
Bloembestuiving: geen proces laat zich gemakkelijker bekijken in 

een tuin met bloemen, een wegberm in de polder, een plantenkas of 

een zomerweide in de bergen. Insecten, verschillend in uiterlijk en 

gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Dat er onder dit idyllisch 

schouwspel een harde strijd schuil gaat met verleiding, concurrentie 

en bedrog, zou je op het eerste gezicht niet verwachten.

‘Niet zonder elkaar’ is een breed opgezet, handzaam en toegankelijk 

boek over bloembiologie in al haar facetten: de vele ontdekkingen, 

evolutie, diergedrag, natuurbescherming  en toepassingen in land- 

en tuinbouw. De zeer diverse bestuivingsmechanismes komen aan 

de orde, waarbij flora en teeltgewassen, bijen & hommels, vlinders, 

kevers en zweefvliegen prominent in beeld zijn. 

Een waardige opvolger van Jac. P. Thijsse’s  ‘De bloemen en haar 

vrienden’ uit 1934.

Louis Schoonhoven, oud-hoogleraar entomologie uit Wageningen, 

schreef dit toegankelijke boek samen met andere kenners uit de we-

reld van de bloembiologie, bijenhouderij, landbouw en natuurbe-

scherming.
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Gekust door de wind

Wind, bijna overal op aarde aanwezig, lijkt een eenvoudig transportmedium voor stuifmeel van 

meeldraad naar stamper. Toch maken veel plantensoorten gebruik van dieren als postillon 

d’amour. De natuur zet haar kaarten niet op één speler, maar benut beide transportsystemen: 

wind en insecten.

Linnaeus zag in bestuiving een essentiële stap voor de zaadvorming en dat ook wind daarbij een 

grote rol speelt. Voor mensen met een hooikoortsallergie is al vanaf februari, zodra de eerste elzen 

bloeien, het fenomeen van windbestuiving  te voelen. Iedere wandelaar kent de voorjaarsdagen 

wanneer vanuit berken- en elzenbosjes gouden stuifmeelwolken waaien en alles in een dennenbos 

met een geel stof bedekt raakt. Een berkenboom 

(A) Takje van een hazelaar met in het midden drie vrouwelijke bloemknoppen en drie nog gesloten bladknoppen. 

Rechts de mannelijke katjes. Ieder geelbruin katje bestaat uit ongeveer 200 mannelijke bloempjes. (B) Een bloem-

knop, die zes tot tien vrouwelijke bloemen omvat. (C) Een van deze bloempjes waarvan de gepaarde draadvormige 

en kleverige stempels, die uit het gemeenschappelijke geschubde knopomhulsel steken en samen het rode penseel-

vormige kwastje vormen, een opvallend groot onderdeel uitmaakt. Vergrotingsfactor: (A)< xxx>; (B en C) <xxx>.

produceert zo’n 35 gram pollen per jaar, een fijnspar 400. Windbestuiving is bepaald geen efficiënt 

systeem en alleen door massale hoeveelheden stuifmeel te produceren wordt een goede slagings-

kans voor de bevruchting van voldoende zaadknoppen verzekerd. Uit geduldige tellingen hebben 

onderzoekers geconcludeerd dat hazelaars voor iedere eicel die zij aanmaken 2,5 miljoen pollenkor-

rels produceren. Tel daarbij de stuifmeelhoeveelheden die andere katjesdragers, bijvoorbeeld els, 

beuk en eik, en verder alle naaldbomen en grassen, produceren op en het wordt duidelijk waarom in 

onze streken per cm2 landoppervlak jaarlijks enige duizenden stuifmeelkorrels neerdalen. In Zweed-

se bosgebieden loopt dat getal zelfs op tot 30.000 per cm2 per jaar. De consequentie van deze forse 

‘pollenregen’ is dat ook veel soortvreemde pollen op de stempels van allerlei bloemsoorten landen. 

Maar het herkenningsproces, dat vooraf gaat aan de bevruchting, voorkomt de kruising tussen ver-

schillende soorten.
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Schoolvoorbeeld

Yucca en Yuccamotjes

Vijgen en vijgenwespen zijn het schoolvoor-

beeld van onlosmakelijke bondgenoten in 

de Oude Wereld. Maar ook de Nieuwe Wereld bezit 

zulke voorbeelden van wat in vakjargon heet ‘obli-

gaat mutualisme’: Amerikaanse yucca-soorten zijn 

voor hun bestuiving geheel afhankelijk van bepaal-

de motjes. 

