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Kan de Purperorchis overleven
in Vlaanderen?
Voortplantingssucces in de laatste inheemse populaties
HANS JACQUEMYN, REIN BRYS, KATRIEN VANDEPITTE, OLIVIER HONNAY & ISABEL ROLDÁN-RUIZ

In onze cultuurlandschappen lijkt er tegenwoordig haast geen plaats meer voor orchideeën.

Veel soorten zijn bijzonder zeldzaam geworden en sommigen zijn zelfs voorgoed uit Vlaanderen

verdwenen. Heel wat populaties van soorten die er in geslaagd zijn zich te handhaven, zijn bovendien

zo klein geworden dat hun overleving onzeker is. In deze studie presenteren we gegevens over enkele

van de laatste populaties van de Purperorchis (Orchis purpurea) in Vlaanderen.

Inleiding
Kleine plantenpopulaties hebben het niet
onder de markt en worden geconfronteerd
met tal van problemen die hun overleving op
lange termijn in het gedrang brengen
(Caughley 1994). Kort samengevat kunnen
deze problemen teruggebracht worden tot
1) een verminderde zaadproductie door ver-
anderd gedrag van bestuivers, 2) een afname
van de hoeveelheid erfelijke variatie en daar-
mee van het aanpassingsvermogen en de
vitaliteit van de populaties en 3) toevalspro-
cessen die in kleine populaties plotseling tot
uitsterven kunnen leiden.
Door hun geringe omvang worden kleine
plantenpopulaties minder snel door insecten
gevonden en dus minder frequent bezocht
(Groom 1998; Jennersten 1988), waardoor
een succesvolle bestuiving van bloemen
afneemt of zelfs volledig achterwege kan
blijven (Jacquemyn et al. 2002; Brys et al.
2004). Bovendien zijn de geproduceerde
zaden in kleine populaties dikwijls van slech-
te kwaliteit omdat ze het resultaat zijn van
zelfbestuiving of de kruising van nabijgele-
gen, en dus vaak genetisch verwante, indivi-
duen.Door de geringe kwantiteit en kwaliteit
van de zaden kan de vestiging van kiemplan-
ten achterwege blijven, waardoor de popu-

Figuur 1: De Purperorchis (Orchis purpurea) is één van de grootste en mooiste orchideeën in onze streken. De plant is
meerderjarig, bloeit niet elk jaar en lijkt een sterke beschaduwing niet goed te verdragen. (Foto: Rein Brys)
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latie geleidelijk evolueert naar een collectie
van oude planten die langzaamaan één voor
één afsterven en de hele populatie uitsterft
(Jacquemyn et al. 2003).
Daarnaast kunnen de genetische kenmerken
van kleine plantenpopulaties gewijzigd wor-
den door erosie van de hoeveelheid erfelijke
variatie (Ellstrand & Elam 1993;Young et al.
1996). In kleine populaties kunnen door lou-
ter toevallige processen immers bepaalde
vormen van een bepaald gen (allelen) verlo-
ren gaan. Zoals reeds aangehaald, is de kans
bovendien groot dat in kleine populaties
genetisch verwante individuen met elkaar
gaan kruisen, wat tot inteelt kan leiden.
Genetische erosie kan het vermogen om zich
aan veranderende omgevingsomstandighe-
den aan te passen,aantasten,terwijl een toe-
genomen inteelt de fitness van de nakome-
lingen drastisch kan verminderen. Het
spreekt voor zich dat beide factoren de kans
op uitsterven van een populatie sterk kunnen
beïnvloeden (Newman & Pilson 1997, Keller
& Waller 2002). In dit verband hebben reeds
meerdere studies een negatief verband aan-
getoond tussen populatiegrootte en geneti-
sche diversiteit, bijvoorbeeld bij Veldsalie
(Salvia pratensis) (van Treuren et al. 1991),
Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)
(Raijman et al. 1994), Engels gras (Armeria
maritima) (Weidema et al. 1996), Duitse
gentiaan (Gentianella germanica) (Fischer &
Matthies 1998) of Valkruid (Arnica monta-
na) (Luijten et al. 2000). De beperkte groot-
te en de vaak grote afstanden tussen popu-
laties verminderen bovendien de kans op de
uitwisseling van genetisch materiaal, waar-
door de uitwisseling van allelen bemoeilijkt
of zelfs volledig verhinderd wordt en popu-
laties geleidelijk genetisch uit elkaar groeien.
Nochtans hebben recente studies aange-
toond dat de instroom van genetisch mate-
riaal in kleine,genetisch verarmde populaties
een positieve invloed heeft op de levensvat-
baarheid van de populatie (Ebert et al. 2002;
Richards 2000;Willi & Fischer 2005).
Naast deze genetische problemen en de pro-
blemen gerelateerd aan bestuivers, zijn klei-
ne populaties dikwijls ook gevoeliger voor
toevallige veranderingen in het milieu waar-
in ze voorkomen. Daar waar grote populaties
nog min of meer bestand zijn tegen drastisch
veranderende omgevingscondities, kan dit
voor kleine populaties meteen het einde van
de populatie betekenen (Holsinger 2000).
In een vorige bijdrage (Jacquemyn et al.
2006) werd reeds de dramatische achteruit-
gang van onze inheemse orchideeën belicht.
In deze studie worden de kansen op overle-
ving van de Purperorchis, een zeldzame
orchidee met een uiterst beperkt versprei-

