
Natuur.focus
V l a a m s  D r i e m a a n D e l i j k s  t i j D s c h r i f t  o V e r  n a t u u r s t u D i e  &  - b e h e e r  –  j u l i  2 0 1 0  –  j a a r g a n g  9  –  n u m m e r  2
V e r s c h i j n t  i n  m a a r t,  j u n i ,  s e P t e m b e r  e n  D e c e m b e r

Ruimte(n) voor
natuurbehoud

Orchideeën met en
zonder nectar

Actief herstel
van diversiteit

Studie

Afgiftekantoor
Antwerpen X

P209602

Toelating – gesloten verpakking

Retouradres: Natuurpunt,
Coxiestraat 11,
2800 Mechelen



Beïnvloedt 
nectarproductie 
bij orchideeën de 
gevoeligheid voor 
habitatfragmentatie?

Tine Meekers & Olivier Honnay

Orchideeën zijn zeer veeleisend voor hun leefomgeving. Dit maakt hen zeer gevoelig voor zelfs de kleinste 
veranderingen in landgebruik en voor habitatfragmentatie, waarbij de ene soort al wat gevoeliger is dan 
de andere. In dit artikel vergelijken we de effecten van habitatfragmentatie op het voortplantingssucces 
bij twee orchideeënsoorten, de nectarloze Mannetjesorchis en de nectarproducerende Grote 
muggenorchis.

Grote muggenorchissen zorgen voor geurige bloemenweelde op de kalkgraslanden in Nismes, Viroinval (foto: Marc Herremans)
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Orchideeën en nectarproductie
Wanneer planten insectbestuivers lokken doen ze dit meestal 
door een beloning aan te bieden onder de vorm van pollen of 
nectar. Pollen in de bloemen van orchideeën zit echter vast in 
pollinia (een zakje pollenkorrels) en wordt in zijn geheel afge-
zet op de bestuiver, zodat deze het pollen niet kan verzamelen 
als voedsel. De nectar die in de bloemen van de meeste orchi-
deeën geproduceerd wordt, kan wel dienen als voedselbron. 
Een derde van alle orchideeënsoorten produceert echter geen 
nectar, maar misleidt de bestuivers. Ze produceren de geur 
van nectar of nemen dezelfde kleur of vorm aan als nectar-
producerende bloemen om het bezit van nectar te veinzen 
(Smithson 2006).
Een studie van Johnson et al. (2003) toonde aan dat bestuivers 
een duidelijke voorkeur hebben voor orchideeënbloemen mét 
nectar. Dat het produceren van nectar een voordeel kan zijn 
blijkt ook uit het feit dat nectarsoorten veel vruchten produ-
ceren (gemiddelde vruchtzetting >50%), terwijl de vruchtzet-
ting in nectarloze soorten zeer laag is (gemiddeld <50%) (Nei-
land & Wilcock 1998). Bloemen zonder nectar zullen door de 
bestuivers immers vlug verlaten worden en het bestuivende 
insect zal een vorm van leergedrag vertonen en nectarloze 
bloemen beginnen te vermijden.
Nectarloze soorten beschikken daarom vaak over strategieën 
om bestuivers toch naar zich toe te blijven lokken en aldus 
bestoven te worden. Variatie in de geur van de bloemen in 
eenzelfde bloeiwijze is hier een voorbeeld van. Bij sommige 
nectarloze soorten variëren de relatieve proporties van ver-
zadigde esters en aldehydes tussen de bloemen. De bijen die 
een bloem van een bloeiwijze hebben bezocht, worden zo niet 
weerhouden om een andere bloem van die bloeiwijze te be-
zoeken omdat de bloem een andere geur heeft dan de bloem 
die ze al bezocht hebben. Kruisbestuiving wordt in deze sys-
temen bovendien aangemoedigd door een hoge graad van 
geurvariatie tussen de planten (Ayasse et al. 2000). Kleurva-
riatie, een geleidelijke overgang in tinten van bloemkleuren, 
helpt eveneens om een insect te misleiden. Een extreme vorm 
van kleurvariatie doet zich voor bij de Vlierorchis Dactylor-
hiza sambucina, een soort die twee duidelijk onderscheiden 
bloemkleuren heeft, namelijk geel en rood (Jacquemyn et al. 
2003).