De in tuinen veel aangeplante palmlelie, Yucca fila-

mentosa, wordt in zijn oorsprongsgebied, de Verenig-

de Staten, bestoven door het nachtvlindertje Tegeti-

cula yuccasella. Nadat een vrouwtjesmot in een 

aantrekkelijk ruikende bloem is geland, verzamelt zij 

met haar speciaal daarvoor aangepaste monddelen een 

flinke hoeveelheid pollen. Dit pollenkluitje wordt, geklemd 

tussen kop en voorpoten, door de mot meegenomen naar een 

bloem van een andere plant. Zij onderzoekt eerst of het vrucht-

beginsel de goede rijpingsfase heeft bereikt en of er geen andere 

eitjes aanwezig 

zijn. Nadat alles in 

orde is bevonden, prikt 

zij haar legboor in het 

vruchtbeginsel en depo-

neert er een eitje. Daarna 

propt zij nauwkeurig een beetje 

stuifmeel in het buisje dat ge-

vormd wordt door de drie met 

elkaar vergroeide stempels. Dit ka-

rakteristieke gedrag herhaalt zich meestal 

enige keren, zodat er in ieder van de drie vruchtbegin-

selhokjes één eitje belandt. Ieder rupsje consumeert 

tot het volgroeid is, ongeveer twintig zaadknoppen. 
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Kop van het motje met een grote 

klont stuifmeel.

Een opmerkelijke verbintenis
6
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Aantallen soorten in verschillende hoofd-

groepen in het plantenrijk. Bloemplanten 

domineren de plantenwereld in soortenaan-

tal zowel als omvang van hun biomassa. 

Bloemplanten kennen twee hoofdgroepen: 

de dicotylen (tweezaadlobbigen zoals papa-

verachtigen, anjers en rozen), en de mono-

cotylen (eenzaadlobbigen, zoals lelies, 

orchideeën en grassen). Samen met de coni-

feren ( bv. dennen), vormen zij 90% van alle 

bekende plantensoorten. Naast de hier ge-

noemde groepen zijn er nog zo’n 27.000 

soorten algen, grotendeels in zeeën en ocea-

nen die daar voor de productie van groene 

biomassa zorgen. Insecten en zaadplanten 

zijn in het zoute milieu schaars, het zwaar-

tepunt van ontstaan en co-evolutie van 

bloemen en insecten ligt op het land.

De Bloemen en haar Vrienden (1934)

“Het is zo goed, eens stil te staan bij de bloemen, om te zien, wat er met haar gebeurt en hoe afhankelijk ze zijn 

niet alleen van wind en weer, maar vele harer ook van allerhand gedierte. En welk een aardige tegenstelling 

tusschen de bloemen, die zich haast niet bewegen en de rustelooze insecten met hun vaak bliksemsnelle ver-

plaatsing. (…) dit studieveld mag gerust 

onbegrensd genoemd worden!”

Het Verkade album ‘De Bloemen en haar 

Vrienden’ is voor velen het mooiste boek 

over bloembiologie dat ooit in Nederland 

is verschenen. De schrijver, Jac.P. Thijsse 

(1865-1945) vertelt in eenvoudige be-

woordingen over wat iedereen die daar de 

tijd voor neemt kan ontdekken aan het 

heen-en-weer gevlieg van insecten rond 

bloemen in veld en hof. Als scherp obser-

vator en gloedvol schrijver weet hij het zo 

te brengen dat de lezer denkt op een 

mooie zomerdag naast hem te staan en zo 

wordt meegenomen bij zijn talloze waar-

nemingen en conclusies. Zoals op pag. 11: 

“Wanneer we nog wat verder in dit album 

komen, zult ge zien, dat de betrekkingen 

tusschen de bloemen en de insecten al 

bijzonder innig en volledig zijn. Bij velen 

is dit verband zoo innig, dat de bloem niet 

zonder het insect zou kunnen blijven be-

staan, evenmin als het insect zonder de 

bloemen.”

Gras: een voorbeeld van een 

eenzaadlobbige plantKlaproos: een voorbeeld van 

een tweezaadlobbige plant

70%

20%
5% 4%

0,6%
0,4%

 200.000 Dicotylen

 59.000 Monocotylen

 15.000 Mossen

 12.000 Varens

 1.300 Diverse groepen

 620 Coniferen

Geslachtelijkheid van planten: lang vermoed, pas laat ontdekt.

