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In menselijke populaties onderscheiden we twee reproducerende typen: mannen en vrouwen.
Daar hoeft niemand lang over na te denken. Maar bij planten is dat echter helemaal niet zo
vanzelfsprekend. Bij plantensoorten met hermafrodiete bloemen is er maar één type. Een
hermafrodiete bloem maakt zowel zaden als stuifmeel. Een hermafrodiet kan zijn genen dus
doorgeven als moeder, maar ook als vader. De meeste plantensoorten (circa 72%) zijn
hermafrodiet. Daarnaast is zo'n 5% van alle soorten eenhuizig. Eenhuizige soorten maken
mannelijke en vrouwelijke bloemen, vaak in een bepaalde verhouding. Ook dan is er maar een
type plant in de populatie aanwezig. Bij ook 5% van alle plantensoorten in Nederland zijn
aparte mannelijke en vrouwelijke individuen aanwezig, deze soorten noem je tweehuizig. Er zijn
enkele plantenfamilies die helemaal tweehuizig zijn. De wilgenfamilie is hiervan een goed
voorbeeld. Vaker is het echter zo dat tweehuizige soorten buitenbeentjes zijn. De meest nauw
verwante soorten zijn dan allemaal hermafrodiet of eenhuizig. Denk aan bijvoorbeeld de
Akkerdistel (Cirsium arvense). Deze is tweehuizig, terwijl de andere Cirsium soorten die in
Nederland voorkomen, allemaal hermafrodiet zijn. De Grote brandnetel (Urtica dioica) is
tweehuizig, terwijl de Kleine brandnetel (U. urens) eenhuizig is. De zeldzame Kleine valeriaan
(Valeriana dioica) is tweehuizig, de meer algemene Echte valeriaan (V. officinalis) is
hermafrodiet. Het verspreide voorkomen van tweehuizige soorten over het plantenrijk maakt
het waarschijnlijk dat tweehuizigheid in de loop van de evolutie niet eenmaal in een grijs
verleden is ontstaan, maar meerder malen, onafhankelijk van elkaar, in verschillende
plantenfamilies. Evolutiebiologen willen weten waarom die opsplitsing in twee typen heeft
plaatsgevonden. Wat waren de drijvende krachten hierachter? En waarom zijn er maar zo
weinig van die tweehuizige plantensoorten? Om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen moeten
we naar de ecologie van tweehuizige planten kijken. In welke zin verschillen ze van de ordinaire
hermafrodiete en eenhuizige plantensoorten?
Voor de zaadzetting van een vrouwelijke plant is altijd een mannelijke plant in de buurt
nodig. We besloten daarom eerst te onderzoek hoe sterk de zaadzetting terugloopt met de
afstand tot de naaste mannelijke plant. Wij kozen vier tweehuizige plantensoorten die allemaal
door insecten worden bestoven: de Kruipwilg (Salix repens), de Kleine valeriaan (Valeriana
dioica), de Heggenrank (Bryonia dioica) en de asperge (Asparagus officinalis). De ondersoort
officinalis van Asparagus officinalis, ofwel de Tuinasperge, onderzochten we in Meijendel. Ook
het onderzoek aan Kruipwilg en Heggenrank vond hier plaats. De ondersoort prostratus van
Asparagus officinalis, ofwel de Liggende asperge, bestudeerden we bij Katwijk. De Kleine
valeriaan is een zeldzame soort van slootkanten die we bij de Nieuwkoopse Plassen aantroffen.
Bij al deze soorten bestoven we zelf een aantal bloemen eenmalig met stuifmeel van een
naburige man. Daarna vergeleken we de zaadzetting in deze bloemen met controle bloemen op
dezelfde plant, die alleen natuurlijke bestuiving ontvingen. Het effect van extra bestuiving was
groot en nam af met de afstand tot de naaste mannelijke plant. Op grond van figuur 1 kun je de
afstand berekenen waarop de zaadzetting gereduceerd is tot 50% van het maximum. Deze
halfwaarde afstand is 5,3 m is voor Salix repens, 2,3 meter voor Valeriana dioica, 10,6 meter voor
Bryonia dioica en 8,5 meter voor Asparagus officinalis ondersoort officinalis (de Jong et al. 2005).
