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ten in de opnamen en de gemiddelde waarden van de verschillende 
vegetatieopnamen zijn verschillen in abiotische standplaatsfacto-
ren tussen de opnamen bekeken. Met behulp van SynBioSys zijn de 
opnamen eveneens vergeleken met gegevens uit de Landelijke Ve-
getatie Databank (SChaminée et al., 2013).

vegetatie

Uit de analyse komt naar voren dat alle opnamen een duidelijke ver-
wantschap kennen met de begroeiingen van de typische subassoci-
atie van het Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum typiCum), de 
orchideeënrijke subassociatie van het Eiken-Haagbeukenbos (Stella-
rio-Carpinetum orChietoSum) en de struweelvegetaties van de Associa-
tie van Hazelaar en Purperorchis (orChio-Cornetum). Het onderscheid 
tussen de eerste twee genoemde subassociaties van het Eiken-Haag-
beukenbos is moeilijk te maken. Gezien het voorkomen van enkele 
kenmerkende soorten neigen de opnamen meer naar de orchidee-
enrijke variant (Stortelder et al., 1999; hommel et al., 2010). Dit sluit 
ook aan bij onder meer WillemS (1978) die alle door hem onderzoch-
te opnamen van de groeiplaatsen van Mannetjesorchis in Zuid-Lim-
burg tot deze subassociatie rekende. Met de revisie van de vegetatie 
van Nederland wordt het orchideeënrijke haagbeukenbos nu gere-
kend tot de associatie Kalk-Eikenhaagbeukenbos (orChido-Carpine-
tum - r46Ab1) en de struweelfase voorlopig tot het orChido-Cometum 
(r40ac3), een associatie van het Liguster-verbond (berberidion vulga-
riS) (SChaminée et al., 2017).
Het onderscheid tussen de genoemde bos- en de struweelvegeta-
ties is eveneens niet makkelijk te maken (hommel et al., 2010). Dit 
geldt ook voor de door ons bezochte standplaatsen van Manne-
tjesorchis. hommel et al. (2010) noemen als optie te kijken naar de 
sluitingsgraad van de kronen. Hiervan uitgaande komt de derde op-
name in het Gerendal (Gerendal 3) het meest in aanmerking voor de 
Associatie van Hazelaar en Purperorchis. Dit is de opname met ver-
reweg de laagste bedekkingsgraad van de struik- en boomlaag ge-

In het eerste deel van dit artikel (Claessens et al., 2018) is de 

sterke achteruitgang van de Mannetjesorchis (Orchis mas-

cula) in Zuid-Limburg beschreven. Ook werd de vitaliteit van 

zes grote populaties besproken en is gekeken naar het aan-

tal rozetten en bloeiende planten en het percentage vrucht-

zetting als indicatoren voor de vitaliteit van de populaties. 

Het is ook interessant om de belangrijke groeiplaatsen van 

de soort nader te bekijken, omdat de karakteristieken ervan 

van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van de 

orchideeënsoort. In dit deel wordt daarom nader ingegaan 

op de standplaats van Mannetjesorchis in deze zes gebie-

den. Hieraan is een zevende populatie toegevoegd, zodat 

alle grote(re) populaties die in Zuid-Limburg resteren hier 

besproken worden. Aan de hand van vegetatieopnamen 

wordt een beeld geschetst van deze groeiplaatsen.

werkwijze

Alle zeven onderzochte groeiplaatsen met grote(re) populaties van 
Mannetjesorchis in Zuid-Limburg werden bezocht in het voorjaar 
van 2016 en 2017. Tijdens het maken van de vegetatieopnamen ston-
den de orchideeën volop in bloei. De bladeren van de houtige ge-
wassen waren nog nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. Het was 
dus nog licht op de bosbodem en de bedekking van de boomlaag 
was ongetwijfeld lager dan in de zomer [tabel 1]. Het opnamevlak 
omvatte steeds een representatief en homogeen deel van de popu-
latie van de Mannetjesorchis. De opnamen zijn geanalyseerd met 
Turboveg (hennekenS & SChaminée, 2001), SynBiosys Nederland (hen-
nekenS et al., 2010) en Twinspan 
(Hill & Šmilauer, 2005). Aan de 
hand van de indicatiewaarden 
(ellenberg et al., 1991) voor voed-
selrijkdom, zuurgraad en licht 
van de individuele plantensoor-
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FIGUUR 1
Op afstand is duidelijk te zien dat 
het hakhoutbeheer in Gerendal 3 
in fasen wordt uitgevoerd (foto: G. 
Verschoor).
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kenbos als de genoemde struweelvegetatie maken in Nederland 
deel uit van het Natura 2000 habitattype Eiken-Haagbeukenbos 
(programmadireCtie natura 2000, 2009). 

standplaats

De hierboven beschreven orchideeënrijke bos- en struweelvege-
taties komen min of meer op dezelfde standplaatsen voor. Ze zijn 
beide gebonden aan hellingen met kalk ondiep in de ondergrond. 
Voor de maximale kalkdiepte worden verschillende grenswaarden 
gegeven, uiteenlopend van 60 cm tot 40 cm of zelfs nog ondieper. 
Dergelijke bodems komen uitsluitend lokaal voor in Zuid-Limburg 
en de vegetaties zijn daarom erg zeldzaam in Nederland. Plaatselijk 
vindt bodemerosie plaats, waardoor kalk aan de oppervlakte komt 
en de pH van de bodem stijgt. Dit is belangrijk voor de instandhou-
ding van deze soortenrijke vegetaties (Stortelder et al., 1999; hommel 
et al., 2016; CorneliS et al., 2007). Het verschil in standplaats met de 
typische subassociatie van het Eiken-Haagbeukenbos zit vooral in 
de pH (zuurgraad). Komt de orchideeënrijke variant voor op bodems 
met een pH tussen 6,5 en 7,5, de typische subassociatie komt voor 
op plaatsen waar de kalkrijke bodems oppervlakkig ontkalkt zijn 
(pH 4-6). Op de plateaus, onderaan de hellingen of op het colluvium 
in Zuid-Limburg kunnen Eiken-Haagbeukenbossen plaatselijk een 
meer vochtig karakter krijgen (van den broek & diemont, 1966; Stor-
telder et al., 1999). Dit soort situaties zijn binnen onze opnamen niet 
aangetroffen; op geen enkele plek is sprake van grondwaterinvloed 

