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insecten als honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen
worden over het algemeen als de belangrijkste bestuivers gezien en in het kader van bestuiving dus ook
het uitvoerigst bestudeerd. Andere veel voorkomende
bloembezoekers zijn onder andere wespen, kevers,
dag- en nachtvlinders, waarbij die laatste zo omvangrijke groep waarschijnlijk een nog onderschatte rol in
de bestuiving van planten speelt (Ellis et al. 2013).
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nachtvlinders kunnen echter ook bloemen bestuiven
door stuifmeel te transporteren tijdens hun zoektocht
naar nectar. Die rol wordt waarschijnlijk nog onderschat omdat de meeste nachtvlinders ’s nachts actief

Nachtvlinders als bestuiver
Een vluchtige duik in de Engelstalige wetenschappelijke literatuur laat zien dat bestuiving met name
bekend is van veel nachtvlindersoorten uit de volgende families die ook in Nederland voorkomen: de
uilen (Noctuidae), spanners (Geometridae), pijlstaarten
(Sphingidae), bloeddrupjes (Zygaenidae), visstaartjes (Nolidae), spinneruilen (Erebidae) en lichtmotten
(Pyralidae) (Erhardt & Jaeggi 1995; Mols 2013). De plantensoorten die ze bezoeken (overdag en/of ’s nachts)
komen uit een heel scala aan families. Dat gaat bijvoorbeeld om soorten uit families die in Nederland voorkomen zoals de anjers (Caryophyllaceae), teunisbloemen
(Onagraceae), lelies (Liliaceae), lissen (Iridaceae), windes (Convolvulaceae), lipbloemen (Lamiaceae), orchideeën (Orchidaceae), sterbladigen (Rubiaceae), peperboompjes (Thymelaeaceae) en soorten uit de nachtschadefamilie (Solanaceae). Nachtvlinders kunnen de
enige bestuivers van een plantensoort zijn, bijvoorbeeld in het geval van de avondkoekoeksbloem (Silene
latifolia), of de bestuiving delen met andere bloembezoekers als bijen, wespen, vliegen, dagvlinders,
vleermuizen en/of vogels. Ze zijn efficiënte nachtelijke
bestuivers die stuifmeel over lange afstanden met zich
mee kunnen dragen, bijvoorbeeld op de roltong of
op de palpen. Efficiënte bestuivers van de blaassilene
(Silene vulgaris) zijn de schapengrasuil (Apamea furva),

zijn en bloembezoek dan vaak niet wordt bestudeerd.
Van bepaalde nachtvlindersoorten is echter wel bekend
dat ze heel efficiënt stuifmeel van de ene bloem naar de
andere bloem van dezelfde plantensoort kunnen transporteren. Sommige planten zijn voor hun bestuiving
zelfs (vrijwel) compleet afhankelijk van nachtvlinders.

Naar schatting wordt een kleine 90% van alle plantensoorten op aarde bestoven door dieren (Ollerton et
al. 2011). In de gematigde streken van de wereld ligt
dat percentage wat lager (minder dan 80%) dan in de
tropen (ruim 90%). In veel gevallen vindt bestuiving
door dieren plaats in combinatie met zelfbestuiving
door de plant. Dieren zijn dan echter nog wel nodig
om stuifmeel te transporteren van de ene bloem naar
de andere bloem van dezelfde plant. Bestuivers kunnen variëren van vogels en vleermuizen tot insecten,
maar deze laatste zijn veruit de belangrijkste groep
bestuivers. Hun economische waarde in de wereld
werd in 2005 geschat op ruim € 153 miljard. Dat was
9,5% van de waarde van de totale agrarische voedselproductie (Gallai et al. 2009). In de Europese Unie
wordt ruim 80% van 264 gewassoorten door insecten
bestoven (Williams 1996). De (nog) talrijke, dagactieve
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De koperuil (links) en klein avondrood (rechts) kunnen efficiënte bestuivers van de blaassilene zijn.
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De gewone silene-uil (links) is een belangrijke bestuiver van de avondkoekoeksbloem (niet op de foto). De rups van deze soort eet van de zaden
van koekoeksbloemen (rechts).