Bij de Liggende asperge was de halfwaarde afstand circa 5 meter (niet in figuur 1 opgenomen).
In de literatuur is soortgelijk onderzoek gedaan aan tropische bomen die tweehuizig zijn en die
soms ver van elkaar af staan. De halfwaarde afstand varieerde daar van 13 tot 125 meter. Bij
onze soorten speelt het negatieve effect van isolatie dus op veel kleinere afstand. Deze
tweehuizige plantensoorten hebben zeker een probleem in populaties waarin de individuen ver
uit elkaar staan. Des te zeldzamer de soort, des te groter wordt het probleem met de bestuiving.
Ook wat betreft het vermogen tot kolonisatie van nieuwe gebieden nadat een zaad of bes,
bijvoorbeeld door transport door een vogel, een grote afstand heeft afgelegd, zullen deze
tweehuizige planten niet hoog scoren. Een eenzame vrouwelijke plant kan niet alleen de
stichter van een populatie zijn, er zijn altijd mannelijke planten in de directe omgeving nodig.
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De resultaten zijn duidelijk maar een relativering is wel nodig. Het is niet zeker dat voor de
bestudeerde tweehuizige soorten de populatiegroei beperkt wordt door de productie van
zaden. Misschien zijn er altijd voldoende zaden maar wordt de populatiegroei beperkt door
concurrentie met andere planten. Bijvoorbeeld, de Grote brandnetel (Urtica doica) is tweehuizig
maar is ook een van de meest algemene planten in Nederland.
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Figuur 1. De relatieve zaadzetting (zaadzetting bloemen met alleen open bestuiving/zaadzetting bloemen
na extra handbestulving) neemt af met afstand tot de naaste mannelijke plant bij vier soorten. Gegevens
2001, zie ook de Jong e.a. (2005). Open rondjes: Kruipwilg. Dichte rondjes: Kleine valeriaan. Open
vierkantjes: Tuinasperge. Dichte vierkantjes: Heggenrank.
De Kruipwilg
Wat zit nu precies achter die afname van de zaadzetting met de afstand tot de meest nabije
mannelijke plant? Mogelijk worden geïsoleerde vrouwelijke planten minder bezocht door
bestuivers. Het kan echter ook zo zijn dat de kwaliteit van de bestuiverbezoeken afneemt met
de afstand. Je kunt je voorstellen dat bij twee planten die vlak naast elkaar gaan een hommel
direct van een mannelijke naar een vrouwelijke plant gaat. Als de planten echter verder uit
elkaar staan kan de hommel op zijn route ook andere soorten bezoeken. Bij een bezoek aan een
bloem zal de hommel dan stuifmeel van meerdere soorten afzetten. Wellicht dat het
"verkeerde" stuifmeel niet tot bevruchting zal leiden maar het zit misschien ook in de weg. Het
maakt het moeilijker voor het stuifmeel van dezelfde soort om een goed plekje te vinden op de
stempel. Bij de Kruipwilg was evident dat gereduceerde zaadzetting het gevolg was van minder
bezoekjes aan geïsoleerde vrouwelijke planten. Kruipwilg is de eerste soort die van eind maart
tot begin april massaal bloeit in het duin. We vingen bestuivers op vrouwelijke wilgenbloemen,
stopten ze een paar minuten in de koelkast en maakten ze daarna schoon met een blokje
gelatine. De hommels overleven deze behandeling moeiteloos. Als je de gelatine daarna laat
smelten op een objectglaasje krijg je een preparaat waarin later onder de microscoop
pollenkorrels kunnen worden geïdentificeerd. Het boekje van Van der Ham e.a. (1999) helpt om
het stuifmeel op soort te brengen, maar in de praktijk is het handiger om van het stuifmeel van
de soorten die op een bepaald moment in het duin in bloei staan een referentiepreparaat te
maken en hiermee te vergelijken. Bloemen op vrouwelijke wilgen werden massaal bezocht door
rouwvliegen (Dilophus soorten) die 100% wilgenpollen bevatten en zich slechts weinig leken te
verplaatsen. Op Kruipwilg vonden we ook regelmatig koninginnen van de aard- en
akkerhommel. Eerst dachten we dat deze bloembezoekers geen bestuivers waren. De hommels
hebben een grote voorkeur voor of mannelijke of vrouwelijke bloemen en in vele uren
observatie zagen we slechts een enkele keer dat een hommel wisselde van vrouwelijk naar
mannelijk. Toch bleken de negen koninginnen die we vingen op vrouwelijke Kruipwilg
struwelen gemiddeld zo'n 4000 pollenkorrels, 100% pollen van de wilg, op hun lichaam te
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dragen. Dat is een vrij hoge hoeveelheid voor een hommel en het betekent dat ze heel af en toe
een mannelijke plant bezoeken. De hommels bestuiven dus toch. Het gedrag van de hommels
was voor ons eerst onvoorspelbaar maar is begrijpelijk als je naar de levenscyclus kijkt.
