicht gevonden orchideeën

Bij ons eerste bezoek (op 2 juni 1993) troffen we de volgende orchideeënsoorten aan: in het

bos zelf twintig Orchis punctulata en twee Orchis purpurea. subsp purpurea, en in een

aansluitend veldje met ruig gras en lage struiken circa honderd Cephalanthera rubra en

circa vijftig Cephalanthera damasonium Vanwege de regen hebben we het terrein toen niet
al te grondig doorzocht.
We besloten er tijdens een volgende Turkije-reis nog eens heen te gaan Alhoewel het
Cephalanthera-veldje inmiddels was veranderd in akkerland, leverde ons tweede bezoek (op

l8-05-1995) vondsten op die zo interessant waren, dat ze aanleiding gaven tot verschillende
verdere bezoeken in volgendejaren
Bij al deze bezoeken waren steeds een ofmeer exemplaren van de hierna beschreven ouder-
soorten aanwezig

Orchis punctulata komt in het bosje in hoofdzakelijk twee variëteiten voor: de gewone

varieteit (var. punctulalø) in meest licht geelgroen, soms met vrijwel ongetekende lip en
helm (foto 1), en een veel forsere variëteit met andere lipvorm en -kleur, met als meest
opvallende kenmerk de diep kastanjebruine, vaak sterk omgekrulde lipuiteinden (foto's 3 en

Foto's pagina 68 5 6
78

5 Orchispulpureosubsp purpureø,Amasya, 18-05-1995.
6. Orchis purpureø subsp. caucasica versus subsp purpurea, Amasya, 18-05-1995
7,8 Orchis purpureø subsp, caucasica versus subsp purpurea, Amasya, 15-05-2005

Foto's pagina 69 9 l0
1l 12

9,10. Orchis x wuffiana nothosubsp wuffiana. (Orchis punctulata x Orchis purpurea
subsp. purpurea), Amasya, 20-05-2000

ll, 12. Orchis x wuffiana nothosubsp. suckowii (?). (Orchis punctulata x Orchis purpurea
subsp. c aucasi ca), Amasy a, I 8-05- I 99 5,
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4). We hebbe n in dit verband nog even gedacht aan de var sepulchralis, doch deze is onze s

inziens toch niet meer dan een robuuste vorm van de var. punctulata. De door ons
aangetroffen forse varieteit (foto's 3 en 4) onderscheidt zich in morfologisch opzicht
duidelijkmeervandevar punctulatadandatdevar.sepulchralisdaarvanverschilt.
Ook overgangsvormen komen op de vindplaats voor (foto 2). Orchis purpurea is er ook
aanwezig met verschillende morfologische kenmerken. De meeste exemplaren ervan zouden
zijn te brengen onder de subsp. purpurea (foto 5). Daar het hier een overgangsgebied
betreft (ruwweg genomen komt de subsp. purpureainhet westen van Turkije voor en de
subsp. caucasica in het oosten), zijn de verschillen tussen de beide ondersoorten niet
altrld duidelijk. lVe geven deze overgangsvormen aan met Orchis purpurea subsp
caucasica versus subsp. purpurea (foto's 6,7 en 8)
We hebben hiervoor gesproken van oudersoorten, omdat we op de vindplaats ook steeds
hybridogene exemplaren hebben aangetroffen, altijd van ieder slechts eenmalig één
exemplaar, uitgezonderd de kloon van drie exemplaren op foto's 27 en22. lVe hopen dat
foto's nrs. 9 tlm 26 enigszins duidelijk maken hoe verschillend de intermediaire
morfologische kenmerken op een dergelijke, geïsoleerde kleine oppervlakte kunnen zijn.
Het is ons overigens uit de literatuur bekend dat ook verder naar het oosten, met name in
de Kaukasus, de meeste Orchis-soorten gemakkelijk met elkaar hybridiseren en talrijke,
min of meer fertiele bastaarden voortbrengen
Op de opnamen 9 t/m 13 is er naar onze mening sprake van de hybriden: Orchis
punctulataxOrchís purprzrea subsp. purpurea (foto's 9 en l0), en (vermoedelijk) Orchis
punctulata xOrchis purpurea subsp. caucasica (foto's ll t/m l3). De eerste is in 1932
beschreven als Orchis x wulffiana Soó nothosubsp. wttffiana Herkomst: de Krim (Er is
ons geen eerdere foto van deze kruising bekend) De tweede is onlangs opnieuw beschreven
als Orchis x wuffiana Soó nothosubsp suckowii (Kûæn) B BAT 4ANN, H Bnul¿nlw,
R.Lonelrz & Rusu Pprpn, Herkomst: lV Transkaukasus, Sochi
We hebben de overige hybriden (foto's 14 tlm 26) voorlopig slechts aangeduid met Orchis
punchilata x Orchis purpureø, zonder nadere vermelding van de bastaardnaam, omdat soms
niet duidelijk is welke ondersooft vanOrchis purpureabij de kuisingen betrokken is,
Vooral gezien de vorm van de lip, nemen we echter aan dat het in dit geval gaat om Orchis x
wuffiana Soó nothosubsp wuffiana (= Orchis ptmctulata x Orchis purpttea slbsp.
purpurea). Deze hybriden onderscheiden zich overigens verder door hun gevarieerdheid in
kleur, waarbij we moeten letten op geel (invloed punctulata) tegenover roodvioleVbruin
(invloed purpurea)
Het is niet alleen in positieve zin dat we over dit waardevolle eikenbosje kunnen
schrijven: bij ons voorlaatste bezoek (in 2001) kwamen we tot de schokkende ontdekking
dat alle (we herhalen alle) orchideeën waren uitgestoken. We bleven echter nieuwsgierig
of er later nog iets zou terugkomen en tot onze grote vreugde troffen we in 2005 nieuw
leven aanl: één hybride (foto 26) en twee exemplaren Orchis purpnr¿a subsp caucasica
versus subsp purpurea (foto's 7 en 8).
Hoe het er verder zal gaan? Het is wel moeilijk optimistisch te blijven als we weten
hoeveel en in welk tempo orchideeënvindplaatsen in Turkije en ook elders verloren zijn
gegaan.
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t4
13 Orchis x wuffiana nothosubsp. suckowü (?). (Orchis punctulata x Orchis purpurea

subsp. c auc asic a), Amasy a, 1 8-05- 1 995.

