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De bedoeling van dit boek is om het overzicht van het genus Ophrys
begrijpelijker te maken. In dit boek zal je dus geen
nieuwbeschrijvingen van soorten aantreffen. De indeling in secties is
daarbij een belangrijk hulpmiddel, iets dat ook al werd gebruikt door
Eccarius in 2016, toen hij zijn monografie over het genus
Dactylorhiza schreef.
In het begin werd er van uitgegaan dat zo’n werk op 2 jaar tijd af
zou zijn, maar dat is wel anders uitgevallen! Uiteindelijk heeft het
maken van dit boek 7x langer geduurd, nl. 14 jaar…
Wat vooral werd onderschat was de talrijke literatuur die is
verschenen rond dit boeiende genus. Alles werd verzameld, vertaald,
besproken en het werd duidelijk dat, ondanks de grote
informatiebron die het internet is, niet alles daar kon gevonden
worden. Met het verzamelen, analyseren en catalogiseren van al
deze literatuur werd ook al gauw duidelijk hoe vaak nieuwe
beschrijvingen waren gepubliceerd die van de verkeerde
veronderstellingen waren uitgegaan, onvoldoende werden uitgewerkt
of gewoon te summier waren zodat ze eigenlijk niet bruikbaar of
geschikt waren om de soort te herkennen in het veld. Daarnaast was

het zorgwekkend hoe die foutieve informatie door de jaren heen
bleef bestaan en verder werd gebruikt om nog meer verwarring te
zaaien.
De komst van technieken die moleculair-genetisch onderzoek
toelieten waren een grote hulp om alle ruis te filteren. Dit liet toe om
de echte verwantschappen tussen al die taxa te ontrafelen, zowel
binnen bepaalde groepen of secties als daarbuiten. Dat lag aan de
basis van deze indeling.
Het boek bevat een algemeen, een theoretisch en een specifiek
gedeelte. In het algemene deel wordt er tijd besteed aan de biologie,
ecologie en natuurbehoud van het genus Ophrys, waarna een
theoretisch deel volgt dat alle huidige kennis bundelt. Alleen dat deel
is al de moeite om je inzicht in dit genus te vergroten. Daarna volgt
dan een specifiek deel, waarin de structuur en de indeling van het
geslacht Ophrys uit de doeken wordt gedaan.
Wat kom je zoal te weten?
De basis voor de herkenning van soorten en hun onderlinge
verwantschap in het genus Ophrys ligt in moleculaire studies. Zij
tonen de meest objectieve basis om een indeling te maken tot op het
niveau van secties. Daarna kan de genetica alleen ons niet meer
helpen omdat de moleculaire verschillen tussen de soorten daarvoor
te klein worden; daarvoor zijn ze nog te jong qua evolutie.
De eerste Ophryssen ontstonden in het Mioceen en gaven aanleiding
tot 3 verschillende afsplitsingen in het Plioceen. Deze zijn vandaag te
vinden in drie subgenera met de naam Ophrys, Bombyliflorae en
Fuciflorae. Het is best mogelijk dat er vroeger meer waren, maar die
zijn dan uitgestorven.
Het subgenus Ophrys bestaat uit slechts één recente sectie waarin
één soort is ondergebracht. Het subgenus Bombyliflorae splitste zich
al vrij snel af en bracht vier secties voort. De oudste daarvan is de
sectie Speculum en ze wordt bestoven door wespen, zoals dat ook
het geval is in de sectie Ophrys. In de verdere ontwikkeling is er dan
een verschuiving gekomen naar bestuiving door bijen, zweefvliegen
en kevers. Na de afsplitsing van de sectie Speculum ontstonden
achtereenvolgens de secties Bombyliflorae, Tenthrediniferae en als
laatste de sectie Pseudophrys. De sectie Pseudophrys ontwikkelde
een heel apart bestuivingstechniek.
Die evolutie leidde dus tot groepen met verschillende

bestuivingsmechanismen en bestuiversgroepen. De eerste Ophrys
soorten werden bestoven door wespen. Daarna was er een
verschuiving naar bestuiving met langhoornbijen uit het genus
Eucera. Daarna verschenen er Ophrys die bestoven werden door
zandbijen uit het genus Andrena en andere (Colletes,
Lasioglossum,…) De laatste evolutieve verschuiving was toen een
groep Ophrys zich specialiseerde in bestuiving via overdracht van
pollinia op het achterlijf van Andrena bijen (Pseudophrys).
Het subgenus Fuciflorae is qua ontstaansgeschiedenis erg
ingewikkeld omdat vele ontwikkelingen tegelijkertijd tot stand
kwamen. Dat komt zeer goed tot uiting in de verschillende
cladogrammen/stambomen die verschillende wetenschappers
publiceerden. Wat zeker duidelijk is, is dat het eerste subgenus dat
ontstond Apiferae is, gevolgd door de subgenera Umbilicatae,
Bornmuelleri en Araniferae. Het subgenus Fuciflorae was het
laatste/jongste. Deze laatste sectie is ook de meest ingewikkelde
door congruente ontstaansmechanismen van soorten die in deze
sectie thuishoren.
In overeenstemming met de methode die destijds door Hennig werd
aangebracht (cladistische aanpak die toelaten een genetische
stamboom met vertakkingen op te stellen – een cladogram) konden
er zogenaamde primaire kenmerken worden afgeleid die de
genetica met de morfologie verbinden zodat ze bruikbaar werden in
het veld. Het gaat om 8 kenmerken waaraan geen foutmarges zijn
verbonden, zodat ze eigenlijk nooit tot verwarring kunnen leiden of
verkeerde determinaties.

