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Wie in de duinen het gedrag van hommels wil bestuderen doet er goed aan eens
rustig te gaan zitten naast een bloeiende plant van het Slangekruid. 's Zomers
wordt het beeld van de duinen op veel plaatsen bepaald door het weelderig bloeiende slangekruid. De planten kunnen enkele tientallen tot enkele honderden van hun
blauwe bloemen tegelijk open hebben. Slangekruid staat bekend om het feit dat de
bloemen veel nectar produceren. Bij deze plant is het dan ook een komen en gaan
van verschillende hommelsoorten waaronder aard- en akkerhommel. Vaak zijn er
meerdere hommels tegelijk op een plant bezig hun kostje bij elkaar te scharrelen
en ook dagvlinders brengen aan deze plant graag een bezoekje.

—

Een karig kostje

Overigens moet men zich van een plant die veel nectar produceert nu ook weer
niet al te veel voorstellen. Een open maar nog niet door bestuivers bezochte bloem
van slangekruid bevat gemiddeld slechts zo'n 0.0005 ml nectar. Oftewel een hommel zou 200 van deze bloemen moeten bezoeken om 0,1 ml nectar te verzamelen
(dit is ongeveer de inhoud van een hommelmaag).
In werkelijkheid is de situatie voor de hommel nog veel ongunstiger omdat vrijwel
alle open bloemen in het veld al een of meerdere malen bezocht zijn en daarom
slechts een fractie (gemiddeld 5% tot 10%) van die hoeveelheid nectar bevatten.
Daarbij komt als extra probleem dat de nectar niet gelijkelijk over alle bloemen
verdeeld is.

—

Grote verschillen in beloning

Waar komen de verschillen in nectarbeloning tussen bloemen vandaan? Kunnen
hommels bloemen met veel en weinig nectar herkennen? Voor een deel berusten
verschillen in nectarproductie op toevallige factoren zoals hoe lang het geleden is
dat een bloem door een bestuiver bezocht is. Nadat een bloem door een bestuiver
bezocht is gaat de hoeveelheid nectar langzaam maar zeker weer omhoog, totdat
de bloem opnieuw wordt leeggezogen. Voor een hommel is het dus van belang te
weten of de bloem net bezocht is of niet. Onderzoek aan slangekruid door Marielle
Rademaker (een promovenda bij plantenoecologie van de RUL), laat zien dat hommels inderdaad een onderscheid maken tussen bloemen die net bezocht zijn en
bloemen waarvoor dat langer geleden is. Zeer waarschijnlijk spelen geurmerken.
die de hommel achterlaat wanneer een bloem bezocht wordt, daarbij een rol.
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Andere verschillen in hoeveelheid nectar tussen bloemen op een plant worden veroorzaakt door de leeftijd van de bloem. Bloemen van slangekruid zijn bij opening
eerst mannelijk en presenteren dan pollen. Na ongeveer een dag zijn ze vrouwelijk,
de stempel is dan ontvankelijk geworden. Deze sex-verandering gaat gepaard met
een kleurverandering van de bloemen. Bij opening zijn de bloemen paars/blauw en
in de vrouwelijke fase zijn ze helder blauw. Tegelijk is het zo dat de bloemen in de
mannelijke fase ongeveer 50% meer nectar bevatten dan in de vrouwelijke fase.
Hommels blijken onderscheid te kunnen maken tussen de jonge paarsblauwe en
oudere blauwe bloemen: op een zonnige dag in juli kregen de jonge bloemen
gemiddeld 5.5 en de bloemen van één dag oud 3.8 bezoekjes per uur. Bij alle 15
onderzochte planten bleken de jonge bloemen vaker bezocht te worden.
Ook op plant-niveau zijn er grote verschillen. Op sommige planten produceren de
bloemen nauwelijks nectar terwijl andere planten de hommels een copieus maal
voorzetten. Fouragerende hommels kunnen de plaats onthouden van individuele
planten, wanneer deze tenminste een meter uit elkaar staan. Dit blijkt uit het feit
dat wanneer een bloeiende plant van een plek verwijderd wordt er nog regelmatig
hommels op die plek langs komen en enige tijd rondvliegen in de verwachting er
een bloeiende plant aan te treffen. Naast het onthouden van de plaats van individuele planten weten hommels ook welke planten meer of minder nectar bevatten.
Bij een proef met bloeiende slangekruid-planten in potten werd eerst de nectarproductie van de bloemen bepaald. Vervolgens werden de potten op verschillende
plaatsen in een proefvlak uitgezet. Na enige tijd, nodig voor de hommels om de
nieuwe situatie te leren kennen, werd gescoord hoe vaak de planten door hommels
bezocht werden. Daaruit bleek dat de hommels de planten die veel nectar produceerden, vaker bezochten. Ook bezoeken hommels meer bloemen achtereen op
dezelfde plant als de bloemen van die plant meer nectar bevatten. Stephanie
Pappers heeft in het veld onderzocht welke factoren een rol spelen bij de beslissing
van een hommel om een plant te verlaten. Ze scoorde voor duizenden bezoeken
aan bloemen of de hommel erna op de plant bleef of wegging en hoe dit afhing
van b.v. het aantal bloemen van de plant, het aantal bloemen dat de hommel al op
die plant bezocht had en de duur van het laatste en de daaraan voorafgaande
bezoeken aan bloemen op dezelfde plant. Het bleek dat hommels een simpele vertrekregel gebruiken: de kans om van een plant te vertrekken neemt af met een toenemende bezoekduur (en dus waarschijnlijk nectarbeloning) aan de laatst bezochte
bloem. De andere factoren waren nauwelijks van belang. Op planten met gemiddeld een lage nectarbeloning is de kans om na een bloembezoek te vertrekken dus
groot en worden er minder bloemen achtereen bezocht.