zamenlijk. Bepalend hierbij is natuurlijk het hier gevoerde hakhout-
beheer [figuur 1].
Het orchideeënrijke Eiken-Haagbeukenbos is vermaard vanwege 
de hoge soortenrijkdom van de kruidlaag met veel typische voor-
jaarssoorten. De bossen worden gekenmerkt door een gemeng-
de boomlaag met Es (Fraxinus excelsior) en Zomereik (Quercus ro-
bur) die tot wel 30 m hoog kunnen worden. De struiklaag is even-
eens goed ontwikkeld met een groot aandeel aan Hazelaar (Corylus 
avellana). In de struiklaag groeien daarnaast onder meer Bosrank 
(Clematis vitalba), Haagbeuk (Carpinus betulus) en Gewone esdoorn 
(Acer pseudoplatanus) (Stortelder et al., 1999; SChaminée et al., 2010). 
In de gemaakte opnamen met Mannetjesorchis is Es in alle gevallen 
en Hazelaar, met uitzondering van Gerendal 4, overal aanwezig. Zo-
als in deel 1 van dit artikel al is aangegeven betreft dit een enigszins 
atypische standplaats van de Mannetjesorchis.
Verder kenmerkend voor het orchideeënrijke Eiken-Haagbeukenbos 
is de aanwezigheid van Purperorchis (Orchis purpurea). Ook veel an-
dere orchideeën hebben er een hoge presentie. De Mannetjesorchis 
is een karakteristieke soort die vooral in dit bostype voorkomt. Het 
is daarom niet zo verwonderlijk dat de opnamen veel verwantschap 
vertonen met dit vegetatietype. In het bijzonder de Grote keverorchis 
(Neottia ovata) zien we veel terug in de opnamen, de Purperorchis 
komt op twee opnamelocaties voor. Verder komen in deze vegetatie 
onder meer Eenbes (Paris quadrifolia), Christoffelkruid (Actaea spica-
ta), Boskortsteel (Brachypodium sylvaticum), Aardbeiganzerik (Poten-
tilla sterilis) en Heelkruid (Sanicula europaea) relatief veel voor (Stor-
telder et al., 1999; SChaminée et al., 2010). Al deze soorten zien we in on-
ze opnamen in meerdere of mindere mate terugkomen.
De planten van de Associatie van Hazelaar en Purperorchis bestaan 
uit kalkminnende halfschaduwplanten. In het bijzonder de Haze-
laar is kenmerkend. Verder groeien er in de struiklaag vaak Es en 
Eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna). De associatie wordt 
verder gekenmerkt door soorten als Bosroos (Rosa arvensis) en Ruig 
hertshooi (Hypericum hirsutum). Bijzonder is ook het grote aantal 
orchideeën, waaronder Purperorchis, maar ook Mannetjesorchis. 
De soortenrijke struweelvegetatie vertoont qua soortensamenstel-
ling sterke gelijkenis met het orchideeënrijk Eiken-Haagbeukenbos 
en komt tot ontwikkeling als het bos gekapt wordt. Na 
het achterwege blijven van het beheer verdwijnen de 
typische struweelsoorten weer (Stortelder et al., 1999; 
SChaminée et al., 2010). Gerendal 3 is hier een goed voor-
beeld van. Door het hier gevoerde hakhoutbeheer be-
vindt het bos zich voortdurend in een toestand tussen 
bos en struweel in [figuur 2]. Hoewel hier geen Purper-
orchis binnen de opname aanwezig is, staat deze naam-
gevende soort wel in de directe omgeving van de groei-
plaats van Mannetjesorchis. Zowel het Eiken-Haagbeu-

FIGUUR 2
Middenbosbeheer in het Gerendal. Op de foto zijn duidelijk de verschillen te 
zien tussen de percelen waar in verschillende jaren het hakhoutbeheer is uit-
gevoerd (foto: G. Verschoor).

FIGUUR 3
De Mannetjesorchis (Orchis mascula) volop in bloei in het 
Gerendal (foto: J. Claessens).
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Naam bosgebied   7. Wijlre 1. Geren -
dal 1

4. Geren-
dal 2

5. Gulpen 6. Ubachs-
berg

2. Geren-
dal 4

3. Geren-
dal 3

Datum 27/4/2017 11/5/2016 7/5/2016 27/4/2017 27/4/2017 11/5/2016 7/5/2016
Oppervlakte proefvlak (m2) 180 196 225 56 77 324 225
Expositie O W W ZW W W W
Inclinatie (graden) 20 20 15 20 18 30 15
Bedekking totaal (%) 75 90 95 70 85 95 75
Bedekking boomlaag (%) 70 20 5 25 5 40 5
Bedekking struiklaag (%) 10 80 35 20 40 7 10
Bedekking kruidlaag (%) 20 40 70 45 75 90 70
Bedekking moslaag (%) 10 1 25 10 2 20 30
Bedekking strooisellaag (%) 80 85 10 30 90 50 20
Hoogte boomlaag (m) 40 30 30 30 40 30 12
Hoogte struiklaag (m) 10 15 10 3 15 8 5
Hoogte kruidlaag (cm) 25 15 15 20 25 20 15
Aantal soorten 26 18 20 15 25 25 31
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Boomlaag
Zoete kers Prunus avium - 1 - - - 2b -
Es Fraxinus excelsior 2a 2a 1 2a + 2b 1
Zomereik Quercus robur - 2a - 2b - 2a -
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus - - - 2a - - 2a
Klimop Hedera helix + - 1 - r - -
Haagbeuk Carpinus betulus 4 - - - - - -
Spaanse aak Acer campestre 3 - - - - - -
Struiklaag
Haagbeuk Carpinus betulus 2b 2b - - 2a - -
Hazelaar Corylus avellana 2a 3 1 2b 3 - r
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna - 2a 2a - - 2a -
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 1 - r - - - 1
Beuk Fagus sylvatica - 2a - - - - -
Hulst Ilex aquifolium - 2a - - - - -
Bosrank Clematis vitalba - - - - - - 2a
Es Fraxinus excelsior - - - - - - +
Kruidlaag
Gelderse roos Viburnum opulus + - - - r - -
Lievevrouwebedstro Galium odoratum + - - - - - -
Ruig klokje Campanula trachelium + - - - - - -
Haagbeuk Carpinus betulus 1 - - - - - -
Bosgierstgras Milium effusum 1 - - - - - -
Hulst Ilex aquifolium - r - - - - -
Zomereik Quercus robur - r - - r - -
Groot heksenkruid Circaea lutetiana - - 1 - - - -
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas - - r - - - -
Robertskruid Geranium robertianum - - 2m - - - -
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum - - - 2a - - -
Schaduwgras Poa nemoralis - - - 1 - - -
Christoffelkruid Actaea spicata - - - - r - -
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus - - - - 1 - -
Hazelaar Corylus avellana 1 - 1 - r - -
Zoete kers Prunus avium r 1 r - + - -
Grote keverorchis Neottia ovata + + 1 - 1 - +
Eenbes Paris quadrifolia 1 - - - 1 1 1
Klimop Hedera helix 3 3 4 + 5 - 1
Gewoon speenkruid Ficaria verna subsp. verna - - 2a - 1 2m -
Mannetjesorchis Orchis mascula 1 2m 2a 1 2m 2m 2m
Es Fraxinus excelsior 2m 1 1 1 1 + 1
Geel nagelkruid Geum urbanum + + 2a 1 - 1 r
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 1 - r + 1 1 -
Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 2m - + 2m r - 2m
Gevlekte aronskelk Arum maculatum - 1 1 r 1 1 2m
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna + + 1 r + 1 +
Donkersporig + Bleeksporig 
bosviooltje

