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Zusammenfassung
In diesem Artikel werden einige für Andalusien (Spanien) kritische Arten
besprochen. Alle gefundenen Arten werden in einem Fundortverzeichnis
aufgelistet.
Summary

H. Dekker
Mortonhof 42
7908 AP Hoogeveen

In this article some for Andalusia (Spain) critical species are discussed. All
species found are listed.
1. Inleiding
Vergeleken met de enorme stroom pub[ikaties die de laatste tijd over Griekenland en de Griekse eilanden zijn verschenen, wordt er nauwelijks aandacht
besteed aan de Spaanse orchideeënpopulaties.
Enkele recente pub likaties betreffende de orchideeën van Spanje C.q. Andalusië
zijn van Tyteca (1984), Kreutz (1988 ), Hertel ( 1989) en Pa In (1989).
Niet onvermeld mogen blijven de publikaties van Nieschalk en van Van Bodegom
(zie: Willing, 1977 ), die in een aantal artikelen de aandacht vestigden op de
Spaanse orchideeën.
Dit verslag is de neerslag van een 3·weekse studiereis, waarbij vooral de
orchideeën populaties in de kuststreek van Andalusië bezocht werden.
De opbouw van dit artikel is als volgt: na een opsomming van de gevonden
soorten met 'vermelding van het vindplaatsnummer volgt een bespreking van enkele kritische soorten. Bes loten wordt met een opsomming van de vindplaatsen.
2. Lijst van gevonden soorten met vindplaatsnummer
1:
2:
3:
4:
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Aceras anthropophorum (L. ) W.T. Aiton: 8,9,10,17
Cephalanthera longifolia (L. ) Fritsch: 20,21
Dacty lorhiza insularis (Somm.l Land w.: 21
Epipactis atrorubens (Bernh.) Besser: 4,7,14 (= E.
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parviflora!)
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5:
6:
7:
8:
9:
10:

Ep ipactis helleborine ssp. tremolsii (Pa u) Klein: 7, 14,21
Gennaria diphylla (Link) ParI. : 4
Limodorum abo rtivum (L.) Sw.: 15
Limodorum t rabutian um Balt.: 13, 14.1 5
Neotinea macu lata (Desf.) Stearn: 22
Ophrys apifera Huds .: 15

11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18 :
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:

Ophrys atlantica M unby: 23,24,25,26,27
Ophrys bombyliflora Link: 5,6,8,9,10,11,12
Ophrys ci liata Biv.: 5,6,7,8,9,10,11,18,23,24,25,26,27,28
Ophrys omegaifera subs p. dyris (Mai re ) Del Prete: 23,24
Ophrys lusca Link: 8,18,24,25,26,28
Ophrys lutea Cav.: 5,6,8,9,10, , 1,12,18,23,24,25,26,27,28
Ophrys scolopax Cav.: 11 , 19,24,27,28
Ophrys tenthred inifera Willd.: 4,6,7,9,10, 12 , 17 , 18,24
Orchis champagneuxii Barnéoud: 7,19,22
Orchis collina Ba nks & Solander : 18,24,25,26, 28
Orchis conica Willd.: 9 , 19
Orchis ,:: oriophora L.: 23
Orchis ita lic a Poir.: 17,28
Orchis langei K.Richt.: 20,21
Orchis laxiflora Lam .: 3
Orchis olbiensis Reut. ex Barla: 17, 25,26
Orchis papilionacea L.: 19,23,25,26
Serapias cord igera L. : 16
Serapias parviflora Pari. : 2 ,4, 11 , 12, 22,23
Sera pias st rictiflora Welw. ex Veiga: 1,4
Serapias vomeracea (Burm fil.) Briq. : 22