Waarom geen nectar produceren?
De vraag die zich stelt is dan ook wat het voordeel kan zijn van 
het niet produceren van nectar. Er zijn daarvoor vijf mogelijke 
evolutionaire verklaringen. 
De hypothese van ‘pollinia-verspilling’ veronderstelt minder 
verspilling van pollinia aangezien nectarloze orchideeën meer 
dan hun nectarproducerende soortgenoten specifiek aange-
past zouden zijn aan bepaalde zeer gespecialiseerde bestui-
vers. Deze hypothese wordt echter in twijfel getrokken omdat 
er meer nectarproducerende orchideeën zijn met lange spo-
ren die specifiek aangepast zijn aan bepaalde bestuivers dan 
dat dit het geval is bij nectarloze orchideeën (Nilsson 1992). 
De ‘polliniahypothese’ oppert dat in de bloeiwijze van orchi-
deeën, waar pollen bijeengeklit zitten in pollenklompjes, het 
bestuivingsucces zo groot is dat er geen beloning voor de 
bestuivers vereist is (Nilsson 1992). Ook deze hypothese kan 
echter betwist worden, aangezien slechts een derde van alle 
orchideeënsoorten geen nectar bevat en dus geen beloning 
aanbiedt, terwijl alle orchideeën het systeem van pollinia heb-

ben en daarom een groot bestuivingsucces zouden moeten 
kennen (Nilsson 1992, Smithson 2006). 
De derde hypothese, de ‘stelling van de lage densiteit’ sugge-
reert dat wanneer het aantal individuen in een populatie zo 
laag is dat bestuivers niet succesvol kunnen gelokt worden, 
het voordeliger is voor de plant om te investeren in andere 
functies om de leefbaarheid te vergroten (bijvoorbeeld in de 
lengte van de bloeistengel om meer op te vallen in een veld), 
in plaats van te investeren in nectar (Nilsson 1992).
De ‘gelimiteerde nutriëntenhypothese’ stelt dat seksuele re-
productie in de eerste plaats bepaald wordt door de beschik-
baarheid van nutriënten (Nilsson 1992). Het is echter niet dui-
delijk waarom nutriënten in nectarloze orchideeën niet benut 
zouden worden voor de productie van nectar, aangezien deze 
soorten vaak te lijden hebben onder pollenlimitatie, wat naar 
alle waarschijnlijkheid verholpen kan worden door nectarpro-
ductie. Vruchtzetting is zoals reeds gezegd immers over het 
algemeen veel lager in nectarloze dan in nectarproducerende 
orchideeënsoorten. 
Ten slotte baseert de ‘uitkruisingshypothese’ zich op de ob-
servatie dat bestuivers die zich in een populatie met nectar-
producerende orchideeën bevinden eerst en vooral meer 
bloemen per plant bezoeken en daarbij ook veel van de nabu-
rige bloeiende planten zullen aandoen. De bestuivers zullen 
dus weinig geneigd zijn om de populatie te verlaten. (Nilsson 
1992). Misleide bestuivers zullen echter vlug leren om de nec-
tarloze planten te mijden en ze zullen vaak de populatie met-
een verlaten nadat ze een nectarloze plant zijn tegengekomen 
(Cozzolino & Widmer 2005). Op deze manier zou pollenover-
dracht tussen populaties kunnen bevorderd worden, wat een 
belangrijk selectief voordeel kan zijn (Johnson et al. 2003). De 
genetische verschillen tussen populaties van orchideeën zijn 
inderdaad groter voor nectarsoorten dan voor niet-nectar-
soorten, wat suggereert dat er meer genenoverdracht door 
pollen is tussen populaties van niet-nectarsoorten dan tussen 
populaties van soorten die wel nectar produceren (Cozzolino 
& Widmer 2005). Daarenboven bezoeken insecten minder 
bloemen per bloeiwijze bij nectarloze orchideeën wat moge-
lijk resulteert in minder geitonogamie (de bestuiving van een 
bloem met pollen van een andere bloem van diezelfde plant) 
en dus in minder inteelt en mogelijke inteeltdepressie bij nec-
tarloze orchideeën (Nilsson 1980, Johnson & Nilsson 1999, 
Johnson et al. 2004). Bovenstaande bevindingen lijken dus de 
uitkruisingshypothese te bevestigen.