Viola reichenbachiana + Viola 
riviniana

2m 1 2a - 2m 2m 2m

Gewone braam Rubus frutocosus 1 + - 3 1 1 2a
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bobbink et al.,2008). Ophoping van bladstrooisel heeft waarschijn-
lijk ook een belangrijke rol gespeeld bij de achteruitgang van popu-
laties van Mannetjesorchis in het verleden (WillemS, 1978). Naast de-
ze veranderingen in de ondergroei gaan ook meer schaduwtoleran-
te boom- en struiksoorten domineren. Hierbij gaan soorten als Es en 
Gewone esdoorn de boventoon voeren (Stortelder et al., 1999; bob-
bink et al.,2008; CorneliS et al., 2017).
Het bovenstaande is de reden dat op enkele plaatsen het traditionele 
hakhout- en middenbosbeheer weer is ingevoerd. Door het kappen 
veranderen onder meer de lichtinval en de beschikbaarheid van nutri-
enten. Hiervan profiteren tijdelijk snelgroeiende ruigtesoorten, maar 
na enkele jaren kan de bijzondere, karakteristieke flora van de nieuwe 
lichtomstandigheden profiteren. Onder dit beheer kunnen eveneens 
de meer schaduwtolerante soorten zich handhaven (Stortelder et al., 
1999; bobbink et al.,2008). Ook voor de Mannetjesorchis is een zekere 

of wordt neerslag lang vastgehouden. De locaties liggen bovendien 
alle op vrij tot zeer steile hellingen (> 16%).
Ook kenmerkend voor deze vegetaties zijn de bijzondere soorten die 
typerend zijn voor licht- en halfschaduwmilieus (halfschaduwsoor-
ten). Hiervan kan maar een klein aantal als bossoort worden aange-
merkt (bobbink et al., 2008). De soortenrijke vegetaties ontwikkelen 
zich daarom optimaal onder een middenbos- en hakhoutbeheer. 
Door het staken van dit beheer zullen schaduwminnende soorten 
gaan domineren en kunnen Bosrank, braam (Rubus spec.) en Klimop 
(Hedera helix) de overhand nemen. Bosrank en braam ontwikkelen 
zich sterk in meer open (delen van) bossen. Klimop gaat onder scha-
duwrijke omstandigheden vaak op de bodem domineren. Hierdoor 
verdwijnt de invloed van erosie die door het hakhoutbeheer juist be-
vorderd werd nog meer. Dit leidt vervolgens tot (verdere) ophoping 
van humus en verruiging (van der Werf, 1991; Stortelder et al., 1999; 

Naam bosgebied   7. Wijlre 1. Geren -
dal 1

4. Geren-
dal 2

5. Gulpen 6. Ubachs-
berg

2. Geren-
dal 4

3. Geren-
dal 3

Datum 27/4/2017 11/5/2016 7/5/2016 27/4/2017 27/4/2017 11/5/2016 7/5/2016
Oppervlakte proefvlak (m2) 180 196 225 56 77 324 225
Expositie O W W ZW W W W
Inclinatie (graden) 20 20 15 20 18 30 15
Bedekking totaal (%) 75 90 95 70 85 95 75
Bedekking boomlaag (%) 70 20 5 25 5 40 5
Bedekking struiklaag (%) 10 80 35 20 40 7 10
Bedekking kruidlaag (%) 20 40 70 45 75 90 70
Bedekking moslaag (%) 10 1 25 10 2 20 30
Bedekking strooisellaag (%) 80 85 10 30 90 50 20
Hoogte boomlaag (m) 40 30 30 30 40 30 12
Hoogte struiklaag (m) 10 15 10 3 15 8 5
Hoogte kruidlaag (cm) 25 15 15 20 25 20 15
Aantal soorten 26 18 20 15 25 25 31
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Kruidlaag vervolg
Boskortsteel Brachypodium sylvaticum - - - 1 + 5 2b
Boszegge Carex sylvatica 1 + - - - 1 1
Spaanse aak Acer campestre 1 - - - - - +
Gele dovennetel Lamiastrum galeobdolon 

subsp. galeobdolon
1 - - - - - 1

Bosrank Clematis vitalba + - - - - - 2b
Hondsroos Rosa canina r - - - - - 1
Aardbeiganzerik Potentilla sterilis 1 - - - - 2m -
Beuk Fagus sylvatica - 1 - - - - 1
Purperorchis Orchis purpurea - + - - - + -
Maarts viooltje Viola odorata - - - - r - 1
Slanke sleutelbloem Primula elatior - - 1 - - 1 1
Bosroos Rosa arvensis - - r - - 1 -
Gewone vlier Sambucus nigra - - - - r - +
Ruig hertshooi Hypericum hirsutum - - - - - + +
Heelkruid Sanicula europaea - - - - - + 1
Bosandoorn Stachys sylvatica - - - - - 1 1