14. Orchis punctulataxOrchis purpurea>Amasya, l8-05-1995.

Foto's pagina 73 15 16

l7 18

15. Orchis punctulata x Orchis purpurea, Amasya, l8-05-1995. Dezelfde plant als foto

14. Einden lipsegmenten en ook buitenzijde helm rozerood.

16. Orchis punctulata x Orchis purpurea., Amasya, 18-05-1995. Einden lipsegmenten

geelroze. Lip geelachtig
11 Orchis punctulata x Orchis purpurea, Amasya, 23-05-1997 . Met geheel rode helm

18. Orchis punctulata x Orchis purpurea., Amasya, 23-05-1997. Vrijwel geheel gele lip.
Helm aan de buitenkant met stipjes en streepjes.
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19. Orchis punctulata x Orchis purpurea, Amasya, 18-05-1998. Als foto 18, maar

sterker gevlekt en gestreept, vooral de helm, en donkerder gekleurde lip
20. Orchis punctulataxOrchis purpurea,Amasy4 18-05-1998 Met sterke lip- en

helmtekening.
21,22. Orchis punctulataxOrchis purpurea>Amasya,20-05-2000. Kloon van drie

exemplaren. Veel invloed van subsp. pzrpurea: brede lip die met grote papillen is

bezeL

Foto's pagina 77 23 24
25 26

23 24. Orchis punctulata x Orchis purpurea, Amasya, 20-05-2000. Langgestrekte,

veelbloemige aar. Grondkleur bloemen zwavel- tot okergeel. Buitenzijde helm

licht gestippeld/gestreept.
25. Orchis punctulataxOrchis purpurea, Amasya, 20-05-2000. Bloemvorm ongeveer

als bij foto's ll en 12, maar gelere lip en donkerder helm. Groter aandeel

punctulata.
26. Orchis punctulata x Orchis purpured, Amasya,.l5-05-2005. Geheel met rode

stipjes en lijntjes bezet. Grondkleur zwavelgeel.
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ORCHIDEEËN IN ALMERE: VOORKOMEN EN
BESCHERMING

Hans VOSMAN

Samenvatting
In de gemeente Almere, provincie Flevoland, is sinds enkele jaren de Projectgroep Rode
Lijst actief, een initiatiefvan vrijwilligers die zich inzetten voor de natuurwaarden binnen de
gemeente. De auteur beschrijft met name de activiteiten die gericht zijn op het
inventariseren en beschermen van de inheemse orchideeën in het gebied

Summary
Since a few years the Project Group Rode L¡st (Red List), a volunteers' initiative, is
actively involved in nature conservation in the city of Almere, province Flevoland rhe
author describes specifically those activities that aim at protecting the endemic orchid
species and making an inventory of them within the town's territory.

Zusammenfassung
Seit einigen Jahren gibt es in Almere die Projektgruppe Rode Lijst (Rote Liste), eine
Initiative von Freiwilligen, die sich aktiv einsetzt für Naturschutz in der Stadt Almere in der
Provinz Flevoland. Der Autor beschreibt die Tätigkeiten, die die Inventarisierung und den
Schutz von heimischen Orchideen innerhalb des Stadtgebietes bezwecken. (Almere ist eine
erst seit extwa 30 Jahren bestehende Stadt auf dem Boden eines trocken gelegten Teils der
ehemaligen Zuidersee )

Inleiding

"orchideeën in Almere? Dat kan haast niet. Dan moet je toch naar de bloemenwinkel of
naar Luttelgeest?" Dit zijn dus veel gehoorde reacties. Het is nagenoeg onbekend dat in
Almere aan inheemse orchideeën zes laxa en mogelijk een hybride voorkomen. ze staan
vaak niet eens op een afgelegen plek, maar gewoon midden in de stad.
Hoewel ikzelf al vanaf 1988 in Almere woon, is het mij pas in 2001 opgevallen dat er in
Almere vele fraai gekleurde orchideeën staan. In de zomer van 2001 ging ik mee met Alice
Bakker en de springende Kikkers (de Almeerse IVN natuurclub voor kinderen) naar
Almere-Poort om daar orchideeën te bekijken De eerste die ik er zag stond op de
parkeerplaats tussen twee paaltjes: Dactylorhiza praetermissa subsp. praetermissø, ofwel in
gewoon Nederlands: de Gewone rietorchis
Dit bezoek was de start om de gemeente er nadrukkelijker op te wijzen dat orchideeën
mooie beschermde planten zijn waar we graag van willen blijven genieten. Dat is echter
vaak moeilijk omdat veel orchideeën in Almere zwaar te lijden hebben van menselijke
activiteiten. Vaak worden ze namelijk voortijdig gemaaid, omgeploegd of uitgegraven. Om
hier iets aan te veranderen is de Projectgroep Rode Lijst opgericht Dit artikel beschrijft wat
andere vrijwilligers en ik hebben gedaan, hebben bereikt en nog willen gaan doen.
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De Projectgroep Rode Lijst

Het hoofddoel van de Projectgroep Rode Lijst is om de huidige ecologisch waardevolle

locaties in Almere actief en passief te beschermen en, indien mogelijk, nieuwe plekken te

ontwikkelen of omstandigheden van bestaande locaties te verbeteren. Dit om ervoor te

zorgen dat de diversiteit van de planten en dieren gewaarborgd blijft en hopelijk zelfs

verbetert.
De Projectgroep Rode Lijst is min of meer voortgekomen uit de werkgroep orchideeën van

IVN Almere. De werkgroep kreeg van de lokale afdeling IVN niet de steun van het bestuur

om bestaande en voorgenomen bedreigingen van de orchidee actief aan te pakken. Met de

start van Initiatieven voor Duurzaamheid (2002) is het idee ontstaan om de orchideeën in

Almere een gezicht te geven in de vorm van de Projectgroep Rode Lijst. Hoofddoel was om

in gesprek te komen met de gemeente en te proberen onze gestelde doelen te halen.

De Projectgroep Rode Lijst is vooral opgericht om de gevaren waaraan de Almeerse natuur

werd en wordt blootgesteld beter zichtbaar en bespreekbaar te maken. De naam "Rode Lijst"
is bewust gekozen omdat het ons gaat om de beschermde (Flora- en Faunawet) en zeldzame

(Rode Lijst) planten. De orchideeën vallen daaronder, maar er zijn meer dan alleen

orchideeën te vinden in Almere. Bedenk overigens wel dat Almere een jonge stad is (30

jaar), die gebouwd is op nieuw land. De natuur in Almere is dus relatief nie uw!

Na de eerste gesprekken met de gemeente, in 2002, bleek dat men vaak niet op de hoogte

was van de aanwezigheid van beschermde planten. Die informatie konden wij gelukkig wel

geven, Van het één kwam het ander. De Floron kwam in beeld omdat we onze onderzoeks-

resultaten formeel wilden vastleggen Nu zijn Egbert de Boer en Norbert Daemen, districts-

hoofden van Floron, goede bekenden geworden

De KNNV kwam in beeld omdat tijdens onze activiteiten bleek dat de landelijke overheid

(het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gewone burgers niet serieus

neemt. De projectgroep was namelijk ge

ja, dan waren we dus meer tijd (en geld

En wij wilden juist graag de natuur in.

steunen, mocht dat nodig zijn. Verder kr
met vele andere natuurliefhebbers (en medevrijwilligers).
Vervolgens kwam Landschapsbeheer Flevoland in beeld omdat we zelf een bijdrage wilden

leveren aan het groenbeheer Waarom (alleen maar) kritiek geven als we zelf ook het goede

voorbeeld kunnen geven?