Respons op habitatfragmentatie en de 
productie van nectar
Habitatfragmentatie confronteert plantenpopulaties met een 
zeer kleine oppervlakte om op te overleven. Daarenboven 
wordt door fragmentatie van het habitat de uitwisseling van 
genetisch materiaal tussen populaties belemmerd. Kleine en 
geïsoleerde populaties kunnen ook lijden onder inteelt en 
een tekort aan bestuivers (vaak worden de kleine populaties 
immers over het hoofd gezien) (Young et al. 1996, Honnay & 
Jacquemyn 2007). Dit kan er voor zorgen dat de leefbaarheid 
(vegetatief en reproductief succes) van de individuen in kleine 
populaties zeer sterk daalt in vergelijking met die van de indi-
viduen uit grotere populaties (Young et al. 1996).
Aangezien de productie van nectar een invloed heeft op het 
pollentransport binnen en tussen de verschillende populaties, 
is het mogelijk dat nectarproductie ook de manier beïnvloedt 

Natuur.focus juli 2010 59

Artikels



waarop soorten reageren op de gevolgen van habitatfrag-
mentatie (Cozzolino & Widmer 2005). Er is momenteel geen 
consensus over het feit of nectarproducerende orchideeën 
gevoeliger of juist minder gevoelig zijn voor de gevolgen 
van habitatfragmentatie in vergelijking met niet-nectarpro-
ducerende orchideeën (Smithson 2006). De afwezigheid van 
nectar kan zoals reeds aangehaald de genenoverdracht tus-
sen verschillende fragmenten doen toenemen, het risico op 
geitonogamie doen dalen en daarmee het risico op inteelt en 
inteeltdepressie verminderen. Indien inteeltdepressie zwaar 
doorweegt in een populatie, vervalt daarenboven het voor-
deel dat nectarsoorten hebben op gebied van vruchtzetting. 
Nectarsoorten hebben immers een hogere vruchtzetting, 
maar omdat een groot deel van de zaden het resultaat zijn van 
geitonogame bestuiving, zal de leefbaarheid van deze zaden 
door inteeltdepressie laag zijn (Johnson & Nilsson 1999, Coz-
zolino & Widmer 2005).
We zouden dus kunnen verwachten dat niet-nectarproduce-
rende soorten omwille van de hogere mate van pollentrans-
port tussen populaties en omwille van de lagere graad van 
geitonogamie minder gevoelig zijn voor de gevolgen van 
habitatfragmentatie dan nectarproducerende soorten. Het 
doel van dit onderzoek was om deze voorspelling te testen. 
Er werd tevens gecontroleerd voor milieukarakteristieken die 
het reproductief succes van de studiesoorten zouden kunnen 
beïnvloeden.

Studiegebied en soorten
Het studiegebied was de vallei van de rivier Viroin in het 
zuiden van België, waar het verlaten van het traditionele be-
grazingsbeheer, samen met bebossing en een toenemende 
verstedelijking van het gebied, ervoor gezorgd hebben dat 
talrijke kalkgraslanden verloren zijn gegaan (Figuur 1). Over 
de gehele Viroinvallei is de oppervlakte kalkgrasland afgeno-
men van meer dan 4.000 ha in 1775 tot slechts 73,1 ha in 2002. 
Dankzij beheermaatregelen in het kader van een LIFE-project 
is de totale oppervlakte recent weer toegenomen tot ruwweg 
250 ha in 2006 (Honnay et al. 2004, Adriaens 2008).
Als studiesoorten werd gekozen voor de Grote muggenorchis 
Gymnadenia conopsea en de Mannetjesorchis Orchis mascula. 
Beide orchideeën kunnen naast elkaar in de kalkgraslanden 

voorkomen, ondanks het feit dat Mannetjesorchis doorgaans 
meer voorkomt op de schaduwrijke plekjes. Populaties van 
Mannetjesorchis in bosfragmenten werden niet bestudeerd. 
De kalkgraslandfragmenten in kwestie zijn bovendien nage-
noeg identiek wat betreft habitatkwaliteit en de populatie-
groottes van de twee soorten variëren van enkele tot duizen-
den individuen. De Viroinvallei vormt dan ook een uitstekend 
studiegebied om de respons op habitatfragmentatie te verge-
lijken tussen nectarproducerende en niet nectarproducerende 
orchideeënsoorten. De inzichten uit dit onderzoek kunnen 
ook gebruikt worden voor het formuleren van richtlijnen voor 
het behoud van orchideeënpopulaties in Vlaanderen.
De Grote muggenorchis is een nectarproducerende orchidee 
(Schaminée et al. 1996) (Figuur 2). De plant bloeit in het mid-