Koninginnen vliegen in het najaar uit en worden dan bevrucht door mannelijke hommels. De
bevruchte koninginnen graven zich dan in voor de winter. Als ze in het voorjaar ontwaken is
Kruipwilg de eerste massale voedselbron die aanwezig is. Een koningin die voor het eerst
uitvliegt, zal haar energiereserve willen aanvullen en heeft een sterke voorkeur voor vrouwelijke
wilgen. De hommels drinken snel nectar op de vrouwelijke planten, zonder dat ze last hebben
van het stuifmeel dat in de weg zit. Pas als haar reserves zijn aangevuld maakt de koningin een
nest voor haar eerste broedsel dat ze zelf voedt. Als de larven groeien hebben ze behoefte aan
eiwitrijk voedsel. Op dat moment zoekt de koningin naar stuifmeel en ontwikkelt ze haar
voorkeur voor mannelijke planten. Als de eerste werksters zelf uitvliegen, blijft de koningin
achter in het nest waar ze eieren legt. Tegen de tijd dat de eerste werksters in het duin worden
gesignaleerd is de wilg al bijna uitgebloeid. In populaire boeken worden plant-bestuiver relaties
als een goede samenwerking beschreven. Het voorbeeld van de wilg maakt duidelijk dat dit
maar zeer ten dele zo is. Het gedrag van de hommel is er op gericht om in zo kort mogelijke tijd
zoveel mogelijk nectar of stuifmeel te verzamelen, het is niet gericht op het bestuiven van de
plant. Dieren worden geselecteerd om zoveel mogelijk voedsel te verzamelen in een korte tijd,
planten echter zullen geselecteerd worden om tegen een zo gering mogelijke beloning
bestuivers aan te trekken. Een orchidee die geen nectar produceert maar bestuivers bedriegt is
hiervan een goed voorbeeld.

Aardhommel gevangen op Tuinasperge. Let op de klompjes stuifmeel aan de
poten. Deze klompjes worden aangeboden aan de larven in het nest, de klompjes
spelen geen rol bij de bestuiving.

Foto J. Meijvogel

Bij de wilg is er zeker een problematische relatie tussen plant en bestuivers. De term
bloembezoeker is wellicht meer precies voor de insecten die we op bloemen tegenkomen. Op de
katjes van de mannelijke wilgenplanten zijn ook veel kevertjes te vinden die eten van het
stuifmeel. Deze kevers zagen we nooit op vrouwelijke planten en alle stuifmeel dat door de
kevers wordt verwijderd is dus een verlies voor de plant. Maar worden wilgen niet door de wind
bestoven? Bij bepaalde wilgensoorten is dit zeker mogelijk maar bij Salix repens is
windbestuiving zeer beperkt (Van der Werf e.a. 1982). Vroege & Stelleman (1990) toonden dit
aan door in de duinen bij Den Helder vrouwelijke katjes af te schermen met grof gaas (7 bij 9

40

Holland's Duinen nr 48, maart 2006

De moeizame relatie tussen tweehuizige planten en hun bestulvers

mm) dat de bestuivers tegenhoudt. Voor een plant In het open met een mannelijke plant in de
buurt was de zaadzetting maar een kwart van de zaadzetting in open bloemen.
