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Hoe groot is 
groot genoeg?
De minimale omvang van 
een levensvatbare populatie 
vanuit populatiegenetisch perspectief

Olivier Honnay & Hans Jacquemyn

Hoe meer individuen een populatie telt, hoe groter de kans dat de populatie in kwestie zich kan handhaven. 
Maar hoe groot is groot genoeg? In wat volgt proberen we aan de hand van een reeks concepten uit 
de populatiegenetica een antwoord te bieden op die vraag. Een vraag die recent in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de Habitatrichtlijnsoorten ook een acute beleidsrelevantie verwierf. 
Het eerste deel van deze bijdrage is theoretisch. In het tweede deel presenteren we enkele voorbeelden.

Wolzwever op Purperorchis (foto: Vilda/Rollin Verlinde)
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Belang van genetische diversiteit 
voor de leefbaarheid van een populatie
De definitie van het begrip biodiversiteit, zoals geformuleerd 
op de Conventie over Biodiversiteit (CBD) in Rio de Janeiro in 
1992, omvat zowel de soortendiversiteit (of taxonomische di-
versiteit), de diversiteit aan ecosystemen als de genetische di-
versiteit. Dat in deze eerste formele definitie van biodiversiteit 
ook de genetische component integraal werd opgenomen is 
niet toevallig en onderstreept het uitzonderlijke belang ervan. 
Nochtans bleek uit een recente doorlichting van de actieplan-
nen die landen die de conventie ondertekenden dienen op te 
maken om de CBD te implementeren, een schrijnend gebrek 
aan aandacht voor genetische diversiteit (Laikre 2010). Ook 
het Belgische actieplan blinkt niet uit in aandacht voor de ge-
netische diversiteit van wilde planten- en diersoorten en de 
opstellers ervan schijnen het belang van genetische diversiteit 
in de eerste plaats te associëren met land- en bosbouwtoepas-
singen (http://www.cbd.int/doc/world/be/be-nbsap-01-en.
pdf).
Hoe een individu er uitziet (het fenotype) is het resultaat van 
enerzijds het genetische materiaal (het genotype) en ander-
zijds van het milieu. In het genoom van een organisme is het 
gen de basiseenheid van erfelijkheid. Een gen codeert voor 
een bepaalde eigenschap, bijvoorbeeld voor de kleur van de 
bloem van een plant. Een allel is een bepaalde vorm van een 
gen. Van een gen dat voor de kleur van een bloem codeert 
kunnen bij verschillende individuen in een populatie verschil-
lende allelen aanwezig zijn. Elk allel codeert dan voor een 
andere bloemkleur. Bij diploïde organismen (organismen met 
twee kopieën van elk chromosoom) wordt voor elk gen één 
allel overgeërfd van de vader en één allel van de moeder (zie 
ook Mergeay et al., elders in dit nummer). Indien deze allelen 
identiek zijn zegt men dat het individu homozygoot is voor dat 
gen. Indien er twee verschillende allelen worden overgeërfd, is 