Figuur 1. De Viroinvallei bestaat uit een heuvelachtig landschap waarin hier en daar eilandjes van kalksteen (Tiennes) de kop opsteken. Deze foto vanop Tienne Breumont 
biedt zicht op volgende kalksteenheuvels (v.l.n.r.): la Rosière, Chalaine en Tienne au Boulis. Deze vormen een kleine selectie van de fragmenten waar dit onderzoek plaats-
vond. (foto: Tine Meekers)

Figuur 2. Grote muggenorchis is een voorbeeld van een orchideeënsoort 
die bestuivers lokt door de aanwezigheid van nectar in de bloemen (foto: 
Goedele Verbeylen)
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den van de zomer (juni tot augustus) en kan tot 80 cm hoog 
worden. Het is een langlevende plant met een knol als wortel. 
Ze komt voor van Europa tot de gematigde streken in Azië. 
Meestal vinden we deze soort in onbemeste graslanden, be-
graasde weiden, op bij voorkeur zuurarme, kalkhoudende 
grond (Lambinon et al. 1998, Bristow et al. 1993). De bladeren 
zijn lijnlancetvormig en gootvormig tot gekield, vrij donker 
groen en vaak staan ze in twee rijen op de stengel geplaatst 
(Weeda et al. 1994). De bovenste bladeren lijken net steun-
blaadjes (Bristow et al. 1993). De aar van de plant bevat tal-
rijke lichtroze tot lila, in zeldzame gevallen witte bloemetjes 
met een lang spoor dat de nectar bevat (Weeda et al. 1994, 
Gustafsson & Lönn 2003). De bloemetjes zijn vrij klein maar 
verspreiden een sterke, zoete, kruidachtige geur. De soort is 
voor de bevruchting afhankelijk van talrijke soorten dag- en 
nachtvlinders (Lepidoptera) (Gustafsson & Sjögren-Gulve 
2002).
De Mannetjesorchis heeft geen nectar in de bloemen (Fi-
guur 3). Het is een tamelijk kleine orchidee die voorkomt van 
Europa tot Noord-Afrika en zelfs op de Canarische eilanden. De 
plant varieert in hoogte van 15 tot 50 cm, heeft donkerpaarse 
tot roodachtig-lila bloemen en bloeit van midden mei tot be-
gin juni. Het wortelsysteem bestaat uit een knol die op een 
mannelijke zaadklier lijkt, hetgeen ook voor andere soorten 
van dit geslacht karakteristiek is (Aichele 1974). Dit gaf aan-
leiding tot de naam Orchis (όρχις), de Griekse benaming voor 
teelbal. De bladeren zijn stengelomvattend en hebben paars-
rode vlekjes op de bladschede die tamelijk frequent voorko-
men, maar ook kunnen ontbreken (Lambinon et al. 1998). Het 
habitat van deze langlevende planten bestaat uit onbemeste 
graslanden en struwelen op basenrijke bodems. De plant 
wordt hoofdzakelijk bestoven door vliesvleugeligen (Hymen-
optera), namelijk de honingbij Apis mellifera, hommels Bom-
bus species, koekoekshommels Psithyrus species en solitaire 

bijen van de geslachten Eucera, Nomada, Andrena en Osmia 
en eveneens door schildvleugeligen (Coleoptera) (Bournérias 
et al. 2005).