Dat planten zich ook geslachtelijk voortplanten is nog niet zo lang 

bekend. Pas in de 17e eeuw, de tijd van Newton en Leeuwenhoek, kon 

de Londense medicus-botanicus Nehemiah Grew experimenteel be-

wijzen dat pas na bestuiving met pollen uit mannelijke bloemen in 

het vrouwelijk deel van bloemen de zaadontwikkeling op gang komt. 

In zijn boek Anatomy of Plants (1682) geeft hij ook voor het eerst een 

microscopische beschrijving van stuifmeelkorrels. Tot dat moment 

werden planten als geslachtsloos beschouwd. Wel wist men dat som-

mige bloemen moeten worden bestrooid met het ‘poeder’ van het andere 

bloemtype om vruchten voort te brengen. 

Al in de oudheid, in het ontstaansgebied van de land-

bouw, het huidige Irak, brachten priesters bloemen 

van beide typen dadelpalmen bij elkaar om een goede 

vruchtopbrengst te verkrijgen. Een rite die hen in het 

hart van de toenmalige economie plaatste, want 

dadels dienden in het Nabije Oosten, naast granen, 

duizenden jaren lang als hoofdvoedsel. Handmatige 

bestuiving vindt overigens nog steeds plaats in de 

veredeling van voedsel- en siergewassen. Alleen de 

priesters zijn verdwenen.

Boom en bloemen zijn gestileerd afgebeeld.  De pries-

terfiguur schudt een (van een andere boom geplukte) 

mannelijke bloem boven de vrouwelijke bloemen. 

Bas-reliëf, ca. 840 voor Chr.
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Linnaeus choqueerde als student  Op 23 december 1729 verdedigt Georg Wallin, bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek, in het 

Zweedse Uppsala zijn proefschrift getiteld Nuptiae Arborum (Over de bruiloft van bomen). Deze 

scriptie was een weinig originele compilatie van citaten van antieke en meer recente opvattingen 

over de analogie tussen de voortplanting van plant en dier. Linnaeus, die als jong student niet 

mocht opponeren en de zitting niet bijwoonde, had het werk wel gelezen. Hij reageert met een 26 

Sprengels ontdekking: insecten zorgen voor kruisbestuiving  
Christian Konrad Sprengel (1750-1816), zoon van een predikant, studeerde theologie en klassieke 

talen in de Duitse stad Halle. Na afronding van zijn studie werd hij leraar in Berlijn. In 1780 volgde 

zijn benoeming tot rector van het Lutherse Gymnasium in Spandau, indertijd een vestingstadje 12 

km van Berlijn, nu deel van de hoofdstad. Enkele jaren later consulteerde hij wegens psychische 

klachten Dr. Heim, een bekend arts en gerespecteerd botanicus, die hem aanraadde veel naar buiten 

te gaan. Heim gaf zijn patiënt ook lessen in plantkunde en al snel trok Sprengel er op uit om planten 

in hun natuurlijke omgeving te bestuderen. Hij dwaalde dagenlang op de Jungfernheide om daar 

bloemen en hun bezoekers te observeren op verschillende tijdstippen van de dag en in alle seizoe-

nen. Dit natuurgebied was een grotendeels bebost koninklijk jachtgebied, ongeveer waar tegen-

woordig het vliegveld Tegel ligt. De uit die studies afgeleide gedetailleerde en uiterst nauwkeurige 

beschrijvingen van bloemstructuren en zijn conclusies over hun functies legt hij vast in een lijvig 

boek, getiteld Das entdeckte Geheimniß der Natur im Bau und in der Befruchtung der Blumen.  Dit 

Titelpagina van Linnaeus’ studentenscriptie met o.a. de tekst: 
“ Praeludia Sponsaliorum Plantarum, in quibus Physiologia earum explicatur, Sexus demonstratur, modus 

Generationis detergitur, nec non summa Plantarum cum Animalibus analogia concluditur.”  (Inleiding tot 

“het huwelijk” van planten, waarin hun fysiologie wordt verklaard, de manier van ontstaan wordt weergege-

ven en bovendien wordt geconcludeerd dat er een grote analogie bestaat tussen plant en dier). 

(rechts) Tekening van bingelkruid met (links) vrouwelijke plant en (rechts) mannelijke plant, die stuifmeel afgeeft.  

In andere publicatie voorzien van de tekst: ‘Amor unit plantas’ (Liefde verbindt de planten).

Afbeelding van Linnaeus met in zijn hand het naar hem genoemde Linnaeusklokje. 

