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Summary
Biomonitoring
General principles of bioindication and biomonitoring are revicwed. Biomonitoring provides useful indications for the effectiveness
of government policy with regards to nature
and environment. Monitoring can also indicate whether management measures in nature reserves are effective. Species from all taxonomie groups can and should be used in
monitoring programs. A coordinated monitoring program to regularly assess the 'State
of Nature' as complctely as possible is urgently needed. Success of a biomonitoring
program is ultimately dependent on the willingness of the public authorities to conduct
an effective nature and environmenral
policy.

J. H. Willems

Meerjarige
populatiestudie
aan inheemse
orchideeën
Fig. 1. Aap]esoTch'\s (Orchis simia).

Vaak wordt de aanwezigheid van één of enkele zeldzame plantesoorten als maat genomen bij de bepaling van de natuurwetenschappelijke
waarde van een terrein. De beslissing door natuurbeherende instanties
om een dergelijk gebied al dan niet aan te kopen, is veelal sterk afhankelijk van de mate van zeldzaamheid van de betreffende soort(en) en
de omvang van de populatie(s). Na verwerving krijgt het streven de
zeldzame soorten een duurzame overlevingskans te bieden veelal hoge
prioriteit. Ofschoon in natuurbeschermingskringen het besef hoe langer hoe meer is doorgedrongen dat het beheer gericht dient te zijn op
het voortbestaan van zo volledig mogelijk ontwikkelde oecosystemen,
wordt het behoud van de zeldzame en/of bedreigde soorten meestal
toch gezien als een graadmeter voor het succes van het toegepaste beheer. Globale indrukken of tellingen van de jaarlijks bloeiende exemplaren van de populatie zijn meestal de basis van een evaluatie van het
toegepaste beheer. In dit artikel zullen aan de hand van meerjarige populatiestudies van twee zeldzame soorten orchideeën argumenten worden aangedragen voor het jaarlijks nauwkeurig monitoren van (een
deel van) plantepopulaties. Hierbij zal ook de noodzaak worden duidelijk gemaakt, dat dergelijke studies gedurende een lange reeks van
jaren uitgevoerd dienen te worden.
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Dr. Th. W. Kuyper, voorzitter van de samenwerkende Particuliere Gegevensleverendc Organisaties
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De soorten en hun groeiplaats
Het onderzoek is uitgevoerd in ZuidLimburg aan de Aapjesotchis (Orchis simia) (fig. 1) sedert 1972, en vanaf 1980
aan de Herfstschroeforchis (Spiranthes
spiralis) (fig. 2).
De Aapjesorchis heeft de mogehjkheid geboden om de statt van een po-
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pulatie te bestuderen, terwijl de uitgangssituatie met betrekking tot de
Herfstschroeforchis geheel anders was.
Dit betrof een zeer oude populatie die,
op grond van globale waarnemingen, reden tot grote bezorgdheid gaf: van de
eertijds meestal vele honderden bloeiende individuen waren er tegen het einde
van de zeventiger jaren nooit méér dan
enkele tientallen planten in bloei.
Aapjesorchis
De Aapjesorchis is in 1972 als nieuwe
soort voor ons land gevonden (Mennema
et al., 1980) op een kalkhelling in de
huidige gemeente Margraten. De populatie bestond uit één enkel exemplaar.
Het is hoogst waarschijnlijk dat deze
plant toen ook voor het eerste jaar in
bloei stond en dat er nooit eerder bloeiende exemplaren van deze soort ter
plaatse aanwezig zijn geweest. Daardoor
kon de ontwikkeling van de populatie
vanaf een pril stadium gevolgd worden
(Willems, 1982).
Het hoofdverspreidingsgebied van
de soort omvat Frankrijk, Italië, Joegoslavië en Griekenland, waarnaast
geïsoleerde populaties rondom de Middellandse Zee voorkomen. Naar het
oosten wordt de Aapjesorchis aangetroffen tot aan de Kaspische Zee. De soort
wordt in enkele kleine populaties in Engeland aangetroffen. Te samen met de
Nederlandse groeiplaats vormen deze de
meest noordwestelijke verspreiding van
de soort (Meusel et al., 1978). De Nederlandse groeiplaats is een op het zuiden geëxponeerde kalkhelling, die
eigendom is van de gemeente Margraten
en voor het overgrote deel sedert tientallen jaren onbeheerd is gebleven. Als een
gevolg daarvan is het grootste deel van
het eertijds uitgestrekte kalkgrasland
(Mesobrometum erecti) met struik- en
boomopslag begroeid geraakt. De Aapjesorchis groeit er in één van de weinige
overgebleven open plekken kalkgrasland, dat momenteel ter plaatse sterk
door Gevinde kortsteel (Brachypodium
pinnatum) wordt gedomineerd (Willems, 1982).
De Aapjesorchis verschijnt in de
loop van februari - maart bovengronds,
waarna de rozetbladeren zich, afhankelijk van de weersomstandigheden, betrekkelijk snel ontwikkelen. De soort
bloeit in de maand mei. Vóór het einde
van juli zijn de bladeren afgestorven en
bovengronds verdwenen. Soms markeren dan nog slechts enkele dorre

