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Bloemtrouw

Bloemvastheid is een voordehand liggende strategie. Als een zoekend insect een rijke voedselbron
tegenkomt, ligt concentratie op andere bloemen van diezelfde plantensoort voor de hand. Bloemvastheid is, qua energieverbruik van het vliegen en benutting van de beschikbare tijd, economischer
dan willekeurig zoeken naar voedsel in allerlei toevallig aanwezige bloemsoorten. Het is een vorm
van leren, die een sleutelfactor is in de relatie tussen bloemplanten en insecten. Zonder dit markante
gedrag zou het partnerschap tussen bloemen en hun bestuivers nooit de intensiteit hebben bereikt
zoals we die nu kennen.

In het voorjaar vormen paardenbloemen een belangrijke voedselbron voor honingbijen en andere insecten.
Veel insectensoorten vertonen dus bloemvastheid, alleen de duur van een periode van bloemvastheid varieert sterk. Sommige honingbijen beperken zich tot één bloemsoort gedurende een enkele
foerageervlucht. Andere individuen bezoeken enige uren of zelfs dagenlang dezelfde bloemsoort.
Verschillende haalbijen van een bijenkolonie kunnen verschillen in hun keuze van de bloemsoort
waarop zij vliegen. Ook bijenkolonies in hun geheel kunnen onderling verschillen wat betreft de
bloemsoorten waar zij zich op concentreren.
Absolute bloemvastheid zou contraproductief zijn, al is het maar omdat sommige bloemplanten
slechts kort bloeien. Bovendien zou het tot gevolg hebben dat rijkere voedselbronnen onontdekt
blijven. Om dat laatste te voorkomen, testen hommels en solitaire bijen regelmatig andere bloemsoorten om te zien of daaronder toevallig een rijkere voedselbron te vinden is. Hun bloemvastheid is
daardoor vaak wat lager dan die van honingbijen, zoals in de tabel is te zien. Honingbijen omzeilen
dit probleem door de taken te verdelen: speciale ‘speurbijen’ zijn constant op zoek naar andere
voedselbronnen; ze informeren de haalbijen over nieuwe, profijtelijke voedselbronnen via een verfijnd communicatiegedrag, de bijendans.
Bloemvastheid heeft betekenis voor de plant en zijn bezoeker. Voor de plant is het belang van dit
gedrag duidelijk: de kans dat de bestuiver bruikbaar stuifmeel, dat wil zeggen stuifmeel van dezelfde
plantensoort, meebrengt is vele malen groter dan wanneer de bestuiver allerlei bloemsoorten in
willekeurige volgorde bezoekt. Het insect heeft geen weet van dit plantenbelang. Voor het insect
geldt: zoveel mogelijk voedsel verzamelen met zo min mogelijk moeite, in zo kort mogelijke tijd.
Voor vliegende insecten is dit geen gemakkelijke taak. Immers, de aanwezigheid van pollen en nectar is onvoorspelbaar in ruimte en tijd. Plantensoorten en individuele planten binnen een soort
openen hun bloemen op verschillende tijdstippen van de dag en ook de bloeiperiodes in het jaar
verschillen. Verder kunnen bloemen hun nectar al aan een eerdere bezoeker zijn kwijtgeraakt. Bovendien verschilt de snelheid waarmee nieuwe nectar wordt aangemaakt sterk van soort tot soort.
Kortom, veel bloemen hebben soms niets te bieden.
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Plaatstrouw
Naast bloemvastheid blijken bijen ook plaatstrouw te
vertonen. Hebben insecten eenmaal geleerd dat op een
bepaalde plek op een bepaald tijdstip van de dag een interessante voedselbron beschikbaar is, dan zoeken zij die
plek regelmatig op. Een duidelijk geval van plaatstrouw
werd aangetoond bij een kolonie honingbijen nabij een
groot weiland, fel geel gekleurd door talloze paardenbloemen. Na aflevering van nectar en pollen in de kolonie, keerden met kleine verfstippen gemerkte honingbijen steeds terug naar hetzelfde stukje weiland waar zij
eerder foerageerden. Dat zij, gerekend naar de dimensies
van een insect, in zo’n oneindigheid van paardenbloemen zonder mankeren een eerder bezochte plek terugvinden, toont hun vermogen om plaatsen te onthouden.

Jonge bijen, herkenbaar aan hun grijze beharing, zijn nog niet erg beweeglijk en laten zich gemakkelijk met een
Posca kleurstift van een merkje voorzien. Zo is een individu voor een onderzoeker te herkennen en is te volgen
(door stuifmeel te onderzoeken) welke bloemen deze bij bezoekt.
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