Acfiviteiten van de ProjectgroeP

Inventañsaties
om te weten te komen waar de orchideeën staan, moeten we daar naar op zoek gaan De

meest algemene methode is om tijdens de bloeiperiode (en de periode ervoor) van de ons

bekende orchideeënsoorten in Almere, gewoon om ons heen te kijken. Een bloeiende

orchidee is vaak al vanaf een tiental meters te zien. Een orchidee die net uit de grond komt,

daar moet nog steeds naar gezocht worden.

EURORCHIS 18,2006 79



80 EURORCHIS 18, 2006



De meeste informatie krrjgen we met hulp
van de Almeerse IVN orchideeënwerkgroep
en diverse vrijwilligers via de Floron kilo-
meterhokinventarisaties. Verder horen we
van allerlei mensen wat er zoal staat of zou
staan in Almere
Tijdens de inventarisaties bleek het nodig
fotomateriaal te verzamelen om aan te tonen
dat de orchideeën echt voorkomen. Dit was

vanwege mijn fotohobby geen enkel pro-
bleem. Anderzijds vond ik het interessant
om onderzoek te doen naar de variaties in
honingmerken van met name de vele Riet-
orchissen Bijkomend doel was om zo heel
misschien nog bijzondere exemplaren te

vinden die wel behoren tot het geslacht

Dactylorhiza, maar toch geen Rietorchis
zrJn.

Via de bekende Floron Rode Lijst en streep-
lijsten zorgen we ervoor dat onze vondsten
geregistreerd worden. Dit is belangrijk
omdat we bij de gemeente vaak hoorden dat
er officieel niets over bekend was.
Op het moment dat we weten dat op een bepaalde locatie orchideeën staan, worden die

looaties, met name in het voorjaar, zeer regelmatig bezocht. We hopen zo nog iets

bijzonders te vinden, bijvoorbeeld de -tsrede orchis (Daclylorhiza majalis). Natuurlijk is het

gewoon ook leuk om de eerst bloeiende orchidee in Almere te vinden (en heel misschien is
het ook wel iets heel bijzonders ... ).
Zo nu en dan vinden we nieuwe locaties met planten van het geslachl Daclylorhiza. Dit zijn
geen echte nieuwe locaties, maar locaties die wij nog niet kenden. Interessant is dat we in
2005 nu ook in Almere-Buiten en Almere -Hout planten uit het geslacht Dactylorhiza hebben

gevonden. In de stadsdelen Almere-Stad, Almere-Poort en Almere-Haven was al veel langer
bekend dat daar met name Dactylorhiza praetermíssa is te vinden
Regelmatig onderzoek is ook nodig om na te gaan of de locaties gevaar lopen. Bedreigingen
voor de orchideeën in Almere zijn me| name het groenbeheer, de recreant, de nieuwbouw en

de infrastructuur.

Overlcg met de gemeente
Er is regelmatig contact met de gemeente Voor beheersvragen moeton we naar het

Stadsdeelkantoor. Dat gaat over het groenbeheer zoals dat daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
Voor vragen en opmerkingen over de algemene regels is de afdeling StedelijkBeheer van de

Foto's pagina 80:

Boven: Dactylorhiza incarnata. Almere-Poort,25 mei 2003. (Hans Vosman)
Onder'. Epipactis palustris. Almere-Poort, 28 juni 2003. (Hans Vosman)
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gemeente Almere het juiste aanspreekpunt. Goed nieuws is dat in oktober 2005 de gemeente
de eerste versie van de 'Atlas bijzondere natuurwaarden gemeente Almere' heeft
gepresenteerd. Samen met landschapsbeheer Flevoland hebben we daaraan meegewerkt. Er
zijn nu zeer duidelijke afspraken gemaakt voor gebieden die buiten het reguliere beheer
vallen. Overtreding betekent een forse boete. Het mogen meedenken vonden we zeer
positief. Wrj zun er zeker van dat dit resultaat is te danken aan ons streven naar behoud van
de beschermde natuur.
In overleg met de gemeente en de politie is het ons dus gelukt om te komen tot afspraken die
tot doel hebben de bijzondere locaties meer te ontzien. Of deze nieuwe aanpak gaat werken
weten we nog niet. De oude aanpak werkte in ieder geval niet. Het voordeel yan deze
afspraken is overigens dat dit gemeentelijke afspraken zijn Dat betekent dat de gemeente
gewoon boetes kan opleggen en dat er geen gerechtelijke procedures nodig zijn om een
eventuele strafop te leggen.
Zorgpunt is nog wel dat de wet uitgaat van de beschermde plantzelf en niet kijkt waar die
staat. Een locatie aanwijzen waar de planten voorkomen is makkelijker dan om de exacte
locatie van een specifieke plant aan te geven (zeker als de plant nog geen zichtbare delen of
bovengrondse delen heeft of niet meer is te zien) De Algemene Inspectiedienst (AID) wil
dus gewoon de exacte locatie weten. Dat betekent dat de AID slechts met moeite of
helemaal niet is te overtuigen om in actie te komen. Plant weg, bewijs weg, zou je kunnen
zeggen Zo kon het gebeuren dat het afgelopen j aar (2005) in Almere-Poort een gebied waar
nog Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) voorkomt, onnodig is beschadigd. Dit
door het gedeeltelijk omwoelen van diverse bermen waar met name Rictorchissen zijn te
vinden. Helaas kwam er in één van die bermen dus ook Vleeskleurige orchis voor. Verder is
er in Almere-Stad een oever met een aantal Rietorchissen verloren gegaan (zie foto).
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Nieuwe locaties worden door ons gemeld aan de gemeente, via de stadsecoloog. Deze
bepaalt dan het belang van de vondst en wie daarover moet worden geTnformeerd Deze

informatie is ook nodig om de Bijzondere Natuurwaarden van de gemeente Almere up to
date te houden.

