Niet zonder elkaar
Bloemen en insecten
Bloembestuiving: geen proces laat zich gemakkelijker bekijken in
een tuin met bloemen, een wegberm in de polder, een plantenkas of
een zomerweide in de bergen. Insecten, verschillend in uiterlijk en

Niet zonder elkaar

gedrag, haasten zich van bloem naar bloem. Dat er onder dit idyllisch

Bloemen en insecten

schouwspel een harde strijd schuil gaat met verleiding, concurrentie
en bedrog, zou je op het eerste gezicht niet verwachten.
‘Niet zonder elkaar’ is een breed opgezet, handzaam en toegankelijk
boek over bloembiologie in al haar facetten: de vele ontdekkingen,
evolutie, diergedrag, natuurbescherming en toepassingen in landen tuinbouw. De zeer diverse bestuivingsmechanismes komen aan
de orde, waarbij flora en teeltgewassen, bijen & hommels, vlinders,
kevers en zweefvliegen prominent in beeld zijn.
Een waardige opvolger van Jac. P. Thijsse’s ‘De bloemen en haar
vrienden’ uit 1934.
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Bloembezoekers: wie zijn het en hoe verzamelen zij voedsel?
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In een wereld zonder insecten ziet de natuur er totaal anders uit. Ingetogen, weinig opvallende
varens en vele soorten dennenbomen en andere coniferen domineren dan een groenig landschap zonder bloemen. Geen gele landbouwvelden vol koolzaad, geen voorjaarsbloemen in
parken en tuinen. In de graslanden geen margrieten, anjers of orchideeën. Een landschap met
saaie berghellingen, sobere rivieroevers, sombere heidevelden.
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32

De duizenden soorten insecten die de kleurrijke natuur in stand houden behoren tot verschillende
ordes. Kevers, zweefvliegen, vlinders en bijen, waaronder hommels, zijn de meest opvallende. Dat
sommige insectengroepen bij de bestuiving van het leeuwendeel van onze bloemen belangrijker zijn
dan andere is goed te zien aan de bloembezoekers in het tropisch regenwoud, de vegetatie met de
grootste soortenrijkdom. Hier zijn bijen, in een rijke verscheidenheid aan soorten, de hoofdbestuivers van bijna de helft van alle plantensoorten. Naast kevers, vlinders en een aantal andere insectensoorten fungeren ook vleermuizen en kolibries als bestuivers voor ongeveer 10% van de plantensoorten, vooral die met grote bloemen. Windbloeiers komen in een tropisch bos nauwelijks voor.
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