Verzameling van de gegevens
Om de invloed van habitatfragmentatie op beide soorten na 
te gaan werden voor Grote muggenorchis in 2009 16 kalkgras-
landfragmenten onderzocht, voor Mannetjesorchis waren dat 
er 13. In elk habitatfragment werden 20 planten willekeurig 
geselecteerd, waarrond een plot van 40 x 40 cm gelegd werd 
waarin de milieukarakteristieken werden opgemeten om te 
controleren voor microvariatie in milieu tussen de verschil-
lende populaties. De milieukarakteristieken die onderzocht 
werden zijn het percentage bedekking open grond, het per-
centage mos, het percentage strooisel, het percentage rots, 
het percentage Gevinde kortsteel Brachypodium pinnatum 
en de diepte van de bodem. Van de planten zelf werden vol-
gende vegetatieve karakteristieken opgemeten: de lengte 
van de plant en de lengte van de twee onderste bladeren. De 
generatieve karakteristieken die bepaald werden waren de 
vruchtzetting (ratio van het aantal vruchten per plant/het aan-
tal bloemen per plant), het vruchtgewicht, de vruchtlengte en 
zaadlevensvatbaarheid (Van Waes & Debergh 1986) van maxi-
mum vier willekeurig gekozen vruchten per plant. 
Deze responsvariabelen werden in verband gebracht met de 
mate van ruimtelijke isolatie van de populaties, de densiteit 
van de individuen, de grootte van de populaties en de lokale 
abiotische karakteristieken. Om de densiteit van de individuen 
te kwantificeren deelden we de individuen van elke soort in 
elke populatie in vijf klassen in (I-V; met I = 1-2 planten per 
m2, II = 3-5/m², III = 5-10/m², IV= 10-15/m², V = >15/m²). In Ta-
bel 1 wordt een overzicht gepresenteerd van de onderzochte 
populaties.

Figuur 3. Mannetjesorchis is een orchideeënsoort die bestuivers lokt door 
middel van bedrog: de plant veinst de productie van nectar, zonder in 
werkelijkheid nectar aan te bieden (foto: Tine Meekers)

Graslandfragment Mannetjesorchis Grote muggenorchis

La Rosière 60 –

Chalaine 90 –

Tienne Delvaux 160 –

Bonnerieu 550 440

Tienne de Saumière 500 16

Coupu Tienne 30 1.000

Les Hurées 40 150

Roche Madoux 38 2

Mwène à vaucelles 40 90

Fondry des chiens 150 1.000

Tienne au Boulis 100 30

Tienne au Porey 50 60

Tienne Breumont 780 120

Lernoée – 15

Les Rivelottes – 200

Malonsart – 60

Montagne au Buis – 350

Petites Lorines – 1

Transoi – 35

Tabel 1. Schattingen van populatiegroottes van de bestudeerde popula-
ties van Grote muggenorchis en Mannetjesorchis in de Viroinvallei.
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Effecten van habitatfragmentatie op 
vruchtzetting en zaadlevensvatbaarheid
Grote muggenorchis
Uit de analyses komt naar voor dat nectar- en niet nectarpro-
ducerende orchideeën sterk verschillend reageren op variatie 
in populatiegrootte en dus op habitatfragmentatie. De ge-
middelde vruchtzetting voor Grote muggenorchis in de be-
studeerde populaties bedraagt 74% (met een minimum van 
4% en maximum 100%). Deze hoge vruchtproductie is wel-
licht te wijten aan het gedrag van de bestuivers. Cozzolino & 
Widmer (2005) vonden dat bestuivers die in een populatie met 
nectarproducerende planten terechtkomen, daar vaak lang 
blijven en alle bloemen onderzoeken op nectar, wat leidt tot 
een hogere bestuivingsgraad en vruchtproductie. Voor Grote 
muggenorchis blijkt er bovendien een sterk positief effect 
van populatiegrootte op de vruchtzetting te zijn (Figuur 4a). 
Individuen in grote populaties trekken dus meer bestuivers 
aan dan individuen in kleine populaties. De gemiddelde zaad-
levensvatbaarheid bij Grote muggenorchis bedraagt 23% 
(tussen 3% en 46%). Opmerkelijk is dat er geen positief effect 
wordt gevonden van de populatiegrootte op de zaadlevens-
vatbaarheid van Grote muggenorchis (Figuur 4b). Zelfs in de 
grootste populaties (1.000 individuen) bedraagt het gemid-
delde percentage levensvatbare zaden slechts 23%. Dit sug-
gereert dat er veel bestuiving via geitonogamie is, zelfs in de 
relatief grote populaties, en dat deze vorm van inteelt tot een 

lage zaadlevensvatbaarheid leidt (Johnson & Nilsson 1999, 
Johnson et al. 2004, Cozzolino & Widmer 2005).