Fig. 2. Herfstschroeforchis
spiralis).

(Spiranthes

bloeistengels met lege zaaddozen de
plaats waar exemplaren van de Aapjesorchis dat jaar in bloei stonden.
Herfstschroeforchis
De tweede soort die uitvoerig is bestudeerd, de Herfstschroeforchis, is in ons
land in aantal groeiplaatsen sterk achteruitgegaan. Vóór 1950 kwam de soort
nog in 35 uurhokken verspreid over het
hele land voor. Momenteel zijn hiervan
nog slechts twee populaties over: één op
Goeree en de andere in Zuid-Limburg
(Mennema et al., 1980). De betreffende
populatie in Zuid-Limburg is al vanaf
1919 bekend. In dat jaar was er sprake
van de ontdekking van 'een flinke kolonie van de Herfstschroeforchis' (De Wever, 1919). Hieruit kan geconcludeerd
worden dat het reeds in 1919 een zeer
lang geleden gevestigde populatie betrof, omdat de uitbreiding van deze
soort een zeer langzaam verlopend proces is (Wells, 1967).
Het verspreidingsgebied of areaal
van de Herfstschroeforchis strekt zich
voornamelijk uit over Zuid-Europa, met
een zwaartepunt in het oostelijke deel
van het Middellandse-Zeegebied. In
Noord-Afrika wordt de soort op vele
plaatsen langs de kust aangetroffen, o.a.