TABEL 1
Vegetatieopnamen van de zeven grootste standplaatsen van Mannetjesorchis (Orchis mascula) in Zuid-Limburg. Bedekking soorten volgens de schaal van Braun-
Blanquet. De mossen zijn niet op naam gebracht, wel is de totale dekking bepaald. In de tabel staan de meest kenmerkende soorten, in het addendum de overig waar-
genomen plantensoorten, b: boomlaag; s: struiklaag en k: kruidlaag. 
Addendum. Niet in de tabel vermelde soorten met achter de code voor de vegetatielaag (b: boomlaag; s: struiklaag en k: kruidlaag) de bedekking volgens Braun-
Blanquet.  Locatie 1: Beuk (Fagus sylvatica): b-r, Mispel (Mespilus germanica): s-+ .  Locatie 2: Zoete kers (Prunus avium): s-r, Ruwe smele (Deschampsia cespitosa): k-+, 
Grote bevernel (Pimpinella major): k-1, Paardenbloem (Taraxacum officiale): k-1.  Locatie 3: Gewone vlier (Sambucus nigra): s-+/k-+, Akkerdistel (Cirsium arvense): k-1, 
Rode kornoelje (Cornus sanguinea): k-r, Koninginnenkruid (Eupatorium cannabinum): k-1, Bitterzoet (Solanum dulcamara): k-1, Paardenbloem (Taraxacum offici-
ale): k-+.  Locatie 4: Ruwe berk (Betula pendula): k-+, Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia): s-r.  Locatie 5: lork (Larix spec.): b-r .  Locatie 6: Gladde iep (Ulmus minor): b-r/k-
+, Aalbes (Ribes rubrum): k-1, Dauwbraam (Rubus caesius): k-1, Echte valeriaan (Valeriana officinalis): k-1. Locatie 7: Noorse esdoorn (Acer platanoides): k-r, Gewone 
klit (Arctium minus): k-r, Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina): k-r.
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2. Gerendal 4
Deze groeiplaats van Mannetjesorchis betreft een zeer 
open bos met enkele tot wel 30 m hoge, oude bomen be-
staande uit Es, Zomereik en Zoete kers (Prunus avium). 
Door de grazige vegetatie in de ondergroei is deze enigs-
zins afwijkend van een doorsnee hellingbos. Het gebied 
wekt de indruk van een boomweide [figuur 4]. Deson-
danks toont ook deze opname veel verwantschap met 
de orchideeënrijke variant van het haagbeukenbos. De 
bedekking van de struiklaag is erg laag en bestaat uit 

één Zoete kers en enkele Eenstijlige meidoorns. Dit bepaalt ook 
sterk het open karakter van het bos. De kruidlaag is bijzonder soor-
tenrijk en kent een opvallend hoge bedekking, waarin Boskortsteel 
het aanzien bepaalt (bedekking 85%). De Mannetjesorchis komt tal-
rijk voor, samen met Purperorchis, Aardbeiganzerik, Slanke sleutel-
bloem (Primula elatior), Gewoon speenkruid (Ficaria verna subsp. 
verna), Eenbes, Gevlekte aronskelk (Arum maculatum), Heelkruid en 
Bosroos. Ook soorten van meer open vegetaties als Ruig hertshooi, 
Grote bevernel (Pimpinella major) en Echte valeriaan (Valeriana of-
ficinalis) zijn aanwezig. Het voorkomen van veel graslandsoorten is 
opvallend te noemen.
Het bos is gelegen op een helling met een westelijke expositie op een 
kalksteenhellinggrond. De bodem is enigszins lemig en humeus en 
de strooisellaag bestaat voornamelijk uit blad van Zomereik en dood 
materiaal van Boskortsteel. Ondanks het voorkomen van grasland-
soorten die kenmerkend zijn voor lichte standplaatsen wijken de ge-
middelde indicatiegetallen voor licht niet veel af van de overige opna-
men. Dit komt omdat de opname eveneens sterk gedomineerd wordt 
door bossoorten. Ook de door ClaeSSenS et al. (2018) aangetoonde la-
ge vruchtzetting bij Mannetjesorchis doet een sterke beschaduwing 
van de groeiplaats vermoeden. Blijkbaar ondervinden de orchideeën 
hier een concurrentienadeel van de dominerende Boskortsteel.

3. Gerendal 3
Op deze locatie werd de meest soortenrijke opname gemaakt. Het 
betreft een hakhoutperceel met voornamelijk stoven en overstaan-
ders van Es en Gewone esdoorn [figuur 5]. De bedekking van de boom-
laag is laag en de bomen zijn met 12 m niet hoog te noemen. De be-
dekking van de struiklaag is evenmin hoog en bestaat voornamelijk 
uit braam en Bosrank en verder uit Gewone vlier (Sambucus nigra), Es, 
Gewone esdoorn en Hazelaar. Bosrank is hier veel aanwezig (bedek-
king 40%). De kruidlaag is goed ontwikkeld en het aantal soorten is 
met 29 het hoogst van alle hier gepresenteerde opnamen. Enkele bij-
zondere bossoorten zijn Slanke sleutelbloem, Eenbes, Ruig hertshooi 
en Grote keverorchis. Klimop komt slechts mondjesmaat voor. Pur-
perorchis, wel aanwezig in de nabijheid van de opname, komt net niet 
binnen de hier gepresenteerde opname van de Mannetjesorchis voor. 
Opvallend is het voorkomen van onder andere Koninginnenkruid (Eu-
patorium cannabinum), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Akkerdistel 
(Cirsium arvense) en Gewone klit (Arctium minus), soorten die in de 
andere opnamen ontbreken. Boskortsteel neemt een hoog aandeel 
in van de ondergroei (bedekking 20%). Braam heeft alleen plaatselijk 

vorm van hakhoutbeheer van groot belang. Het achterwege blijven 
leidt tot verminderde bloei en zaadzetting en daarmee tot een ver-
minderde genetische diversiteit (JaCquemyn et al., 1992; 2009; bobbink 
et al.,2008). Uit de vegetatiebeschrijvingen van SiSSingh (1954) wordt 
voor de meeste van de door ons bezochte gebieden duidelijk dat er 
in het verleden ook een hakhoutbeheer werd toegepast. Hieronder 
zal verder worden ingegaan op de huidige situatie van de bezochte 
standplaatsen van Mannetjesorchis in Zuid-Limburg.