Omdat alle bestuivers alleen wilgenpollen op hun lichaam hebben zal de kwaliteit van hun
bezoekjes hoog zijn. De lage zaadzetting van alleenstaande wilgen is dus waarschijnlijk het
gevolg van het feit dat ze minder bezocht worden. Nu is bezoek per bloem moeilijk te
kwantificeren maar enkele waarnemingen aan de dichtheid van rouwvliegen wezen ook in de
richting van minder bezoek aan alleenstaande planten.
Bestuivingskwaliteit
Bij Kruipwilg speelt kwaliteit dus geen rol bij de bestuiving. Hoe zit dat bij de andere soorten?
Vrouwelijke planten van Kleine valeriaan werden door kleine vliegjes bezocht die ongeveer 47%
pollen van deze soort bevatten. We laten de Kleine valeriaan als niet-duin soort verder bulten
beschouwing.
De Heggenrank bloeit in juni en juli en wordt dan in het duin bezocht door werksters van
akker- en aardhommel. In 2001 vingen we langs de Klip vijf hommels op vrouwelijke bloemen
van de Heggenrank. Deze bevatten gemiddeld 32% Heggenrank pollen op hun lichaam. Tijdens
de cursus Plantenecologie van 2005 vingen studenten weer hommels in verschillende
Heggenrank populaties. De 33 hommels die gevangen werden bevatten gemiddeld slechts 7,9%
Heggenrank pollen. Slechts 5 van de 33 hommels bevatten meer dan 20% Heggenrank pollen.
Alleen voor deze laatste vijf hommels kunnen we stellen dat Heggenrank een belangrijke
component in hun voedsel is en dat ze mogelijke goede bestuivers zijn. De andere hommels
bezoeken de Heggenrank slechts incidenteel en het belang van deze generalisten voor de
bestuiving is ongetwijfeld gering. De bij Andrea florea wordt in de literatuur beschreven als een
specialist die vrijwel alleen Heggenrank bezoekt (Kugler 1981). Deze soort is door ons in
Meijendel echter nooit waargenomen. Bij de Heggenrank zijn beide verklaringen voor de
afname van de zaadzetting met de afstand (minder bezoekjes en mindere kwaliteit van de
bezoeken) mogelijk. Tijdens de cursus van 2005 probeerden studenten een onderscheid te
maken tussen deze twee verklaringen. In dat jaar waren er echter zeer veel hommels en was de
zaadzetting overal vrij hoog (gemiddelde 4,1 zaden per bes, terwijl 6 het maximum is). Binnen
de range van afstanden die de studenten bekeken (1 tot 16 meter) bleek er in 2005 geen
verband met afstand te zijn. Achteraf kun je stellen dat we ons meer op de zeer afgelegen
vrouwelijke planten hadden moeten richten.
Bij de Liggende asperge hebben we verder geen gedetailleerde waarnemingen gedaan,
we deden dit wel voor de Tuinasperge. De belangrijkste bestuivers in 2001 waren werksters van
akker- en aardhommel terwijl ook een behangersbij, Megachile leachella, regelmatig op
vrouwelijke planten werd aangetroffen. Gemiddeld bevatten de vijf hommels die we
onderzochten 35 % asperge pollen terwijl drie individuen van M. leachella gemiddeld 58%
asperge pollen bevatten. In 2002 waren er veel meer hommels in het duin en gedurende de
cursus werden deze weer verzameld op vrouwelijke planten. Gemiddeld bevatten 38 hommels
29,0% asperge pollen op hun lichaam. Het is echter zeker niet zo dat elke hommel evenveel
aspergepollen bevat. Er is duidelijk een tweetoppige verdeling, hommels bevatten of heel
weinig asperge stuifmeel of heel veel (figuur 2). De eerste categorie hommels zijn generalisten.