in Marokko, Algerije en Tunesië. Evenals dat bij de Aapjesorchis het geval is,
loopt de noordwestelijke grens van het
areaal van de Herfstschroeforchis door
ons land en Engeland. Een kleine geïsoleerde populatie is nog te vinden in Denemarken (o.a. Landwehr, 1977).
De Zuidlimburgse groeiplaats bevindt zich op een op het zuiden geëxponeerde helling in de gemeente Gulpen.
De bodem ervan bestaat uit een mengsel
van verweerde kalk, verspoelde loss en
terrasgrind. De vegetatie is ter plaatse
zeer soortenrijk (meestal meer dan 25
soorten grassen en kruiden per m^) en
bevat elementen uit verschillende plantengemeenschappen, namelijk uit het
Glanshaververbond (Arrhenatheretum
elatioris), Kalkgrasland (Mesobrometum
erecti) en Borstelgrasverbond (Violion
caninae) (Willems, 1989).
Het terrein is in 1980 in eigendom verworven door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Het beheer is sedertdien gericht
op het duurzame behoud van de soortenrijke graslandvegetaties en de daarin
voorkomende populaties van zeldzame
soorten. Het beheer bestaat uit het jaarlijks maaien van de vegetatie in de zomer en het afvoeren van het hooi. In de
winter vindt er gedurende een aantal weken nabeweiding plaats door Mergellandschapen.
De Herfstschroeforchis verschijnt
in de nazomer (augustus - september)
boven de grond met een klein bladrozet,
dat al dan niet vergezeld is van een
bloeistengel. Het rozet, dat slechts enkele centimeters in doorsnede is, blijft gedurende de wintermaanden bovengronds aanwezig. In de loop van mei
sterft het rozet af en is de Herfstschroeforchis gedurende de zomermaanden bovengronds afwezig. Voor een gedetailleerde beschrijving van de fenologie van
deze soort, ook wat betreft de ondergrondse toestand, kan worden verwezen
naar Wells (1981).
De Herfstschroeforchis kan als een
langlevende soort worden beschouwd.
Op grond van berekeningen uitgevoerd
aan de hand van overlevingskansen van
planten die in eenzelfde jaar nieuw zijn
geregistreerd, kon Wells (1981) concluderen dat individuele planten hoogst
waarschijnlijk méér dan een halve eeuw
oud kunnen worden. Tot nu toe is er
echter nog geen waarnemingsreeks van
deze soort beschikbaar, die een dergelijke lange periode omvat.
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Methode
Bij het monitoren van een deel van de
populatie van zowel de Aapjesorchis als
de Herfstschroeforchis is een methode
van onderzoek toegepast, die het mogelijk maakt het lot van individuele planten te volgen. Hiertoe zijn ondergronds
in het terrein permanente meetpunten
aangebracht in de vorm van kleine,
hardhouten paaltjes van slechts enkele
centimeters in doorsnede. De bovenkant
ervan is gelijk met het bodcmoppervlak
waardoor enerzijds het uitvoeren van beheerswerkzaamheden niet wordt gehinderd, en anderzijds de meetpunten niet
licht worden verstoord. De juiste ligging
van deze meetpunten ten opzichte van
'vaste' punten in het terrein, zoals fruitbomen of weidepalen, is bekend. Van
elke individuele plant die bestudeerd
wordt, zijn de afstanden tot minstens
twee van de aangebrachte meetpunten
bekend.
Hierdoor is het mogelijk bij eenzelfde individu, of de plaats waar deze
ooit is aangetroffen, zo vaak als het nodig wordt geacht terug te keren (Wells,
1967).

Aapjesorchis
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Fig. 3. Verloop van het aantal rozetten van de Aapjesorchis in Zuid-Limburg gedurende
de periode 1972 - 89. Afwezigheid van rozetten betekent, dat deze het betreffende jaar
bovengronds afwezig zijn geweest.
Population dynamics of Monkey orchid (Orchis simia) in South-Limburg. The number of
rosettes (vertical axis) during tlie period 1972-89 (horizontal axis). Striped bars indicate
new rosettes and black bars dead rosettes. Solid line (
) means the total number
of rosettes present in the population whereas the dotted line (
) indicates the number
of rosettes present above ground. Interrupted line ( - . - . - ) shows the number of flowering
plants.

Resultaten
Aapjesorchis
Gedurende de eerste jaren van waarneming bloeide het ene individu van de
Aapjesorchis, dat in 1972 werd gevonden en in het vervolg zal worden aangeduid als 'moederplant', elk jaar. In 1973
produceerde de plant zaad. Of dit ook
het jaar ervoor het geval was, is niet bekend. In elk geval vond er in de twee opvolgende jaren, 1974 en 1975, geen
zaadvorming plaats, doordat de bloeistengel voortijdig verdwenen was, o.a.
ten gevolge van vraat door konijnen. In
1976 zijn nabij de moederplant een
twaalftal smalle blaadjes gevonden die
onmiskenbaar orchideeën waren. Uit het
vervolgen van deze blaadjes is gebleken,
dat het inderdaad jonge exemplaren van
de Aapjesorchis betrof.
Hierdoor kon worden vastgesteld,
dat zelfbestuiving bij de Aapjesorchis
kiemkrachtig zaad oplevert en dat het
minimaal drie jaar duurt voordat uit het
zaad een juveniele plant met groen blad
bovengronds verschijnt. Vanaf dat stadium is de plant in staat om stoffen, die
middels fotosynthese zijn gevormd, aan
de ondergronds groeiende knol, en wellicht ook aan de symbionthische schimmel, ten goede te laten komen.
Uit het jaarlijks monitoren van de

