
Jan Willem Jongepier De Witte Karpaten(Bi16 Karpaty) strekken
zich uit van zuidwest naar noordoost over

een lengte van 8o km langs de grens met
Slowakije. Het hoogste punt is Javorina
1970 ml, maar het grootste deel van het
gebied ligt tussen 3oo en 7oo m. In i979
werd 435](mZ aan de Slowaakse kant en
een jaar later een oppervlakte van 7t5 kmZ
in Tsjechie tot Beschermd Landschapsge-
bied verk]aard, voora] vanwege de uitge-
strekte soortenrijke graslanden en de
natuurlijke loofbossen. De Tsjechische
Witte Karpaten, waarover we het hier ver-

der zu]]en hebben, ]aegen in i996 de sta-
tus van UNESCO Biosfberreservaat en in

zooo het Europese Diploma van
Beschermde Gebieden.

Nog een paar cijfers: er komen drieenvijf-
tig natuurreservaten voor, in grootte varid-
rend van een halve hectare tot zevenhon-

derd ha, waarin vooral soortenrijke
graslanden worden beschermd.

In het oosten van Tsjechi6 liggen de \Xritte Karpaten, een middelgebergte met

een grote natuurlijke rijkdom. Het gebied is vooral bekend van zijn orchi-

deeenweiden, maar bezit ook prachtige oude beukenbossen, romantische

beekjes en bronnetjes, fleurige boomgaarden en onkruidrijke akkers.

De KNNV organiseert hier in 2006 een kamp van twee weken.

De flora van de
tte l<arpaten

BOSSEN
C)orspronkelijk bestond het gebied waar-
schijnlijk voor 95 procent uit loofbos
Tegenwoordig is nog slechts de helft bos,
waarvan 45 procent aangeplant spanen-
bos. De samenstelling van het min of
meer natuurlijke loofbos varieert met de
hoogteligging en de situehng in het
gebied. In lagere delen in het zuidwesten
komen we hier en daar lichte eikenbossen

en vaker eik-haagbeukbos tegen. Hierin
vinden we verspreid de zeldzame Elsbes
en de Gevederde pimpernoot. Hogerop
jboven 4oo-5oo m NAP) doet de Beuk
zijn intrede, terwijl in het meer vochtige
en koele noordoosten de Gewone zilver-

spar van nature voorkomt. De bergtop van
Javorina is omgeven door een oerbosach-
tige begroeiing van Beuk en Gewone
esdoorn

Vooral de eik-haagbeukbossen zijn vaak
rijk aanl<ruiden. Naast lenteboden als
Longkruid, Holwortel, Bos- en Gele 3rle-
moon, Bosbingelkruid, Voorjaarslathyrus
en dergelijke groeien hier de in Nederland
onbekende lsopprum thalictroides en Hclc-

guet a epipa is. Op sommige plaatsen tref-
fen we natuurlijke populaties van het

Sneeuwklokje en de Vroege sterhyacint
aan. Verder zijn Bleek en Wit bosvogeltje
hier geen zeldzaamheid, evenmin als

andere orchideedn zoals het Vogelnestje
en de geelbloeiende Bleke orchis
In de zomer bloeien op plel&en waar
meer licht doordringt vrij vaak de Turkse

Het anderhalve meter hoge, geelbloei
ende kartelblad Pedicularis exaftata
floreert in de Witte Karpaten.
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lelie en voor de liefhebbers verscheidene

Wespenorchis-soorten.

WEI LAN DEN
In het Neolithicum begon de mens het
gebied vanuit het zuidwesten te ontbossen,
waardoor het gebied venijkt werd met
nieuwe habitats: akkers, weilanden en
boomgaarden. Tot halverwege de twintigste
eeuw kwamen er zelfs steppen voor, die
helaas plaats hebben moeten maken voor
wijngaarden.
Mede door de status van Beschermd Land-

schapsgebied zijn de soortenrijke graslan
den voor een aanzienlijk deel bewaard
gebleven, al is er na de Tweede Wereldoor-
log wel het nodige omgeploegd. De graslan-
den zijn voor Europese begrippen uitzon-
derlijk soortenrijk: op een
oppervlakte van z,z5 m2 kunnen wel l
75 verschillende plantensoorten wor-

den aangetroffen en dat aantal kan
oplopen tot no op een oppervlakte
van z4 mZI Die rijkdom is te danken
aan een samenspel van faktoren: de
kalkrijkdom van de grond, afbvisse-

ling van droog en nat, aanwezigheid
van bomen en hagen en eeuwenlang
duurzaam beheer
De grootste weiland-complexen lig-
gen in het warme en droge zuidwes-
ten. Deze behoren plantensociolo

wisch veelal tot de Fcstwco- Brometea
klasse en zijn tot op zekere hoogte
vergelijkbaar met de Zuidlimburgse
kalkgraslanden. Dominerende gras-

sen zijn behalve de Bergdravik en het
Zwenkgras plaatselijk vreemd gerloeg
ook het Pijpestrootle. Dat laatste is te
verklaren doordat hier kalkrijke
klei(mergel)- en zandsteenlagen van
de Flysch Formatie voorkomen, die
slecht doorlatend zijn met als gevolg
oppervlalddge afstroming van regen
water en talrijke grondverschuivin
gen. Tussen het gras bloeien honder-
denl<ruidensoorten. In het voorjaar
kleuren de graslanden geel en blauw-
paars door de massale bloei van Gul
den sleutelbloem en Zacht longla'uid, plaat-
selijk ook Smal longkruid. Met name in de
noordoostelijke helft van het gebied komen
ook de Vlierorchis en de Harlekijn voor.
Het kleurigst zien de weilanden eruit in
juni, wanneer bijvoorbeeld Knolspiraea,
KarEuizer anjer, Brede ereprijs en Echt wal-
stro bloeien, maar ook een groot aantal in
Nederland onbekende soorten met exoti-

sche namen als .Astragalws danicus,

BupZeurumjalcatum, Chamaeqtisus virescens,
Crudata glabra, Jds variegata of Potentiiia

