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ZWEN DELAARS ONDER DE BLOEMEN

bestuiving wordt overgedragenerg groot

De meeste planten belonen hun bestuivers
met nectar. Dit ligt anders bij de orchi-

bloem uiteindelijk tienduizenden zaden
produceren en wordt het eHectvan eert
geringe vruchtzetdng gecompenseerd.

deeerlfamilie, waar eenderde van de soorten hun bestuivers geen beloning geeft

Op deze wijze kan een eenmaal bevruchte

Insecten worden geloktmet veelbelovende
kleuren en verleidelijke geuren, maarlaijgen er niets voor terug. Omdat insecten al
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snel doorhebben dat er bij dergelijke plan-

als een paringsbereid insectenvrouwtle,
een bijzondere plaatsin. Mannetjes proberen te paren met de lip van de bloem en
tijdens deze pseudoparing worden er stuif-

ten weinig te halen valt, zou je verwachten
dat die niet frequent door insecten bezocht
worden.
Orchideegn bedienen zich echter van ver-

schillende strategiednom bestuivers toch
tot meerdere bezoeken te verleiden: sommige orchideednsoorten lijken in de ogen
van insecten sterk op andere w61 nectarle-

verende soorten. Bestuivers zijn niet direct
in staat de beide typen te onderscheiden
en bezoeken ook de bedrogplegendesoort
meerdere malen. Andere orchideednsoor
ten vertonen vaak een grote uiterlijke
variatie, zodat het enige tijd duurt voordat
een bestuiver doorheeft welke door hem
bezochte bloemen nu wil nectar leveren
en welke niet.
Bij bedrogplegende orchideegn is het
vruchtzettingpercentage over het alge-

meen laag. Doordat orchideegn echter hun
stuiftneel in pakketjes concentreren, is de

hoeveelheidstuifmeel die per succesvolle

Binnen de bedrog plegende soorten
nemen de orchideedn die zich voordoen

meelpakketjes op het insect afgezet

Deze vorm van bestuiving komt voor in
verschillende afstammingslijnen binnen
de orchideegn. Bestuivers zijn voorname
lijk bijen en wespen, maar ook bestuiving
door mieren, vliegen en kevers komt voor.
In Europa kent alleen het genus Op/zlys
een dergelijke vorm van bestuiving en ook
hier zijn bijen en wespen de bestuivers
E6n soort wordt door kevers bestoven
Een groot deel van de soorten binnen het
genus OphWS heeft een eigen specifieke

bestuiven. De ook in Nederland voorko-

mende Bijenorchis(O. api#era)is de enige
zelfbestuivende soort

HET MYSTERIEVAN DE OPHRYS
De mysterieuze op bijen gelijkende
Ophryssen plaatster]biologen al lang gele
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de biologische activiteit van deze stoffen)
hebben vooral in de laatste tien jaar het

inzicht in de werking van geursignalen
.6

sterk vergroot.

ZOETE VOORTON EN
den voor een raadsel. De grote gelijkenis
tussen bijen en de lip van de Bijenorchis,
wekte bij Robert Brown in 1833 de suggestie dat de lip bijen moest afschrikken,
zodat ze het proces van zelfbestuiving niet

zouden verstoren IBRowN, t833).

#

CHARLESDARwlN (i86z) voTld Browns idee

plantenwerden aangetroffen, was er nog

zeer onwaarschijnlijk, maar ook hil

geen overtuigend bewijs dat deze stoffen

begreep de treffende gelijkenis niet.

daadwerkelijk een rol speeldenbij het aantrekken van bestuivers. Het antwoord zou

Niemand had ooit een insect een Bijenorchis zien bezoeken, maar vanwege de vele
adaptatiesvan de Bijenorchis aan insecten,
veronderstelde Darwin dat insecten in

echter niet lang meer op zich laten wachten. In Oostenrijk was midden jaren
negentig een onderzoek gestart naar de

bepaalde jaren wel degelijk een rol speel-

relatie tussen de Spinnenorchis(O.

den bil de bestuiving. Ook de lage vrucht-

godesl en zijn bestuiver. de Zwartbronzen

zetting van de Vliegenorchis(O. insecd#era) en de treffende gelijkenis van een

zandbil (.'!ndrena nJkroaenea).

vliegenorchisbloem

met vliegen plaatste

sp/ze-

In i999

volgde een doorbraak in het onderzoek:
men ontdekte dat de Spinnenorchis veer-

hem voor grote raadsels.

tien biologisch actieve koolwaterstoffen

Het zou echter tot het begin van de vorige

jalkanen en alkenen) afgeeft en wel in een
constante onderlinge verhouding

eeuw duren voordat A. POUVANNEna gedetailleerde studies de bestuiving van de

IScHnsTL ef a/., i999).

Spiegelophrys(O. specdum) en Gele

6enwerden in de zelfde verhouding aangetroffen in de cuticula van vrouwtjes van de
Zwartbronzen zandbij. Geurloze dode
Zwartbronzen zandbijvrouwtjes die
behandeldwerden met kunstmatig

ophrys(O.

/uteaJ zou beschrijven.