juveniele planten is gebleken, dat het
gemiddeld vijf jaar duurt voordat deze
voor het eerst bloeien, gerekend vanaf
het tijdstip waarop ze voor het eerst bovengronds verschijnen. De duur van deze periode kan ook veel langer zijn, en is
mede afhankelijk van de rozetgrootte
die de planten hebben ontwikkeld (Willems, 1982). Hierbij kan nog worden opgemerkt, dat sommige oudere individuen afsterven zonder ook maar één keer
gebloeid te hebben. Het record is gevestigd door een plant die, alvorens definitief te verdwijnen, gedurende 13 jaar
bovengronds deel heeft uitgemaakt van
de populatie zonder ooit gebloeid te
hebben.
Uit het voorgaande kan worden
geconcludeerd, dat de moederplant bij
de ontdekking in 1972 al ongeveer acht
jaar oud moet zijn geweest. Op dit ogenblik (1990) heeft dit individu derhalve
een leeftijd van minimaal 26 jaar. Vanaf
1972 heeft deze moederplant elk jaar gebloeid. Tot nu toe heeft nog geen enkele
van de nakomelingen dit gepresteerd.
Het gemiddelde bloeipercentage van alle individuen van de Aapjesorchis die
ooit gebloeid hebben, exclusief de moederplant, bedraagt ongeveer 53%.
Sinds 1972 heeft bij de moeder-

