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Nectar diefstal
Bijen bezitten ook kaken, die zij 
gebruiken bij de nestbouw en het 
kneden van stuifmeel. Vooral enkele 
kort-getongde hommelsoorten, 
zoals aard- en veldhommel, hebben 
kaken die stevig genoeg zijn om van 
buitenaf gaatjes te kunnen knippen 
in een bloemkroon, dichtbij een 
honingklier. Ze hoeven dan niet bin-
nen in de bloem naar nectar te zoe-
ken, maar tappen illegaal de nectar 
af. Vooral buisvormige of spoordra-
gende bloemsoorten, zoals gewone 
smeerwortel, Oost-Indische kers en 
dophei vertonen regelmatig zulke 
perforaties. Bij tuinbonen vertoont 
soms het merendeel van de bloe-
men gaatjes. In een populatie van 
het vlasbekje vertoonde ooit meer 
dan 95% van de bloemen een gaatje 
in hun nectar bevattende spoor. 
Eenmaal aanwezig wordt het gaatje 
ook gebruikt door andere insecten-
soorten. Zo ontdekken honing-
bijen, die zelf geen gaatjes maken, 
snel deze gemakkelijke weg naar de 
nectarbron.

Sporen van braak. In bloemen van Oost-Indische kers (links) zit de nectar in de spoor, in kamperfoelie (midden) 
onder in de diepe kroonbuis, bij monnikskap boven in de bloem in twee tot honingbakjes vervormde kroonblaad-
jes.

Een bloembezoeker is nog geen bestuiver
Veel insecten bezoeken een bloem alleen om nectar op 
te zuigen of stuifmeel op te halen, zonder een weder-
dienst (bestuiving) te verrichten. Een eenvoudig expe-
riment met bloemen van Centaurea corymbosa (tuil-
knoopkruid), een soort die slechts voorkomt op één 
kalksteenmassief in Zuid-Frankrijk, toont dit aan.
De bloemhoofdjes van tuilknoopkruid worden vooral 
door drie groepen insecten bezocht: behangersbijen, 
kleine bijtjes (bloedbijen en maskerbijen) en een 
schijnboktor. Om uit te zoeken wie van deze bloembe-
zoekers de succesvolste bestuiver is, werden onbesto-
ven bloemhoofdjes gehuld in een zakje van fijnmazig 
vitrage. Wanneer een bloembezoeker in de buurt van 
de plant kwam, werd het zakje snel verwijderd. Met 
een stopwatch werd de bezoektijd geregistreerd en 
het aantal open bloempjes in het hoofdje geteld. Na 
het bezoek werd het hoofdje weer ingepakt.
Wat bleek? Hoofdjes werden meerdere keren per dag 
bezocht en een aantal dagen achter elkaar. De behan-
gersbijen bleken de echte bestuivers van tuilknoop-
kruid. Per bezoek was de zaadzetting na bezoek van 

Een behangersbij op het bloemhoofdje van tuilknoop-
kruid: de kop tussen de bloempjes (om nectar te drin-
ken), het achterlijf omhoog. De bij houdt met de vier 
achterste poten de bloempjes bijeen en verzamelt het 
stuifmeel op de buik door het achterlijf als een buik-
danseres op en neer te bewegen. Op de rechterpagina 
een opvliegende bij met een buik vol stuifmeel.

een behangersbij hoger dan wanneer de bezoeker een klein bijtje of een schijnboktor was. Per tijdseenheid zorg-
den de behangersbijen bovendien voor aanzienlijk meer bevruchting dan de andere twee groepen. Door het 
gedrag van de insectengroepen op de hoofdjes te observeren, kon dit voorspeld worden. De behangersbijen 
verzamelen stuifmeel door met hun achterlijf over de meeldraden te schurken (zulke bijen worden ook wel 
‘buikschuivers’ genoemd). Wanneer ze vervolgens naar een andere plant vliegen hebben ze nog zoveel stuifmeel 
aan hun buik hangen dat ze kruisbestuiving veroorzaken. De kleine bloed- en maskerbijtjes zijn eigenlijk te 
klein voor de relatief grote bloemhoofdjes van het knoopkruid. Zij raken wel met stuifmeel bepoederd, maar 

verkrijgen op één plant al zoveel stuifmeel dat ze nau-
welijks van de ene naar de andere plant hoeven te 
vliegen. De schijnboktorren zitten het grootste deel 
van de tijd op dezelfde plant stuifmeel te eten, en 
‘grazen’ het stuifmeel daarbij zelfs van de stempels af. 
Dat verklaart waarom ze nauwelijks stuifmeel over-
brengen en dat er minder stuifmeel beschikbaar is 
naarmate de schijnboktorren vaker langskomen. Kort-
om: allerlei insecten komen langs op het tuilknoop-
kruid om wat te ‘snacken’, maar daarvan is er eigen-
lijk maar één die als echte, effectieve bestuiver kan 
worden bestempeld: de buikschuivende behangersbij.
Ook bij algemenere soorten knoopkruid, zoals koren-
bloem en gewoon knoopkruid, zijn ‘buikschuivers’ 
ongetwijfeld effectievere bestuivers dan ‘grazers’.
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