karakteristiek van de standplaatsen

1. Gerendal 1
Gerendal 1 is een gevarieerd loofbos met een spaarzame ondergroei, 
alleen Klimop heeft hier een opvallend hoge bedekking (35%). De 
boomlaag bestaat voornamelijk uit Zomereik en Es met tot wel 30 
m hoge bomen. Langs de randen staat Beuk. De bedekking van de 
struiklaag is hoog (80%) en deze wordt gedomineerd door Hazelaar 
en Haagbeuk, met daarnaast Eenstijlige meidoorn, Hulst en Beuk. 
Bijzonder is het voorkomen van Mispel (Mespilus germanica). Blijk-
baar heeft de hoge bedekking van boom- en struiklaag nauwelijks 
invloed op het licht op de bosbodem, immers de gemeten lichtom-
standigheden zijn hier goed (ClaeSSenS et al., 2018).
Ondanks de spaarzame ondergroei komt de Mannetjesorchis hier 
talrijk voor met circa 800-1.500 bloeiende exemplaren over de peri-
ode 2014-2017 [figuur 3]. In het bos werd een grote vooruitgang van 
de soort gezien na de kap van enkele bomen langs de rand. Andere 
bijzondere soorten zijn Purperorchis en Grote keverorchis, al is van 
de eerste alleen een rozet aangetroffen. In de ondergroei staan veel 
zaailingen van bomen en struiken. De opname vertoont het meest 
verwantschap met het orchideeënrijke Eiken-Haagbeukenbos en 
het minst met de Associatie van Hazelaar en Purperorchis.
Het bos is gelegen op een vrij steile helling met een westelijke ex-
positie. De bodem is zwak lemig en heeft veel organische stof in de 
bovenste bodemhorizont. Er blijft veel blad van Zomereik en Beuk 
(Fagus sylvatica) op de bodem liggen en plaatselijk heeft zich een 
dikke strooisellaag ontwikkeld. Ondanks de aanwezigheid van en-
kele soorten die duiden op zuurdere bodemomstandigheden, duidt 
de opname als geheel niet op zure standplaatsfactoren. De ontwik-
keling van de bosbodem, de hoge bedekking van de struiklaag en de 
grote hoeveelheid Klimop op deze locatie zijn wel aandachtspunten 
voor de toekomst.

FIGUUR 4
De bijzondere en enigszins van de andere opnamen afwijkende 
standplaats van de Mannetjesorchis (Orchis mascula). Het flex-
net is geplaatst om de schapen buiten het bos te houden (foto: J. 
Claessens).
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dominant aanwezig. Deze schaduwtolerante soort kan zich sterk 
uitbreiden in betrekkelijk dichte bossen op kalkrijke bodem en kan 
op lange termijn de kenmerkende voorjaarsflora verdringen (bob-
bink et al., 2008). Desondanks heeft Mannetjesorchis hier de hoog-
ste bedekking van alle opnamen. Verder groeien er vooral veel Ge-
woon speenkruid, Geel nagelkruid (Geum urbanum) en Donker-/
Bleeksporig bosviooltje (Viola reichenbachiana + Viola riviniana). 
Opvallende soorten die in andere opnamen ontbreken zijn Ruwe 
berk (Betula pendula) (kiemplanten), Groot heksenkruid (Circaea lu-
tetiana), Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas), Robertskruid (Gera-
nium robertianum) en Wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia).
De bodem ter plekke is getypeerd als de bodemassociatie löss-, ter-
ras- en kalksteenhellinggrond (vleeShouWer. & damoiSeaux, 1990). De 
helling is relatief steil en heeft een westelijke expositie. De bodem 
is lemig en bevat grind. De bedekking van de strooisellaag is laag. 
Het aandeel soorten dat wijst op zuurdere bodemomstandigheden 
is wat groter dan in andere opnamen. Net zoals op de standplaats 
Gerendal 1 is het aandeel schaduwtolerante soorten ook groter. Be-
palend hierin is de hoge bedekking Klimop in de kruidlaag. Deson-
danks is het aantal exemplaren van de Mannetjesorchis sinds de vo-
rige eeuw toegenomen, al moet wel de kanttekening worden ge-
maakt dat in de periode 2014-2017 relatief weinig planten tot bloei 
zijn gekomen (ClaeSSenS et al., 2018).

5. Gulpen
De standplaats nabij Gulpen is een open bos dat gedomineerd 
wordt door Zomereik. Es en Gewone esdoorn zijn in iets mindere 
mate aanwezig. De struiklaag is nauwelijks ontwikkeld, alleen komt 
hier en daar een Hazelaar voor. In de kruidlaag groeit veel braam (be-
dekking ongeveer 45%). De opname is het minst soortenrijk van alle 
opnamen. Ten dele komt dit doordat het moeilijk was om een ho-
mogene vegetatie te omgrenzen, waardoor een kleiner proefvlak 
is uitgezet.
Naast braam is opslag van Gewone esdoorn talrijk in de kruidlaag 
aanwezig [figuur 6]. Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) 
en Schaduwgras (Poa nemoralis) wijken hier af ten opzichte van de 
overige opnamen. De eerste soort haalt zelfs een bedekking van cir-
ca 5%. De bedekking van Mannetjesorchis is hier samen met die van 
de standplaats nabij Wijlre het laagst van alle opnamen. Desondanks 
hebben de planten hier de hoogste gemiddelde vruchtzetting (ClaeS-
SenS et al., 2018). 
De helling is zeer steil en de bodem is getypeerd als een löss-, terras- 
en kalksteenhellinggrond (vleeShouWer & damoiSeaux, 1990). Ze is 
zwak lemig, enigszins kalkrijk met veel bijmenging van grind en kalk-

een hoge bedekking. 
Het aandeel struweel-
gebonden soorten is 
hoog en bestaat met 
name uit soorten die 
kenmerkend zijn voor 
de Associatie van Ha-
zelaar en Purperorchis.