het individu heterozygoot. De genetische diversiteit van een 
verzameling individuen in een populatie is niets anders dan 
het totaal aantal allelen dat van een bepaald gen aanwezig is. 
De meeste maten voor genetische diversiteit houden boven-
dien niet alleen rekening met het totaal aantal allelen in de 
populatie, maar ook met de relatieve frequentie van de allelen 
over de individuen. Zo impliceert een meer gelijke frequentie 
van de allelen, dat wil zeggen dat er weinig zeldzame allelen 
zijn, een hogere genetische diversiteit.
Een afname van de genetische diversiteit in een populatie, en 
dus van het aantal aanwezige allelen, hypothekeert het aan-
passingsvermogen van de individuen binnen de populatie, en 
uiteindelijk mogelijk van een soort. Op langere termijn kan dit 
gevolgen hebben voor de overlevingskans. De aanwezigheid 
van genetische diversiteit is immers de basisvoorwaarde voor 
selectie en adaptatie en dus voor evolutie. Stel dat er een gen 
is dat codeert voor het aantal huidmondjes aan de bovenzijde 
van het blad van een plantensoort. Sommige allelen liggen 
aan de basis van veel huidmondjes op de bladbovenzijde, an-
dere van weinig. Bij hoge omgevingstemperatuur is verdam-
ping van water uit de cel nadelig en is een plantenindividu 
beter af met een gering aantal huismondjes aan de bladbo-
venzijde. Indien omwille van klimaatsveranderingen droogte-
stress steeds vaker optreedt, zullen de allelen die coderen voor 
een gering aantal huidmondjes steeds frequenter worden in 
de populatie aangezien het vooral individuen met deze alle-
len zijn die zich succesvol kunnen voortplanten. Op die manier 
kan de hele populatie aangepast geraken aan droogtestress, 
tenminste indien er bij aanvang van het selectieproces vol-
doende verschillende allelen aanwezig waren.
Op korte termijn speelt mogelijk nog een tweede genetisch 
proces dat de overlevingskans van een soort beïnvloedt, na-
melijk inteelt. Wanneer genetisch verwante individuen zich 
met elkaar voortplanten is de kans groot dat er na enige tijd 
homozygositeit optreedt voor een groot aantal genen. In ho-
mozygote individuen zullen welbepaalde allelen die coderen 
voor bepaalde fysische of biochemische afwijkingen tot ex-
pressie kunnen komen, daar waar hun effect in een heterozy-
goot individu nog gecompenseerd werd door een wel correct 
coderend allel. Wanneer de afwijkingen een negatief effect 
hebben op de overlevingskans van een individu, spreekt men 
van inteeltdepressie. Bij planten kan inteeltdepressie bijvoor-
beeld leiden tot een verminderde kiemkracht van het zaad, bij 
zoogdieren tot een verminderde kwaliteit van het sperma.

Kleine populaties verliezen genetische 
diversiteit door genetische drift en inteelt
De genetische diversiteit in een populatie kan alleen groter 
worden door mutaties in het genoom van sommige individu-
en, of door immigratie van nieuwe, genetisch verschillende in-
dividuen. In afwezigheid van mutaties en migratie blijft in een 
populatie van voldoende grootte het aantal allelen niet alleen 
constant, ook hun relatieve frequentie blijft gelijk. In kleine 
populaties is dit evenwel niet het geval. Aangezien slechts zel-
den alle individuen in een populatie zich met evenveel succes 
voortplanten zal telkens slechts een fractie van de aanwezige 
allelen worden doorgegeven aan het nageslacht. Welke alle-
len wel en welke niet worden doorgegeven hangt enkel en 
alleen af van het toeval, al lopen allelen die met een lage fre-
quentie in de populatie aanwezig zijn het grootste risico niet 
doorgegeven te worden aan het nageslacht. Na verloop van 

Kruipend moerasscherm (foto: Vilda/Yves Adams)
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tijd zullen dus bepaalde allelen uit de populatie verdwijnen 
en andere allelen zullen meer frequent worden (Figuur 1). Dit 
proces van verlies van allelen noemt men toevallige geneti-
sche drift. Sommige allelen zullen gefixeerd worden. Dat wil 
zeggen dat er voor een bepaald gen nog slechts één allel aan-
wezig is. Dit impliceert uiteraard ook een afname van de graad 
van heterozygositeit in de populatie. Het werd aangetoond 
dat het aandeel heterozygote individuen in een populatie elke 
generatie afneemt met een factor die omgekeerd evenredig is 
met het dubbele van de populatiegrootte (1/2N). De afname is 
dus te verwaarlozen indien de populatiegrootte (N) groot is. In 
kleine populaties gaan heterozygoten dan weer snel verloren.
Naast verlies aan genetische diversiteit leidt genetische drift 
ook tot toenemende genetische verschillen tussen de popu-
laties. Omdat in elke kleine populatie andere allelen verloren 
zullen gaan (genetische drift is immers een volledig toevallig 
proces) zullen de populaties van de soort in kwestie ook meer 
en meer genetisch van elkaar gaan verschillen. Men zegt dat 
de genetische differentiatie tussen de populaties toeneemt. 
Genetische differentiatie tussen populaties kan enkel weer af-
nemen wanneer er voldoende genetisch materiaal tussen de 
populaties wordt uitgewisseld. Dus wanneer er migratie van 
individuen tussen de populaties is.