‘In de lentetijd, als de lichte zon in ons zenith komt, wekt zij het leven op in alle lichamen, die in de harde 

winter traag en droefgeestig waren en beginnen alle vogelen te zingen en te kwinkeleren, die ‘s winters stil 

gezwegen hebben.[...] Ja, de liefde grijpt zelfs de plant aan en onder hen houden mares zowel als feminae, ja 

zelfs de hermafrodieten hun bruiloft, waarvan ik nu van plan ben te vertellen, terwijl ik aan de genitalia van 

deze planten zelve zal wijzen, welke feminae zijn, welke mares zijn en welke hermafrodieten. Het blad zelf 

van de bloem (petala) draagt niets tot de generatio (verwekking) bij, maar doet alleen dienst als bruidsbed, 

dat de Grote Schepper zo heerlijk heeft ingericht, met zulke edele bedgordijnen gestoffeerd en met zoveel 

aangename geuren geparfumeerd, opdat de bruidegom en zijn bruid daar hun Nuptius (bruiloft) mogen vie-

ren met des te groter solemniteit. Als het bed nu zo bereid is, wordt het tijd, dat de bruidegom zijn geliefde 

bruid omhelst en haar zijn gaven offert; ik bedoel, dan ziet men, hoe testiculi zich openen en pulverem geni-

talem effunderen, dat op tubam valt en het ovarium bevrucht.’

pagina’s lang tegenschrift Praeludia Sponsalio-rum Plantarum.  Hij biedt zijn scriptie op Nieuwjaarsdag 1730 aan Olof Celsius (hoogleraar 
theologie en natuurwetenschapper) aan, bij wie hij woonde. Deze liet de scriptie zien aan Olof Rudbeck (hoogleraar medicijnen en botanie) en al gauw circuleerden afschriften ervan onder leden van het Koninklijk Genootschap voor Wetenschappen en studenten. Het originele manuscript wordt bewaard in de bibliotheek van de Universiteit van Uppsala. In een poëti-sche stijl beschrijft Linnaeus de analogie tussen de seksualiteit van planten en die van de mens. Kopieën van de tekst, die in het universiteits-stadje de ronde deden, veroorzaakten nogal wat commotie. Met name in kerkelijke kringen rea-geerde men gechoqueerd, maar de jonge stu-dent had zijn doel bereikt: het besef over te brengen dat planten zich seksueel voortplanten en bloemen hun geslachtsorganen zijn. In een eenvoudig tekeningetje geeft hij het principe van windbestuiving weer bij bloemen van het tweehuizige bingelkruid (Mercurialis annua). In het bloemrijke proza van de oude meester, toen nog student:
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Bloembezoekers: wie zijn het en hoe verzamelen zij voedsel?

In een wereld zonder insecten ziet de natuur er totaal anders uit. Ingetogen, weinig opvallende 
varens en vele soorten dennenbomen en andere coniferen domineren dan een groenig land-
schap zonder bloemen. Geen gele landbouwvelden vol koolzaad, geen voorjaarsbloemen in 
parken en tuinen. In de graslanden geen margrieten, anjers of orchideeën. Een landschap met 
saaie berghellingen, sobere rivieroevers, sombere heidevelden. 

De duizenden soorten insecten die de kleurrijke natuur in stand houden  behoren tot verschillende 
ordes. Kevers, zweefvliegen, vlinders en bijen, waaronder hommels, zijn de meest opvallende. Dat 
sommige insectengroepen bij de bestuiving van het leeuwendeel van onze bloemen belangrijker zijn 
dan andere is goed te zien aan de bloembezoekers in het tropisch regenwoud, de vegetatie met de 
grootste soortenrijkdom. Hier zijn bijen, in een rijke verscheidenheid aan soorten, de hoofdbestui-
vers van bijna de helft van alle plantensoorten. Naast kevers, vlinders en een aantal andere insecten-
soorten fungeren ook vleermuizen en kolibries als bestuivers voor ongeveer 10% van de plantensoor-
ten, vooral die met grote bloemen. Windbloeiers komen in een tropisch bos nauwelijks voor.

Verdeling van plantensoorten in het tropisch regenwoud naar hun afhankelijkheid van bepaalde diergroepen voor 
bestuiving. Van de insectenbloeiers, 89% van alle planten, wordt ruim de helft door bijen, zowel solitaire als kolo-
nievormende soorten, bestoven.