plant twee keer vegetatieve vermeerdering plaatsgevonden, in 1978 en 1979,
en bestaat deze thans uit drie rozetten.
Dit verschijnsel is bij de Aapjesorchis
nogal zeldzaam: van de tot nu toe aangetroffen 121 planten hebben slechts 2
planten zich ooit vegetatief vermeerderd
door ondergrondse knoldeling.
Gedurende het eerste jaar dat een
plant boven de grond is, is het sterfterisico het grootst. Ongeveer 35 % blijkt het
tweede jaar niet te bereiken. Gedurende
de eerste vier bovengrondse levensjaren
sterft ongeveer 80 % van de planten.
Door dit hoge percentage bedraagt de
gemiddelde levensduur bovengronds
niet meer dan 3,5 jaar. Het juveniele stadium bovengronds blijkt derhalve een
bijzonder kwetsbare periode in de levensloop van de individuen van de Aapjesorchis. Hoeveel individuen er al ondergronds sterven tijdens de fase van het
zich ontwikkelende protocorm, is onbekend.
Vanaf 1976 tot 1983 groeide de
populatie gestadig tot ongeveer zestig
planten. Dit gebeurde doordat de jaarlijkse nataliteit groter was dan de mortaliteit. Vanaf laatstgenoemd jaar vertoont
de populatie een neergaande lijn wat betreft de aantallen planten, doordat er ja-
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ren zijn geweest met hoge mortaliteit en
weinig vestiging van nieuwe individuen
(fig. 3). Bij de Aapjesorchis kunnen
planten soms een of twee jaar bovengronds afwezig zijn en daarna weer op
dezelfde plek verschijnen. Hierdoor is
het niet mogelijk over de laatste twee
jaar van de waarnemingen aan te geven
hoeveel individuen (nog) werkelijk deel
uitmaken van de populatie. Daarom zijn
er in figuur 3 over de laatste twee jaar
geen afgestorven exemplaren vermeld en
is de daling gedurende die periode waarschijnlijk ook minder dan aangegeven.
Indien een plant echter langer dan twee
achtereenvolgende jaren bovengronds
afwezig is geweest, betekent dit altijd
dat zij is afgestorven.
De leeftijdsopbouw van de populatie laat zien dat er van vrijwel alle jaargangen kiemplanten, cohorten genaamd, één of meer individuen anno
1989 aanwezig zijn (fig. 4). De populatie blijkt na bijna twintig jaar opgebouwd te zijn uit enkele langlevende individuen uit vrijwel alle cohorten.
Herfstschroefotchis
Na een voorbereidend onderzoek, uitgevoerd in 1980, is in het daaropvolgende
jaar begonnen met het jaarlijks monitoren van een deel (ca 10 %) Van de populatie in een 8 x 8 m groot proefvak (Willems, 1989). Dit is uitgezet op een plek
waar in dat jaar een relatief groot aantal
rozetten op een klein oppervlak bloeide.
Het aantal gevonden planten bedroeg
slechts zes, en het aantal rozetten elf.
Het aantal rozetten per plant varieerde
van één tot drie.
In tegenstelling tot bij de Aapjesorchis komt vegetatieve vermeerdering
bij de Herfstschroeforchis vrij algemeen
voor. Er kunnen echter in de loop der jaren ook rozetten verdwijnen. De betrekkelijke onafhankelijkheid van de rozetten van eenzelfde plant blijkt uit het
feit, dat indien een plant bloeit, meestal
slechts een deel van de rozetten een
bloeistengel heeft.
Als een gevolg van de geringe afmetingen van de rozetten is het moeilijk
planten voor de eerste keer te registreren
in vegetatieve toestand. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat 60% van de voor de
eerste keer aangetroffen planten bloeiende exemplaren zijn, terwijl het gemiddelde bloeipercentage van alle planten
over de waarnemingsperiode slechts ongeveer 30% bedraagt. Ook Wells, die
sedert 1962 jaarlijks vele honderden in-
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dividuen van de Herfstschroeforchis
heeft bestudeerd, is nog nooit geslaagd
in het vinden van exemplaren, die met
zekerheid het eerste jaar bovengronds
aanwezig zijn (pers. meded.).
Het aantal nict-bloeiende planten, dat voor het eerst wordt waargenomen en dat uit één enkel rozet bestaat,
is derhalve gering. Toch zijn juist deze
individuen van belang om inzicht te
krijgen in de tijd die er verloopt, voordat
een rozet voor de eerste keer bloeit.
Hierbij wordt van de veronderstelling
uitgegaan dat een plant niet meteen
bloeit wanneer zij voor de eerste keer
met groene bladeren boven de grond
verschijnt en dat de gevonden individuen nog niet eerder bloeiden. Gemiddeld
duurde het vier jaar voordat een plant
bloeide die de eerste keer als een nietbloeiend, enkel rozet was gevonden. Een
uitzondering hierop echter vormde een
plant bestaande uit één rozet, dat na vijf
jaar vegetatief te zijn gebleven afstierf.
Omdat de werkelijke leeftijd van
de planten van de Herfstschroeforchis op
het tijdstip van eerste registratie niet bekend is, betreft het hier in tegenstelling
tot de Aapjesorchis, géén cohorten. De
planten die in eenzelfde jaar voor het
eerst worden gevonden, zijn hier aangeduid als een jaarklasse (Willems, 1989).
Voor het verkrijgen van inzicht in de
juiste leeftijdsopbouw van een populatie

Aapjesorchis

van de Herfstschroeforchis is het een grote moeilijkheid de verschillende cohorten niet te kunnen onderkennen. Dit inzicht kan bij populaties waarin langlevende individuen voorkomen, zoals bij
de Herfstschroeforchis, alleen verkregen
worden door waarnemingen gedurende
een lange reeks van jaren uit te voeren.
Uitgaande van het bovenstaande
kan voor de Zuidlimburgse populatie
worden aangenomen, dat in 1984 het
overgrote deel van de in het proefvak
aanwezige planten gebloeid moet hebben en daardoor geregistreerd is. Het
hoge bloeipercentage in 1984 is in dit
verband als een gunstige omstandigheid
aan te merken. Dit betekent dat de toename van het aantal planten en rozetten
gedurende de periode 1981 - 84 slechts
schijn is (fig. 5). In feite is pas na vier
jaar monitoring een redelijk verantwoord beeld te verkrijgen van het aantal
individuen van de Herfstschroeforchis
dat in het proefvak aanwezig is.
Gedurende de periode 1984 - 88 is
er sprake van een afname in de omvang
van de populatie. Deze daling wordt
veroorzaakt door een gestadig stijgende
mortaliteit en een slechts geringe aanwas
van nieuwe planten. Het verdwijnen van
enkele planten bleek veroorzaakt te zijn
door toevallige gebeurtcnisen, zoals opgeworpen molshopen. In 1989, het laatste jaar waarover thans gegevens ter beschikking zijn, overtreft het aantal nieuwe planten de afgestorven exemplaren,
waardoor de dalende tendens wordt onderbroken. Dit blijkt ook duidelijk uit
de leeftijdsopbouw van de populatie,
waarin de in 1989 nieuw gevonden
exemplaren een groot aandeel hebben
Bij de Herfstschroeforchis in ZuidLimburg is het verschijnsel van tijdelijke
bovengrondse afwezigheid, zoals beschreven bij de Aapjesorchis, vrijwel niet
waargenomen. Hierin verschilt deze populatie van die in Midden-Engeland,
waar tijdelijke bovengrondse absentie
gedurende één of twee jaar regelmatig
voorkomt (Wells, 1981).