Hoe groot is groot genoeg? De Minimale 
Levensvatbare Populatiegrootte
Aangezien het verlies aan heterozygoten inteeltdepressie 
kan veroorzaken moet er bij het vastleggen van de Minimale 
Levensvatbare Populatiegrootte (MLP) rekening worden ge-
houden met het vermijden dat er zich te veel homozygote 
individuen in een populatie zouden vestigen. Veredelaars 
uit de landbouwsector gebruiken een vuistregel die zegt dat 
een toename van het aantal homozygoten met twee tot drie 
per honderd individuen per generatie nog net aanvaardbaar 
is. Aangezien het aandeel heterozygositeit elke generatie af-
neemt met een factor die omgekeerd evenredig is met het 

dubbele van de populatiegrootte 1/2N (zie hoger) en indien 
we uitgaan van een veilige toename van het aantal homozy-
goten van 1 op 100, resulteert dit in een MLP van 50 indivi-
duen (immers: 1/2N = 1/100, dus N = 100/2 = 50).
Deze norm van 50 individuen houdt evenwel alleen rekening 
met de negatieve korte-termijn effecten van inteelt. Wan-
neer we voldoende allelen willen behouden om adaptatie 
aan veranderende omgevingsomstandigheden toe te laten, 
dient het aantal allelen dat verloren gaat door toevallige ge-
netische drift gelijk te zijn aan het aantal allelen dat ontstaat 
door mutaties. Men kan aantonen dat dit het geval is wanneer 
de MLP 500 individuen bedraagt (Kimura & Ohta 1969). Alleen 
voor populaties met meer dan 500 individuen is het verlies aan 
allelen van een aanvaardbaar niveau. De getallen 50 en 500 
duiken in de klassieke populatiegenetische literatuur vaak op 
en er wordt dan ook vaak naar verwezen als naar de 50/500 
regel. Er is momenteel een internationale wetenschappelijke 
consensus dat de MLP voor in het wild voorkomende soorten 
500 individuen per populatie dient te bedragen. Het is even-
wel uitermate belangrijk in te zien dat het hier gaat om een 
zogenaamde effectieve populatiegrootte, en niet om de waar-
genomen of de censuspopulatiegrootte.

De effectieve populatiegrootte
De effectieve populatiegrootte wordt gedefinieerd als het 
aantal individuen dat daadwerkelijk een bijdrage levert aan 
de genetische samenstelling van het nageslacht. Enkel in een 
ideale populatie is de censuspopulatiegrootte gelijk aan de 
effectieve populatiegrootte. In een dergelijk ideale popula-
tie draagt elk individu evenveel bij tot de reproductie, zijn er 
evenveel mannetjes als vrouwtjes aanwezig, is er geen jaar-
lijkse variatie in het reproductief succes, zijn de individuen niet 
extreem genetisch verwant met elkaar en is de partnerkeuze 
volledig toevallig. De mate waarin een reële populatie afwijkt 
van een ideale populatie wordt weergegeven door de verhou-
ding N

e
/N, waarbij N staat voor de censusgrootte van de popu-

Figuur 1. Genetische drift in een populatie van 10 individuen over drie generaties leidt tot fixatie van allel A (frequentie 100%) en het verdwijnen van allel a 
(frequentie 0%). Allel A is dominant en resulteert in een roze bloemkleur. Allel a is recessief en geeft een witte bloemkleur.
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latie in kwestie en N
e
 voor de effectieve populatiegrootte. Deze 

verhouding varieert tussen 0 en 1. In de meeste gevallen zal de 
ratio N

e
/N kleiner zijn dan 1. Voor de mens, bijvoorbeeld, wordt 

de effectieve populatiegrootte geschat op hoogstens enkele 
tienduizenden individuen. De effectieve populatiegrootte is 
dus aanzienlijk kleiner dan de huidige censuspopulatiegrootte 
van 6 miljard individuen. De oorzaken in dit specifieke geval 
zijn complex en niet alleen gerelateerd aan genetische drift 
en inteelt, maar het zou ons te ver leiden hier dieper op in te 