koperuil (Diachrysia chrisitis), grauwe monnik (Cucullia
umbratica) en klein avondrood (Deilephila porcellus)
(Pettersson 1991). De gamma-uil (Autographa gamma)
is een veel minder efficiënte bestuiver van deze plant
omdat deze polyfage soort veel stuifmeel verliest tijdens het omschakelen tussen plantensoorten.
Nachtvlinders als bestuiver én planteneter
De avondkoekoeksbloem is voor een groot deel afhankelijk van nachtvlinders. De bloemen gaan in de schemering pas open en verspreiden dan een sterke geur.
Deze plant kan echter door één en dezelfde nachtvlindersoort niet alleen worden bestoven maar ook
worden gegeten. Tijdens het nachtelijke bloembezoek
en het verwijderen van stuifmeel kunnen vrouwtjes
van de gewone silene-uil (Hadena bicruris) namelijk
eieren in de bloem leggen waarna de zaden door
de rupsen worden gegeten (Labouche & Bernasconi
2010). Wegen de voordelen van de bestuiving voor de
plant dan nog wel op tegen die schade? Kennelijk wel
voor planten die alleen door de gewone silene-uil worden bestoven. Als verdedigingsmechanisme tegen de
rupsen kan de avondkoekoeksbloem trouwens zaden
met rupsen ‘afschudden’ en op de grond laten vallen
(Burkhardt et al. 2009). Het al dan niet laten vallen van
‘besmette’ zaden hangt waarschijnlijk af van de aanwezigheid van andere, alternatieve bestuivers die niet van
de plant eten. Tot die laatste kunnen de gamma-uil en
de koperuil behoren. Beide soorten zijn in Nederland
op bloemen van de avondkoekoeksbloem waargenomen (Kranenburg 2013).

‘Nachtvlinderbloemen’
Bloemen die ’s nachts door nachtvlinders worden
bezocht en bestoven, hebben over het algemeen een
sterke geur, een bleke kleur en lange, flexibele meeldraden. Planten die alleen door pijlstaarten met een
zeer lange roltong worden bestoven hebben vaak
een lange bloembuis. Nauwverwante plantensoorten
kunnen aangepast zijn aan verschillende bestuivende
insecten (en andersom). Er zijn plantengenera bekend,
zoals bijvoorbeeld orchideeën van het genus Satyrium,
waarbinnen de ene soort wordt bestoven door nachtvlinders, de andere soort door dagvlinders, en weer
een andere soort door bijen of vliegen (Johnson et
al. 2011). Zelfs binnen dezelfde plantensoort kunnen
planten verschillende bloemvormen hebben die wel of
niet door nachtvlinders worden bezocht, zoals bepaalde soorten lelies uit Japan (Yokota & Yahara 2012).
Wisselen van bestuiver
Bijzonder interessant zijn planten die van bloeitijd en
bestuiver wisselen als ze aangevallen worden door
rupsen van nachtvlinders. Een voorbeeld daarvan is
Nicotiana attenuata, een plant uit de nachtschadefamilie die in de woestijnen van Noord-Amerika voorkomt.
Deze plant heeft nachtbloemen die ’s nachts alleen
door de pijlstaart Manduca sexta worden bezocht en
bestoven. De plant is echter ook een voedselplant voor
de rupsen. Zodra rupsen (die zo groot kunnen worden
als een menselijke vinger) flink van de plant gaan eten,
gebeurt er iets bijzonders: de nachtbloemen gaan
dicht terwijl ochtendbloemen met een andere vorm
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ders (Hepialidae), houtboorders (Cossidae), slakrupsen
(Limacodidae), spinners (Lasiocampidae), nachtpauwogen (Saturniidae), herfstspinners (Brahmaeidae) en
berkenspinners (Endromidae) (Ebert 2005). Verder
zijn er veel Nederlandse soorten van de tandvlinders
(Notodontidae) en de (inmiddels) onderfamilie van de
beervlinders (Arctiidae, familie Erebidae) die geen of
een gereduceerde roltong hebben en als volwassen
vlinder geen nectar opnemen. Zelfs enkele pijlstaarten met een heel korte tong als de pauwoogpijlstaart
(Smerinthus ocellata), populierenpijlstaart (Laothoe
populi) en lindepijlstaart (Mimas tiliae) doen dat niet
(Ebert 2005). Niet iedere nachtvlinder speelt dus (in
potentie) een rol als bestuiver.
Bestuderen van bestuiving
Dit artikel geeft natuurlijk geen compleet beeld van
onze kennis over nachtvlinders als bestuiver maar duidelijk is dat we (zeker ook in Nederland) eigenlijk nog
relatief weinig van deze rol van nachtvlinders weten.
Kennis begint met een waarneming van een vlinder
op een bloem. En dat soort waarnemingen doen
we (logischerwijs) niet zo vaak in het donker. Er zijn
gewoon niet veel mensen die dan met een zaklamp
en/of fototoestel op pad gaan op zoek naar vlinders
op bloemen. Voor de bloembezoekende vlinder betekent een bloembezoek energie tanken in de vorm van
nectar. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat de
vlinder een rol speelt in de bestuiving van de plant.
Misschien heeft de plant daar geen of andere insecten
voor nodig of wordt het stuifmeel door de vlinder
helemaal niet of inefficiënt naar een andere bloem van
dezelfde soort getransporteerd, bijvoorbeeld door de
gamma-uil.
Om bestuiving door nachtvlinders goed te bestuderen zijn allereerst veel, liefst langdurige, nachtelijke
observaties van bloembezoek nodig. Dat kan met een
zaklamp of, bij voorkeur, door camera’s bij een bloem
te plaatsen. De bloembezoekende vlinders kunnen
daarnaast worden geïnspecteerd op de aanwezigheid

