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Niet alléén insecten doen bestuivingsdiensten 
Insecten zijn de meest in het oog springende bloembezoekers, en worden gezien als de belangrijkste 
diergroep die bloembestuiving verzorgt. Maar ook vogels en zoogdieren leveren een niet te verwaar-
lozen bijdrage aan de voortplanting van bloemplanten. Omdat hun activiteiten zich vaak in tropi-
sche gebieden (vogels) en/of  ’s nachts (zoogdieren) afspelen, is er nog niet veel over bekend.

Vogels 
Ongeveer een tiende van alle vogelsoorten is verzot op nectar. De meeste daarvan zijn te vinden in 
(sub)tropische gebieden. Dat betekent niet dat zij alleen van nectar leven of allemaal even effectieve 
bestuivers zijn. Nederlandse pimpelmeesjes bezoeken soms afwisselend mannelijke en vrouwelijke 
wilgenkatjes, op zoek naar nectar. Op hun kop is dan geel stuifmeel te zien, maar als zij aan bestui-
ving bijdragen is dat een toevallig neveneffect.
Kolibries zijn de meest spectaculaire nectardrinkers. Het zijn prachtig gekleurde vogeltjes, die met 
ruim 300 soorten het Amerikaanse continent bewonen. Zij zijn effectieve bestuivers van 8.000 plan-
tensoorten, waarvan de bloemen zijn aangepast aan de kolibrie. Vaak zijn dat diepe buisbloemen. 
Bij het opzuigen van nectar met de bijna buisvormige tong, raken de kopveren van de kolibrie be-
poederd met stuifmeel, dat in een volgende bloem op de stempel terecht kan komen. In het oor-
sprongsgebied van kolibries, Zuid-Amerika, komt een aantal soorten voor, ieder gespecialiseerd op 
een bepaalde fuchsiasoort. Ook fuchsia’s stammen uit dit werelddeel. Kolibries en ook andere nectar 
verzamelende vogels eten niet alleen nectar. Om aan hun eiwitbehoefte te voldoen vullen ze hun 
dieet aan met insectjes, kleine spinnen en soms ook met stuifmeel.
Plantensoorten die zijn aangepast aan vogelbezoek bezitten dikwijls grote ‘vogelbloemen’, die veel 
nectar produceren, soms tot enige milliliters per dag. Het suikergehalte is meestal veel lager (gemid-
deld 20%) dan van nectar waar insecten op afkomen. De bloemen zijn veelal rood en/of oranje ge-
kleurd (vogels zijn extra roodgevoelig), geurloos of met weinig geur (zoals muskus). Planten met 
vogelbloemen komen wijdverbreid voor, het merendeel in de tropen. In Europa ontbreken zij.

Zoogdieren
Binnen de zoogdieren vormen vleermuizen met 
bijna 1000 soorten de op een na grootste groep 
(na knaagdieren). De meeste vleermuizen jagen 
op insecten, maar ruim 50 soorten uit tropische 
en woestijnklimaten zijn vaste bloembezoekers: 
zij drinken nectar en eten stuifmeel. Met hun 
gespecialiseerde monddelen kunnen zij snel 
vloeibaar voedsel opnemen, waarbij tegelijker-
tijd bestuivingsdiensten worden verricht. Ruim 
500 plantensoorten, verdeeld over 67 plantenfa-
milies, zijn voor hun vruchtzetting afhankelijk 
van vleermuisbezoek. Hun bloemen produceren 
veel nectar. Die van de balsaboom, weliswaar 
een uitschieter, maken zelfs hoeveelheden tot 
15 milliliter per bloem. Het suikergehalte is net 
als bij vogelbloemen laag: tussen de 5 en 29%. 
Vleermuisbloemen zitten op gemakkelijk toe-
gankelijke plaatsen aan een boom of struik. Zij 

Een gerbilsoort zoekt nectar in de bloeiwijze van egel-
lelie, Massonia depressa. In deze plant zit de bloeiwijze 
op een soort schoteltje van twee platte stevige, tegen de 
grond aangedrukte bladeren. Verschillende knaagdier-
soorten komen hierop ’s nachts graag foerageren.

Groene violetoorkolibrie 
(Colibri thalassinus)

Een kleine langtongvleermuis (Glossophaga soricina) 
drinkt nectar en bestuift tegelijkertijd een bloem van de 
boom Trichanthera gigantea.   

zijn in bouw en functie aangepast aan hun bestuivingspartner: groot, klokvormig, fletse kleuren 
(vleermuizen zijn kleurenblind), ’s nachts geopend met een vaak muffe, zwavelachtige geur en veel 
stuifmeel. Economisch belangrijke gewassen die het van vleermuisbestuiving moeten hebben zijn 
mango, wilde banaan, agave (tequila) en kapokboom. Een belangrijk voordeel van bestuiving door 
vleermuizen is dat zij, net als vogels, dikwijls snel grote afstanden afleggen. Daardoor zorgen zij voor 
een brede verspreiding van stuifmeel, lees genenmateriaal.
In onze contreien komt bestuiving door zoogdieren niet voor, maar wel in Zuid-Afrika, Australië en 
tropisch Amerika. Een aantal kleinere knaagdiersoorten, meestal nachtdieren als opossums en 
lemurs, vullen hun dieet graag aan met nectar en stuifmeel. Wanneer bepaalde plantensoorten 

tegen deze bezoekers worden afgeschermd, 
wordt vruchtzetting geheel of grotendeels voor-
komen. Omdat zoogdieren groter zijn dan be-
stuivende insecten waardoor zij minder precies 
voor stuifmeeloverdracht kunnen zorgen, pro-
duceren deze planten grote stevige bloemen 
met veel nectar en stuifmeel. Dat is bijvoorbeeld 
het geval bij sommige Zuid-Afrikaanse herfsttij-
loossoorten (Colchicum spp.), die door kleine 
knaagdieren worden bezocht, en bij de ‘egelle-
lie’, Massonia depressa. Bij deze laatste soort 
bevinden de bloemen zich, net als bij de 
herfsttijloos, op bodemhoogte in een hoofdje 
op een platform van twee stevige bladeren. Zo 
zijn ze goed bereikbaar voor hun grondbewo-
nende bezoekers.
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