Mannetjesorchis
De gemiddelde vruchtzetting in de bestudeerde populaties 
van Mannetjesorchis bedroeg 51% (tussen 0% en 94%). Er 
werd geen effect van populatiegrootte op de vruchtzetting 
gevonden (Figuur 4a). Individuen in grote populaties blij-
ken dus niet meer bestuivers aan te trekken dan individuen 
in kleine populaties. De gemiddelde zaadlevensvatbaarheid 
in de onderzochte populaties van Mannetjesorchis bedraagt 
45% (tussen 0% en 91%). In tegenstelling tot de resultaten die 
we vonden bij Grote muggenorchis, is er voor Mannetjesorchis 
wel een positief effect van toenemende populatiegrootte op 
de levensvatbaarheid van de zaden (Figuur 4b). Een moge-
lijke verklaring is dat in de grotere populaties meer en sneller 
leergedrag plaatsvindt door de bestuivers, doordat ze vaker 
met misleidende orchideeënplanten geconfronteerd worden 
(Johnson et al. 2003). Voor Mannetjesorchis werd een posi-
tieve correlatie gevonden tussen toenemende densiteit en 
levensvatbaarheid van de zaden, voor Grote muggenorchis 
was dit niet het geval. Een hoge densiteit van planten kan het 
reproductief succes van nectarloze orchideeën doen stijgen 
omdat de insecten bij een hoge densiteit van nectarloze bloe-
men ook weer vaker een nectarloze bloem zullen tegenkomen 
en sneller leergedrag zullen vertonen. Het aantal bezoeken 
van bestuivers per bloem en het aantal zelfbestoven zaden 
daalt wanneer de densiteit stijgt (Cibula & Zimmerman 1984, 
Vandewoestijne et al. 2009). Dit zou betekenen dat de zaadle-
vensvatbaarheid toeneemt bij stijgende densiteit, hetgeen in 
overeenkomst is met de resultaten uit onze studie.

Besluit
In de onderzochte populaties van Grote muggenorchis en 
Mannetjesorchis werd geen invloed van habitatfragmentatie 
gevonden op vruchtlengte en vruchtgewicht. De opgemeten 
milieukarakteristieken blijken geen invloed te hebben op de 
vruchtzetting of zaadlevensvatbaarheid. Er werd ook geen re-
latie gevonden tussen generatieve of vegetatieve kenmerken 
van de individuen en de ruimtelijke isolatie van de fragmen-
ten. Het is niet onwaarschijnlijk dat de afstanden tussen de 
bestudeerde kalkgraslandfragmenten nog overbrugd kunnen 
worden door de meeste bestuivers. De resultaten van deze 
studie tonen echter aan dat er een duidelijk en significant ver-
schil is tussen beide soorten wat betreft respons op habitat-
fragmentatie. Hieruit kunnen we besluiten dat zowel nectar-
producerende als nectarloze orchideeënsoorten lijden onder 
habitatfragmentatie, elk op een verschillende manier. Voor 
het behoud van orchideeënpopulaties moet dan ook evenveel 
rekening gehouden worden met zowel nectar- als niet nec-
tarproducerende soorten. Er dient tenslotte te worden opge-
merkt dat de waargenomen verschillen in deze studie moge-
lijk beïnvloed kunnen worden door soortspecifieke verschillen 
in foerageer- en vlieggedrag tussen de bestuivers, aangezien 
beide orchideeën niet door dezelfde soort bestuivers bezocht 
en bestoven worden. Gezien echter het minieme verschil in 
mobiliteit tussen deze verschillende soorten bestuivers wordt 
verwacht dat deze invloed beperkt is (Baguette et al. 2000).
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Figuur 4. Relatie tussen populatiegrootte en de gemiddelde percentages vruchtzetting (a) en 
levensvatbare zaden (b) bij Grote muggenorchis en Mannetjesorchis.
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We investigated the effects of fragmentation characteristics such as 
population size, flower density and isolation on the fitness variation in 
the nectarless orchid Orchis mascula and the nectar producing orchid 
Gymnadenia conopsea. Our results indicate that there is a significant 

difference in response in fruit set and seed viability to habitat frag-
mentation between the two study species. For G. conopsea we found 
a strong positive effect of population size on fruit set but no effect of 
population size on seed viability. For O. mascula there was no effect of 
population size on fruit set in populations but we did find a positive 
effect of increasing population size and density on the percentage of 
viable seeds. No correlations were found between reproductive suc-
cess and the isolation of the fragments. The main conclusion is that 
both nectar and nectarless species are vulnerable to the consequences 
of habitat fragmentation, each in their specific manner.

Grote muggenorchissen in grote populaties trekken meer bestuivers aan dan planten in kleine populaties (foto: Tine Meekers)
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