Ze zijn gevangen op asperge maar ze hebben waarschijnlijk niet eerder een mannelijke
aspergeplant bezocht. Voor de bestuiving zijn zij van geen of weinig waarde. Van de tweede
categorie, specialistische hommels, moet de vrouwelijke plant 't hebben. Deze hommels
bevatten veel aspergepollen. Bij nadere beschouwing zijn deze specialisten ook te herkennen
aan het pollen dat ze in de korfjes aan hun poten dragen. De klompjes zijn fel rood als ze uit
100% aspergepollen bestaan en grauwer van kleur naarmate ze meer pollen van andere soorten
(o.a. braam, Heggenrank, Slangenkruid) bevatten. Nu is de Tuinasperge een zeldzame soort in
Meijendel en als je kijkt hoe ver groepjes asperges soms van elkaar verwijderd zijn is het
eigenlijk verwonderlijk dat er individuele hommels zijn die zich hierop specialiseren. Een
hommel die vertrok bij een groepje asperges werd enkele seconden later bij de volgende groep
asperges, honderd meter verderop, gesignaleerd. Het is echter volstrekt onduidelijk welke
afstanden de hommels reizen voordat ze terugkeren naar hun nest om nectar en
stuifmeelklompjes af te leveren voor het ontwikkelende broed. Vroeger dacht men dat hommels
vooral dicht bij het nest foerageerden maar deze waarneming is door recente technische
vernieuwingen op losse schroeven komen te staan. Osborne e.a. (1999) volgden hommels met
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harmonische radar en constateerden dat werksters soms 2 kilometer zonder tussenstops vliegen
om een goede foerageerplek te bereiken.
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Figuur 2. Frequentieverdeling van % aspergestuifmeel op hommels gevangen op vrouwelijke planten van
Asparagus officinalis ondersoort officinalis in Meijendel In 2002.
Duidelijk is dat tweehuizige planten een probleem hebben met hun bestuiving en dat ze
afhankelijk zijn van bestuivers die zich specialiseren. Er zijn echter nog vele vragen die w e in de
toekomst w i l l e n b e a n t w o o r d e n . Het is heel goed mogelijk dat voor Heggenrank en Tuinasperge
de bestuivingskwaliteit de relatie in f i g u u r 1 verklaart. We hebben dit echter nog niet hard
kunnen maken. We w e t e n ook niet w a t nu maakt dat individuele hommels zich op een soort als
Tuinasperge specialiseren. Hommels leren elk jaar w a t geschikte voedselplanten zijn en, in
tegenstelling t o t honingbijen, gaat men er van uit dat ze o n d e r l i n g geen informatie uitwisselen.
Binnen een nest kunnen de individuele werksters zich dus heel anders gedragen. En wanneer is
een soort zo zeldzaam dat het voor de hommels niet meer loont om te specialiseren? Zijn
bestuivingen met pollen van een andere soort onbelangrijk of w o r d t de stempel hierdoor
afgedekt met het verkeerde stuifmeel zodat bevruchting in de toekomst moeilijker w o r d t ? En
over w e l k e afstanden zorgen de hommels voor genenuitwisseling? Dit soort vragen kun je alleen
experimenteel oplossen, door hommels te merken en te volgen, door pollen te tellen en door
planten h a n d m a t i g te bestuiven. De Tuinasperge lijkt een goede modelsoort om mee verder te
gaan. Over het gedrag van individuele hommels is erg w e i n i g bekend en onze bevindingen over
zeldzaamheid en bestuivingsucces kunnen wellicht gegevens opleveren die voor het beheer van
heel zeldzame soorten, zeldzamer dan de Tuinasperge, van belang zijn.
D a n k w o o r d : veel dank aan alle studenten die tijdens het veldwerk van de cursus
Plantenecologie van de Universiteit Leiden enthousiast aan dit onderzoek hebben meegewerkt.
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