Door de zeer summiere beschrijving van Pa u wis t niemand goed raad met dit
taxon. Pas in 1971 werden door A. en C. Nieschalk planten uit Catalonië
beschreven, die zij beschouwden als typ ische Epipactis tremolsii (de naam die
door Pau gegeven we rd ). Kle in ( 1979) komt na bestudering van Spaanse her bariu mexemplaren tot de conclusie, dat E. tremolsii een ondersoort is van E.
helleborine. E. helleborine ssp. tremolsii is een xeromorphe plant, die door

aanpassing aan het gedurende de bloeitijd droge en hete klimaat een ecologische
niche veroverd heeft. Karakteristiek voor de soort zijn het gereduceerde bladoppervlak, de ronde , schuin rechtopstaande en dicht bij elkaar staande bladeren
die een onregelmatig tweerijige stand vertonen.
Dit zijn allemaal aanpassingen om het bladoppervlak en daarmee de verdamping
te reduce ren. De soort is daardoor in staat biotopen te bewonen die voor bijna
alle andere soorten ongeschikt zijn (open dennenbossen en de randzone van
eiken-dennenbossen).
Klein stelt, dat E. helleborine ssp. tremolsii een ecotype is, dus een aanpassing
van E. helleborine s. 1. aan de specifieke Spaanse groeiplaatsen. De genencombinatie van een ecotype is altijd al in de genenpool van de oorspronkelijke soort, in
dit geval van E. hellebarine, aanwezig, maar krijgt door de speciale omstandig heden de kans te domineren.
Anders gezegd: E. helleborine ssp. trema/sii is een gestabiliseerde variant van E.
hel/eborine, die in principe overal gevonden kan worden, maar elders ook weer
verdwijnt, omdat daar geen positief discriminerende factoren (in ons geval de
specifieke biotoop) bestaan. Inderdaad wo rdt zo nu en dan melding gemaakt van
een afwijkende variëteit die sterk lijkt op E. hel/eborine ssp. tremalsii, namelijk E.
helleborine var. orbicularis (Richter) Ve rmln. Deze variëteit heeft ook bijna
ci rke lronde, tegen de stengel liggende bladeren . Door hetzelfde toeval als
waarmee de variëteit orbicularis af en toe bij ons optreedt (zie Vermeulen 1958,
p. 105), is ze waarschijnlijk ook in Spanje opgetreden. Door de betere aanpassing aan de specifieke ecologische omstandigheden van de standplaatsen heeft
zich E. helleborine ssp. tremolsii als ecologische ondersoort ontwikkeld.
De door ons gevonden exemplaren van E. helleborine ssp. tremolsii kwamen
overeen met de door Klein (I.c.) gegeven beschrijving. Qua habitus zijn de
planten onmiskenbaar. De bloemen verschillen echte r weinig van die van E.
hel/eborine. Het epichiel is klein, omgeslagen en heeft weinig opvallende bultjes,
waardoo r het hypochiel breed en groot schijnt.
E. helleborine ssp. trema/sii wordt behalve in Zuid-Spanje en Catalonië ook in
Frankrijk in zeven departementen aangetroffen (Jacquet, 1988). Ray naud
(1984) t rof 'de soort bovendien aan in het departement Herault, zodat E.
he/leborine ssp. tremalsii langs bijna de gehele Franse Middellandse-Zeekust is
aan te treffen.
Daardoor vervalt de uitspraak van Klein, dat de soort een geografisch duidelijk
omschreven gebied bewoont (zijn uitspraak had uitsluitend betrekking op het
Spaanse areaal). Op grond daarvan stelt Raynaud, dat er geen geografische en
ecologische barrière tusse n de verschillende standplaatsen bestaat en dat
nomenclatorisch gesproken E. tremolsii niets anders is dan een synoniem voor E.
helleborine.
Du idelijk is wel, dat E. helleborine ssp. tremolsii niet slechts als individuele
uit schieter (zoals de variëteit E. helleborine var. orbicularis) te vinden is, maar
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3.