De meeste orchidee&nsoorten staan in bloei

muggenorchis, de Welriekende nachtor-
chis en de Kogelorchis. De trots van het
gebied is de Hommelorchis, die over het
hele gebied in zowel droge graslanden als

in moerasjes voorkomt, maar nergens
anders in Tsjechie. In de tweede helft van
juni en begin juli bloeien hier in grote

getale Hondslcruid en Aangebrande
orchis. Na het maaien ]deuren de weilan-

den in de late zomer lichtpaars door bloe-
men van de Herfstdjloos, een van de
meest algemene planten in de Witte Kar
poten.
Soms loopt men in de uitgestrekte weilan
den OTlverwachts tegen een moerasje aan,

}

De Welriekende nachtorchis(Platanthera
bljolia) is in de Wille Karpaten een alge-
mene orchidee van graslanden en bossen.

herkenbaar aan het voorkomen van Veen-

pluis en/of Breed wollegras. Met een
beetje geluk treft men hier ook de Brede
orchis ofde Vleesldeurige orchis en de
Moeraswespenorchis aan. Soms groeit
hier ook de Dichtbloemige muggenorchis,
een soort die een slag groter is, later bloeit
en bloemen heeft met een sterkere geur
dan de Grote muggenorchis.
De Witte Karpaten bezitten geen echt
endemische soorten, maar LathyTus pan
nonicus, Veronica spuria, het grote geel-
bloeiende kartelblad(Pediculads exaltata)

en de reeds genoemde Hommelorchis
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komen voor wat betreft Tsjechie alleen
hier voor.

Alles bil elkaar is er hier voor een Neder
lander op het gebied van planten dus meer
dan genoeg te beleven en dan laten we de
eveneens rijke insekten- en vogelfauna
nog buiten beschouwing.

den ook nog graslanden hersteld die door
gebrek aan beheer zijn dichtgegroeid. Dit
gebeurt door het kappen van meidoorns,
rozen en sleedoorn en daaropvolgend een
jaarlijks maairegime. Soms worden hierbij
ook geiten ingezet. De resultaten hiervan
zijn vaak spectaculair: allerlei belangrijke
graslandsoorten koloniseren deze schoon
gemaakte stul&en snel en de eerste orchi-
dee6n kunnen al na drie jaar worden waar-
genomen
Internationaal heeft het gebied faam ver-

worven met een programma om akkers
weer om te zetten in grasland met behulp
van regionaal zaaizaad. Eerst werd daartoe
in de weilanden zaad verzameld van tien-
tallen verschillende soorten, dat vervol-

gens door boeren verder werd ge](weeks
voor zaadproduktie. In de

afgelopen jaren is met het
regionale zaadmengsel zo'n
honderddertig ha akker
omgezet in ]cruidenrijk gras-

land. Tegelijkertijd n'ordt
hier een landelijk expert
ment uitgevoerd dat als doel
heeft na te gaan welke
methode van grasland-cre-
atie het meest efHlci6nt is

Een en ander zal ook worden

bekeken tijdens het kamp in
zoo6, waarbij ik de deelne-

mers graag van alle uitleg zal
voorzien

NATUURBESCHERMING
De Witte Karpaten zijn een gebied waar
traditioneel veel aan beheer en onderzoek

wordt gedaan. Het werk van de beheersor-
ganisatie van het gebied bestaat begrijpe

lijken:wijs in de eerste plaats uit het(laten)
maaien van de graslanden. Er wordt echter
ook gezocht naar meer duurzame vormen
van onderhoud, nu er weinig belangstel-
ling voor het hooi bestaat en dat voor eenOnder: Dichtbloeiende muggenorchis
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Jan Wittem Jongepier is amateur$orist en
mycoloog c!/komstig wit Zeeland, maar
panafig8g wonende in het Tsjechische
sfa©e Veself nad A4oravow. Sinds die tgd

doet h# aan natuuronderzoek in het nab#
gelegen beschermde landschapsgebied de

Writte Karpaten, samen met zgn proz4w
!varia die botanici is by de beheersorganisa-

ti. ,«n h't g bi' . Hij h'e$ ook '«k't'j«"n
bij die organisatie gewerkt als medewerker

poor computerwerk, b itenlandse kontakten

cn natuur- en Willen-educatie. Van z997 fot
200z was h# directeur pan het Educatie- en i !#ormatiecen

tram De Witte Kayaten. Tegenwoordig is h# !eraan
Engels en werkt hg in zien vage fga aan een inventarisatie

pan de biodiversiteit in het gebied.

Boven: Turkse lelie (l.f/ium ma#agon)
Links: Nationaal Natuurreservaat Certoryje (695 ha).
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deel verbrand moet worden. Het beste per-
spektiefbiedt begrazing met schapen, gei-
ten en koeien

Echter, zo vanzelfsprekend en eenvoudig
is het niet om hooglanden om te zetten in
weilanden met behoud van biodiversiteit.

Daarom wordt er de laatste jaren intensief
onderzoek gedaan naar de voor natuur en
boer optimale begrazingsvarianten, die
uiteindelijk hun beslag moeten vinden in
:Agro-environmental programmes' van de

Europese Unie.
Hoewel de Witte Karpaten duizenden hec-

tares soortenrijke graslanden hebben, wor-
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