Fig. 4. Leeftijdsopbouw van de populatie
van de Aapjesorchis. Hieruit blijkt dat het
merendeel van de cohorten van deze soort
in 1989 vertegenwoordigd zijn. Het aantal
nog aanwezige rozetten is tussen haakjes
achter het jaartal aangegeven.
Age structure of Monkey orchid in 1989.
The greater part of the different cohorts
are represented by one or a few rosettes
( = number between brackets).

Discussie
Wat kan uit de hier gepresenteerde
meerjarige studies worden geconcludeerd ten aanzien van het duurzaam
voortbestaan van de populaties van beide soorten orchideeën? Wat de Aapjesorchis betreft, lijkt de daling van het
aantal planten sedert 1983 nog niet te
betekenen dat de soort spoedig uit ons
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land verdwenen zal zijn. De daling
wordt vooral veroorzaakt door de hoge
mortaliteit en lage nataliteit in de jaren
1984 - 87. In deze periode waren er in
ons land drie zeer strenge winters op rij
met temperaturen beneden het gemiddelde minimum. Na de opvolgende
twee mildere winters is de nataliteit weer
aanzienlijk. Hierdoor heeft de populatie
zich weer enigszins kunnen herstellen.
Het lijkt erop dat dergelijke populatiereducties door externe factoren, zelfs in
een kleine populatie als hier beschreven,
kunnen worden opgevangen. Zoals in
het voorgaande reeds is aangegeven, is
over de mortaliteit in de twee laatste jaren van waarneming nog geen definitieve conclusie te trekken, omdat een aantal planten wellicht slechts tijdelijk bovengronds afwezig is.
Of de Aapjesorchis zich op lange
termijn in dit terrein zal kunnen handhaven is twijfelachtig. Door het uitblijven van een doelmatig beheer nemen de
opslag en uitbreiding van struiken en
bomen steeds verder toe. Hierdoor verdwijnt het areaal open grasland waarin
de planten van de Aapjesorchis staan,
hoe langer hoe meer. Ofschoon de soort
elders in Europa vaak in iets ruiger kalkgrasland groeit, en zich soms als een duidelijke zoomsoort manifesteert, komt de
Aapjesorchis nooit voor op beschaduwde
plekken. Dit is bijvoorbeeld waar te nemen op de meest nabije natuurlijke
groeiplaats van de soort, gelegen ongeveer 160 km zuidwaarts in het Franse
Maasdal, waar een grote populatie van
de Aapjesorchis groeit. Het is derhalve
dringend gewenst dat het betreffende
gebied zo spoedig mogelijk wettelijk beschermd zal worden en een doeltreffend
beheer krijgt, waardoor in elk geval gunstige externe bestaansvoorwaarden worden geboden.
Er is echter nog een andere factor
in de populatie zelf, die het voortbestaan van de Aapjesorchis in ons land
onzeker maakt, namelijk de geringe genetische variatie binnen de populatie.
Het betreft hier immers een kleine, sterk
geïsoleerde populatie waarvan aangenomen kan worden, dat alle individuen ervan uit één enkele plant, de moederplant, zijn voortgekomen en derhalve
genetisch weinig variabel zijn. Import
van genetische variatie van elders door
middel van stuifmeel is uitgesloten. Op
theoretische overwegingen gebaseerd
worden de levenskansen van kleine populaties met een geringe genetische vari-