Bespreking van enkele kritische soorten

Uit de voorafgaande lijst wil ik een aantal soorten nader bespreken. Het betreft
hier vooral de taxa, waarover een discussie gaande is betreffende de taxonomische status.
3.1 . Epipactis helleborine ssp . tremols;;
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dat het taxon een eigen ecologische niche bezit en in staat is populaties te
vormen. Op grond daarvan ben ik van mening, dat de klassificering van Klein als
ondersoort terecht is.
3 .2 . Gennaria diphylla
Aangespoord door een artikel van Van Bodegom (1972) ging ik op zoek naar
Gennaria diphylla, die door hem ergens in de Sierra Blanquilla gevonden werd.
Inderdaad trof ik de soort daar aan (zie vindplaats 4). Door Kreutz (1989) wordt
ook een vindplaats uit dezelfde streek gemeld (10 km NNW van Los Barrios).
zodat bij gericht zoeken zeker nog meer vindplaatsen van deze voor Spanje
zeldzame soort te verwachten zijn. Kreutz spreekt ook nog over een vindplaats
in de buurt van Elviria (Marbella), maar hiervan is geen vermelding te vinden in
het vindplaatsen register.
3.3. Limodorum trabutianum
Ook over de taxonomische status van deze soort is er . deels door onbekendheid - lang onzekerheid geweest. Sundermann (1980) is nog van mening, dat L.
trabutianum nauwelijks als subspecies, maar beter als variëteit opgevat kan
worden, een mening die ook door Davies en Huxley (1983) gedeeld wordt.
Onder invloed van publikaties van o.a. Renz (1972), Van 80degom (1976) en
vooral van 8aumann en Hoffmann (1985) is men er hoe langer hoe meer van
overtuigd geraakt dat L. trabutianum wel degelijk een zelfstandige soort is. Zo
wordt ze door Delforge en Tyteca (1984) in eerdere pubJikaties nog opgevat als
subspecies, terwijl ze door dezelfde auteurs later als soort erkend wordt (zie
bijvoorbeeld Tyteca , 1986).
L. trabutianum valt direkt op door zijn groenig-paarse kleur, het vrijwel ontbre·
ken van een spoor (die hier gereduceerd is tot hoogstens 2 mm) en zijn smalle,
petaloïde, niet in epichiel en hypochiel gescheiden lip, Ook het zuiltje verschilt
van dat van L. abortivum, doordat het is omgeven door 3 staminodiën (zie foto).
In Andalusië zijn vooral oostelijk van Marbella (Elviria, Calahondal mooie
populaties van L. trabutianum te vinden. Slechts éénmaal (vindplaats no.15)
werd L. trabutianum aangetroffen in begeleid ing van L. abortivum. Van deze
laatste stonden enkele exemplaren temidden van honderden exemplaren van L.
trabutianum. De soort stond op de mij bekende vindplaatsen uitsluitend in Pinusbossen, Door de bouw van het zuiltje (zie foto). is zelfbestuiving regel. Zoals
gewoonlijk hadden ook de Spaanse planten, op enkele uitzonderingen na, prak·
tisch gesloten bloemen. Bij vergelijking van de zuiltjes van beide Limodorum·
soorten is duidelijk te zien, dat de stand van de stempel verschilt (zie foto's). 8ij
L. abortivum staat de stempel ongeveer evenwijdig met de as van het zuiltje,
terwijl de stempel bij L. trabutianum ongeveer haaks op het zuiltje staat.
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Zuil van L. abortivum