gaan (zie Premo & Hublin 2009). De belangrijkste implicatie 
voor het behoud van soorten is dat om een MLP van 500 te 
realiseren, het aantal individuen in de populatie meestal veel 
hoger dient te zijn dan 500. We illustreren dit met een aantal 
concrete voorbeelden.
De Groenknolorchis Liparis loeselii is een soort die in Vlaande-
ren Europese bescherming geniet (een zogenaamde Habita-
trichtlijnsoort). Voor een dergelijke soort dient omschreven te 
worden aan welke voorwaarden dient voldaan te zijn opdat de 
soort op lange termijn kan blijven voortbestaan. Het spreekt 
vanzelf dat het bepalen van de MLP daarbij cruciaal is. We kun-
nen op basis van de argumenten hierboven een MLP van 500 
individuen vooropstellen. De effectieve populatiegrootte dient 
dus 500 individuen te bedragen. Er zijn evenwel verschillende 
redenen te bedenken waarom een populatie Groenknolorchis 
niet aan de voorwaarden van een ideale populatie voldoet, en 
dat in de meeste populatie de effectieve populatiegrootte veel 
kleiner zal dan de waargenomen populatiegrootte. Hoe groot 
dient de censuspopulatie te zijn om aan een effectieve po-
pulatiegrootte van 500 te komen? Eerst en vooral zullen niet 
steeds alle individuen in de populatie bloeien. Niet bloeiende 
individuen dragen uiteraard niet bij tot reproductie. Het tel-
len van alleen de bloeiende individuen tijdens de inventarisa-
tie zal daarom al een beter beeld opleveren van de effectieve 
populatiegrootte dan wanneer ook de vegetatieve individuen 
geteld worden. Daarnaast is de soort zelfbestuivend. Ze kan 
dus aan zelfbevruchting doen door eigen pollen op het eigen 
stigma af te zetten. De genetische variatie van het nageslacht 
dat ontstaat uit zelfbestuiving is lager dan de variatie die 
voortvloeit uit kruisbestuiving tussen twee genetisch verschil-
lende individuen (noteer dat het nageslacht na zelfbestuiving 

Box 1: Een inleiding tot 
de populatiegenetica
De effectieve populatiegrootte (Ne) voor plantensoorten die 
aan zelfbestuiving doen kan berekend worden vertrekkend 
van de censuspopulatiegrootte (N) en de graad van zelfbe-
stuiving (s). Zie ook Figuur 2.

Ne = N(1-s/2)

In een populatie met een afwijkende sekseratio kan de ef-
fectieve populatiegrootte (Ne) berekend worden op basis van 
het aantal mannetjes (Nm) en het aantal vrouwtjes (Nv). Zie 
ook Figuur 3.

Ne = 4NmNv/(Nm + Nv)

In een populatie waar het aantal individuen sterk schom-
melt van jaar tot jaar kan de effectieve populatiegrootte (Ne) 
berekend worden als het harmonische gemiddelde over de 
verschillende jaren heen. Nei is de effectieve populatiegroot-
te in jaar i en t het aantal jaren waaroor telgegevens be-
schikbaar zijn. Noteer dat één enkel jaar met een heel kleine 
populatiegrootte een enorme impact heeft op Ne.

Op basis van de genetische differentiatie tussen populaties 
(FST) kan het aantal migrerende individuen (Nm), per gene-
ratie, tussen de populaties worden afgeleid. Een genetische 
differentiatie tussen de populaties van 20% (0,20) resulteert 
in Nm = 1 of ‘one-migrant-per-generation’

Nm = 0.25(1/FST – 1)

Box 2: De effectieve 
populatiegrootte - een voorbeeld
In Zweden werd gedurende zeven opeenvolgende jaren een 
adderpopulatie opgevolgd (naar Mills (2007). Het totaal 
aantal individuen (N) en het aantal zich voortplantende 
mannetjes (Nm) en vrouwtjes (Nv) werd geteld. Voor elk jaar 
kan de effectieven populatiegrootte (Ne) bepaald worden op 
basis van de formule Ne = 4NmNv/(Nm + Nv). De effectieve 
populatiegrootte over de jaren heen is het harmonische ge-
middelde van de Ne waarden voor elk jaar.

Ne voor de adderpopulatie in kwestie bedraagt dus nauwe-
lijks tien individuen terwijl de gemiddelde censuspopula-
tiegrootte over de jaren heen vier keer zo groot is (38 indi-
viduen).