Het bleefechter gissen hoe de deze orchi-

deedn insecten aantrokken. Was het alleen

de gelijkenis tussen de OphWs-lip en het
insect ofwaren er meer factoren in het
Spel? (UIt: VAN OER CINGEL, 1995)

d

Een gedegenoverzicht van chemische
stoffen die in verschillende Op/ZWs-snor
ten en hun bestuivers werden aangetroF
6en,publiceerde Anna-Karin Borg-Karlson
in 1990 (BoKc-KAKI.soN,i99o). Hoewel
meerdere stoffen zowel in bestuivers als in

HET TIPJE VAN DE SLUIER
Het werk van de Zweedse entomoloog
BertH Kullenberg in de jaren vijfhg van de

Deze veertien stof

bereide mengsels van deze koolwaterstof-

fen bleken een vergelijkbare aantrelddngkracht op mannetjes te hebben als geurloze dodevouwt)es die behandeld werden
met een Ophqs-extract ofeen cuticulaextract van niet-bevruchte vrouwt)es.

vorige eeuw betekende een echte door-

Uit later onderzoek bleek dat andere

braak(Kui.i.KNBEKC, lg6t). Kullenberg

OphWs-soortendie ook door de Zwart
bronzen zandbij worden bestoven,

plaatsteexemplaren van de Vliegenorchis
in reageerbuizen, zodat de bloemen wel

dezelfde koolwaterstoffen bevatten en in

zichtbaar waren, maar geen geur konden
verspreiden. Andere exemplaren konden
wel geur verspreiden, maar werden
onzichtbaar gemaakt met een neteldoek.

de zelfde verhoudingen. Verschil tussen
deze OphWs-soorten kon alleen worden

Kullenberg vergeleek de reacties van de

bestuivers op de beide stimuli en kwam
tot de condusie dat geur de belangrijkste
aantrel&ende factor was.

De bestuivers merkten de zichtbare bloemen pas op wanneer ze binnen een
afstand van twintig centimeter waren, ter-

wijl de chemische signalen op een afstand
van enkele meters al werden opgemerkt.
Hoewel het belang van geursignalen al vrij
vroeg werd onderkend, bleven de stoffen

aangetoond in absolute hoeveelheden
koolwaterstoffen

WISPEUURIGE

M IDDENTON EN

Omdat mannetjesbijen en -wespenin staat
zijn om meerdere malen te paren, is het
voor een mannetje belangrijk om de
vrouwt)es waar al mee gepaard is te her-

kennen. In experimenten toonde AvxssKef
a/. (20001 aan dat mannetjes individuele
bloemenwaarmee ze hebben geprobeerd
te paren, niet graag opnieuw bezoeken
Wanneer ze echter een nieuwe bloem krij-

die de manTletjes aantrokken nog lange
tijd onbekend. Moderne analysetechnie-

gen gepresenteerd,reageren ze weer geinteresseerd. Bestuivers lijken bloemen dus

ken, gecombineerd met technieken die de

individueel te herkennenl Er werd bange

gevoeligheid van receptoren in de abten

toond dat, naast koolwaterstoftbn,nog

nes van bestuivers kunnen meten(en dus

andere biologisch actieve stofTbn door de
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Spinnenorchis worden uitgescheiden
De onderlinge verhoudingen van deze
stoffen(esters en aldehyden)verschillen
van bloem tot bloem, zelfs tussen bloemen
aan dezelfde bloemstengel. Met behulp
van experimenten is aannemelijk gemaakt
dat de onderlinge verhoudingen van deze

esters en aldehyden ten grondslag liggen
aan de individuele herkenning van
Op/zq's-bloemendoor hun bestuivers.

EEN BITTERE BASIS
Aangezien niet-belonendeplanten over
het algemeen een lage vruchtzetting heb
ben, is het voor een plant zaak om te zor
gen dat een geinteresseerdebestuiver niet
probeert te paren met een al bestoven

bloem. Ook hier blijkt de Spinnenorchis
een oplossing voor te hebben. ScunsT ef
a/. (zool) ontdekten dat, nadat een bloem
bestoven is, de samenstelling van de alge

gevengeuren verandert. De afgifte van
biologisch actievekoolwaterstoffenneemt
wat afen er wordt een nieuwe stofafgegeven. Deze ester(farnesyl hexanoaat) blijkt
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ook door bevruchte Zwartbronzen zandbij-

wel uit het grote aantal onderscheiden

vrouwtjes gebruikt te worden voor de

gooi'ten.Ophryssen zijn onderling fertiel,
maar worden geacht genetisch gescheiden
te zijn, doordat ze elk hun eigen specifieke

bouw van broedcellen. Bestoven spinnenorchisbloemen geven, vergelekenmet
bevruchte Zwartbronzen zandbijvrouwtjes,
slechts een heel kleine hoeveelheid van

bestuiver hebben. Aan de hand van bestuivers zijn onder andere door het werk van

deze stofat Pogingen van bestuivers om
met de bestovenbloemen te paren, nemen
hierdoor wel sterk af. maar worden niet

Hannes Paulus en Claudia back vele vaak

helemaal voorkomen. Waarom produceert
de plant dan niet meer van deze stof?
Afgifte van meer farnesyl hexanoaatzal
naar alle waarschijnlijkheid de gehele
bloemstengel oninteressant maken, inclu
sief de nog niet bestovenbloemen.

Onduidelijk is echterhoe hard de door de
bestuivers gecreeerdegenerische banidre

morfologisch Vrijwel niet te onderscheiden
'soorten' beschreven.

nu werkelijkis. Moleculair-genetisch
onderzoek suggereertdat er wel degelijk
genetische uitwisseling plaatsvindt tussen

Bij een kleine a6#Re blijft de bloemstengel

nauw ve«dante t«:a (SOLVIAef d., 2003).
Wellicht moet de taxonomie, zoals ze door

als geheel interessant en worden de aange-

veel orchideednliefhebbers wordt gehan-

trokken bestuivers in de richting van de
niet-bestoven bloemen gedirigeerd.

teerd, grondig worden herzien.

SUCCES VAN EEN ZWENDELAAR
Dat bestuiving door seksueel bedrog bij
het geslacht Ophzys een succes is, blijkt
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