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IMPORTQUOTABESCHERMTBEDREIGDESOORTEN
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Turksebloembolkrijgt
vaakverkeerdnaamplaatje
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JaarlijksexporteertTurkijegrotehoeveelheden bollenenknollennaar
Nederland.Sommigesoortenwordenechterondereenverkeerdenaam
verhandeld.Daardoorwordenbijvoorbeeldeenaantalcyclamensoorten
met uitroeiing bedreigd.Omdattevoorkomen,stelteencommissiejaarlijksexportquotavast.D.O.Wijnands,botanicus aandeLandbouwuniversiteit teWageningen,islidvandezecommissie.Hij legt indit artikel
uitwaardeproblemenliggen.
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D.O.Wijnands
Deinvoervanbol-enknolgewassen uit
Turkijeiserggroot. Hetgaatomtientallenmiljoenen planten perjaar. In 1986/'87
warendebelangrijkste Turkse bol-en
knolgewassen:Galanthus 52miljoen
stuks,Eranthis 11,7miljoen, Leucojum
7,5miljoen,Anemone6,7miljoen enCyclamen 1,2miljoen.Vanaf 1970isdeinvoersterktoegenomen.Bij natuurbeschermers isgrotezorgontstaan overde
mogelijke schadelijke gevolgenvandeze
grootscheepse wildpluk. Dit heeft voor
Cyclamenalgeleidtot het instellenen
eenimportquotum indeEuropeseGemeenschap van1 miljoen knollenvoor
1986/'87.
Nederlandvoert viazevenimporteurs veruitdemeestevandezeTurkseplantenin.
Eengroot deeldaarvan wordt weer uitgevoerd.Erisookenige uitvoer vanTurkije
naar landenalsZwitserland,West-Duitsland,Groot-Britannië endeVerenigde
Staten.
Botanici
Alvorens het importquotum voor 1988
vasttestellen,heeft deEuropeseGemeenschap op initiatief van Nederland
eengroepbotanici uit Engeland,Duitslanden Nederland naarTurkije gezonden.
Henwasgevraagdomte rapporteren
overdewildpluk encultuur van Cyclamen
enanderebol-enknolgewassen indat
land.Tijdensdezereis,ditvoorjaar, isgeblekendat enkele soortenonder onjuiste
namenwordengeëxporteerd.Deze
naamsverandering komt ookvoor bijde
inNederlandverhandelde planten enbij
devanuit Nederlandweer uitgevoerde
planten.Juiste naamgeving isvanessentieel belang bijdecontrole opde natuurbeschermingswetgeving. Dit geldt zowel
voordeTurkseexportquota,EGverordening3626/82bijlage C2,Nederlandse InenUitvoerbesluit bedreigde uitheemse
dier-enplantesoorten alsvoordeCITES
Appendix II).Ook magdeuiteindelijke kopervandeplanteneencorrecte naamgevingverlangen.DeBritsewet verbiedt
zelfshetverkopenvanplantenondereen
onjuiste naam.
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Naamsverwarring
Cyclamen mirabile iseen herfstbloeiende
soort waarvantot voor kort slechtsenkelevindplaatsen bekendwaren.Erontstonddanookgroteongerustheid onder
natuurbeschermers toen tienduizenden
knollenvandezesoort opdemarkt verschenen inNederlanden Engeland.Ze
werdenverkocht in standaardpakketten
vangrotewarenhuizen.
DeTurkse regelgeving verbiedt deexport
vandezesoort endeEGstaat geen invoer
toe. DenaamCyclamen mirabile kwam
danook niet vooropTurkse uitvoerdocumenten.Welwarenervergunningen voor
C.purpurascens,dieook onder hetsynoniemC.europaeumbekendstaat.Deze
soort komt niet inTurkijevoor. In1987
zijn40.000knollen onderdie naamgeïmporteerd.