Door de aanwezigheid van enkele ruigtekruiden is deze opname 
kenmerkend voor een net wat voedselrijkere bodem dan de overi-
ge opnamen. Dit sluit aan bij de door bobbink et al. (2008) beschre-
ven dynamiek van bossen met een middenbosbeheer, waarbij door 
het kappen de beschikbaarheid van nutriënten verandert, waarvan 
snelgroeiende ruigtesoorten tijdelijk weten te profiteren. Blijkbaar 
profiteert ook de Mannetjesorchis van dit beheer want de soort is 
met circa 300 individuen (rozetten en bloeiende exemplaren geza-
menlijk) over de periode 2014-2017 talrijk aanwezig, de vruchtzet-
ting is goed en de populatie is sinds de jaren negentig van de vorige 
eeuw gegroeid (ClaeSSenS et al., 2018).
Het bos is gelegen op een wat vlakker stuk van een verder westelijk 
georiënteerde zeer steile helling. De bodem bestaat uit kalksteen-
hellinggrond met deels een donkere lemige bodem, maar ook veel 
grofkorrelige kalk aan de oppervlakte. In de opname is een brand-
plek aanwezig waar het takkenhout wordt verbrand dat vrijkomt bij 
het hakhoutbeheer. Ook hiervan profiteren enkele ruigtesoorten. 
Net als bij de opname op de locatie Gerendal 4 indiceren de soor-
ten in deze opname lichtere groeiomstandigheden, hetgeen over-
eenkomt met de gemeten waarden van de lichtmetingen gepresen-
teerd in het eerste deel van dit artikel (ClaeSSenS et al., 2018). Dat het 
hier om een hakhoutbos gaat dat al lange tijd als zodanig beheerd 
wordt, bewijst de opmerking van SiSSingh (1954) die het heeft over: 
“de steile en warme west geëxponeerde krijthelling is begroeid met 
kreupelhout, dat als hakhout wordt geëxploiteerd.”

4. Gerendal 2
Gerendal 2 is een gevarieerd loofbos met Es en Zomereik en hier en 
daar een Beuk. Binnen het opnamevlak zijn alleen enkele tot 30 m 
hoge Essen in de boomlaag aanwezig die begroeid zijn met Klim-
op (een fenomeen dat in andere opnamen ontbreekt). De bedek-
king van de boomlaag is met 5% laag te noemen. De struiklaag is 
tot circa 10 m hoog uitgegroeid en bestaat voornamelijk uit Haze-
laar en Eenstijlige meidoorn (bedekking 35%). Door deze verhou-
ding tussen boom- en struiklaag maakt het bos in het voorjaar een 
open indruk. In de kruidlaag is Klimop met een bedekking van 60% 

FIGUUR 5
Standplaats Mannetjesorchis (Orchis 
mascula) nabij het opnamevlak 
Gerendal 3 in a) mei 2009 en b) twee 
jaar later. Het gebied heeft door het 
hakhoutbeheer een heel andere aan-
blik gekregen (foto’s: G. Verschoor). 
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Een enkele soort, zoals Dauwbraam, prefereert net wat 
lichtere groei plaatsen. Daar staan een aantal typisch 
schaduwtolerante bossoorten tegenover. Wat betreft 
de voedselrijkdom en zuurgraad overheersen planten 
van matig voedselrijke tot voedselrijke, matig zure tot 
zwak zure bodems. De populatie van Mannetjesorchis 
heeft veel bloeiende planten en een goede vruchtzetting, 
waaruit blijkt dat de standplaatsomstandigheden voor 
de orchidee goed zijn.

7. Wijlre
Op de groeiplaats van Mannetjesorchis nabij Wijlre voert Haagbeuk 
in de boomlaag de boventoon (bedekking 50-75%). Verder groeien 
er Spaanse aak (Acer campestre) en Es. De bedekking van de boom-
laag is vergeleken met de andere opnamen hoog te noemen. In de 
struiklaag is Haagbeuk eveneens de meest voorkomende soort. Er 
staat verder veel Hazelaar en Gewone esdoorn. De bedekking van 
de struiklaag is juist laag. Ook de kruidlaag is weinig ontwikkeld (be-
dekking 20%), maar wel soortenrijk. Er groeien opvallend veel kiem-
planten van de Gewone esdoorn en in iets mindere mate van Haag-
beuk. Verder zijn onder meer Ruig klokje (Campanula trachelium), 
Lievevrouwebedstro (Galium odoratum), Boskortsteel en Wijfjesva-
ren (Athyrium filix-femina) aangetroffen. Deze soorten ontbreken 
in de andere opnamen. Klimop is volop aanwezig (bedekking circa 
25%). Van de bosviooltjes zijn meer dan 100 exemplaren aanwezig, 
gevolgd door Eenbes, Bosgierstgras (Milium effusum) en Boszegge 
(tot circa 50 exemplaren). Het aantal rozetten van de Mannetjesor-
chis (116 exemplaren in 2017) is ruim tweemaal zo hoog als het aan-
tal bloeiende planten (53 exemplaren). Dit is terug te voeren op be-
heermaatregelen die hier genomen zijn, waardoor de hoeveelheid 
licht die de bodem kan bereiken enigszins is verhoogd (ClaeSSenS et 
al., 2018).
De locatie betreft een kalksteenhellinggrond met een sterk lemi-
ge en humeuze bodem. Op de bodem groeit veel mos en er is veel 
strooisel en dood hout aanwezig. Het opnamevlak is gelegen op het 
enigszins flauw hellend deel van een verder zeer steile helling. In te-
genstelling tot alle andere opnamen heeft de locatie een oostelijke 
expositie. De plantengroei indiceert schaduwrijkere omstandighe-
den dan op de andere locaties en is verder karakteristiek voor een 
matig voedselrijke, matig tot zwak zure bodem. De aanwezigheid 
van Bosrank, Haagbeuk, Ruig klokje en Mannetjesorchis verraden 
dat er kalk in de bodem aanwezig is.