Ook in onze streken zijn bijen de belangrijkste bloembezoekers, maar op sommige bloemen zijn bij 
mooi weer ook grote aantallen zweefvliegen, vlinders en verscheidene kevers te gast. Om een voor-
beeld te noemen: op bloemen van het veel voorkomende jakobskruiskruid hebben onderzoekers 
ruim 150 verschillende soorten insecten gevangen. Naast kevers, wespen, tripsen en wantsen waren 
dat vooral veel bijen (32 soorten), zweefvliegen (38) en vlinders (32). Ook schermbloemigen, zoals 
fluitenkruid en peen, met hun op grote afstand goed zichtbare en vlakke landingsplaatsen, trekken 
honderden insectensoorten aan, die afkomen op de makkelijk te verkrijgen pollen en nectar.
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Naast de door de mens gecultiveerde honingbij telt de Nederlandse fauna ruim 300 soorten inheem-

se (“wilde”) bijen. De meest opvallende groep hierbinnen zijn de hommels met 29 soorten. Een stuk 

of zes daarvan komen algemeen voor. Door hun forse postuur, dichte beharing en hun vliegactiviteit 

ook bij koud weer, kent iedereen ze wel. Hommels zijn kolonievormend, maar terwijl een honingbij-

kolonie, dankzij een flinke voedselvoorraad, intact overwintert en dus meerjarig is, zijn hommelko-

lonies eenjarig. Alleen jonge koninginnen, die in het najaar zijn bevrucht, overwinteren. In het na-

jaar graven zij, voorzien van een flinke hoeveelheid vetweefsel, op een beschut plekje een holletje 

vrij diep in de grond. Vroeg in het voorjaar komen zij te voorschijn om eerst op krachten te komen 

door de consumptie van nectar en stuifmeel. Daarmee wordt de ontwikkeling van hun eieren in gang 

gezet. Vervolgens gaan zij op zoek naar een geschikte ruimte voor een nest, vaak een verlaten nest 

van een muis of ander klein dier. De koningin legt hier haar eerste eitjes die zich, dankzij een liefde-

volle verzorging, in vier tot zes weken ontwikkelen tot volwassen werksters. Vervolgens nemen deze 

werksters de voedselvoorziening over en helpen met de broedzorg; de koningin komt nu niet meer 

buiten. De maximale grootte van een kolonie verschilt per soort; van enkele tientallen tot honder-

den werksters. Als de kolonie een voldoende omvang heeft bereikt worden er mannetjes en nieuwe 

koninginnen gevormd. In het najaar sterft de kolonie uit met uitzondering van de jonge koningin-

nen. Hommelkoninginnen en werksters bezitten een angel en kunnen in geval van nood steken, 

maar zijn niet agressief.

De overige inlandse bijensoorten, meer dan 300, worden tot de solitaire bijen gerekend. Zij vormen 

geen kolonie al zijn hun individuele holletjes soms dicht bij elkaar. De meest bekende soorten dra-

gen treffende namen als: zijdebij, groefbij, zandbij, behangersbij en metselbij. De pas uitgekomen 

bijenvrouwtjes graven zelf een gang in de grond of zoeken in het voorjaar bovengronds een nest-

plaats. Vaak is dat een gangetje in vermolmd hout, steen, een plantenstengel of een leeg slakken-

huisje. 

Daarin brengt het bijtje een klompje stuifmeel vermengd met nectar, waarna zij er een ei op legt. Het 

broedkamertje wordt dan afgesloten. Vaak maakt zij in hetzelfde gangetje, vóór de afgesloten cel, 

nog een of enkele broedkamers, ieder met een klompje broedvoer plus ei. 

De gehele ontwikkeling van ei tot volgroeid insect, die tot het volgende voorjaar duurt, gebeurt in 

deze cel zonder dat de moeder er verder aan te pas komt. Enkele soorten hebben twee generaties per 

jaar. Hoewel het angelbezitters zijn, althans de vrouwtjes, heeft een steek weinig te betekenen. 

Solitaire bijen bezitten een aantal voor bloembestuiving belangrijke eigenschappen. Veel soorten 

zijn specialisten en bezoeken slechts één of 

enkele plantensoorten. Bovendien zijn het 

heel efficiënte bestuivers. Voor bepaalde 

gewassen, bijvoorbeeld luzerne en som-

mige fruitsoorten overtreffen ze, althans op 

individuele basis, de honingbij in bestui-

vingsefficiëntie. Daar staat wel tegenover 

dat honingbijen massaal vliegen en dus veel 

bloemen per tijdseenheid bezoeken. 