Denaamsverwarring inCyclamen is
groot enerisenigetijd vanuit gegaan dat
onderdezenamenC.hederifolium werd
geëxporteerd.DezeCyclaam isveruit de
meest verzameldesoort (726.000in1987)
engeeft bovendien debeste resultaten
alstuinplant.Toenechter het vermoeden
reesdat onderdezenamenC.mirabile
geëxporteerd werd,iservanaf september
1987geen invoervergunning meervoor
verleendvoordeNederlandse CITESautoriteit.
Hetvermoedendat C.mirabileonderde
naamC.europaeum naarNederlandwerd
gestuurd, isinTurkije bevestigd.Opde
vindplaatsen vanC.mirabile bleek inderdaadverzameld tezijnenzowelverzamelaars alsexporteurs gavenC.europaeum
opals naamvandezeplanten.Hetverzamelenvondvooral plaats vanuit Nazilli.
Vanhieruit wordt ookC.hederifolium verzameld.Deverzamelaars bleken hetverschiltussendezesoortenechter heel
goedtekennen.
Opaanwijzingvandeverzamelaars kon
het aantalvindplaatsen vanC.mirabile
met enkele worden uitgebreid.Delokale
verzamelaars gavenaandat sedert 1986
niet meer indezepopulaties is geoogst.
Tochzijn in 1988nog invoervergunningen
aangevraagddie,zoalsgezegd,zijnge-
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weigerd.Turkse,Nederlandse enEG regelgeving staat geenhandel toe inuitde
natuur verkregen plantenvanC.mirabile.
InEngeland isC.mirabileook aangetroffenonderdenaamC.hederifolium.Importeurs diejuridische problemen willen
vermijden doenergoedaaneroptoete
ziendatzeonderdenaamC.hederifolium(= C.neapolitanum) uitsluitenddezesoort geleverd krijgen.Dewerkelijke
cultuur vanC.hederifolium uitzaadbegint opgangtekomen.EenTurkseexporteur heeft 150.000-200.000 zaailingen
vanzes,zevenmaandenoud.Teverwachten isdat dezeplanten in1990opde
marktzullen komen.Deinvoervanwerkelijk gekweekt materiaal („artificially propagated'volgensdeCITES-documenten)
zal niet aanquotaonderhevig zijn.
Voorjaarsbloeiende cyclaam
OokCyclamencilicium wordt veelgeïmporteerd(84.000in1987).Dezeimport is
—binnen het gesteldequotum —legaal
endenaam iscorrect. Het verzamelen
vindt plaatsvanuit Beysehir.
Naast deherfstbloeiende C.cilicium
wordt daarechter ookeen voorjaarsbloeiende cyclaam verzameld.Hetvoorkomenvanzulke planten indie omgeving
wasonbekend.Zezouden kunnenbehorentot C.trochopteranthum,waarvan het
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VoorCyclamen gold
binnende EGeen lmportquotumvan1miljoen knollenvoor het
seizoen 1986/'87

numvoordezesoort gebruikt worden.In
1987werdengeenColchicums ingevoerd,
in1986tweeduizend.
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hoofdareaal ligt indewestelijke Taurus
tenzuidwesten vanAntalya.Turkije staat
geenuitvoervandezesoort toe.Het is
ook mogelijk dat het hiereennieuwe,nog
onbeschreven soort betreft. Nadere studie naar deidentiteit enverspreidingvan
dezepopulatie isnodig.Deonderzoeksgroep heeft deEuropese Commissie
geadviseerd geen invoervergunningen
voor dezeplanten teverstrekken.
Dederdeveelgeëxporteerde isdevoorjaarsbloeiende Cyclamencoum(52.000in
1987),die langsdeZwarteZeewordtverzameld.Erzijnenige invoerdocumenten
verstrekt onderdenaamC.coum hybride.
Navraag bijdeTurkseexporteurs leerde
dat het hierominhet wildverzameldeC.
coumgaat die innietsverschilt vananderepartijen C.coum.Opverzoekvandeimporteurzouhetwoord hybride aande
naamzijntoegevoegdomdeplanten een
bijzonder cachet tegeven.