Jaar vrouwtjes mannetjes Totaal (N) Nv Nm Ne

1984 13 25 38 9 13 21,3

1985 17 23 40 1 2  2,7

1986 11 23 34 5 13 14,4

1987 22 20 42 14 16 29,9

1988 17 20 37 6 12 16,0

1998 22 19 41 15 18 32,7

1990 17 17 34 4 10 11,4

Harmonisch gemiddelde  9,9

Gemiddelde 38

Figuur 2. Relatie tussen de selfing rate (s) en de censuspopulatiegrootte 
opdat een effectieve populatiegrootte van 500 individuen zou bekomen 
worden voor een soort die zich niet-klonaal voortplant (onderste curve) 
en een soort die een beperkte mate van klonale groei kent (bovenste 
curve). Voor een s van 40% dienen respectievelijk meer dan 600 en meer 
dan 1000 (bloeiende) individuen te worden geteld.
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wel genetisch verschillend is van de moederplant!). Meer con-
creet dient voor een zelfbestuivende soort zoals Groenknolor-
chis het aantal waargenomen zich reproducerende individuen 
vermenigvuldigd te worden met een factor (1 – s/2), met s de 
selfing rate (het percentage nakomelingen dat door zelfbestui-
ving ontstaat), om het aantal genetisch effectief reproduce-
rende individuen te bekomen (Wright 1931) (zie Box 1). Stel 
dat Groenknolorchis een zelfbestuivingsgraad van 40% heeft 
(Goodwillie et al. 2005). Indien we een populatie van 500 indi-
viduen waarnemen zal de effectieve populatiegrootte slechts 
500×(1 – 0,4/2) bedragen, dat zijn slechts 400 individuen. Om 
een effectieve populatiegrootte van 500 individuen te hebben 
dienen er zo 625 bloeiende individuen aanwezig te zijn (zie 
Figuur 2).
Kruipend moerasscherm Apium repens is een waterplant die 
eveneens Europese bescherming geniet. De plant breidt zich 
sterk vegetatief uit wat impliceert dat het aantal bloeiende 
stengels dat geteld kan worden een zeer slecht beeld geeft 
van het aantal genetisch verschillende individuen. Indien 
we uitgaan van een gemiddelde ratio van 60 genetisch ver-
schillende individuen voor elke 100 stengels (Honnay & Jac-
quemyn 2007), en wanneer we opnieuw een MLP van 500 
individuen voorop stellen, impliceert dit dat er ongeveer 830 
stengels aanwezig dienen te zijn (830×0,6 = 500) (Figuur 2). 
Gegeven dat de soort, zoals de Groenknolorchis, zelfcompa-
tibel is, en indien we de graad van zelfbestuiving eveneens 
inschatten op een ratio van 0,4, komen we tot een noodza-
kelijke censuspopulatiegrootte van ongeveer 1.000 bloeiende 
stengels (Figuur 2).
Ook een scheve verhouding in het aantal mannelijke en 
vrouwelijke individuen kan de effectieve populatiegrootte 
sterk reduceren. Dit fenomeen komt uiteraard vooral voor bij 
dieren, maar ook bij tweehuizige planten zoals bijvoorbeeld 
Bosbingelkruid Mercurialis perennis en de sterk bedreigde Je-
neverbes Juniperus communis. Hoe meer de ratio tussen het 
aantal mannetjes en het aantal vrouwtjes afwijkt van 1, hoe 
lager de effectieve populatiegrootte, dus hoe groter de cen-
suspopulatiegrootte dient te zijn (zie Box 1). Figuur 3 geeft dit 
mooi weer. In Box 2 wordt een concreet voorbeeld gegeven 

hoe vertrekkend van de verhouding mannetjes/vrouwtjes de 
effectieve populatiegrootte kan worden berekend.
Tenslotte kunnen ook jaarlijkse variaties in populatiegrootte 
een nefaste invloed hebben op de effectieve populatiegroot-
te. Het is namelijk zo dat de effectieve populatiegrootte niet 
het gewone gemiddelde is van de censuspopulatiegroottes 
over de jaren heen, maar dat N

e
 berekend wordt als het zo-

genaamde harmonische gemiddelde over de jaren. Het harmo-
nische gemiddelde is het omgekeerde van het gemiddelde 
van de omgekeerde populatiegroottes (zie Box 1). Daarom 
is het harmonische gemiddelde in de regel veel kleiner dan 
het gewone gemiddelde en wordt het zeer sterk bepaald door 
kleine waarden. Indien er gedurende een jaar slechts heel wei-
nig individuen aanwezig zijn in een populatie (men zegt dan 
dat de populatie doorheen een flessenhals gaat), heeft dit een 
langdurig negatief effect op N

e
. In Box 2 werd een voorbeeld 

uitgewerkt waarbij N
e
 werd berekend rekening houdend met 

jaarlijkse schommelingen in populatiegrootte.