De gamma-uil bezoekt o.a. bloemen van de avondkoekoeksbloem maar staat niet bekend als
een efficiënte bestuiver.

en een andere nectarsamenstelling ’s ochtends open
zijn en dan door kolibries worden bezocht en bestoven
(Kessler et al. 2010). Zo is de plant toch verzekerd van
bestuiving terwijl er ’s nachts geen pijlstaartvrouwtjes
meer worden gelokt en er nog meer rupsen vraatschade kunnen veroorzaken. Dit bijzondere fenomeen van
het wisselen van bloeitijd en bestuiver door een plant
na rupsenvraat is verder nog niet goed onderzocht,
laat staan voor plant- en nachtvlindersoorten die in
Nederland voorkomen.
Nachtvlinders zonder roltong
Veruit de meeste nachtvlinders bezoeken bloemen om
met hun lange roltong nectar te drinken en kunnen
dus in potentie een rol in bestuiving spelen. Vlinders
van sommige soorten drinken echter geen nectar en
teren op reserves uit de fase waarin ze nog als rups
door het leven gingen. Die soorten hebben geen of
een gereduceerde roltong. Dat geldt bijvoorbeeld voor
alle in Nederland voorkomende soorten macronachtvlinders die behoren tot de families van de wortelboor-

ving van bloemen spelen.
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De oranje wortelboorder (links) en de pauwoogpijlstaart (rechts) zijn voorbeelden van soorten die geen nectar drinken en geen rol in de bestui-

Waarnemen van bloembezoek
Maar het begint allemaal met waarnemingen van
bloembezoek in de natuur! De Vlinderstichting is
er heel erg geïnteresseerd om meer over de rol van
nachtvlinders als bestuiver te weten te komen. En dat
geldt niet alleen voor nachtvlinders maar ook voor
dagvlinders. We hebben wel een lijst van plantensoorten waarvan we weten dat hun bloemen door vlinders
worden bezocht, maar het overzicht is zeker voor
nachtvlinders verre van compleet. We willen iedereen
dan ook aanmoedigen om bij waarnemingen van
bloembezoek door vlinders (bijvoorbeeld in het donker
met een zaklamp) zowel de vlinder- als de plantensoort
te vermelden. Soms kunnen wij de plantensoort van
een foto beoordelen maar lang niet altijd. Meer waarnemingen van bloembezoek geven ons niet alleen een
indicatie van de rol van vlinders als bestuiver maar ook
van de geschiktheid van planten als nectarbron voor
vlinders.
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De kolibrievlinder bezoekt bloemen van de vlinderstruik maar speelt waarschijnlijk geen belangrijke rol in de bestuiving daarvan.
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