
Twee 'vreemde' vondsten: 
Saffraantorkruid en Rood bosvogeltje 

C. SIPKES 

Tijdens een inventarisatie voor het Provinci
aal Bestuur werd op Voorne het Saffraantor
kruid gevonden: er werd bij die gelegenheid 
een onbekende schermbloemige naar het 
Rijksherbarium gebracht, die bij nader on
derzoek het nooit eerder in ons land aange
troffen Saffraantorkruid (Oenanthe crocata) 
bleek te zijn. Deze plant komt behalve langs 
greppels en bosranden in Bretagne, ook in 
Noord-Frankrijk, Ierland en Engeland, bij
voorbeeld langs de Theems, voor. In België 
heeft men haar nooit gevonden. 
Al eerder had de plant de aandacht getrok
ken van H. de Ligt, de toenmalige voorzitter 
van de KNNV op Voorne, maar daar de 
soort niet in onze flora's opgenomen is, was 
zij onjuist gedetermineerd. Onmiddellijk 
rijst de vraag hoe deze soort van zo ver in een 
moeras bij het Vliegveld van Ooslvoorne te
recht gekomen kan zijn. Bij dergelijke 
vondsten kan men allereerst denken aan uit
zaaiing met fazanlenvoer. Op die manier zijn 
al veel soorten in onze duinen terechtgeko
men: de Kuifhyacinth (Muscari comosum), 
het Bont kroonkruid (Coronilla varia), Am-
sinckia en nog vele andere. In hel land van 
herkomst komen de zaden van dergelijke 
kruiden terecht tussen die van graan of mais 
en bij hei schonen van het zaaigoed worden 
ze dan afzonderlijk verpakt en verhandeld 
als fazanlenvoer ten behoeve van de jagers. 
De meeste planten die uit dergelijke zaden 
ontstaan, worden direct door de alom aan
wezige konijnen opgegeten, maar de giftige 
soorten (Doornappel, Bilzekruid) worden ge
meden en dit gelukkige lol is ook onze Oe
nanthe crocata beschoren geweest, die, even
als wel meer schermbloemige planten (Ge
vlekte scheerling. Waterscheerling) flink gif
tig is. Nu groeit het Saffraantorkruid in zijn 

verspreidingsgebied nergens langs akkerran-
den, zodat vermenging van het zaad met de 
zaden van cultuurgewassen vrij onwaar
schijnlijk moet worden geacht. Wel wordt de 
soort vermeld als voorkomend op moerassi
ge plekken en, zoals de 'Nouvelle Flore de la 
Belgique' van De Langhe weergeeft, 'tussen 
Etaples en Boulogne alleen op plekken met 
kwel', een situatie die men eveneens op de 
groeiplaats bij Ooslvoorne aantreft. De weg 
die hier door de moerassen loopt, is min of 
meer als een dijk te beschouwen; aan de 
westkant blijft het water staan, maar aan de 
oostzijde ligt het Vliegveld, waar in het be
lang van de rijke flora van duizenden exem
plaren Vleeskleurige orchis (Orchis incarna-
td), Sturmia (Liparis loeselii). Teer guichel-
heil (Anagallis tenelld) enzovoort, omstreeks 
eind februari het water naar het Oostvoornse 
meer wordt afgevoerd. Links van de weg 
staat het water tot laat in de zomer ongeveer 
50 cm hoger, wal in de zandige grond kwel 
moet veroorzaken. En wat is nu waarschijn
lijker dan dat vogels, die bij Boulogne zaad 
van Saffraantorkruid aan hun poten krijgen, 
het verliezen bij Ooslvoorne, waar het, in 
vergelijkbaar milieu, de kans krijgt om te 
ontkiemen? Het Saffraantorkruid is een uit
gesproken Atlantische soort en het is dan 
ook een gunstige omstandigheid te noemen, 
dat de laatste winters vrij zacht waren en er 
gedurende de vorstperioden altijd sneeuw 
lag. Ik vrees echter dat de soort bij de eerste 
beste strenge winter zonder sneeuw weer zal 
verdwijnen. 