Biedt verbinden soelaas?
Zoals reeds uiteengezet kan ook de migratie van nieuwe in-
dividuen de genetische diversiteit binnen een populatie ver-
hogen. Uiteraard op voorwaarde dat de nieuwe individuen 
andere allelen met zich meedragen dan de reeds aanwezige 
individuen. De relevante vraag is natuurlijk hoeveel individuen 
er dienen te migreren om de afname van de genetische diver-
siteit in een kleine populatie een halt toe te roepen. Opdat im-
migratie de leefbaarheid van een gefragmenteerde populatie 
zou vergroten dient immers aan een aantal randvoorwaarden 
voldaan te worden. Theoretisch is het noodzakelijk dat per ge-
neratie één, zich daadwerkelijk ook voortplantend, individu 
uitgewisseld wordt tussen de deelpopulaties (‘The-one-mi-
grant-per-generation-rule’, Wright 1931). De generatietijd kan 
gemakkelijkheidshalve worden gedefinieerd als de leeftijd 
waarop de vrouwelijke individuen voor het eerst reproduceren 
en is dus soortspecifiek. Langlevende individuen hebben een 
lange generatietijd, kortlevende een korte. De één migrant re-
gel is gebaseerd op het idee dat een genetische differentiatie 
van 20% tussen verschillende populaties nog aanvaardbaar 
wordt geacht (Box 1). Dit wil zeggen dat 20% van de aanwezi-
ge genetische variatie zich tussen de populaties bevindt, 80% 
bevindt zich dus binnen de populaties. We haalden reeds aan 
dat genetische differentiatie het rechtstreekse gevolg is van 
toevallige genetische drift. Hoe meer drift, hoe hoger de dif-
ferentiatie. In die zin is een genetische differentiatie van 20% 
relatief hoog en impliceert ze behoorlijk wat genetische drift, 
en dus teloorgang van genetische diversiteit. Gaan we nu uit 
van een toegelaten genetische differentiatie van 10%, dan zijn 
al meer dan twee migranten per generatie noodzakelijk. Cru-
ciaal is evenwel dat de regel van één-individu-per-generatie 
enkel geldt voor ideale populaties. In een dergelijke ideale 
populatie draagt elk individu evenveel bij tot de reproductie, 
zijn er evenveel mannetjes als vrouwtjes aanwezig, is er geen 
jaarlijkse variatie in het reproductief succes, zijn de individuen 
niet extreem genetisch verwant met elkaar en is partnerkeuze 
volledig toevallig. Wellicht zijn er in Vlaanderen nagenoeg 
geen soorten waarvoor de populatie ideaal is.
Stel bijvoorbeeld dat we te maken hebben met een aantal ge-
fragmenteerde populaties waar in elke populatie 10 manne-
tjes en 100 vrouwtjes aanwezig zijn. Het gaat duidelijk om een 
niet ideale populatie want alleen al omwille van de afwijking 

Figuur 3. De relatie tussen het aantal mannetjes in een populatie (N
m

) 
en de effectieve populatiegrootte (N

e
) van een populatie bestaande uit 

500 individuen. De maximale effectieve populatiegrootte wordt bereikt 
wanneer het aantal mannetjes gelijk is aan het aantal vrouwtjes. In 
een populatie van 500 individuen waarin 450 mannetjes aanwezig zijn 
bedraagt de effectieve populatiegrootte minder dan 200.
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Figuur 4. Relatie tussen populatiegrootte en genetische diversiteit voor 
drie plantensoorten.

van een even sekseratio zal niet elk individu evenveel bijdra-
gen tot de volgende generatie. Er kan berekend worden dat er 
per generatie minstens vijf vrouwtjes dienen te migreren om 
genetische verarming te voorkomen (Wang 2004). In andere 
gevallen, bijvoorbeeld bij sterk fluctuerende populatiegroot-
tes, kunnen er 10 tot 40 individuen per generatie noodzakelijk 