In tegenstelling tot zweefvliegen, vlinders 

en kevers, zoeken bijen niet alleen voedsel 

voor zichzelf, maar ook voor hun nage-

slacht. Zij bezoeken om die reden veel meer 

bloemen dan alleen voor hun eigen voe-

ding nodig is. Daardoor verdienen bijen als 

bestuivers de ereplaats.

De in Nederland meest voorkomende hommelsoorten

Een metselbij, de gouden slakkenhuisbij (Osmia aurulenta) maakt meerdere cellen in een leeg slakkenhuis, die door 

wandjes van bladcement, stukjes bladmateriaal gemengd met speeksel (B), van elkaar zijn gescheiden. Ook worden 

kleine steentjes opgeslagen (St). Op een voedselkoek (V) van pollen en nectar wordt een ei gelegd.  L = luchtkamer. 

Na voltooiing van het nest wordt het verstopt onder kleine twijgjes, stukjes gras e.d. zodat het onzichtbaar wordt.

Ondergrondse broedkamer met broedvoer (geel 

stuifmeel+nectar) en een eitje van de grijze zandbij.

 Tuinhommel (Bombus hortorum) Aardhommel (B. terrestris) Weidehommel (B. pratorum)

 Akkerhommel (B. pascuorum) Steenhommel (B. lapidarius) Boomhommel (B. hypnorum)
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vormige kwastje vorm

produceert zo’n 35 gram pollen per jaar, een fijnspar 400. W

systeem en alleen door massale hoeveelheden stuifmeel te produceren wordt 

kans voor de bevruchting van voldoende zaadknoppen verzekerd. Uit geduldige tellingen hebben

onderzoekers geconcludeerd dat hazelaars voor iedere eicel die zij aanmaken 2,5 miljoen pollenkor-

rels produceren. Tel daarbij de stuifmeelhoeveelheden die andere katjesdragers, bijvoorbeeld els, 

beuk en eik, en verder alle naaldbomen en grassen, produceren op en het wordt duidelijk waarom in 

onze streken per cm2 landoppervlak jaarlijks enige duizenden stuifmeelkorrels neerdalen. In Zweed-

se bosgebieden loopt dat getal zelfs op tot 30.000 per cm2 per jaar. De consequentie van deze forse 

‘pollenregen’ is dat ook veel soortvreemde pollen op de stempels van allerlei bloemsoorten landen. 

Maar het herkenningsproces, dat vooraf gaat aan de bevruchting, voorkomt de kruising tussen ver-

schillende soorten.
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Kop van het motje met een grote 

klont stuifmeel.
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Waarom bloeien bloemen? 

10

11
Linnaeus choqueerde als student  Op 23 december 1729 verdedigt Georg Wallin, bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek, in het 

Zweedse Uppsala zijn proefschrift getiteld Nuptiae Arborum (Over de bruiloft van bomen). Deze 

scriptie was een weinig originele compilatie van citaten van antieke en meer recente opvattingen ier. Linnaeus, die als jong student niet t werk wel gelezen. Hij reageert met een 26 na’s lang tegenschrift Praeludia Sponsalio-Plantarum.  Hij biedt zijn scriptie op wjaarsdag 1730 aan Olof Celsius (hoogleraar ogie en natuurwetenschapper) aan, bij wie

arna 
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bestuiving. Van de insectenbloeiers, 89% v
nievormende soorten, bestoven.

Ook in onze streken zijn bijen de belangrijkste bloembezoekers, maar op sommige bloemen zijn bij 
mooi weer ook grote aantallen zweefvliegen, vlinders en verscheidene kevers te gast. Om een voor-
beeld te noemen: op bloemen van het veel voorkomende jakobskruiskruid hebben onderzoekers 
ruim 150 verschillende soorten insecten gevangen. Naast kevers, wespen, tripsen en wantsen waren 
dat vooral veel bijen (32 soorten), zweefvliegen (38) en vlinders (32). Ook schermbloemigen, zoals 
fluitenkruid en peen, met hun op grote afstand goed zichtbare en vlakke landingsplaatsen, trekken 
honderden insectensoorten aan, die afkomen op de makkelijk te verkrijgen pollen en nectar.

ptiae Arbos een weinig originele compilatie van citaten
over de analogie tussen de voortplanting van plant en di
mocht opponeren en de zitting niet bijwoonde, had het 

pagin
rum P
Nieuw
theolo

49

‘Een geweldig verhaal, opgetekend in een bijzonder boek’ (Trouw)
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Nu verkrijgbaar:
Tweede, herziene en aangevulde druk