E. hellebofl"ne ssp. tremo/sii
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Zuil van L. rrabutianum

lUiI van L. trabu(lanum, schUin opzij
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Zodoende is zelfbestuiving bijna onvermijdbaar. Zod ra de polliniën uit de anthere
zakken, komen ze in contact met de stempel. Dit laatste wordt nog bevorderd
doordat de polliniën een losse korrelstructuur bezitten en gemakkelijk op de
stempel vallen. Opvallend was bij de Spaanse populat ies van L. trabutianum , dat
de drie staminod iën niet zo sterk uitgegroeid waren. Bij exemplaren d ie ik in
Frankrijk (Cavalaire SUf Mer) observeerde, was de stempel geheel omgeven door
de drie staminodiën.
In hun publikatie stellen Baum ann en Hoffmann (1985), dat de verbreiding van
L. trabutianum ook een bewijs is voor de opvatting als zelfstandige soo rt. In
tegenstelling tot L. abortivum, die in praktisch het gehele mediterra ne gebied tot
aan Iran voorkomt, bezit L. trabutianum een we stmediterraan-atlantisc h areaal.
Door nieuwe vondsten in Frankrijk en Italië (Heinrich e.a., 1986) zien we dat er
steeds meer vindplaatsen in oostelijke richting bijkomen. Hiermee wo rdt dus één
van de red enen om L. trabutianum als zelfstandige soort te beschouwen, afgezwakt. Toch ben ik van mening, dat de soort genoeg differentiërende kenmerken
(andere bloemstructuur, groei plaatsen waar uitsluitend L. trabutianum voorkomt,
vroege re bloeitijd) bezit tegenover L. abortivum om de soo rtstatus te behou den .
3.4. Ophrys atlantica
Een onmiskenbare soort, die een groter areaal bewoont dan men aanvankelij k
dacht. De vermeldingen van andere auteurs (Hertel, Kreutz, Pain) meegerekend,
kan dit taxon nu in minstens acht 10-kilometerhokken aangetro ffen wo rden.
Door de vondsten bij Casabermeja (V F 72.84) en Antequera (VF 67.98) is een
duidelijke ui tbre iding van het areaal in noordo ostelijke richting waar t e nemen
(zie verspreidingskaart).
3.5. Ophrys omegaifera ssp. dyris
Over de exacte status van dit taxon bestaat nog geen overeenstemming. Sundermann (1980) noemt het O. fusca ss p. omegaifera, De lforge en Tyteca
(1984) alsook 8au mann & Künke!e (1988) O. dyris, terwijl Buttier (1986) het
klasseert als O. omega/Iera ssp. dyris. Del Petre (1984) stelt, dat het O. omegaifera-complex onderverdeeld kan worden in drie groepen, te weten O. omegaifera
ssp. omegaifera (alleen aan te treffen in W est- Kreta), O. omegaifera ssp.
fleischmannii (Oost-K reta, Oost-Griekenland, Zuid -T urkije en Pa lestina) en O.
omegaifera ssp . dyris (Noo rd-A frik a, Zuid -Spanje, Portugal, Balearen en misschien Zuid -Frankrijk). Ze ve rschillen slechts gering qua kenmerken, maar vooral
qua verspreiding.
Del Prete (I.c .) beschouwt deze drie taxa als resultaat van de differentiatie en
evolutionaire convergenties aan de randen van het verspreidingsgebied van de
sectie Pseudoph rys. Gezien hun nauwe morph ologische ve rwants chap worden
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ze door hem dan ook beschreven als subspecies. Opvallend is, dat op vee l plaatsen O. omegaifera ssp. dyris in gezelschap van O. atlantica groeit. Door het
ontbreken van de V-vormige insnijding aan de basis van de lip is geen verwisseling met O. fusca mogelijk.
3.6. Ophrys scolopax. "apiforme variant"
Wat mij vooral trof bij de bestudering van dit taxon was de geringe variabiliteit
binnen en ~ de verschillende populaties . Alleen de kleuren van het perianth
(dit is soms groen) en de plaatsing van de tekening op de lip kunnen iets ve rschillen. Tyteca (1984) benadrukt ook de grote stabiliteit van de Zuid-Spaanse
populaties. O. scolopax ssp. scolopax werd oorspronkelijk beschreven vanuit het
oostelijk deel van Midden-Spanje (tussen Valencia en Alicante) (Baumann 1975).
Vanuit dit centrum zijn glijdende overgangen zichtbaar. Door geografische isolatie hebben zich daarnaast overgangspopulaties ontwikkeld, die met name in
Zuid-Frankrijk sterk afwijken van het type.
Deze ontwikkeling is ook in zuidelijke richting waar te nemen. In Zuid-Spanje is
een "apiforme variant" aan te treffen die sterk in de richting gaat van O.
sco/opax ssp. apiformis, zonder daarmee identiek te zijn. De Spaanse planten
zijn krachtiger ontwikkeld en hebben grotere afmetingen. Ze vallen daardoor
volgens Baumann nog binnen de variatiebreedte van O. scolopax ssp. scolopax.
Toch gaan ze op een aantal punten sterk in de richt ing van O. scolopax ssp.
apiformis. Enige punten sprongen in het oog gedurende deze reis. Opvallend
was de eenvoudige, grote, schildvormige tekening, al dan niet met witte omranding. De tekening bevond zich steeds in het basale deel van de lip. Door de
sterk convexe lip viel het krachtige aanhangsel des te meer op. Het strekte zich
uit over de gehele breedte van de lip, was weinig drielobbig en vrij recht . De lip
was aan de basis licht ingesnoerd. De petalen waren sma l, opgero ld en ste rk
behaard. Ze hadden dezelfde kleur als de se palen of waren iets donkerder.
Als men bovengenoemde kenmerken vergelijkt met de beschrijving van O. scolopax ssp. apiformis zoals gegeven door Baumann & Künkele (1982, p.268), komt
het intermediaire karakter van de Zuidspaanse populaties duidelijk naar voren.
Ook Sundermann (1980 , p.111) die toch niet bepaald als "splitter" bekend
staat, suggereert dat de O. scolopax van Zuid-Spanje moge lijk als ssp. apiformis
beschouwd moet wo rden .
In ieder geval maken de grote homogeniteit van de Zuid spaanse populaties en
hun tendens in de richting van de ssp . apiformis aanvullende oberservaties
interessant en zeer aan te raden.
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3.7. Orchis conica.