zijn om de uitwisseling van voldoende genetisch materiaal 
te verzekeren (Vucetich & Waite 2000, Wang 2004). Wanneer 
we slechts 10% genetische differentiatie toelaten is het aan-
tal noodzakelijke migranten nog hoger. Bovendien dient het 
te gaan om effectieve migranten. Dat wil zeggen dat ze zich 
na migratie ook dienen voort te planten. Deze overwegingen 
plaatsen grote vraagtekens bij bijvoorbeeld het nut van smalle 
corridors en ecoducten (Corlatti et al. 2009, Honnay 2010). De 
paradox is immers dat hoe kleiner de populatiegrootte van de 
te redden soort, hoe meer individuen van dergelijke smalle 
kunstmatige verbindingen dienen gebruik te maken. Voor 
soorten die genetisch lijden onder habitatversnippering is een 
ecoduct dus wellicht nutteloos. Voor de overige soorten is het 
gewoon overbodig.
Indien voldoende uitwisseling van genen kan worden gega-
randeerd tussen deelpopulaties is het beter te spreken van de 
MLM of de Mininale Levensvatbare Metapopulatiegrootte. De 
500 individuen (effectieve populatiegrootte) dienen dus niet 
noodzakelijk op één enkele site voor te komen, maar kunnen 
verspreid zijn over diverse deelpopulaties. Het geheel van de 
populaties vormt dan de metapopulatie. Uiteraard geldt dit 
niet wanneer er enige twijfel is over de effectieve verbreiding 
van zaden, pollen of individuen tussen de deelpopulaties. Er 
dient echter opgemerkt te worden dat te sterke metapopu-
latiedynamiek (het regelmatig uitsterven van subpopulaties, 
en het opnieuw gekoloniseerd geraken van de lege habitats) 
op zijn beurt tot een afname van de genetische variatie kan 
leiden, vooral omwille van de flessenhals waar elke deelpopu-
latie regelmatig doorheen moet. Er dient dus opgepast te wor-
den met het uitbreiden van de 500 regel naar metapopulaties.

Leefbaarheidsanalyses en MLP
De MLP van een soort is niet alleen afhankelijk van populatie-
genetische overwegingen. Er zijn trouwens meer en meer we-
tenschappelijke aanwijzingen dat het inschatten van de MLP 
op basis van populatiegenetische theorie alleen wel eens tot 
een overschatting van de overlevingskansen van populaties en 
soorten zou kunnen leiden. Op basis van een statistische analy-
se van modelmatige leefbaarheidsanalyses van 212 planten- en 
diersoorten werd recent geconcludeerd dat de MLP eerder 4000 
individuen bedraagt (Traill et al. 2007). In deze analyse werd een 
populatie leefbaar geacht indien 80% van de individuen langer 
dan 20 jaar overleeft. De diverse leefbaarheidsstudies waren 
gebaseerd op diverse populatiegroeimodellen en hielden naast 
inteeltdepressie ondermeer rekening met de sekseverhouding 
in de populatie, de kans op catastrofes, de vruchtbaarheid en 
levensduur van de individuen. Voor plantensoorten varieerde 
de empirisch vastgestelde MLP tussen de 2.500 en 16.000 in-
dividuen (mediaan 4.824) (Traill et al. 2007). Deze grote vari-
atie in MLP tussen verschillende soorten kan worden verklaard 
door het feit dat plantenkenmerken zoals bestuivingssysteem, 
levensduur en klonaliteit een grote invloed uitoefenen op de 
kwetsbaarheid van een soort (bv. Honnay & Jacquemyn 2007). 
Een effectieve populatiegrootte van 500 individuen is dus wel-
licht een absoluut minimum om het overleven van een popula-
tie van een soort op lange termijn te waarborgen.