dat jarenlang dezelfde bloeiende exemplaren worden geteld, waardoor het lijkt
alsof de populatie redelijk stabiel is, terwijl er geen nieuwe aanwas plaatsvindt.
Het lot van een dergelijke populatie is
dan in feite al bezegeld. Anderzijds
kunnen jaren die ongunstige bloeiresultaten te zien geven de indruk wekken
dat het met de betreffende populatie
slecht gesteld is, terwijl in dezelfde tijd
kieming en vestiging van nieuwe individuen plaatsvinden. Uit figuur 3 en 5
blijkt duidelijk, dat het verloop van het
aantal bloeiende planten, zowel van de
Aapjesorchis als de Herfstschroeforchis,
niet altijd parallel is aan het aantal individuen in de populatie.

atie op langere termijn niet hoog aangeslagen (Ouborg, 1988). Om deze theoretische beschouwingen in het veld te
toetsen is het gewenst het huidige monitoringsprogramma van de Aapjesorchis
in Zuid-Limburg zo lang mogelijk voort
te zetten.
Over het lot van de Herfstschroeforchis kan na negen jaar onafgebroken
monitoring nog geen conclusie worden
getrokken. Ook kan nog niet worden
vastgesteld of het thans gevoerde beheer
gunstige gevolgen voor de populatie
heeft. Bij de Herfstschroeforchis bedraagt de periode tussen zaadkieming en
eerste bloei wellicht ongeveer 15 jaar
(Ziegenspeck, 1936). Daarom is de huidige periode van negen jaar monitoring
nog te kort om de eventuele effecten van
het in 1980 ingestelde beheer te kunnen
constateren. Dit blijkt ook uit een waarneming in Engeland waar een gunstige
invloed van het verwijderen van struikopslag geconstateerd is op een populatie
van de Herfstschroeforchis, 1 1 - 1 4 jaar
na deze eenmalige ingreep (Wells,
1981). Wanneer bij langlevende plantesoorten alleen het aantal bloeiende
exemplaren gedurende een aantal jaren
wordt geteld, kan er een vals beeld worden verkregen aangaande de werkelijke
situatie waarin de populatie zich bevindt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen.

De populatie van de Herfstschroeforchis verkeert in een andere situatie dan die van de Aapjesorchis. De
populatie van de Herfstschroeforchis is
reeds oud en dit betekent dat de genetische variatie waarschijnlijk groot is. Voor
het herstelvermogen van de populatie is
dit een gunstige omstandigheid. De belangrijkste voorwaarde voor het herstel
blijft echter, dat het ter plaatse gevoerde
beheer zo gunstig mogelijk is (Ouborg,
1988).
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn, dat het noodzakelijk is het lot
van individuele planten over een lange
periode te vervolgen om conclusies te
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Fig. 5. Aantalsverloop van de planten van de Herfstschroeforchis in Zuid-Limburg in de
periode 1981 - 89.
Population dynamics of Autumn lady's tresses (Spiranthes spiralis) in South-Limburg.
The number of rosettes (vertical axis) during the period 1981 - 89 (horizontal axis). Striped
bars indicate the number of newly discovered rosettes per year and the black bars the
dead rosettes. Solid line (
) means total number of rozettes and the dotted line
( — . — . — ) the number of flowering spikes.
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Fig. 6. Diagram van de jaarklassen van de
rozetten van de Herfstschroeforchis in
1989.
Age structure of the different year classes
of Autumn lady's tresses in 1989.