—

Verschillen in nectar: omgevingsinvloed of erfelijkheid?

De verschillen in nectarproductie tussen planten kunnen voortkomen uit omgevingsfactoren of kunnen een erfelijke basis hebben. Van de omgevingsfactoren
speelt vooral de vocht-voorziening van de plant een grote rol. In een wat vochtiger
omgeving produceren de meeste planten meer nectar dat echter vaak wel een lager
suikergehalte heeft.
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Wat betreft de genetische verschillen moeten we allereerst onderscheid maken tussen de hermafrodiete individuen, die herkenbaar zijn omdat ze vruchtbaar blauw
pollen produceren en mannelijk-steriele individuen, die in een frequentie van ongeveer 10% voorkomen en geel, onvruchtbaar, pollen produceren. De mannelijk steriele planten hebben kleinere bloemen. De lengte van de kroonblaadjes is circa 14
mm voor mannelijk steriele planten en circa 15 mm voor hermafrodiete planten.
Mannelijk-steriele bloemen produceren ook beduidend minder nectar. Zowel de
kwaliteit van het pollen als de geringere nectarproductie maken de bloemen van de
mannelijk steriele planten minder aantrekkelijk voor hommels. Ze werden door de
hommels dan ook minder vaak bezocht.
60
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Fig. 1. De relatie tussen de suikerconcentratie van nectar en de geproduceerde hoeveelheid. Als er
veel nectar geproduceerd wordt, neemt de suikerconcentratie af.

Om inzicht te krijgen in de erfelijke basis van variatie in nectar-productie binnen
hermafrodiete planten hebben we twintig planten van slangekruid gekloond. Dit
kan simpelweg door een grote planten in een aantal stukken te snijden waaruit
weer nieuwe planten groeien. We verkregen op die manier dus 20 klonale families
waarbinnen de individuele planten genetisch identiek waren. Vervolgens zijn deze
planten in bloei getrokken en zijn verschillende reproductie kenmerken bepaald
zoals de kroonbladgrootte, de grootte van de stijl en de meeldraden, de nectarproductie per bloem en de hoeveelheid pollen per bloem. Voor al deze kenmerken
bleek genetische variatie aanwezig. De klonale families verschilden zeer significant
van elkaar. In totaal werd van 944 bloemen de hoeveelheid nectar gemeten. Slechts
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drie bloemen bleken geen meetbare hoeveelheid nectar te bevatten. Gemiddeld
per klonale familie varieerde de nectar hoeveelheid in bloemen van twee uur oud
van 0.00014 ml tot 0.00098 ml. Er is dus een zevenvoudig verschil tussen genotypen
in nectarproductie. Overigens was de suikerconcentratie van de nectar lager als er
meer nectar geproduceerd werd (figuur 1). De lengte van de kroonbladen varieerde
van 14.0 tot 19.0 mm. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten bleek de
nectarproductie niet gekoppeld aan de grootte van de bloem, gemiddeld genomen
produceerden families met grote en kleine bloemen evenveel nectar. Bloemgrootte
is bij hermafrodiete planten voor hommels dus geen betrouwbaar kenmerk als ze
willen inschatten of een bloem veel of weinig nectar bevat.
Voor de andere voedselbron die bloemen aan hommels bieden namelijk pollenkorrels bleek er wel een relatie met bloemgrootte. Bloemen met grote kroonbladen
hebben meeldraden die meer pollenkorrels bevatten (figuur 2).
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Fig. 2. De relatie tussen de hoeveelheid pollenkorrels per bloem en de grootte
Op grote bloemen bevatten de meeldraden meer pollenkorrels.