bespreking resultaten

Uit de analyse van de opnamen komt naar voren dat de vegetaties 
van de meest vitale groeiplaatsen van Mannetjesorchis in Zuid-Lim-
burg een duidelijke verwantschap vertonen met de orchideeënrij-
ke subassociatie van het Eiken-Haagbeukenbos en de struweelve-
getaties van de Associatie van Hazelaar en Purperorchis. Het laat-
ste vegetatietype kan onder hakhoutbeheer tijdelijk ontstaan uit 
het eerstgenoemde type. Mannetjesorchis is vooral gebonden aan 

houdende, brokkelige stenen in de bovenste bodemlaag. Er vindt eni-
ge bodemerosie plaats waardoor er relatief veel open grond aanwe-
zig is. De strooisellaag bevat veel blad van Zomereik en er is veel dood 
hout aanwezig. De expositie van de helling is zuidwest.
De soorten in deze opname duiden op zuurdere en voedselarme-
re bodemomstandigheden dan in de overige opnamen. Dit heeft 
deels te maken met het hoge aandeel Zomereik en Wilde kamper-
foelie, al hebben deze soorten een vrij brede amplitude. De opna-
me indiceert lichtrijkere omstandigheden dan de overige opnamen. 
Dit komt overeen met de gevonden lage bedekkingen van vooral de 
struik- en boomlaag. De lichtrijkere omstandigheden zijn er moge-
lijk de oorzaak van dat braam volop aanwezig is. Dit natuurgebied 
was vroeger vermaard om haar kalkgrasland waar in de schaduw 
van het bos enkele typische bossoorten zoals Boszegge (Carex sylva-
tica), Grote keverorchis, Geel nagelkruid en Mannetjesorchis groei-
den (ter horSt, 1976). De laatstgenoemde soort is thans beperkt tot 
het bosgedeelte.

6. Ubachsberg
De opname nabij Ubachsberg is gelegen in een bos gedomineerd 
door Es. De boomlaag heeft een geringe bedekking en laat veel licht 
door doordat veel bomen door de essentaksterfte zijn aangetast. 
Alle Essen hebben dezelfde leeftijd en zijn ooit aangeplant. De hoge 
struiklaag is daarentegen juist goed ontwikkeld (bedekking 40%) 
en bestaat uit Hazelaar en Haagbeuk. In het gedeelte waar Manne-
tjesorchis groeit is Haagbeuk meer aanwezig dan in de omgeving. 
De ondergroei is relatief soortenrijk met soorten als Eenbes, Grote 
keverorchis en Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum). 
Christoffelkruid, Dauwbraam (Rubus caesius), Wilde kardinaals-
muts (Euonymus europaeus), Aalbes (Ribes rubrum) en Gladde iep 
(Ulmus minor) komen alleen in deze opname voor. In de kruidlaag is 
Klimop dominant met een bedekking van circa 75%. Mannetjesor-
chis is samen met bosviooltjes talrijk aanwezig in de kruidlaag. Alle 
andere soorten hebben een veel lagere bedekking. 
De standplaats betreft een kalksteenhellinggrond bestaande uit een 
sterk lemige en kalkrijke bodem zonder een dikke humuslaag. Er ligt 
wel veel dood hout op de bodem, in het bijzonder van Es. De vrij stei-
le helling heeft een westelijke expositie. De indicatiewaarden voor 
zuurgraad, voedselrijkdom en licht liggen rond het gemiddelde van 
alle opnamen in dit onderzoek. Het soortenpalet van deze opname 
komt dan ook, met uitzondering van de hierboven genoemde afwij-
kende soorten, opvallend overeen met dat van de andere opnamen. 

FIGUUR 6
Rozetten en bloeiende planten van de Mannetjesorchis (Orchis 
mascula) tussen braam (Rubus spec.) nabij Wijlre (foto: J. 
Claessens).
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de locatie groeit de populatie onder een dicht bladerdek van Haag-
beuk en Spaanse aak. Ook de analyse van de vegetatie-opnamen 
duidt hier op schaduwrijke standplaatsen. Weliswaar is de gemid-
delde vruchtzetting van de populatie bij Wijlre goed, maar ze kent 
wel een klein aandeel bloeiende planten (ClaeSSenS et al., 2018). Ge-
zien de goede vruchtzetting ter plekke heeft het verder verbeteren 
van de lichtomstandigheden hier mogelijk snel een positief effect.
Zoals eerder beschreven heeft het staken van het traditionele hak-
houtbeheer tot gevolg dat de bodem dikwijls geheel begroeid 
raakt met Klimop wat nadelig is voor de instandhouding van het 
orchideeënrijke Eiken-Haagbeukenbos (CorneliS et al., 2007). Op-
vallend is het hoge aandeel van Klimop in de kruidlaag in vier van 
de zeven opnamen. Alleen op de locaties Gerendal 3, Gulpen en Ge-
rendal 4 speelt de soort geen rol van betekenis. De laatste als bui-
tenbeentje buiten beschouwing latend, indiceren de twee overige 
de vegetaties wel de meest lichtrijke standplaatsen. Beide popula-
ties zijn weliswaar klein, maar vertonen wel een goede vruchtzet-
ting en een relatief hoog aandeel bloeiende planten. Maar dit geldt 
ook voor de grotere populatie op de locatie van Gerendal 1 waar 
Klimop juist volop aanwezig is in de kruidlaag (ClaeSSenS et al., 2018). 
Klimop in de boomlaag speelt feitelijk alleen een rol in Gerendal 
2, waar de Mannetjesorchis talrijk groeit. Juist hier vormt Klimop 
een groen gordijn dat het hele jaar door veel invallend licht tegen-
houdt. Hier ligt mogelijk wel een relatie met de lage vruchtzetting 
en het relatief lage aantal bloeiende planten in dit bosgebied (Clae-
SSenS et al., 2018).
Opvallend is dat alle locaties een west-georiënteerde expositie 
hebben. Daar is één uitzondering op, namelijk de standplaats nabij 
Wijlre. van den broek & diemont (1966) noemen de expositie een be-
langrijke factor die de floristische samenstelling van het orchidee-
enrijke haagbeukenbos beïnvloedt. Volgens hen onderscheiden de 
aan zonnestraling en overheersende westenwinden blootgestel-
de hellingen (west- en zuidhellingen) zich van de schaduwrijkere en 
vochtigere hellingen aan de lijzijde. Dit zien we niet aan de indica-
tiewaarde voor vocht van de opname nabij Wijlre terugkomen. Wel 
indiceert de plantengroei hier meer schaduwrijkere omstandighe-
den, is de bodem meer humeus en is de Mannetjesorchis hier met 
een geringe bedekking aanwezig. Mogelijk speelt de expositie hier-
bij ook een rol.
De geringe verschillen tussen de verschillende standplaatsen kun-
nen deels verklaard worden uit het feit dat we alleen de optimaal 
ontwikkelde populaties van de Mannetjesorchis hebben bezocht. 

