
De Griekse filosoof Aristoteles beschreef ongeveer 350 jaar voor het begin van onze jaartelling een 
belangrijk gedragspatroon van insecten. Bloemvastheid: de (tijdelijke) trouw aan een bloemsoort. 
Een strategie die niet alleen profijtelijk is voor de bij, maar ook voor de plant.

Een ruig weiland in zomertooi. Talrijke bloemen doen hun best bestuivers te lokken. Een bij landt op 
een margriet, van daaraf is het een kort vluchtje naar de buurplant, een weideklokje. Waarna een 
boterbloem lokt en dan een knautia.
Een dergelijke vlucht langs verschillende bloemsoorten zullen wij nooit zien. De bij die op een mar-
griet landt, vliegt vervolgens naar een andere margriet. De hommel die een klaverbloem bezoekt, 
gaat vervolgens naar een andere klaverbloem en dan naar weer een andere. Deze voedselzoekende 
insecten zijn ‘bloemvast’ (of bloemtrouw), zij foerageren in principe op één bepaalde bloemsoort, 
een gedrag dat in iedere bloementuin gemakkelijk is waar te nemen.
Maar hoe absoluut is deze bloemvastheid? De mate van bloemtrouw van stuifmeelverzamelaars kan 
eenvoudig worden afgelezen uit de samenstelling van het verzamelde stuifmeel. Naarmate de 
bloemvastheid sterker is zal het stuifmeel homogener zijn. Onder het microscoop is de herkomst 
van de pollenkorrels goed te herkennen aan de 
hand van hun uitwendige structuur (zie pagina 
34).
De mate van bloemvastheid is het percentage 
individuen van een soort dat na een foerageer-
tocht stuifmeel van slechts één bloemsoort aan-
draagt. Uit de tabel blijkt dat bijen erg bloemvast 
zijn. De eenkennigheid van de bijen is echter 
nog sterker dan de percentages weergeven. Zo 
bleek bij de honingbijen met stuifmeelmengsels 
(19% van het totaal aantal individuen), dat zij 
maximaal slechts 5% ‘verkeerd’ stuifmeel aan-
brachten. Ook andere bloembezoekers, zoals 
vlinders, zweefvliegen en kevers, vertonen een 
vergelijkbare bloemvastheid. Soms doet hun 
bloemtrouw nauwelijks onder voor die van ho-
ningbijen.

“ “Op iedere tocht vliegt een bij niet van de ene bloemsoort naar een andere soort, maar vliegt, bijvoorbeeld, 
van het ene viooltje naar een ander viooltje, en bemoeit zich nooit met een andere bloem totdat het dier 
terug is bij de korf.

(Aristoteles in Historia animalium)

Bloemtrouw

Een grote bladsnijder (Megachile willughbiella) 
is een solitaire bij die stuifmeel op de buik 
verzamelt. Hier omklemt zij de stijl van een 
akkerklokje (Campanula rapunculoides).

Bloemvastheid van honingbijen, hommels 

en enige solitaire bijen (in percentages 

van individuen met pollen van slechts één 

plantensoort). Ontleend aan V. Grant (1950). 

In totaal werden 5412 dieren gevangen.

Apis (honingbij) 81%

Bombus (hommels) 55%

Megachile (behangersbij) 65%

Halictus (groefbij) 81%

Andrena (zandbij) 54%

Anthophora (sachembij) 20%
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