dingsgebied in Vlaanderen, meer in detail
onderzocht.We onderzochten de genetische
variatie,het voortplantingssucces en de jaar-
lijkse schommelingen in populatiegrootte
voor alle ons bekende overblijvende popula-
ties van de Purperorchis in de Voerstreek.

De Purperorchis: een prachtige
orchidee van kalkrijke bossen
De Purperorchis is een orchideesoort die
hoofdzakelijk voorkomt van Noord-Afrika en
Oost-Spanje tot Midden-Engeland en van
West-Frankrijk tot de Kaukasus. In Vlaande-
ren en Nederland,Groot-Brittannië en Dene-
marken bereikt ze de noordgrens van haar
areaal. De soort komt meestal voor in stru-
welen en zomen, in lichte hellingbossen en in
hun mantels, waar kalkrijk gesteente dicht
onder de oppervlakte ligt. Soms kan de soort
ook in kalkrijke graslanden aangetroffen
worden. Hier zoekt de soort vaak een mati-
ge beschaduwing op in de bosrand of in de

nabijheid van kleine struiken of struwelen.
De plant overwintert ondergronds door mid-
del van een knolvormig reserve-orgaan en de
bladeren komen in het begin van februari
boven de grond. Elke plant heeft 3-5 (soms
8) breed eivormige tot langwerpige bladeren,
die donkergroen zijn en meestal lichtjes
glanzen. De breedte van de bladeren varieert
tussen de 2-5 cm, de lengte tussen 6-20 cm.
De bloei vindt plaats vanaf de tweede tot de
vierde week van mei. De bloeistengel kan in
optimale omstandigheden tot 80 cm hoog
worden. Het aantal bloemen schommelt
tussen 10-50, hoewel soms ook exemplaren
kunnen waargenomen worden die meer dan
80 bloemen hebben (Figuur 1). De bloemen
zijn wit tot purperachtig-bruin en bezitten
geen nectar in hun spoor.Wel verspreiden de
bloemen vooral bij valavond en in de nacht
een sterke cumarinegeur. Zelfbevruchting is
mogelijk, maar er is steeds een insect nodig
om bestuiving te bewerkstelligen; spontane

Figuur 2: Bestuiving van bloemen van de Purperorchis (Orchis purpurea) door een hommel. De bloemen van de
Purperorchis produceren geen nectar en worden slechts sporadisch bezocht door insecten. Daardoor wordt slechts

een beperkt aantal van alle bloemen (vaak minder dan 10%) succesvol bestoven. (Foto: Rein Brys)
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zelfbestuiving treedt dus niet op.Hoewel nog
maar weinig geweten is over de bestuivers
van de soort, lijken onze veldwaarnemingen
erop te wijzen dat de soort hoofdzakelijk
bestoven wordt door hommels (Figuur 2) en
in mindere mate door dagvlinders. Hierbij
dient wel opgemerkt te worden dat hom-
mels slechts sporadisch op bloemen van de
Purperorchis werden waargenomen.