Onderhoutl
De Projectgroep Rode Lijst heeft in
samenwerking met de gemeente, IVN
Almere en Landschapsbeheer Flevo-
land voor de vierde maal in een tweetal
gebiedjes in Almere-Stad beheers-
werkzaamheden uitgevoerd. Het zijn
twee kleine stukjes (kleiner dan20 m2)

die voorzichtig werden gemaaid en

ontdaan van zwerfvuil. Het ene veldje
herbergde in 2003 meer dan 100

orchideeën, in dit gebied waren toen
twee bijzondere honingmerken te vinden die elders in Almere niet zijn aangetroffen. Op het

andere veldje stonden een kleine twintig orchideeën, waaronder ook grote exemplaren(l) en

dat is voor Almeerse begrippen vrij uitzonderlijk Een schoonmaakactie leverde in 2005 vier
volle vuilniszakken op. In 2006 was dit gelukkig minder, drie vuilniszakken
In oktober 2005 hebben we voor het

eerst Staatsbosbeheer kunnen helpen
bij het maaien. Het echte werk hebben
zij gedaan. wij hebben precies aan-
gegeven welke gebieden belangrijk
zijn Waarschijnlijk werkto nu ook het
weer goed mee. Veel minder insporing
(zichtbare wijziging van de bodem-
structuur door gebruik en/of verplaat-
sing van materieel) dan in 2004 (zie
foto), Het afvoeren van het maaisel was

nog wel een discussiepunt. In eerste
instantie was afgesproken om in ieder
geval de meest kritische gebieden te doen Gelukkig is uiteindelijk al het maaisel netjes

afgevoerd.
In mei 2006 gaan wo Staatsbosbeheer opnieuw informeren over de locaties waar niet of
voorzichtig gemaaid moet worden. Indien nodig zullen we ook hier de handen uit de

mouwen steken.

htþrmalie verstrekken
Via nieuwsbrieven (geschreven door Herbert Koster, IVN), persberichten en de website
wwwnatuurspoor.nl geeft de Projectgroep Rode Lijst informatie over de bijzondere natuur
in Almere. Hierop vindt men nieuws over de meest bijzondere vondsten en gebeurtenissen

en heel veel foto's van de Almeerse natuur! Er staan op de website niet alleen foto's van

orchideeën en leuke planten, maar ook van paddenstoelen en zelfs een paar diertjes U ziet
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aan het aantal foto's dat ik meestal iets fotografeer dat niet wegloopt of vliegt. Dat is
gewoon makkelij ker te fotograferen
Oh ja, een interessant detail is dat zelfs de gemeente in een informatieblad over ons heeft
geschreven vanwege het groenonderhoud in Almere-Stad

Wat heeftAlmel'e te bieden?

* Het geslacht DacQlorhiza
* Het geslacht Epipactis
* Overig

In grote lijnen komen er in Almere twee orchideeëngeslachten voor. In detail zijn de meest
voorkomende soorten Dactylorhiza prae terntissa en Epipactis helleborine

D ctcty Ia rhizø p r aet ern tß s a
2002: 2400 2OO4 2400

Almere-Poort 85% Almere-Poort 700lo

Almere-Haven l5olo
Almere-Stad l5%

Bloeitijd: mei - juli Komt voor op oever, nat veld, spoorberm

De Rietorchis (Daclylorhiza praeternússa) is op veel locaties in Almere te vinden. Meestal
is dat op een oever of in een natte weide De eerste Rietorchissen bloeien op zijn vroegst
half mei, de laatste zijn begin juli nog te bewonderen
In 2004 zijnerzo'n 2400 Rietorchissen geteld, datis overigens hetzelfde aantal als in2002.
De meeste exemplaren, naar schatting zo'n 1700 (70%o), slaan in Almere-Poort. Dit is wat
minder dan twee jaar geleden, toen telden we er meer dan 2000 (85%) In Almere-Haven
zagen r¡i/e in 2004 zo'n 400 (15%) en in Almere-Stad stond ongeveer hetzelfde aantal. In
Almere-Haven en -Stad zijn dus veel meer orchideeën gevonden dan twee jaar geleden, dat
was toen toch de helft minder Opvallend voor 2004 was dat veel orchideeën wel
opkwamen, maar vervolgens verschrompelden. Die laatste zijn overigens niet meegeteld In
2005 zljn de gebieden niet opnieuw geteld, dit is vrij bewerkelijk en zal geen extra
informatie opleveren Wel zrjn de terreinen zeer regelmatig bezocht
De Rietorchis kent in Almere twee varianten, namelijk de Gewone rietorchis (Dactylorhiza
praeternissa subsp. praeterntissa) en de Gevlekte rietorchis (Dactylorhiza praetermissa
subsp. junialis) Het duidelrykste verschil tussen deze twee variaties is dat de Gevlekte
rietorchis ringvormige vlekken (= vlekken met een groen centrum) heeft op (meestal) de
laagste bladeren. Een minder duidelijk verschil is te zien aan de bloem De Gevlekte
rietorchis heeft in het algemeen een honingmerk met een hjn -en stippelpatroon, terwijl de
Gewone rietorchis een meer effen kleur en een honingmerk met puntjes heeft.
Er komen in Almere veel variaties in honingmerken voor Ik heb daarom vooral veel foto's
gemaakt van de honingmerken Hierdoor werd het duidelijk welke honingmerken het meeste
voorkomen en kon ook worden nagegaan of een honingmerk op misschien maar één locatie
voorkomt.

84 EURORCHIS 18, 2006



Døctylorhizø ... ?

Één van de eerste bloeiers in Almere hebben we niet met zekerheid op naam kunnen
brengen Hij bloeit eerder dan de subsp. praeternùssa die op dezelfde locatie is te vinden.
Mogel¡k is het een hybride (maar niet persé van de Rietorchis).
De Brede orchis (Dactylorhiza majalis) komt vermoedelijk niet meer voor in Almere Het
vreemde is wel dat in Almere de eerst bloeiende orchidee in het algemeen een orchidee is
met gevlekte bladeren Deze orchidee l¡kt wel veel op de Gevlekte rietorchis, alleen zijn de

vlekken niet ringvormig, ook zijn de vlekken wat grovor. De orchidee ziet er niet zo fors en
stevig uit als een normale Brede orchis, vroeger ook wel Meiorchis genoemd, Vermoedelijk
komt er in Almere alleen nog een hybride vorm voor
Een bijzonder detail is dat in 2003 de eerst bloeiende orchidee een orchidee was met witte
bloemblaadjes en een paars honingmerk Normaliter zijn de bloemblaadjes roodachtig tot
paars> maar zeker niet volledig wit (afgezien dan van het honingmerk). In 2004 zijn er op de

vindplaats van deze orchidee, veel orchideeën uitgegraven Daarna is de locatie ook nog
gemaaid. In2004 waren hier ook heel veel kiemplantjes te zien Helaas kon ook in 2005 het
maaien niet worden voorkomen En zelfs dit jaar (2006) is er alweer gemaaid, maar er is
hoop dat dit toch echt de laatste keer zal zijn. Het gebiedje wordt voorlopig nog door ons

onderhouden

Epip actß lrc ll,eb o rù rc subsp lrc lle b o rine
De Brede wespenorchis (Epipactis helleborine subsp. helleboríne) is vermoedelijk de meest
voorkomende orchideeënsoort in Almere. Zr1 komt in geheel Almere voor, op sommige
plaatsen overvloedig, op andere plaatsen een enkele plant. De Brede wespenorchis kent een

groot aantal variaties: van heel klein, tot groot en breedbladig hot zeer fors en grofbladig. De
bloemkleur varieert van witgroen tot roodachtig De soort bloeit in de periode juli/augustus.