4 . Vindplaatse n (UTM l -km raster)

In 1984 trok Tyteca de terechte c onclusie dat de Spaanse populat ies van O.
/actea zodanig verschilden van de popu laties in de rest van Europa, dat ze als
aparte soort beschouwd moesten worden. De nieuwe soort versch ilde zowel
kwal itatief als kwantitatief van de meest verwant e soorten, te weten O. /actea
en O. tridentata. Ze werd door Tyteca (1984) beschreven als O. p usH/a. Buttler
(1989) komt tot de conclusie, dat de naam O. conica Willd. synoniem is met O.
pusil/a en dus prioriteit verdient. De verschillen tussen O. conica, O. tridentata
en O.lactea zijn voo ral kwalitatief van aard. In een tabel samengevat:

1. TF 89.1 1

lip
tipbasis
zijl obben
sepalen

O. con ica

O. lac te 8

O.tridentata

concaaf of praktisch pla t
rech t of licht
omge bogen
min of meer
omhooggericht
groen met gekleurde boord

convex

concaaf of
praktisch plat
recht of licht
omgebogen
min of meer
omhooggericht
geheel rood
gekleurd

sterk omgebog en
omgebogen
ais conica

2 . TE 63.90

3. TE 51 .96
4. TF 66.03

5. UF 01 .21

9-4-1991
6. UF 00 .3 1
7. TF 98.35

Bepa lend is volgens Buttler (l.c.) de structuur van de lip en de kle ur van de
sepalen. Daa rbi j komen dan de kwantitatieve kenmerke n, zoals grootte va n de
bloem, grootte van de bladeren, dichtheid van de aar en tekening van de lip. De
ddor mij in Andalusië gevonden exemplaren vertoonden de door Buttler genoemde kenmerken.

8 . TF 95.35

3.8 . Sera pias strictiflora

10 . TF 97.29

Na de introductie door Sundermann (1980) als Serapias parviflora ssp. nova
(zonder geld ige beschrijving) heeft vooral Tytec a (1986 a, 1986 b, 1987) zich
met dit t axon bezigg ehouden , maar heeft het niet als soo rt beschreven. Kort
nadat Kreutz (1989) het beschreef als S. gracilis, verscheen een publikatie van
Baumann & Künkele (1989 ), waarin aangetoond werd dat de naam S. strictiflora
prioriteit bezat.
Goede beschrijvingen van de soort zijn te vinden bij Kreutz (1989) en Hertel
(1989). De door mij bezochte pop ulaties kwamen overeen met de be sch rijvingen. Doo rdat S. strictiflora vrij onbekend is, zijn meer v indplaa tsen in Zu id Spanje zeke r te ve rwachten.

9 . TF 95.34

11 . UF 04.31

EURQRCHIS 4, 1992

O. bombyl iflora, O. ciliat a, O. lute a
9 , 5 km ZZQ van Casares, gra sland, maquis , 9-4- 1991
O. bombyliflora, O. cili at a, O. lutea, O. tenthredinifera
4 km ZZO van Casares , Pinus -bosje met open plekken,
2-4 -1 99) , i7-4-199 1
E. ~;r~ :tfe#S ~; E . helleborine ssp. tremolsi i, O. cil iata, O. tent hredinifera, O. champagneux ii
1, 5 km W van Casares , ka lkheuvel met st ruik gewas, 9-4- 1991
A. antropop horum, O. bomby liflora, O. ci liata, O. fusca ,
O.lutea
2,8 km W van Casa res, weiland, maquis, 2-4 - 1991
A. antropohorum, O. bomby li flora, O. cilia ta , O. lutea , O. tenthredinifera, O. co nica
3 ,9 km N van Manilva, kalkheJling, 9-4- 1991
A. antropophorum, O. bombyliflora, O. cilia ta , O. lutea, O.
tenth red inifera
8,'2 km ZW van Este pona, weil and, maquis