van de

kroonbladen.

Hoe blijven genetische verschillen in nectarproductie gehandhaafd?
De proeven over genetische variatie in bloemkenmerken zijn in kweekkamers
gedaan. We kunnen op dit moment dus nog niet zeggen welk deel van de gevonden
variatie in het veld veroorzaakt wordt door omgevingsfactoren of door genetische
variatie. Wel is het zonneklaar dat er genetische variatie in nectarproductie aanwezig is en dat er dus selectie op kan plaats vinden. De vraag die dan rijst is: waarom
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produceren niet alle individuen veel nectar als dit leidt tot meer bezoek door
bestuivers? Of anders geformuleerd: waardoor blijft de genetische variatie in nectarproductie in natuurlijke populaties gehandhaafd? Hierover bestaan drie hypotheses die alle nog in onvoldoende mate getoetst zijn.
I

Aan nectarproductie zijn energetische kosten verbonden die ertoe leiden dat
een plant minder bloemen en zaden kan maken. Dit nadeel doet de voordelen
van een verhoogd bezoek door bestuivers teniet zodat uiteindelijk planten met
hoge en lage nectarproductie evenveel nakomelingen krijgen. Voor slangekruid
zijn de kosten van de nectarproductie onbekend.

II Als bloemen van een plant meer nectar produceren, wordt die plant vaker door
hommels bezocht. Ook bezoeken de hommels meer bloemen achter elkaar op
dezelfde plant. Dat leidt tot een hoger aantal bezoeken per bloem. Dit hoeft
echter niet persé voor de plant van voordeel te zijn omdat aan lange reeksen
bloembezoeken op dezelfde plant ook een nadeel kleeft. Veel pollen dat van de
meeldraden wordt opgenomen wordt dan immers op bloemen van dezelfde
plant weer afgezet of gaat verloren voordat de hommel de plant verlaten heeft.
Dit leidt tot verhoogde zelfbestuiving en kan tevens leiden tot verminderde
export van pollen naar andere planten. De voordelen van het feit dat er meer
hommels een plant bezoeken bij hoge nectarproductie kunnen dus tenietgedaan
worden door de nadelen van het feit dat de hommels langer op dezelfde plant
blijven.
III Planten die weinig nectar produceren profiteren van de planten die veel nectar
produceren. Wanneer planten in een populatie min of meer in groepjes bij
elkaar staan en de afstand tussen de planten binnen een groepje klein is, maken
hommels geen onderscheid meer tussen individuele planten maar beschouwen
het hele groepje als een foerageerplaats. Een enkele plant die weinig nectar produceert verlaagt de gemiddelde kwaliteit van zo'n foerageerplaats maar een
klein beetje en dus worden alle planten binnen zo'n groepje toch nog goed
bestoven. Zolang er niet al te veel planten zijn die weinig nectar produceren, is
het verschil in succes tussen planten die veel of weinig nectar produceren dus
gering.
Zoals gezegd betreft het hier nog slechts ideeën die nader onderzocht dienen te
worden.

Hard werken
Er bestaan, kortom, zowel tussen bloemen op een plant als tussen planten grote
verschillen in nectarproductie. De meeste bloemen bevatten in een natuurlijke populatie slechts een geringe hoeveelheid nectar waarom bovendien geconcurreerd
moet worden met soortgenoten en een breed scala van ander-soortige bloembezoekers. Gelukkig is de hommel in staat zijn zoekstrategie enigszins te optimaliseren door gebruik te maken van de bloemkleur en door hommels gedeponeerde
geurkenmerken. Daarnaast kan de hommel individuele planten met verschillende
nectar-beloning herkennen. Ondanks deze mogelijkheden lijkt het leven van de
hommel te bestaan uit hard werken tegen een geringe beloning.
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