De bloeitijd is vergeleken met die van de Rietorchis vrij kort (een paar dagen). De
Rietorchis bloeit afhankelijk van het aantal bloempjes al gauw I tot 3 weken De Brede
wespenorchis wordt vooral gezien op oevers en bermen waar abelen staan.

Epipactß palustrß
De Moeraswespenorchis (Epipactis pahtstris) is in 2005 in Almere-Poort op vier locaties
gezien Twee daarvan waren bekend, Dit is dus een interessante ontwikkeling. De
verwachting is dat er nog meer gebiedjes zijn. Het kleinste groepje telt een magere tien
stuks, de grootste locaties tellen nog enige honderden exernplaren, De Moeraswespenorchis
heeft een witte roodachtige bloem, \Maarvan de opbouw veel hjkt op die van de Brede
wespenorchis De Moeraswespenorchis bloeit wat eerder dan de Brede wespenorchis. De
eerst bloeiende exemplaren zijnvaakal halfjuni te zien

D acty Io rhiza ùrc ant øla.

In 2004 en 2005 was de eerst bloeiende orchidee die ik in Almere heb gezien een

Vleeskleurige orchis (Dactylorhiza incarnata) Deze orchidee is uiterst zeldzaam en komt
nog maar op één locatie voor. In 2004 heb ik twintig stuks geteld. In 2005 bleek dat dit
taxon talrijker was en meer verspreid staat dan eerst werd gedacht lVe telden in 2005 ruim
vijftig stuks! Helaas is er eigenlijk maar één gebied (of het zlln twee min of meer
aaneengesloten gebieden) waar dit taxon nog voorkomt.
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De bloeitijd is ongeveer een week (ligt een beetje aan de grootte) Deze orchidee is vaak erg
klein en niet zo makkelij k te vinden Toch zijn er nog een aantal uiterst forse exemplaren te
vinden.

Ophrys apiferø
In 2003 is de Bijenorchis (Ophtys apifera) gevonden in Almere. Dit is de eerste vondst van
deze soort in de provincie Flevoland. In2004 en 2005 heeft de Bijenorchis zich niet laten
zien Deze orchidee is vrijwel zeker voortijdig gemaaid en misschien zelfs al uitgegraven.
De Bijenorchis heeft fraai gekleurde bloemen die veel lijken op een bij De plant bloeit
begin juli.
Toen ik de eerste keer de Bijenorchis probeerde te vinden, lukte mij dat niet Op zich klopte
de opgegeven locatie niet, maar uit nieuwsgierigheid had ik toch in een wat groter gebied
gekeken. Tijdens mijn tweede zoekpoging ontmoette ik toevallig de persoon die de Bijen-
orchis gevonden had Deze persoon herkende mij van een gesprek in het Provinciehuis in
Lelystad. Samen zijn we dus naar de plek gelopen waar de Bijenorchis stond. En ja, dat was
eventjes heel goed kijken Tussen het gras is de Bijenorchis nagenoeg onzichtbaar Dit
ondanks de toch wel vrij felle kleuren In ieder geval leverde de vondst mij een fraaie foto
op!

Typische olchideeënvege tafie?

Op locaties waar orchideeën zijn te vinden komt nagenoeg altijd ook Heermoes (Eqrtisehrm
ørvense), Heen (Bolboschoeruts maritímus) enlof Grote ratelaar (Rhínanthus øngtstiþlius)
voor. Behalve orchideeën zijn er in Almere ook andere zeldzame planten te vinden, vaak in
de nabije omgeving van orchideeën. Bijvoorbeeld Dotterbloem (Caltha palustrís), Sierlijk
vetmuur (Sagina nodosa), Geelhartje (Linum catharticum), Rode ogentroost (Odontites
vernus subsp serotinus), Stijve ogentroost (Euphrasia stricta), Duizendguldenkruid
(Centaurium erythraea), Veenpluis (Eriophorum angtstifolíunr), Borstelbies (Isolepis
setacea), Blauwwalstro (Sherørdiaawensis), Slanke sleutelbloem(Primulaelatior) enKale
jonker (Cirsiunt palustre). Dit maakt die locaties extra interessant Heel misschien vinden
we genoeg beschermde soorten om een gebied door de provincie te laten benoemen tot een
beschermde leefomgeving. Alleen die benaming levert uiteindelijk echte bescherming op

Flevoland

In Flevoland zijn nog meer beschermde orchideeënsoorten te vinden In Lelystad komt
bijvoorbeeld de Grote keverorchis (Listera ovøta) voor.

Kansen

De gemeente Almere en de meeste stadsdeelkantoren willen graag meev/erken aan het
behoud van orchideeën in Almere. De in het verleden gemaakte regels bleken niet
toereikend. Gelukkig zijn er in 2005 in samenspraak met Landschapsbeheer en ons nieuwe
regels opgesteld, die naar we hopen betere bescherming gaan bieden,
Groenbeheer door vrijwilligers zal noodzakelijk worden, omdat de gemeente er geen geld
voor over heeft Het lijkt haalbaar om de specifieke orchideeënlocaties uit het bestaande
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groenbestek te halen. Samen met Landschapsbeheer Flevoland proberen we hieraan onze

bijdrage te leveren
Wilt u meer weten of kent u nog locaties met orchideeën (of andere beschermde planten) in

Almere die niet bekend (h.¡ken te) zrln b¡ de gemeente, dan is het belangrijk om de

gemeente daarover formeel te informeren Dit moet dan worden gemeld bij het betreffende

Stadsdeelkantoor, bij Stedelijk Beheer en bij de stadsecoloog (zeker als het een zeer

bijzondere vondst betreft). Dit informeren staat los van eventuele klachten over het maaien

van orchideeën U kunt dit ook doorgeven aan de Projectgroep Rode Lr1st,

http://www.natuurspoor.nl, per e-mail: project.rodelijst@hccnet.nl of door mij te bellen:

036-5315836.