kunnen trekken over het duurzaam
voortbestaan van populaties van langlevende soorten. Dit is van zelfsprekend
ook van belang voor het te voeren beheer
van het betreffende terrein, omdat hierdoor beter inzicht ontstaat in kritieke
stadia in de levenscyclus en in welke factoren nataliteit en mortaliteit kunnen
beïnvloeden. Het is opmerkelijk dat het
vervolgen van het lot van individuen van
overjarige, inheemse soorten in de botanie veel minder aandacht heeft gekregen
dan in de zoölogie. In de populatieoecologie van dieren heeft deze methode
tot opmeikelijke doorbraken geleid, zoals uit het onderzoek aan de Koolmees
(Parus major) duidelijk is gebleken (Bakker, 1985).
Het monitoren van populaties van
langlevende plantesoorten is alleen zinvol als de periode lang genoeg is om
fluctuaties en gerichte veranderingen
hierin te kunnen onderscheiden. Meerjarig populatie-onderzoek in terreinen
met een constant beheei biedt bovendien de mogelijkheid externe invloeden
te onderkennen, zoals de gewijzigde samenstelling van de atmosferische depositie of klimatologische veranderingen.
Het is dan mogelijk aan dergelijke populaties een bioindicatie-functie toe te kennen. Bij het starten van meerjarige studies aan plantepopulaties is het noodzakelijk te bezien of het programma gedurende een lange reeks van jaren uitvoerbaar is. Ook moet nagegaan worden of
de terreinomstandigheden een jaarlijkse
terugkerende onderzoeksdruk wel toelaten. Deze druk mag immers op den

duur niet een factor worden die van invloed op de populatie is. Om practische
redenen is het aan te raden soorten te
kiezen waarbij de individuen goed als
zodanig herkenbaar zijn en waaraan een
aantal parameters, zoals bloei, aantal
bloemen en rozetgrootte, gemakkelijk
meetbaar is.
Vetsterking en uitbreiding van
lange-termijn studies aan natuurlijke
populaties wordt als eerste aandachtspunt genoemd in het Programma
voor Oecologisch Onderzoek (Van der
Aart et al., 1988, p . 45) waar het gaat
om gewenste toekomstige ontwikkelingen binnen het oecologisch onderzoek.
Voor zover bekend is hiermee echter nog
geen begin gemaakt. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten waar de
noodzaak van dergelijke studies niet alleen wordt ingezien, maar waar sedert
het begin van de tachtiger jaren tientallen monitoring-projecten van plantepopulaties daadwerkelijk zijn gestart (Palmet, 1987).
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Summary
Long-term studies on terrestrial otchid species in The Netherlands.
The authot teports on the long-term monitoring lesults of two endangeted Otchid species
in South-Limbuig, NL. Observations on the
Monkey otchid (Orchis simia) statted in 1972
when this species appeated as a single flowering plant at an abandoned chalk grassland
site. Fout yeats aftet discovering this plant,
the fitst cohort of seedlings has been found
near to the motherplant. The development
of the population, the only one of this species in the country, was rather prosperous and
in 1983 the population size was almost 60 individual plants of which 18 plants flowctcd.
From that time onwatds a slight deciease in
population size could be observed, perhaps
due to a successive numbet of sevete winters,
which injured this (sub-)meditettanean species. The individuals of the species can be
old: in 1990 the motherplant is at least 26
years old. As a shade-intoletant species, the
population is threatened by the encroaching
scrub. Whether the veiy limited genetic variation will influence the fate of this small, isolated population, is not yet clear.
The monitoring of the second Orchis species,
Autumn lady's tiesses (Spiranthes spiralis)
statted in 1981, one year after the site was set
aside as a Nature Reserve. Only a part (c.
10%) of the total numbet of plants was yearly recorded. This population was rapidly decteasing in size when monitoting statted and
the management of the site changed. This
South-Limburg population is one of the two
remaining populations, out of some 35 populations of this species which weie once present in the countfy. After a nine-yeat period
of monitoting no conclusions can be drawn
with cettainty concerning the fate of the population. Due to a vety long petiod between
seed getmination and floweting, c. 15 year,
the observation period is not yet long enough
to recofd possible effect of the changed management regime. The author emphasizes the
importance of long-tetm monitoting of (rare)
plant populations because of both scientific
and applied interest.
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