Werkwijze
Studieplaatsen
In Vlaanderen komt de Purperorchis bijna
uitsluitend in de Voerstreek voor, waar ze
voornamelijk in de bosrand aangetroffen
wordt. Hier groeit de soort voornamelijk in
het zogenaamde kornoeljestruweel (Orchio-
Cornetum), waarvan ze trouwens de ken-
soort is (Figuur 3). Dit bostype, waarvan de
meeste soorten kalkminnende half-scha-
duwplanten zijn, is gebonden aan kapvlakten
en bosranden en komt voor op ondiepe,
vochtige kalkverweringsgronden. De associ-
atie wordt vaak teruggevonden op de over-
gang tussen kalkgrasland en Eiken-Haagbeu-
kenbos en kenmerkt zich door een opvallend
groot aandeel orchideeën, waaronder Berg-
nachtorchis (Plantanthera chlorantha),
Mannetjesorchis (Orchis mascula), Grote
keverorchis (Listera ovata),Bleek bosvogeltje
(Cephalanthera damasonium) en Vogelnest-
je (Neottia nidus-avis). Andere soorten die
frequent in dit bostype en op de onderzoch-
te groeiplaatsen aangetroffen werden, zijn
Gele dovenetel (Lamium galeobdolon),
Aronskelk (Arum maculatum) en Eenbes

(Paris quadrifolia). In totaal werden negen
populaties onderzocht. Een populatie werd
hierbij gedefinieerd als een verzameling van
individuen die minstens 100 meter verwij-
derd zijn van een andere groep.

Methoden
Van 2001 tot 2004 telden we in elke popu-
latie jaarlijks alle individuen, zowel bloeien-
de als niet-bloeiende exemplaren en kiem-
planten. Om de vrucht- en zaadzetting te
bepalen, werden in elke populatie 20 bloei-
ende individuen willekeurig geselecteerd (of
alle individuen indien minder dan 20 bloei-
ende planten in de populatie voorkwamen)
en van elke plant werd het aantal bloemen
geteld en de hoogte van de bloeistengel
gemeten.Verder werd van elke plant ook een
kleine hoeveelheid bladmateriaal verzameld
voor de genetische analysen. In juli werden
alle geselecteerde individuen een tweede
keer bezocht en werd het aantal vruchten
geteld. De verhouding van het aantal vruch-
ten tot het aantal bloemen werd vervolgens
berekend voor elke plant. Deze verhouding is
een goede maat voor het reproductief suc-
ces van de plant. Voor elke populatie werd
ook het aantal kiemplanten in relatie
gebracht met het aantal bloeiende planten
dat het jaar voordien bloeide. Op die manier
konden we berekenen hoeveel kiemplanten
er zich gemiddeld per bloeiende adult in de
populatie vestigden, of omgekeerd het aan-
tal bloeiende individuen bepalen die nodig
zijn opdat één kiemplant zich succesvol in de
populatie zou vestigen. Op basis van ver-

schillen in de DNA patronen werd de gene-
tische diversiteit berekend. Deze maat geeft
weer hoeveel genetische variatie binnen een
populatie aanwezig is. Uitwisseling van
genetisch materiaal kan gebeuren door
zaden (zaadverbreiding) of door pollen (pol-
lenverbreiding). Tevens berekenden we de
genetische gelijkenis tussen elk paar van
populaties en brachten deze in relatie met de
afstand tussen de populaties.

