
Zelfbevruchting als vluchtheuvel
Ondanks het voordeel dat kruisbevruchting biedt boven zelfbevruchting, namelijk vergroting van de 
genetische variatie, heeft toch 20% van alle bloemplantensoorten zelfbevruchting als hoofdstrate-
gie, zonder zichtbaar nadelige gevolgen. Als bestuiving door insecten vanwege slechte klimatologi-
sche condities onzeker is, of als de plantensoort lokaal slechts weinig individuen telt, bijvoorbeeld 
in een nieuwe omgeving of aan de rand van zijn verspreidingsgebied, kan zelfbevruchting de overle-
vingskansen zeker vergroten. Zelfsteriliteit zou in dergelijke situaties catastrofaal kunnen zijn. Zelf-
bevruchters zijn meestal eenjarig en kruidachtig. Bomen en struiken zijn zelden zelfbevruchters.
Ook bij soorten waar kruisbevruchting regel is, ziet men soms kort voor het einde van de bloei, als 
bestuiving nog niet gelukt is, alsnog zelfbevruchting. Dan krullen bij het ouder worden van sommige 
bloemen de helmdraden zodanig om dat hun helmhokjes contact maken met de stempels zodat er, 
voor zover er nog onbevruchte zaadknoppen zijn, (zelf)bevruchting kan plaatsvinden. Dit is onder 
meer te zien bij veel soorten van de steenbreekfamilie, de sterremuurfamilie en de kruisbloemigen. 

Het theoretische onderscheid tussen zelfbevruchting en kruisbevruchting blijkt in de praktijk niet zo 
absoluut als men zou denken.
Er zijn ook plantensoorten die alleen zelfbevruchting kennen. Maarts viooltje, glad vingergras en 
tarwe zijn daarvan enkele voorbeelden. Deze soorten kunnen volstaan met het aanmaken van veel 
minder pollen dan plantensoorten waarop insecten foerageren. Een ander voordeel: zij zijn niet 
afhankelijk van de aanwezigheid van bestuivers.

Wederzijdse afhankelijkheid
Planten zijn plaatsgebonden. Voor transport van stuifmeel is de plantenwereld aangewezen op hulp 
van derden, met name insecten, de wind en bij sommige waterplanten: waterstroming.
Windbestuiving kwam al voor bij de voorouders van bloemplanten, zo’n 300 miljoen jaar geleden. 
Deze waarschijnlijk oudste vorm van bestuiving wordt door ongeveer 10% van alle tegenwoordige 
bloemplantsoorten gebruikt. Hoewel windbestuiving bepaald niet zeldzaam is, helpen dieren, voor-
al insecten, heel vaak met het transport van pollen en bevorderen daarmee kruisbestuiving. Omdat 
deze transporteurs die service niet verlenen zonder een tegenprestatie, betaalt de plant door levering 
van hoogwaardig voedsel: nectar en stuifmeel. Deze vorm van samenwerking wordt mutualisme 
genoemd (mutualisme of wederkerigheid = relatie van twee soorten waarbij beide soorten voordeel 
hebben en van elkaar afhankelijk zijn voor hun overleving). Deze nauwe relatie tussen het grootste 
deel van het plantenrijk en een aanzienlijk deel van de dierenwereld is het meest grootschalige voor-
beeld van wederzijdse afhankelijkheid in de levende natuur. 

Gewone agrimonie groeit in het 
wild in de kalkrijke duinen (onder). 
In de bloemen zijn de stempels 
ontvankelijk voordat het stuifmeel 
vrijkomt. Is de bloem tegen het 
einde van de bloei nog onbevrucht 
dan buigen de meeldraden zich 
naar binnen (rechts). Daarbij raken 
zij de stempels aan zodat alsnog 
zelfbestuiving mogelijk is.

Wilde kievitsbloemen bloeien in april. Ze worden vooral bestoven door overwinterde hommelkoninginnen, die nog 
een volk moeten stichten. Rechts een net geopende bloem met dichte helmhokjes. Daarnaast een oudere bloem 
waarvan twee bloemdekbladen en een meeldraad zijn verwijderd; de stamper is uitgegroeid en er is stuifmeel afge-
geven. Wilde kievitsbloemen groeien in 5 à 8 jaar uit van zaad tot bloeiende plant. Als er geen insectenbestuiving 
optreedt, zorgt de bloem actief voor zelfbestuiving. Minstens één van de meeldraden verlengt zich sterk, kromt zich 
over de stijl en geeft zijn stuifmeel af. De zaadzetting mislukt dan vaak doordat deze planten last krijgen van een 
schimmelziekte. Door hommels bevruchte planten zijn veel minder vatbaar. Er zijn aanwijzingen dat dit mechanisme 
ook bij aardappels van toepassing is die, indien onbevrucht, gevoeliger lijken voor een schimmel van het geslacht 
Phytophthora.
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