Een tweede vondst die vragen oproept, is die 
van hel Rood bosvogeltje (Cephalanthera ru
bra). In 1978 ontdekte een lid van de KNNV 
langs een polderweg in de Dordtse Biesbosch 
een fraaie groeiplaats van deze soort, die al 
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F/g. /. Saffraantorkruid (Oenanthe crocata) bij Ooslvoorne. (Foto: C. Sipkes.) 

eerder, nl. in 1912 door Des Tombe in ons 
land was gevonden en wel in Zuid-Limburg, 
bij Schin op Geul. Volgens de 'Prodromus 
Florae Batavae' kwam zij er in 1913 nog 
steeds voor. Nadien heb ik er vaak naar ge
zocht maar zonder succes. Ellenberg heeft 
naar deze en andere Cephalanthera-soorten 
een gemeenschap genoemd: het Cepha-
lanthero-Fagetum en noemt dit een 'Grasrei-
che Sub-Assoziation mit Haibtrockenrasen 
durchsetzt.' Vergeleken met hetgeen voor 
een natuurlijke groeiplaats van deze soort 
doorgaat, vertoont de vindplaats bij Dor
drecht oppervlakkig gezien nogal wat ver
schillen. Het is een hellende wegrand, waar 
tussen het gras onder meer Morgenster (Tra-
gopogon) voorkomt. De merendeels vitale 
planten en het niet geringe aantal, dertien 
exemplaren, leveren echter wel het bewijs dat 
de soort zich hier thuisvoelt. De klei bevat 
enige kalk en de oostelijke expositie van de 
helling zal wel gunstig zijn. De vinder van de 

groeiplaats heeft ervoor geijverd, dat men 
hier niet te vroeg, d.w.z. vóór de zaadvor
ming, zou maaien. 
Tot de belangrijkste levensvoorwaarden van 
een orchidee behoren de aanwezigheid van 
een — geschikte — schimmelsoort en het 
ontbreken van diervraat. In de Biesbosch 
zou de schade door vraat waarschijnlijk op 
rekening van muizen geschreven moeten 
worden. In de Betuwe, bij Asperen, zijn na 
een ruilverkavering met bijbehorende daling 
van de grondwaterspiegel en een muizen
plaag die daar weer een gevolg van was, zeer 
rijke groeiplaatsen van de Rietorchis (Orchis 
praetennissa) verloren gegaan. Dat het Sol-
daatje (Orchis militaris), de Bijenorchis 
(Ophrys apifera) en Poppenorchis (Aceras 
anthropophoruin) het in de duinen op nieu
we vindplaatsen ook nooit blijvend uithou
den, zal ook wel niet alleen aan konijnen te 
wijten zijn. De schade die muizen aanrich
ten, blijft ondergronds en is zodoende min-
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der zichtbaar. Behalve konijnen en muizen 
richten ook de larven van langpootmuggen 
en rouwvliegen schade aan de wortels aan. 
Dit mag men tenminste aannemen, daar het 
bekend is, dat deze onderaardse plantedelen 
eten. Dat er zaad van het Rood bosvogeltje 
in de Biesbosch terecht gekomen is, is niet zo 
verwonderlijk. Orchideeënzaad is zeer licht en 
door de wind wordt het over vaak zeer grote 
afstanden verspreid. Dit bleek ook door het 
zich spontaan uitzaaien van Spiranthes ro-
manzoffiana in Hortus de Wolff (Gro
ningen), waar men een hoekje geschikt ge
maakt had voor de vestiging van orchideeën, 
gentianen e.d. De dichtstbijzijnde groeiplaats 
van genoemde Spiranthes-soort is die op de 
Hebriden, ongeveer 1000 km ver weg. Ook 
andere geïsoleerde groeiplaatsen van orchi
deeën wijzen er op dat de zaden van zeer ver 
kunnen komen: ik wijs bijvoorbeeld op Ko-
raalworiel (Corallorhiza trifida), en Vogel-
nestorchis (Neottia nidus-avis) in onze dui
nen. 

De groeiplaatsen van beide beschreven soor
ten kunnen ons iets vertellen over de wijze 
waarop wij het terrein moeten beheren, wil
len wij deze en andere soorten kunnen be
houden. Vooral orchideeën kunnen wij door 
op het meest geschikte tijdstip, nl. in septem
ber, te maaien, bevorderen. Uil de vondst 
van het giftige Saffraantorkruid kunnen wij 
opmaken dat, bij een lagere konijnenstand, 
in de duinen waarschijnlijk wel meer soorten 
zouden kunnen voorkomen dan nu hel geval 
is. Een bewijs hiervoor vormt de massale 
groei van het Hondskruid (Anacamptispyra-
midalis) bij Wijk aan Zee, waar nu al vele ja
ren achtereen in een konijne-arm terrein 
meer dan duizend exemplaren van deze soort 
voorkomen. 
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