Enkele plantenvoorbeelden
De 500 individuen regel verdient een empirische toetsing. 
Op basis van het voorgaande zouden we kunnen verwachten 
dat indien de effectieve populatiegrootte minder dan 500 
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individuen bedraagt, de genetische diversiteit snel afneemt 
door genetische drift. In Figuur 4 wordt de relatie voorgesteld 
tussen enerzijds de populatiegrootte (het aantal bloeiende 
individuen, op een logaritmische schaal), en anderzijds een 
maat voor de genetische diversiteit in de populaties voor drie 
plantensoorten: Purperorchis Orchis purpurea (bosfragmenten 
in de Voerstreek), Aarddistel Cirsium aucale (kalkgraslandfrag-
menten in de vallei van de Viroin) en Mannetjesorchis Orchis 
mascula (bosfragmenten in de vallei van de Viroin). Bij Aard-
distel en Mannetjesorchis beschikken de grote populaties 
duidelijk over de grootste genetische diversiteit en zien we 
een afname van de diversiteit in populaties van respectieve-
lijk 1.000 en 400 individuen. Voor Aarddistel zijn er wel enkele 
populaties die zich ‘vreemd’ gedragen. Voor de relatief grote 
populatie van Aarddistel (500 individuen) met het lage aan-
tal allelen (gemiddeld 3,5 per locus) kon worden aangetoond 
dat de populatie door een flessenhals ging en daarna weer 
aangroeide. De effectieve populatiegrootte van deze popula-
tie, gebaseerd op het harmonische gemiddelde over de jaren 
heen is dus veel kleiner dan 500 individuen, wat haar lage ge-
netische diversiteit verklaart. Bij Purperorchis is er geen posi-
tieve relatie tussen genetische diversiteit en populatiegrootte. 
De twee grootste populaties gingen beiden door een flessen-
hals door een onvakkundig beheer (Jacquemyn et al. 2007). 
Eén van de populaties komt voor in een kalkgrasland dat on-
middellijk grenst aan een Beukenbos. Dit grasland werd in de 
late jaren ’80 bemest, hetgeen resulteerde in een dramatische 
achteruitgang van de populatie. Het is pas sinds de laatste vijf 
jaar dat de populatie zich terug massaal heeft uitgebreid. In 
het andere geval gaat het om een populatie die volledig over-
woekerd was door Klimop Hedera helix. Het openmaken van 
het bomenscherm en het verwijderen van alle Klimop resul-
teerde in een sterke groei van de populatie, nadat ze vele ja-

ren verwaarloosd was. De sterke toename in populatiegrootte 
ging echter niet gepaard met een toename van de genetische 
diversiteit. Deze voorbeelden illustreren dat de 500 individuen 
regel niet meer is dan een richtlijn wanneer gegevens over 
de genetische diversiteit van de populaties ontbreken. Vooral 
wanneer er zich bijvoorbeeld omwille van een veranderend 
beheer grote schommelingen in populatiegrootte voorde-
den, is het inschatten van de effectieve populatiegrootte erg 
moeilijk, en is een genetische analyse van de populatie vaak 
de enige mogelijkheid.

Beleidsrelevantie
Het Vlaamse natuurbeleid wordt meer en meer beïnvloed 
door Europese wetgeving (Gysels & Geertsma 2009). Cruciaal 
daarbij is de Habitatrichtlijn (92/43/EEC) die zowel betrekking 
heeft op habitats als op soorten. Decleer (2007) geeft een 
mooi overzicht van de relevante habitats en soorten in Vlaan-
deren. Een sleutelbegrip is de ‘staat van instandhouding’. Voor 
een soort geldt een ‘gunstige staat van instandhouding’ indien 
de soort zichzelf op lange termijn kan handhaven als een leef-
bare component van haar habitat en indien het natuurlijk ver-
spreidingsgebied van de soort niet afneemt of zal afnemen. 
Het is duidelijk dat het gebruik van genetische criteria een 
belangrijk onderdeel dient te zijn van de beoordeling of een 
soort al dan niet in een gunstige staat van instandhouding 
verkeert (Laikre 2009). In afwezigheid van genetische gege-
vens is de 500-regel voor de effectieve populatiegrootte een 
goede en wetenschappelijk onderbouwde richtlijn. Indien er 
voldoende migratie mogelijk is tussen de subpopulaties van 
de metapopulatie kunnen we zelfs spreken van een metapo-
pulatiegrootte-richtlijn van 500 individuen. Ten slotte is het 
nog belangrijk te vermelden dat de hier voorgestelde relaties 
enkel vuistregels zijn.

Summary:
Honnay O. & Jacquemyn H. 2010. How large is large enough. Mini-
mum viable population sizes from a population genetic perspective. 
Natuur.focus 9(3): 117-123. [in Dutch]

Nature conservationists are often confronted with small and isolated 
plant and animal populations. Especially in the framework of the EU 
Habitat Directive, the question whether these populations are viable 

in the long term is very important as an assessment of the conserva-
tion status of species listed in the Habitat Directive is required. Here, 
we try to answer the question how large a population should be to be 
viable from a population genetic perspective. We introduce concepts 
such as effective population size, genetic drift, sex bias and harmonic mean 
to illustrate the complexity of the problem. We also provide some rules 
of thumb regarding minimal viable population size. Finally we present 
some examples with respect to the genetic diversity of plant species in 
small and isolated habitats.
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