
Over waarom sommige bloemen veel verschillende bestuivers aantrekken en andere
bloemen maar een paar

In onze bijenles Vloeibaar Goud leren kinderen dat sommige bloemen allerlei verschillende
bestuivers aantrekken, en dat andere bloemen vooral aantrekkelijk zijn voor één specifieke
groep bestuivers, zoals hommels of vlinders. Waarom is dat eigenlijk zo? En hoe is dat zo
gekomen?

Evolutie: bloemen raken aangepast aan bestuivers

Veel planten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van bestuivers. Deze planten moeten
bloemen hebben die voldoende dieren aantrekken die stuifmeel meenemen en vervolgens
weer afleveren bij bloemen van dezelfde plantensoort. Dat is de enige manier waarop de
plantensoort kan blijven bestaan.

Hierdoor zijn bloemvormen in de loop van miljoenen jaren aangepast geraakt aan de
bestuivers in hun omgeving. Dat proces van aanpassen heet evolutie.

Evolutie is iets dat gewoon gebeurt. Het heeft geen doel en er zit niemand achter de
knoppen. De planten die het best aangepast zijn (dus het best zijn in het aantrekken van
goede bestuivers), krijgen het meeste nageslacht (de meeste zaden) en geven hun gunstige
kenmerken daarmee door aan de volgende generatie.

Verschillende strategieën

Vanuit de plant gezien zou je kunnen zeggen dat er ruwweg twee strategieën zijn die zorgen
voor een efficiënte bestuiving en dus genoeg nageslacht (zaden):

1. de bloem is aantrekkelijk en toegankelijk voor allerlei verschillende bestuivers. Na het
bezoek aan de bloem gaan de bestuivers weer op zoek naar andere bloemen.
Regelmatig zullen dat bloemen van een andere plantensoort zijn.

Het voordeel voor de plant is dat er veel potentiële bestuivers zijn. Ook komen er
zoveel bestuivers langs, dat de kans groot is dat in ieder geval een paar van die
bestuivers vervolgens naar een bloem van dezelfde soort gaan.

Het nadeel is dat er ook aardig wat stuifmeel verloren zal gaan (want sommige
bestuivers zullen na hun bezoek bloemen van andere plantensoorten bezoeken).
Ook bestaat de kans dat een bloem die voor veel bestuivers aantrekkelijk is, ook
dieren aantrekt die niet bestuiven maar wel schade aan de bloem of plant
aanbrengen (door bijvoorbeeld zaden op te eten of nectar te “stelen”).

2. de bloem is aantrekkelijk en toegankelijk voor slechts één of een paar bestuivers, die
vervolgens weer naar soortgelijke bloemen op zoek gaan.



Het voordeel voor de plant is dat de kans groot is dat de bestuiver het stuifmeel naar
een bloem van dezelfde soort meeneemt. Ook is de kans kleiner dat er dieren
worden aangetrokken die niet bestuiven, maar de bloem of plant wel beschadigen.

Het nadeel is dat er in totaal minder potentiële bestuivers zijn.

Planten slaan in de loop van de tijd het pad in van een van de strategieën (of iets
daartussenin). Ze kiezen er niet voor, maar het gebeurt toch. In het volgende voorbeeld
probeer ik uit te leggen hoe dat gaat.

Voorbeeld: hoe krijgt een bloem een hele lange kroonbuis?

Stel je voor: er is een plant met simpele bloemen met een niet al te lange kroonbuis. Op
deze bloemen komen veel verschillende insecten af. Een groot deel van deze insecten heeft
een best lange tong. Ze hoeven daardoor niet ver de bloem in om de nectar te verzamelen.
Hierdoor komen deze insecten wanneer ze de bloem bezoeken niet in aanraking met de
meeldraden en de stamper van de bloem. Dat is een probleem voor de plant, want zo
nemen de insecten geen stuifmeel mee en worden de bloemen van de plant niet bestoven.

Nou hebben sommige planten binnen deze plantensoort iets diepere bloemen, met een wat
langere kroonbuis. Deze bloemen worden daardoor over het algemeen beter bestoven dan
de planten met wat minder diepe bloemen (want insecten moeten dieper de bloembuis in).
De planten met diepere bloemen zullen daardoor meer zaden maken. De volgende
generatie bloemen zijn er dus meer planten met diepere bloemen.

Door toevallige mutaties (veranderingen in het DNA) ontstaan er soms wat planten met
bloemen die een nog langere kroonbuis hebben. Als deze planten nog beter bestoven
worden dan hun soortgenoten, dan zullen zij hun nog langere kroonbuis weer doorgeven
aan de volgende generatie planten.

Dit proces kan zo heel lang doorgaan, zeker als er nieuwe bestuivers in het leefgebied
komen die een langere tong hebben, of omdat de bestaande bestuivers zich weer
aanpassen aan de bloemen en een langere tong ontwikkelen. Uiteindelijk kunnen er zo
bloemen ontstaan met een hele lange kroonbuis die alleen toegankelijk zijn voor dieren met
een hele lange tong.

Dat betekent wel dat de planten nu dus afhankelijk zijn van een kleine groep insecten met
een lange tong. De bloemen van de planten zullen daarom ook op zo’n manier aangepast
raken (ook weer via evolutie) dat ze juist deze insecten lokken: ze scheiden geuren uit die
juist die insecten heel aantrekkelijk vinden en krijgen een kleur die erg opvalt voor de
insecten.

De omstandigheden (en toeval) bepalen

Hoe de vorm van een bloem zich ontwikkelt, heeft dus erg te maken met welke bestuivers er
in de omgeving zijn: zijn er geen of weinig bestuivers met een lange tong, dan zullen er ook



geen diepe bloemen ontstaan. Ook speelt toeval een rol: er zijn meerdere oplossingen voor
het probleem van te weinig bestuiving (zoals misschien wel het lokken van juist meer
verschillende insecten). Als er in het begin geen planten zijn met bloemen met een iets
langere kroonbuis, dan ontwikkelen de bloemen zich misschien wel op een heel andere
manier.