De belangrijkste resultaten
De negen onderzochte populaties waren
allen zeer klein. In 2004 varieerde het totaal
aantal individuen tussen 12 en 340 (gemid-
delde: 94) per populatie. Gemiddeld bloeide
41% van alle individuen, maar dit aantal
schommelde sterk tussen de populaties. In
de meest beschaduwde groeiplaats bloeide
slechts 11% van alle individuen, terwijl in de
meest open plaatsen dit percentage kon
oplopen tot 69%.
De gemiddelde vruchtzetting in de onder-
zochte populaties was zeer laag: gemiddeld
ontwikkelde slechts 5,5% van alle bloemen
zich succesvol tot vrucht. De vruchtzetting
bleek wel positief gerelateerd te zijn aan
populatiegrootte, die in dit geval bepaald
werd als het aantal bloeiende exemplaren in
de populatie (Figuur 4a). Des te groter het
aantal bloeiende exemplaren dat in een
populatie aanwezig is, des te groter de
vruchtzetting. De gemiddelde jaarlijkse
kiemplantrecrutering, d.i. het gemiddeld
aantal kiemplanten per bloeiende plant,
gemeten over vier jaar (2001-2004) bedroeg
0,12. Dit betekent dat er gemiddeld geno-
men 8 bloeiende individuen nodig zijn om
één kiemplant voort te brengen. Ook hier
bleek dat kiemplantrecrutering toenam met
toenemende populatiegrootte (Figuur 4b).
Noch vruchtzetting, noch kiemplantrecrute-
ring waren gerelateerd aan genetische diver-
siteit.
De genetische diversiteit binnen de bestu-
deerde populaties was tamelijk hoog, en niet
gerelateerd aan populatiegrootte.Opmerke-
lijk hierbij is dat de grootste populaties een
lagere genetische diversiteit vertoonden dan
de kleinere populaties.Wanneer wordt geke-
ken naar de genetische verschillen tussen
populaties, dan blijkt deze vrij beperkt te zijn.
Dit kan erop wijzen dat de populaties in het
verleden genetisch materiaal met elkaar uit-
wisselden.Tenslotte bleek er ook een bedui-
dend verband te bestaan tussen paarsgewij-
ze genetische afstanden en de geografische
afstand tussen populaties, wat kan wijzen op
een negatief effect van toenemende isolatie
op de uitwisseling van genetisch materiaal.

Figuur 3: Voorbeeld van het kornoeljestruweel (Orchio-Cornetum), waarvan de Purperorchis een kensoort is. Dit
bostype, waarvan de meeste soorten kalkminnende half-schaduwplanten zijn, is gebonden aan kapvlakten en

bosranden en komt voor op ondiepe, vochtige kalkverweringsgronden. (Foto: Rein Brys)
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Discussie
De theorie voorspelt dat populaties aan de
rand van hun verspreidingsgebied klein zijn,
in ecologisch sub-optimale groeiplaatsen
voorkomen, en een laag reproductief succes
per individu hebben (Sagarin & Gaines
2002). Daarnaast wordt algemeen aangeno-
men dat populaties aan de rand van hun ver-
spreidingsgebied genetisch afwijkende ken-
merken vertonen in vergelijking met centraal
gelegen populaties. Dikwijls bezitten popu-
laties aan de rand van hun areaal een lagere
genetische diversiteit en verschillen ze gene-
tisch sterk van elkaar in vergelijking met cen-
traal gelegen populaties, die doorgaans meer
genetische diversiteit bezitten en minder
sterk van elkaar verschillen.
De hier bestudeerde populaties van de Pur-
perorchis bevinden zich aan de noordgrens
van hun verspreidingsareaal. Gemiddeld
bestonden populaties uit 94 individuen, die
bovendien een erg lage vruchtzetting ver-
toonden. In dit aspect lijken de hier bestu-
deerde populaties de theorie in verband met
areaalsgrenzen te bevestigen. Als we echter
naar de genetische kenmerken van de popu-
laties kijken, dan zijn de resultaten enigszins
verrassend, in die zin dat de populaties,
ondanks hun geringe grootte, toch een aan-
zienlijke hoeveelheid genetische variatie
wisten te behouden en onderling weinig van
elkaar verschillen. Deze resultaten hangen
wellicht samen met het voortplantingssys-
teem van de soort. De Purperorchis produ-
ceert namelijk geen nectar, en is voor haar
bestuiving afhankelijk van naïeve bestuivers,
die enkele bloemen zullen proberen te
bestuiven en dan naar een andere populatie