Aan de hand van de 8 primaire kenmerken kan je alle Ophryssen
van de eerste 10 secties indelen. De overblijvende 11e sectie (sectio
incertae sedis met o.a. Ophrys heldreichii) heeft meer nodig dan
deze 8 primaire kenmerken. (De Latijnse term incertae sedis wordt
in de taxonomie gebruikt om aan te geven dat een taxon/sectie niet
te plaatsen valt in de classificatie. Het gaat dan om het taxonomische
oordeel van de auteur(s) van de betreffende publicatie: andere
auteurs kunnen van oordeel zijn dat het betreffende taxon wel te
plaatsen is). Het probleem met soorten zoals Ophrys heldreichii is dat
niet iedere auteur deze heeft betrokken in zijn moleculair-genetisch
onderzoek. Daarnaast kan de groep van O. heldreichii in een
stamboom op 2 plaatsen worden ondergebracht. Ofwel komt deze
groep terecht naast die van Ophrys apifera, met een eigen
afstammingslijn die ver verwijderd is van de groep scolopax of
cornuta, ofwel komt ze terecht in de groep van O. scolopax.

Zodra men in de juiste sectie is beland, is het vaak niet zo moeilijk
om verder te gaan tot op soortniveau. De meeste secties zijn immers
soortenarm. Uitzonderingen zijn de secties Pseudophrys,
Bornmuelleri, Araniferae en Fuciflorae. Maar ook hier kan men met
een aantal kenmerken toch tot op soortniveau raken. Met deze
werkmethode is het mogelijk om 87 Ophrys soorten te
determineren. Verder moet men er ook rekening mee houden dat
door hybridisering en terugkruising circa 20% van Ophrys
individuen niet met zekerheid kan worden gedetermineerd.
Als je de standpunten over het soortbegrip van een aantal Belgische
en Oostenrijkse taxonomen buiten beschouwing laat, dan is er min of
meer consensus over het bestaan van 40-60 soorten binnen het
genus Ophrys. Dat betekent dus dat de hier genoemde 87 soorten
een poging zijn om genetica en morfologie met elkaar te combineren.
Nu er meer en meer moleculair-genetische studies worden
gepubliceerd, zal in de toekomst meer klaarheid worden geschapen
over de soorten binnen het genus Ophrys. Een goed voorbeeld is
Ophrys omegaifera, waarvan er in 1962 door Nelson werd
aangenomen dat het om één soort ging, terwijl men inmiddels toch al
het bestaan van 6 soorten heeft kunnen aantonen.
De creatie van de bornmuelleri groep door Quentin en Devillers &
Devillers-Terschuren in 1994 werd door een deel taxonomen gemist.
Nochtans was dit erg waardevol werk, wat later door de moleculaire
genetica werd bevestigd. Dat wil niet zeggen dat deze groep al
volledig in kaart is gebracht.
In de sectie Araniferae zitten ook leden die ontstaan zijn uit
hybridisering en die tevens een groot verspreidingsgebied bezitten,
zoals Ophrys delphinensis, O. lucis, O. phryganae enz. Ook dit zorgt
voor de nodige problemen in de taxonomie.
De huidige indeling bezit verder een groot aantal variëteiten en
nagenoeg geen ondersoorten. Variëteiten kunnen steeds opnieuw
ontstaan en zijn meestal beperkt in hun bestaansgeschiedenis.
Ondersoorten moeten onderling een grens kennen (fenologiegeografie-ecologie) waardoor ze van elkaar gescheiden zijn. Als zo’n
barrière niet aanwezig is, kan je niet van een ondersoort spreken
omdat er dan toch nog uitwisseling van genen plaats vindt tussen
beide ondersoorten. Daardoor is er dus slechts één fusca soort, één
tenthredinifera soort, één fuciflora/holosericea soort, één scolopax
soort en slechts één cornuta/oestrifera soort.