droge, basische standplaatsen (ellenberg et al., 1991; JaC-
quemyn et al., 1992). De indicatiewaarden van de vege-
taties van de hier bekeken standplaatsen van Manne-
tjesorchis indiceren net iets minder basische omstan-
digheden. De waarden komen echter wél overeen met 
de gemiddelde indicatiewaarden voor de bodem-pH 
van de orchideeënrijke variant van het Eiken-Haagbeu-
kenbos in de landelijke vegetatiedatabank (hennekenS et 
al., 2010). De standplaatsen in Gerendal 2 en Gerendal 3 
duiden op de meest basische bodemomstandigheden. 
De grofkorrelige kalkbodem op de laatste groeiplaats is opvallend, 
maar dat is zeker niet het geval op de eerstgenoemde standplaats. 
De vegetatie op de standplaats bij Wijlre duidt juist op iets zuurdere 
omstandigheden.
Voor wat betreft de bodemrijkdom staat de Mannetjesorchis be-
kend als indifferent (ellenberg et al., 1991). De kwalificerende vege-
taties uit de landelijke vegetatiedatabank (hennekenS et al., 2010) in-
diceren, evenals de hier besproken opnamen, matig voedselrijke tot 
voedselrijke bodems. Uitzonderingen vormen de opname Gerendal 
3 die duidt op net iets voedselrijkere en Gerendal 1 die duidt op net 
iets voedselarmere omstandigheden.
Mannetjesorchis heeft de voorkeur voor standplaatsen variërend 
van halfschaduw tot half licht. Het is bekend dat ze zelfs in graslan-
den kan voorkomen (kreutz, 1981; ClaeSSenS et al., 2018). Ze verdraagt 
wel enige beschaduwing, maar ze bloeit dan minder en heeft een 
lage vruchtzetting (ellenberg et al., 1991; JaCquemyn et al., 1992). Op-
vallend is dat de indicatiewaarden voor beide vegetatietypen in de 
landelijke vegetatiedatabank duiden op (gemiddeld) schaduwrij-
kere omstandigheden voor deze vegetaties in Zuid-Limburg (hen-
nekenS et al., 2010). De opnamen gemaakt in het kader van dit artikel 
indiceren vaak nog schaduwrijkere omstandigheden. Dit geldt in 
het bijzonder voor de standplaatsen Gerendal 4 en die nabij Wijlre. 
De standplaats nabij Gulpen en in mindere mate Gerendal 3 vormen 
hierop een uitzondering: deze opnamen duiden op net iets lichtere 
omstandigheden.
De laagste gemiddelde vruchtzetting hebben de populaties van de 
Mannetjesorchis van Gerendal 2 en Gerendal 4. In beide gebieden 
is het aandeel rozetten hoog. De eerste is één van de twee rijkste 
groeiplaatsen van de soort (ClaeSSenS et al., 2018). Gerendal 4 indi-
ceert de meest schaduwrijke omstandigheden, maar voor Geren-
dal 2 gaat dit juist minder op. Het zijn evenwel de opnamen met 
de hoogste totale bedekking. Opvallend is dat vooral de bedekking 
van de kruidlaag in deze gebieden hoog is, en niet zo zeer die van 
de struik- en boomlaag. In het Gerendal 2 wordt deze bepaald door 
Klimop, in Gerendal 4 door Boskortsteel. Op de standplaats nabij 
Gulpen is de vruchtzetting het grootst (ClaeSSenS et al., 2018). Hier 
komen uit de analyse van de vegetatie-opnamen juist de meest 
gunstige lichtomstandigheden naar voren.
Gerendal 4 en Wijlre kennen de kleinste populaties van de Manne-
tjesorchis (circa 250 respectievelijk 160 rozetten en bloeiende plan-
ten in 2017). Mogelijk dat hier schaduw een rol speelt; op de eerste 
locatie is veel Boskortsteel in de kruidlaag aanwezig en op de twee-

FIGUUR 7
Standplaats van de Mannetjesorchis (Orchis mascula) nabij 
Wijlre. Rechtsboven op de achtergrond van de foto komt duide-
lijk meer licht in het bos door recent uitgevoerde beheeractivitei-
ten (foto: J. Claessens).
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Aangezien niet elke populatie even vitaal is, lijkt het ons wel zinvol 
deze te blijven monitoren. Ook is het belangrijk om vergelijkbare 
vegetatieopnamen te maken van standplaatsen met minder vita-
le populaties van de Mannetjesorchis en op standplaatsen waar de 
soort verdwenen is om beter te kunnen begrijpen wat de specifieke 
eisen zijn van de Mannetjesorchis ten aanzien van haar standplaats 
en de omringende vegetatie.

Summary

ORCHIS MASCULA IN SOUTHERN LIMBURG 
(NETHERLANDS)
Part 2. Characteristics of the habitat

Natural populations of Orchis mascula in 
the Netherlands are currently  limited to the 
southern part of the province of Limburg. 
The most viable populations of the species 
in this area have been further investigated. 
The relation between the occurrence and 
vitality of the populations and the number 
of rosettes and flowering plants and the 
degree of fruit set were discussed in the first 
part of this series. This second part analyses 
the biotope of plots analysed by examining 
the vegetation. The vegetation of the plots 
with Orchis mascula showed a clear relation-
ship with the orchid-rich plant community 
Stellario-Carpinetum orChietoSum and the 
coppice community of OrChio-Cornetum, 
the latter often originating from the for-
mer through coppicing. The vegetations are 
indicative of less calcareous conditions than 
could be expected on the basis of the indica-
tor values for the species in the relevées and 
the soil conditions. However, some relation-
ship has been found with the availability of 
light at the locations, although this is diffi-
cult to interpret. The smallest population is 
located at a site with the poorest light con-
ditions, while the populations with the rela-
tively highest degree of fruit set are located 
in the most open vegetations. The fact that 
only small differences were found between 
the different sites can partly be explained by 
the fact that only optimally developed popu-
lations of Orchis mascula were examined. 
Future studies should also include the loca-
tions of former and less viable populations in 
their analyses.
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