Hans Vosman
Pereboomweg 109

1326DXAlmere
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S E RAPIAS P E RE Z - C HIS CANOI: L E GAL PRO TE C TI ON AND
DISTRIBUTION

C. VENHUIS, J.c.B. OOSTERMEIJER and M. CORNADO GARCIA

Samenvatting
We doen verslag van de bescherming van de bedreigde orchidee Serapias perez-chiscanoi in
spanje Hoewel er nogal wat nieuwe populaties zijn gevonden, waardoor de verspreiding
flink is toegenomen, moeten we constateren dat de regionale overheid onvoldoende
aandacht geeft aan de feitelijke bescherrning van deze kwetsbare soort. Er is geen enkel
microreservaat (LIC) voor vastgesteld, 16 populaties (70%) ztjn nog onbeschermd, er wordt
geen beheer gevoerd en het beschermingsplan is niet geraadpleegd bij de planning van
wegwerkzaamheden in het verspreidingsgebied De vernietiging van vele individuen had
makkelijk kunnen worden voorkomen, als bijvoorbeeld de wegverbreding slechts enkele
meters was verlegd we hopen oprecht dat de regionale overheid voortaan haar
verantwoordelijkheid voor zeldzame en beschermde sooften serieus neemt en dat technici
rekening houden met de bekende locaties van de groene tongorchis (en andere bedreigde
soorten) bij het plannen van verdere bouwwerkzaamheden

Summary
We report on the conservation of the threatened orchid Serapias perez-chiscanoi in Spain
Although quite a lot of new populations that considerably extended its distribution have
been found, we have to conclude that the regional government does not pay sufhcient
attention to the actual protection ofthis vulnerable species. No single micro-reserve (LIC)
for the orchid has been established, sixteen populations (70%) are still unprotected, no
management is being carried out, and the protection plan has not been consulted during the
planning of road construction works in its distribution area. The destruction of many
individuals could easily have been avoided, for example, ifthe widening ofthe roads had
been diverted by only a few meters. lve sincerely hope that from now on the regional
government seriously will take its responsibility for its rare and endangered species and that
engineers take into account the known locations of the green tongue-orchid (and other
threatened species) during the planning of further construction work.

Zusammenfassung
Wir berichten über die Verwaltung der bedrohten Orchidee Serapias perez-chiscanoi in
Spanien Obwohl ziemlich viele neue Populationen entdeckt worden sind - wodurch die
Verbreitung ordentlich zugenommen hat - müssen wir feststellen, dass die regionale
Behörde dem eigentlichen Schutz dieser verwundbaren Art ungenügend Aufmerksamkeit
widmet. Es ist kein einziges Mik¡oreservat gegründet worden, 16 Populationen (70%) sind
noch ungeschützt, es ist kein Kurs festgelegt worden und der schutzplan ist bei dem
Entwurf von straßenbauarbeiten im verbreitungsgebiet nicht zu Rate gezogen. Der
Vernichtung vieler Individuen hätte leicht vorgebeugt werden können, wenn zum Beispiel
die straßenverbreiterung nur einige Meter anders hingelegt worden wäre. wir hoffen
aufrichtig, dass die regionale Behörde fortan ihre Verantworlung für seltene und geschützte

88 EURORCHIS 18, 2006



Arten ernst nimmt und dass Techniker die bekannten Standorte dieser Orchidee (und anderer

bedrohten Arten) beim Planen weiterer Bauarbeiten berücksichtigen,

Resumen
Nosotros realizamos un informe sobre la conservación de la orquídea amenazada Serapias
perez-ch.iscanoi en España, Aunque muchas poblaciónes nuevas han sido encontradas lo
cual extiende su distribución considerablemente, hemos concluido que el gobierno regional
no ha dado la sufìciente atención a la protección actual de esta vulnerable especie. Ni una

sola medida de preservación tipo micro-reserva (LIC) ha sido implementada, l6 poblaciónes

(70%o) estan todavía sin proteger, ningún tipo de medida ha sido tomada, y el plan de

protección no fue consultado durante la planificación de la construcción de unas carreteras

en el area de distribución de la especie. La destrucción de muchos individuos pudo haber

sido evitada facilmente, por ejemplo, si el ensanchamiento de las carreteras hubiese sido

desviado por solo unos metros Esperamos sinceramente que desde ahora el gobierno
regional asuma seriamente su responsabilidad sobre esta especie rara y en peligro de

extinción y que los ingenieros tomen en cuenta los lugares conocidos de la orquídea

Serapia.s perez-ch.iscanoi (y otras especies en peligro) a la hora de realizar nuevos planes de

construcción

Introduction

In Eurorchis 16, Venhuis et al. (2004a) reported on the endangered Spanish green tongue-

orchid, Serapias perez-chiscanoi. They concluded that a species conservation plan urgently
needs to be set up to prevent extinction in the near future, due to the alarming rate at which
the orchid disappears Furthermore, Venhuis et al, (2004b) concluded in Plant Talk that
knowledge ofthe ecology and distribution is important for its conservation, but that the role
of the regional government is just as important In this report, we would like to demonstrate
just how true this is,

Legal protection

The green tongue-orchid predominantly occurs in Extremadura and its regional government
therefore has a great responsibility in protecting the species. Since 2000, the regional
government has financed a study to identify and select sites with important concentrations of
rare, endemic and threatened plants or plant communities At least 109 zones are in the

process of being declared legally protected areas, under the denomination of Scientihcally
Interesting Sites (Lugares de Interés Científico; LIC's), which are part of the Extremaduran
legal micro-reserve network. A total area ofabout 1500 hectares is included in this network,
of which 60 % is private land. However, after consulting all Extremaduran protected sites

that are incorporated in RENPEX (Red de Espacios Naturales Protegidos de EXtremadura)
and LIC's published in the beginningof2005, we conclude that only seven populations of
Serapias perez-chiscanoi are being protected. Three populations are incorporated in
RENPEX: the population near Obando, near Casas de Don Pedro and near Navalvillar de

Pela The populations near Almonte and Valdecaballeros are protected as LIC's, Two more

populations can be found in Parque Natural de Cornalvo, which is protected since 1989 as

one of the six ExtremaduranZEC's (Zona Especial de Conservación), One of these two is
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the smallest population ofall, containing only four plants, while the second one near the tail
of Embalse de Cornalvo comprises about 250 individuals For no other population a special
LIC has been established, and all currently protected populations are simply fortunately
occurring within earlier designated areas. For three populations, the Extremaduran
government in 2003 had the intention to incorporate them in the micro-reserve network: the
large population near Trujillanos, the large population near Aljucén and the thriving
population near Valdecaballeros To this date, this has not happened In the Extremaduran
regional list of endangered species that was published in 2001, Serapias perez-chiscanoi
was categorised as "en pelígro de extinción" (i.e., in danger of extinction) For species
belonging to this category, the regional government is obliged to set up a protection plan to
prevent extinction A protection plan is not yet available, but after a field study in 2003, we
presented an extensive report under the name "Estudio sobre Serapias perez-chiscanoi en
Extremadura: censo, diagnostico y directrices para un plan de recuperación", to the
Extremaduran government. This report contains a list of all known sites with detailed maps.
identihcation ofpossible threats and suggestions for conservation and management for each
population