of een andere, nectarproducerende plant
vliegen. Op die manier wordt enerzijds kruis-
bestuiving bevorderd, hetgeen de kans op
inteelt verlaagt, en wordt anderzijds lange-
afstandsverbreiding door pollen bevorderd.
Deze resultaten lijken ook op te gaan voor
andere nectarloze orchideesoorten. Cozzoli-
no & Widmer (2005) vergeleken onlangs de
genetische verschillen tussen nectarloze en
nectarproducerende orchideeën. Uit deze
studie bleek dat nectarproducerende orchi-
deeën beduidend meer genetische verschil-
len vertoonden dan nectarloze orchideeën.
De auteurs weten dit aan verschillen in
bestuiversgedrag en de manier waarop gene-
tisch materiaal door pollen verspreid wordt.
Wanneer we onze resultaten vergelijken met
een studie (Scacchi et al. 1990) die de gene-
tische kenmerken onderzocht in 5 populaties
in Italië (d.i. in het centrale gedeelte van het
verspreidingsgebied van de soort), dan blijkt
dat de genetische verschillen tussen de
populaties die in onze studie werd geobser-
veerd lichtjes hoger zijn dan deze geobser-
veerd in Italië. Deze studie toonde eveneens
duidelijk aan dat voor tal van andere Orchis-
soorten de genetische verschillen tussen
populaties laag zijn, maar dat binnen popu-
laties van een soort de genetische diversiteit
hoog blijft.

Een blik in de toekomst?
Uit de gegevens komt naar voor dat de res-
terende populaties van de Purperorchis in de
Voerstreek genetisch momenteel (nog) geen
problemen kennen. Zelfs kleine populaties
bleken nog een aanzienlijke variatie aan
genetisch materiaal te bezitten. Bovendien

vonden we dat de genetische verschillen tus-
sen de bestudeerde populaties klein waren,
hetgeen erop kan wijzen dat er nog recent
uitwisseling van zaden of pollen tussen
populaties heeft plaatsgevonden. De geneti-
sche verschillen tussen onze populaties zijn
wel groter dan deze die gevonden werden in
Italië, hetgeen erop kan wijzen dat het pro-
ces van genetische differentiatie aan de gang
is. Deze resultaten zijn hoopgevend en sug-
gereren dat er nog voldoende genetisch
potentieel is om door middel van het juiste
beheer tot vitale en grotere populaties te
komen, vermits zelfs kleine en geïsoleerde
populaties nog lange tijd hun genetische
diversiteit kunnen behouden. Op korte ter-
mijn bestaat dit beheer voornamelijk uit het
open maken van de vegetatie omdat op die
manier de bloei en kieming gestimuleerd
worden en meer vruchten en zaden worden
gevormd,hetgeen leidt tot verjonging van de
populatie.Het uitvoeren van geschikt beheer
op potentiële groeiplaatsen in de nabijheid
van bestaande populaties is eveneens aan-
gewezen met het oog op de vestiging van
nieuwe populaties waardoor we een grotere
garantie krijgen op het duurzaam behoud
van deze soort in Vlaanderen.

Figuur 4: De relatie tussen populatiegrootte en genetische diversiteit enerzijds en het bestuivingssucces en kiemplantrecrutering anderzijds in negen populaties van de
Purperorchis (Orchis purpurea). Het bestuivingssucces werd uitgedrukt als het percentage bloemen dat succesvol tot een vrucht ontwikkelde, terwijl kiemplantrecrutering

berekend werd als het gemiddelde aantal kiemplanten per bloeiend individu.
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SUMMARY BOX:
JACQUEMYN H., BRYS R.,VANDEPITTE K., HONNAY O. ISABEL ROLDÁN-RUIZ I.
2006. Orchis purpurea in Flanders. Genetic variation and reproduc-
tive succes in a remnant population. Natuur.focus 5(2):45-49.
We investigated the effects of population size on genetic diversity
and fitness variation in the food deceptive orchid Orchis purpurea.
Contrary to our initial expectations, genetic diversity within popu-

lations was high and differentiation among populations low. Repro-
ductive success, on the other hand, was very low. On average, only
5.5% of all flowers successfully set seed and only 1 seedling per 8
flowering individuals was observed each year. These results indica-
te that the breeding system of the species maintains genetic diver-
sity, but that it also comes at a fitness cost.

DANK:
De auteurs zijn Alex Zeevaert bijzondere dank verschuldigd omwil-
le van de toelating om dit onderzoek te mogen uitvoeren en voor
alle hulp bij het zoeken naar de resterende populaties van de Pur-
perorchis in de Voerstreek.
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