Daarnaast zijn er ook hybride complexen binnen het genus Ophrys,
als aanvulling op spontane hybriden. Die complexen zijn vaak zéér
nauw verwant aan één van beide ouders, maar wel al voldoende ver
geëvolueerd dat ze volgens het biologische soortprincipe kunnen
beschreven worden als hybridogene soort (pro hybride)
Nog een aantal interessante weetjes uit het boek:
Natuurlijke barrières in het Middellands Zeegebied die de
verspreiding van Ophrys zaden beperken, waardoor vandaag niet alle
Ophryssen overal samen voorkomen. De vraag rijst enkel hoelang
die barrières al bestaan. Vermoedelijk kwamen ze pas tot stand na
het verdwijnen van de laatste IJstijd, zo’n 12.000 jaar geleden.
• Een belangrijke verspreidingsbarrière is de Adriatische Bora
A, een wind die waait van de noordelijke Balkanhoogtes naar
het zuiden. Hij scheidt de verspreiding van soorten links en
rechts van de Adriatische zee. Deze wind waait in wijzerzin rond
het hoge drukgebied boven Italië. Deze wind is bv.
verantwoordelijk voor de scheiding in verspreiding tussen de
sectie van O. scolopax (westelijk deel Middellandse zeegebied)
en die van O. cornuta (oostelijk deel)
• Nog een andere barrière wordt veroorzaakt door de Meltemi C,
een wind die van noord over zuid over de Egeïsche zee blaast
en een barrière vormt tussen Turkije/Dodekanese en
Griekenland (vasteland). Dit komt door de aanwezigheid van
een laag drukgebied boven het Turkse vasteland. Deze wind is
bv. verantwoordelijk voor de scheiding tussen de groep van
Ophrys argolica (Griekse vasteland) en die van Ophrys lucis
(Oost-Egeïsche eilanden + Turkije)
• Tenslotte is er ook nog de Alpenwind B, die luchtmassa’s vanuit
Midden Italië over de Alpen naar midden Europa blaast.

Het geurenboeket dat door een bepaald taxon wordt vrijgegeven om
bestuiver(s) te lokken, is niet overal hetzelfde in het
verspreidingsgebied. Onderzoek op Ophrys sphegodes in Italië bracht
al een merkbare verschuiving aan het licht tussen 2 populaties op
een afstand van 160 km.
Ander onderzoek toonde aan dat vrouwtjes van Colletes cunicularis
uit Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië ook een verschillend
geurenboeket afscheiden. (men noemt dit seks-feromoon-dialecten)
Ophryssen hebben naast een hoofdbestuiver nog andere insecten die
voor bestuiving kunnen zorgen. Zo werden er voor Ophrys
holosericea minstens 4 bestuivers gevonden. De hypothese dat elke
Ophrys soort slechts één bestuiver bezit is niet juist. Dat verklaart
ook de veelvuldige hybriden die men kan vinden. Daarnaast is ook al
autogamie vastgesteld tijdens proeven waarbij bepaalde planten
werden afgesloten van insectenbezoek.
De definitie van wat een soort is, ligt aan de grondslag van de
taxonomie. Het probleem is dat verschillende auteurs met andere
soortdefinities werken (typologisch soortconcept, fylogenetisch
soortconcept, biologisch soortconcept, ecologisch soortconcept,
genetisch soortconcept,…) Een soort wordt door iemand ontdekt en
beschreven volgens een bepaald soortconcept en vaak is de
beschrijving op zich zeer oppervlakkig. Vaak heeft men niet de tijd
genomen om eerst het verspreidingsgebied te onderzoeken of de

fenologie. Blijkbaar is het belangrijker om dit zo snel mogelijk te
publiceren…
In het theoretische gedeelte van het boek wordt aandacht besteed
aan het feit dat een goede beschrijving aan bepaalde grondregels
moet voldoen. Daarnaast dient men zich ook te houden aan
statistisch onderzoek, biometrie, de foutenmarges op de metingen
(standaard deviatie). Bovendien is al herhaaldelijk aangetoond dat
morfologisch onderzoek niet voldoende is om tot een
soortbeschrijving te komen; er is ook moleculair-genetisch onderzoek
nodig om verwantschappen vast te stellen. Ook is het niet juist om
hybriden tot soort te verheffen. En dan is het ook niet mogelijk om
over een ondersoort te spreken als deze midden in het
verspreidingsgebied leeft van de nominaatvorm en niet door een
barrière (fenologisch, ecologisch) gescheiden is.
De soortenbehandeling.
Op de volgende afbeeldingen kan je zien hoe elke soort wordt
behandeld, met als voorbeeld Ophrys sphegodes. Er is ruimte
voorzien voor:
•
•
•
•

Soortportret
Synoniemen
Oorspronkelijke diagnose
Informatie over de plaats waar de soort beschreven werd, waar
het type wordt bewaard, verklaring van de naam, variatie
binnen de soort, de fenologie, chromosomenaantal, ecologie…
• Algemene verspreiding
• Afbeeldingen

Naast het boek is er ook
een determinatiegidsje
gemaakt, dat gemakkelijk
mee te nemen is in het
veld.
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