Cultuurenteelt
Turkseexporteurs verzenden naast plantendiedirect indenatuurzijn verzameld
ook planten dieeerstenigetijd op cultuurveldenzijnopgeplant. Daar worden
sommigesoortengeteeld uitzaadof bolrokken,zoals Liliumcandidum, Fritillaria
imperialis, Fritillaria persica,Tulipaundulatifolia enLeucojumaestivum.Ook

wordenerkleine bollenenknollenopgeplant omzetot exportgrootte uit te laten
groeien.Ondanksdeopplanting gaat het
hierbijomwildpluk endeplantenzijn niet
'artificially propagated' indezinvan
CITES.Zeressorteren danookonderde
vastgestelde quota.Vanveel inTurkije
voorkomende Cyclamensoortenwerden
veldenvanzulkeverplante knollenaangetroffen:C.hederifolium,C.cilicium,C.
coum,C.mirabile,C.graecumenC.persicum.Zezijn niet gezienvanC.pseudibericum,C.parviflorumenC.intaminatum.
Ook bijdezeuit denatuur opgeplante
soortenwerdenookenkeleonjuistebenamingenaangetroffen. Colchicum
agrippinum iseensoort diehoogst waarschijnlijk niet indenatuur voorkomt maar
eencultuurhybride isvanC.variegatum
met mogelijk C.autumnale.Deplanten
dieonderdenaamC.agrippinum geëxporteerdworden behorentot C.Variegatum.
OokColchicum autummale wordt geëxporteerd.Dezesoort komtzeerwaarschijnlijk niet inTurkijevoor.Omdat de
planten niet bloeidenwasabsolute zekerheid niet mogelijk, maar plantendieonderdenaamC.autumnale bij Ispartaverzameld warenbehorenvrijwelzekertot C.
cilicicum.OokkandenaamC.byzanti-

EchteSternbergia's
Sternbergialutea iseensoort die bloeit
inhet najaar met blad. Debladerenzijn
geelgroen,debloemengeel.Deplant zet
geenzaadmaarvermeerdert zich sterk
met klisters.Het iseensoort die slechts
opcultuurgronden voorkomt enniet in
natuurlijke vegetaties.
Opdebezochte bollenvelden isS.lutea
aangetroffen inpartijendie overwegend
bestonden uit S.clusiana.Alles wordt
echter alsS.luteageëxporteerd.S.clusiana heeft grijsgroen bladenbloeit inde
herfst zonder blad.Hijzetwelzaadmaar
vermeerdert zichnauwelijks metbollen.
Hetoverplanten naarcultuurvelden heeft
danookgeenzinvoordevermeerdering.
Alstuinplant isS.clusiana minder aantrekkelijk enminder geschikt danS. lutea.Het verdient danookaanbeveling uitsluitend deechteS.lutea te importeren
enS.clusiana gewoon indenatuur telatenstaan.
SternbergiaCandida,deenigewitbloeiendesoort indit gewas,is niet meeropde
bekende groeiplaats aangetroffen.Mogelijk isdesoort doorverzamelaars uitgegroeid. In1987werden 148.000Sternbergiabollen ingevoerd.
Winterakonieten
InEranthiszijntwee soortente onderscheiden: E.hyemalisenE.cilicica.Het
verschiltussendezesoortenzoutevindenzijn indematevaninsnijding vande
bladerenonderdebloem.Bij E.cilicica
zijndieveelsterker ingesneden danbijE.
hyemalis.Opveldenwaar winteraconietenwerdengeteeld uit kleine knolletjes
vielopdat beidetypen blad metalleovergangendoorelkaar voorkwamen.Ervalt
danookveeltezeggenvoorde opvatting
indeFloraofTurkey die E.cilicica alssynoniemvanE.hyemalis opvoert.
Toch lijkt erwelverschil tebestaantussendezuidelijke populaties diebronskleurig endenoordelijke diegroen uit de
grond komen.Ookduidt deforse hybride
E.xtubergeniieropdat er hybridekracht
aaneenkruising isontleend.Eris hier
dusgeensprakevaneen naamsverwarring.Wel isduidelijk dat erverder onderzoek inEranthis nodigis.
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