Desh'oyed populations

In the spring of 2006, we revisited most populations of .S. perez-chíscønoi in Extremadura.
During our visit, we found that the most northeastern population in the Guadiana river basin,
near the village of Valdecaballeros, had been destroyed entirely, whereas another near
Palazuelo had been halved. Both populations were situated in a road verge and were (partly)
destroyed as a consequence of road construction works The population near Palazuelo was
unprotected, but the population near Valdecaballeros belonged to one of the three that had
been planned to be incorporated in the micro-reserve networkl In the protection plan, the
Valdecaballeros population had been placed third on the "priority for conservation list" for
the following reasons: l) many juvenile, young plants were found, suggesting good
demographic viability, 2) it was the most northeastern population in the Guadiana river
basin, 3) it occurred on a very small area (approximately 8m2), and 4) the adjacent road
made it vulnerable to human disturbance. It is very unfortunate that already after such a
short time, the government appeared to be unable to conserve this small but thriving
population It is furthermore important to realise that sixteen other populations are still
unprotected and that some ofthem are in equally vulnerable locations, such as road verges
and the edges ofagricultural frelds.

New populntions

Besides our disappointing observations, we fortunately also received some good news The
regional government has recently initiated an inventory ofExtremaduran orchids in order to
establish their distribution, abundance and identify threats The purpose of this study is to
designate micro-reserves to ensure the protection of these orchids. This inventory
immediately resulted in several newly discovered populations. lVithin the margins of the
Guadiana river basin, populations near Casas de Don Pedro, Navalvillar de Pela, Embalse de
Proserpina, a second near Valverde de Mérida and another near Valdecaballeros were found
and populations near Valdebótoa and Villar del Rey that were presumed extinct were
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fediscovered (sanchez, pers. comm ,2006 & Gentil cabrilla, pers, comm, 2005). Also five
important discoveries were made outside the Guadiana river basin: two populations were

found in the southern part of Extremadura near Zafra, and three more were found

northwards near Zarza la Mayor, Sierra de Fuentes and one along the Almonte streamlet, all

situated in the Tagus river basin (sanchez, pers comm., 2006, Gentil cabrilla, pefs comm.,

2006 &. Durán Oliva, 2006) Another major discovery in the Tagus river basin is a

population near Belvís de la Jara (Sanchez, pers. comm.). This is the first population

eastwards of Extremadura found in the Comunidad of Castilla y La Mancha. Adding the

new, and subtracting the destroyed sites, the number of known populations is now twenty-

three.
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VRUCHTZETTING VAN EUROPESE ORCHIDEEEN - EEN
OPROEP TOT MEDEWERKING

Sedert enkele j aren zijn wij - Jacques Kleynen en Jean Claessens - bezig met het noteren van
de vruchtzetting van Europese orchideeën. over dit onderwerp zijn weinig gegevens
bekend, terwijl het toch een mooie aanleiding vormt om ook buiten de bloeitijd naar
orchideeèn te kijken. Met enige ervaring kun je zo ook na de bloei de orchideeën (in ieder
geval op genus-niveau) op naam brengen Je leert zo beter en bewuster te kijken naar de
groeicyclus van de orchideeën
Het noteren van vruchtzetting vraagt niet veel tijd Hoe pakje dit aan:
I neem een populatie waarvanje zeker bent om welke soort het gaat;
2 noteer plaats, datum en naam van de orchidee;
3 tel eerst het totale aantal bloemetjes, en daarna de bevruchte zaaddozen Dit kunle

als volgt noteren: b v 28115 3610. Dat betekent dan: 28 bloemen, l5 bevrucht; 36
bloemen, geen bloem bevrucht;

4 als je wilt, kun je dit invoegen in een excel-tabel (die we je graagtoesturen), maar
we voeren met alle plezier de gegevens zelf in)

5 stuur de gegevens in een mailtje naar een van ons tweeën

Enkele dingen waarje rekening mee moet houden:
a de zaadd,ozen moeten al duidelijk gezwollen zijn Bij twijfel kun je beter de

desbetreffende plant ofanders de hele telling van die populatie overslaan ofeen
we ek later pas tellen;

b bevruchte zaaddozen staan over het algemeen min ofmeer stijfrechtop; niet
bevruchte zaaddozen zijn dun, slap (leeg) en meer afstaand;

c sommige soorten aborteren de niet-be stoven bloemetjes (b v. cephalanthera
rubra). Maar de bracteeën zijn dan nog altijd aanwezig., aan de hand daarvan kun
je zien hoeveel bloemetjes de plant in totaal had

Dit is een meerjarenproject, maar je kunt zelf beslissen ofje een of meerdere jaren
meewerkt; voor de verwerking van de data maakt dat niet uit
Alle gegevens van alle soorten zijn welkom, zowel gegevens van de vakantie alsook
gegevens van orchideeën die thuis in de buurt groeien

Alvast hartelijk bedankt voor de medewerking! !!

Jacques Kleynen
Kuiperstraat 7

6243 NH Geulle
e-mail : j ac.kleynen@zonnet.nl
jean.claessens@hetnet nl

Jean Claessens
Moorveldsberg 33
6243 AW Geulle
e-mail:
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BEITRAG ZU DEN ORCHIDEEN EUROPAS
NEUKOMBINATIONEN UND KURZE BEMERKUNGEN

C.A.J. Kleutz

Zusammenfassung: In der hier vorliegenden Arbeit werden einige Neukombinationen und

Bemerkungen für ein neu zu erscheinendes Buch über die Orchideen Europas und deren

Randgebiete bekannt gemacht. Dieses Buch soll alle Arten, Unteraften und die wichtigsten
Varietäten und Formen der in Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten vorkommenden
Orchideen umfassen. Außerdem werden Verbreitungskarten im UTM 50-km Raster

aufgenommen, und von allen Taxa werden Farbaufnahmen von Biotop, Habitus,
Blütenstand und Einzelblüte abgebildet. In diesem Werk wird detaillierler auf die hier
vorgestellte taxonomi sche Gliederung eingegangen,

In diesem Beitrag geht es hauptsächlich um neue Erkenntnisse der Taxonomie und Nomenklatur
der Orchideen Europas und deren Randgebiete. Grundlage für diesen Beitrag sind:

Kneutz, C A J (2004): Kompendium der Europäischen Orchideen / Catalogue ofEuropean
Orchids. Kreutz Publishers, Landgraaf,
Kncurz, C.A.J. (2005) Korrekturen und Ergänzungen zum Kompendium der Europäischen

