
Insecten: zien, ruiken en voelen 
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Aan de andere kant van het spectrum is het andersom: bijen kunnen het kortgolvige ultraviolette 
licht (UV), dat voor de mens onzichtbaar is, heel goed zien. In het UV-gebied is de gevoeligheid van 
hun ogen zelfs het hoogst.
Op het eerste gezicht lijkt dat een raadselachtige eigenschap van het insectenoog. Wat is het nut van 
hun lichtgevoeligheid voor UV-straling? Het raadsel werd opgelost toen bloemen onder UV-licht (bij 
gebruik van UV-gevoelige film) werden gefotografeerd. Het bleek dat veel bloemen UV absorberen. 
Ze vertonen in het midden een donkere vlek en op de kroonbladen vaak donkere lijnen of vlekjes (op 
‘UV-foto’s’). Dit zijn voor ons onzichtbare honingmerken die het centrum van de bloem aanwijzen.
Een consequentie is dat bloemsoorten die voor ons mensen min of meer dezelfde kleur hebben, voor 
bijen sterk kunnen verschillen. Zo hebben trollius en dotterbloem voor ons gele bloemen, maar voor 
bijen zijn deze twee soorten heel verschillend gekleurd. De gele trolliusbloem absorbeert het UV 
volledig, terwijl dotterbloemen het UV gedeeltelijk (5%) reflecteren. Soms is de UV-reflectie nog veel 
sterker, tot wel 40%, bijvoorbeeld bij zwarte toorts en het geel zonneroosje. Klaproosbloemen zien 
wij al van verre als een vlammend rood vlak. Het roetzwarte centrum geeft de bloem een mysterieus 
aanzien. Bijen bezoeken deze bloemen graag, al kunnen zij rood moeilijk zien. De sterke UV-reflectie 
van de klaproosbloembladen maakt ze echter voor bijen uitstekend zichtbaar. Insecten leven in een 
andere kleurenwereld dan wij.
Verschillende insecten bezitten verschillende aangeboren voorkeurskleuren. Als aan jonge honing-
bijen, werksters zonder ervaring, bloemmodellen met een brede keuze aan kleur wordt aangeboden, 
blijkt UV hun favoriete kleur te zijn, terwijl blauwgroen het minst aantrekkelijk is. Zweefvliegen van 
de algemeen voorkomende soort Eristalis tenax, met de verwarrende Nederlandse naam ‘blinde bij’ 
(zie de foto op pagina 64), tonen een sterke voorkeur voor geel, zelfs wanneer zij getraind zijn op een 
andere kleur, bijvoorbeeld blauw. Voor hommels zijn kleuren in het blauw-paarse gebied de meest 
attractieve prikkel. Maar sommige dagvlindersoorten vliegen vaak spontaan het eerst naar rode of 
purperen bloemmodellen. Iedere soortgroep heeft een eigen voorkeur. Wanneer alle insecten de-
zelfde kleurpreferentie zouden hebben, zou de variatie in bloemkleuren veel kleiner zijn dan zij nu is.

Hoe snel bijen leren dat kleur met voedsel te maken 
heeft, blijkt uit de volgende proef. Een bij drinkt uit 
een schaaltje met suikerwater op een kaartje met 
kleur A. Als nu dezelfde bij (herkenbaar aan een 
merkje) bij haar tweede bezoek lege schaaltjes op 
twee kaartjes met de kleuren A en B aantreft, vliegt 
zij in twee van de drie gevallen naar kleur A toe. Als 
zij op kleur A drie keer met suikerwater is beloond 
voordat zij wordt getest, zal zij in vier van de vijf 
gevallen de goede keuze maken; na zeven belonin-
gen kiest zij in meer dan negen van de tien keren 

Twee foto’s van een bloem van ruige rudbeckia, gefotografeerd met (links) een ultraviolet filter en (rechts) een geel-
filter. De linker bloem reflecteert het gele, voor ons zichtbare licht. De rechter bloem toont het gereflecteerde UV-
licht, dat voor ons onzichtbaar is, maar dat hier met een UV-gevoelige film is afgebeeld. De donkere delen van de 
bloem hebben het UV-licht geabsorbeerd.

Het voor de mens zichtbare deel van het lichtspectrum verschilt sterk van dat van insecten. Wij kunnen het kortgol-
vige ultraviolet (UV) niet zien; bijen wel. De gevoeligheid van hun ogen is in het UV-gebied zelfs het hoogst. Zij mis-
sen daarentegen een groot deel van het rode gebied van het spectrum.

Aantal beloonde bezoeken
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correct. Een hogere score dan 90 à 95% lukt haar niet, ook niet bij langere leertijden (zie de K-curve in de figuur; 
hoe steiler de curve, hoe sneller de bij leert). Het leren van geuren gaat sneller: na één beloning wordt al in 90% 
van de gevallen goed gekozen (G-curve). Het associëren van vorm met beloning gaat langzamer, maar complexe 
vormen worden sneller geleerd (S1-curve) dan eenvoudige (S2).
Leersnelheid is maar de helft van het verhaal, de snelheid van vergeten de andere. Het heeft geen zin voor een 
insect om de kleur van een bloem te onthouden als het bloembezoek geen voedsel opleverde. Wanneer een 
bloemsoort over zijn bloeitop heen is en weinig of geen nectar meer produceert, lijkt het beter de eens rijke voed-
selbron te vergeten. Een honingbij die één keer in een nieuwe bloemensoort voedsel heeft gevonden, maar de 
soort daarna niet meer tegenkomt, is die bloem na enkele dagen vergeten. Wel worden signalen die samenhan-
gen met een rijke voedselopbrengst lang onthouden. Zo blijken bijen, na zes wintermaanden geen buitenlucht te 
hebben gezien, zich in het voorjaar hun aangeleerde kleurvoorkeur te herinneren.
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Wat ziet een insect?
Zien insecten dezelfde kleuren als mensen, dat wil zeggen: het hele palet van de regenboog? Het 
antwoord is dat mens en insect slechts voor een deel dezelfde kleuren kunnen zien. Leerproefjes met 
allerlei kleurkaartjes hebben aangetoond dat het gezichtsvermogen van insecten in het rode deel van 
het spectrum beperkt is: toen von Frisch rode kaartjes gebruikte ‘vergisten’ zijn bijen zich vaak. 

Hoe snel leert een bij?
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