8-4-1991,17-4 -199 1
12. UF 25.42
13. UF 25.48
14 . UF 4 2. 41
15. UF 46.40
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6,0 km 0 van La Linea , grasland, 14-4- 1991
S. strictiflora
3,3 km NW van Tarifa, open dennenbos, grasland grenzend
aa n het strand, 15-4 - 1991
S. parviflora
4 ,6 km NO van EI Lentiscal, vochtig grasland, 15-4- 1991
O. laxiflora
9 ,6 km ONO van Fa ci nas, open bos met onderbegroeiing van
struiken, straatrand , 15-4 - 1991
..
p « r "I f./ (Il ,r
C. IongIfalla, E. f a,u.o.mG~ G. diphylla, O. tenth redin ifera,
S. parviflora, S. strictiflora
2,2 km NO van San Luis de Sabinillas, Eucalyptus-bosje

O. bomby liflora , O. ciJiata , O. lutea, O. sco lopax, S. parviflora
1 km N van MarbeJla, open dennenbos , 7-4- 199 1
O. bombyli flora, O. lutea, O. ten thredinifera, S. parviflora
6 km Z van Istan , dennenbos, 7-4- 199 1
L. trab utianum
11 km 0 van M arbelta, dennenbos, 7-4- 1991
E. atrorubens, E. helleborine ssp. t remo lsii, l. trab utian um
5 km 0 van Elviria, dennenbos , 7-4- 1991
l. abortivum, l. trabutianum, O. apifera
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16. UF 44.41
17.UFll.61

18. UF 06.70
19. UF 49.34
20. UF 34.49
21. UF 31.50
22. UF 38.61
23. UF 44.57

24. UF 57.56

25. UF 72.84

26. UF 72.84

27. UF 67.98
28. UG 75

3,4 km 0 van Elviria, dennenbos, 8 -4- 1991
S. cordigera
13 km ZZO van Ronda, kalkrotsen, maquis, 5 & 12-4-1991
A. antropophorum, O. tenthredinifera, O. conica, O. italica,

O. olbiensis
1,8 km NNW Ronda, rotsig kalkgrasland, open dennenbos
O. ciliata, O. fusca, O. lutea, O. tenthredinifera, O. collina
2 km NO van Ojén, berm, dennenbomen, 18-4-1991
O. champagneuxii, O. papilionacea, O. scolopax
4.4 km. NNO van Ojén, kastanjebosje, 18-4-1991
C. longifolia, O. langei
4,1 km NW van Ojén, kastanjebos, 11 -4- 1991, 18-4-1991
C. lon9i10lia, D. insularis, E. helleborine ssp.tremolsij, O. langei
5,7 km WNW van Coin, maquis, 18-4-199 1
N. maculata, O.champagneuxii. S. vomeracea, S. parviflora
4,5 km ZZO van Coin, open dennenbos, 18-4-1991
O. atlantica, O. ciliata, O. lutea, O. omegaifera ssp ,dyris.
O. coriophora, 5, parviflora
4,3 km W van Alhaurin de la Torre , dennenbos. 3-4-1991
0, atlantica, O. ciliata, O. fusca. 0, lutea, O. omegaifera ssp.
dyris. 0, tenthredinifera, O. scolopax, O. collina, O. coriophora
2.2 km ZO van Casabermeja. kalkhelling, maquis, 8-4-1991
O. atlantica, O. ciliata, O. fusca, O. lutea, O. olbiensis, O. pa pilionacea
2.5 km ZO van Casabermeja, kalkhelling, maquis, 8-4-1991
O. atlantica, O. ciliata. O. fusca. 0 , lutea, O. collina, O. olbiensis, O. papilionacea
4,9 km ZO van Antequera, maquis, 16-4 - 1991
O. atlantica, O. ciliata, O. lutea, O. scolopax
3,8 km Z van Nueva Carteya, berm, kalkrotsen, 16-4-1991
O. ciliata, 0, fusca (grote bloemen), O. lutea, O. scolopax,
O. collina, O. italica

foto's op pag, 46:
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Orchis conica, Casares, 2-4-1991
Ophrys atlantica, Alhaurin de la Torre, 3-4-1991
Ophrys omegaifera ssp. dyris, idem
Epipactis helleborine ssp. tremalsH, Elviria, 8-4-1991
alle foto's: J. Claessens
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