Orchrdeen (Catalogue of European Orchids), Eulorchis 77 9'l-128 und
Kneutz, C A.J. (2006a): Orchideen Europas - Beiträge, Umkombinationen und kurze

Bemerkungen. Die Orchidee 57 (1): 099-104

Taxonomische und Nomcnklatorische Änderungen
BAUMANN & KûNKELE (1999) haben in einem Beitrag ausführlich dargestellt, dass Epipactís
viridiflora Hoffmann ex Krocker (Fl Siles 3. 41, 1814) der ältere Name für Epípactis
purpurata JE Smith (Engl. Fl ed. 1,4: 41, 1828) ist In Kn¡urz (2004) wurde dieser

prioritätsberechtigte Name übernommen und in der taxonomischen Übersicht verwendet
Nach der letzten Nomenklaturkonferenz in Tokro wurde beschlossen, dass die Nomenklatur
stabil sein sollte und der Prioritätsgedanke, wenn sinnvoll, auch in der Botanik aufgegeben

werden sollte . Inzwischen wurde zu dieser Art ein Konservierungsantrag von Ppo¡nsBN &
RETNHARDT (2005) gestellt, wodurch vermutlich der altbekannte Name Epipactis purptrata
J.E. Smith wieder aufgegriffen wird. Vor kurzer Zeit wurde dieser Konservierungsantrag
eingewilligt, und findet der Name Epipactís pnrpuratd. J E Smith wieder eingang in der

heutigen Literatur.

Epipactis purpuraløJ.E Svtrusubsp.ptttpuratø, Engl Fl ed. 1,4: 41 (1828).
lVegen Platzmangel wurden die Synonyme nicht abgedruckt (siehe dafür Knnurz, 2004)

Die neue Bewertung von Epipactis purpurata J E Smith führt naturgemäß auch zu
Umkombinatione n auf den Ebenen der Unterarten und Varietäten von Epipactis purpurata.

Epipøclis purpurafa J.E, Str¡trs sttbsp. ku.enkelcana (A<uaLKATSI, H BAUMANN, R
LoRENZ & MosultsuvlI,l) KREUTZ, comb nov
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Bas.: Epipactis viridiflora HoFF\IANN ex KnocKgn subsp kuenkeleana Axullrxl;rsl, H.
Beuu¿.¡rx, R LonrNz & MosuLrsHVrLr, Jour. Eur. Orch 37 (3): 711 (2005).

Epípactis purpurafa J.E. SN4rrH srtbsp. pollinettsrs @ & H. BAT 4AN{) Knnurz, comb. et
stat, nov
Bas:EpipactispollinensisB &H.Beur¿n¡l-¡t,Jour Eur.Orch.32(1): 94(2000).
Syn: Epipactis viridiflora HoFF\4ANN ex Knocr¡n var. pollinensis (B & H. BAr 4Atü\r)
KREUrz, Kompendium Eur Orchid. 69 (2004)
Syn.: Epipactis viridiflora Hor¡'tr,rn¡nq ex Knocrpn subsp. pollínenszs (B & H. Bnuvar.rN)
H. B.quve¡ru & R LoRrNZ, Jour. Eur. Orch. 37 (4): 943 (2005).

Epipøctß purpurataJ.E. Svlru subsp.pseudopurpurúa (MERED'A fiI.)Knlurz,comb. et
stat. nov.
Bas.: Epipactis pseudopurpur¿l¿ MF,RF,D'A fil , Preslia 68 (1): 27 (1996)
Syn: Epipactis virídiflora HoFFMANN ex Knocr¡n subsp pseudopurpurata (Menm'e fiI.)
Knnurz, Kompendium Eur Orchid. 69 (2004).

Epipactß purpuraÍa J.E SvtrH subsp. rechùryeri (Renz)Kretfz, comb et stat. nov.
Bas : Epipactis rechingeri RBNz, Die Orchidee 24 (6)'. 253 (1973)
Syn: Epípactis viridiflora Ho¡'¡'rvr¡,¡rN ex Knocrsn subsp. rechingeri (Renz) H. Bnuri¡a¡rx
&R.LonBNz, Jour Eur Orch.37 (3):713 (2005).

Epípactis purpurata J .8. Slatu var. roseø (En-our,n) KREUrz, comb. et stat nov
Bas.: Epipactis latfolía C. ALuoNl subsp.varianslus rosea En_ol.tenin AscHERSoN&
GRABNER, Syn, Mitteleur. Fl 3: 864 (1907).
Syn : Epipactis purputata J.E. SMITH lus. rosea (ERDNER) Soó, Jahresber Naturwiss.
Vereins Wuppertal 23: 82 (1970).
Syn: Epipactis víridiflora Ho¡¡vex¡¡ ex KnocKsn yar. roseú (EruNnn) Kn¡urz,
Kompendium Eur Orchid. 69 (2004)

In Kn¡urz (2006b) wurde bei der Emendierung von Ophrys lnlnsertcø (Burm f.) Greuter
snbsp. aramaeorumP. Delforge emend. Kreub das Basionym vergossen An dieser Stelle soll
das nachgeholt werden.

Ophrys holoserica (Bunv r ) Gneurrn sttbsp. aranøeorumP Delforge emend. Kreutz, Jour
Eur. Orch.38 (l): 166 (2006).
Bas.. Ophrys úrûnxaeorunt P. Derronce, Natural. Belges 81 (Spécial Orchidées l3):228
(2000).
Syn Ophrys holosericø (BURM F.) GnBur¡,n subsp aramaeorum (P. Drlroncn) Knnurz,
Kompendium Eur Orchid 99 (2004).

Døctylorhizø purpurella (T & T.A. Stephenson) sabsp. majalíþrnß E. Nelson
unterscheidet sich von der Nominatsippe durch einen robüsteren Habitus, schmalere und viel
längere Laubblätter, eine stärkere, dichtere und grobere Fleckung der Laub- und Tragblätter,
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einen kürzeren Blütenstand, sowie heller geÍÌirbte Blüten und eine größere Lippe Die

Pflanzen unterscheiden sich mit oben genannten Merkmalen nur wenig von der

Nominatsippe, weswogen sie hier als eine Varietät ,ton Dactylorhiza purpurella umkombiert

wurden.

Dacþlorhiza purpurclln(T. & T.A Stephenson) soó var. ntaial¡formis (E, NrusoN)

Knnurz, stat. nov.

Bas . Dactylorhiza purpurella (T. &- T.A. Stephenson) subsp majaliJormis E. NELSON,

Taxon 28 (56): 593 (19'79).

syn.: Dactylorhiza purpurella (T. &, T.A. Stephenson) subsp. majaliþrzis E Nelson,

1976). nom. illeg.
T.A. Stephenson) subsp majaliþrmis E. N¡rsoN ex

6(1979) nom. superfl.
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