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populatie van de Grote keverorchis die opvallend vaak door insecten 
bezocht wordt. Waarschijnlijk draagt de beschutte ligging van dit 
terrein daar toe bij. 

bestuiving

Omdat de Grote keverorchis totaal niet afsteekt tegen de om rin-
gende begroeiing [figuur 1] is de geur een belangrijk middel om 
bezoekers te lokken (Plateau, 1909). Insecten volgen het attractieve 
geurspoor en worden zo naar de orchideeën geleid. Zelfs tegen 
de wind in weten ze de Grote keverorchis te vinden (nilsson, 1981). 
Sluipwespen en kevers zijn regelmatige bestuivers evenals de 
Grote dansvlieg (Empis tessellata). De bezoekers landen op de 
bloeiaar, zoeken een bloem en kruipen dan al likkend aan de nectar 
langs het nectarspoor van de lip omhoog tot ze bij de lipbasis 

De Grote keverorchis is de meest algemene orchidee-

ensoort in Zuid-Limburg. Ze komt vooral voor in Eiken-

Haagbeukbossen en in mindere mate op kalkgraslanden. 

Deze onopvallende, groene orchidee heeft goed toegan-

kelijke bloemen met een hoge nectarproductie. Daardoor 

lokt ze een breed scala aan bestuivers en is de vruchtzetting 

heel hoog. Bestuivers zijn voornamelijk sluipwespen, zaag-

vliegen en kevers (nilsson, 1981). Bij observaties op de Wijlre-

akkers en de Sint-Pietersberg werden verschillende soorten 

bijen aangetroffen die effectieve bestuivers bleken te zijn. 

In dit artikel wordt het ingenieuze bestuivingsmechanisme 

van de Grote keverorchis en het gedrag van de 

bezoekende bijen besproken.

beschrijving

De Grote keverorchis kan tot 60 cm groot worden. 
Doordat alle bloemdelen groen zijn, is hij heel 
onopvallend. Karakteristiek zijn de twee grote, 
eironde, schuin opstaande bladeren onderaan 
de stengel. De bloemdekbladeren (sepalen en 
petalen) omvatten het zuiltje helmvormig. De lip 
is knievormig naar beneden gebogen en eindigt 
in twee lange, stompe lobben. Op het langwerpige 
middengedeelte van de lip en aan de lipbasis 
wordt overvloedig nectar geproduceerd.  De geur 
is zoetig en dient om de insecten van op afstand 
aan te trekken. Op de Wijlre-akkers staat een grote 

Bijzondere bestuivers bij orchideeën
Deel 2: Bijen Als Bestuivers vAn De grote keverorchis (Neottia ovata)

Jean Claessens, Moorveldsberg 33, 6243 AW Geulle
Jacques Kleynen, Kuiperstraat 7, 6243 NH Geulle a/d Maas

FIGUUR 2
Grote keverorchis (Neottia ovata), bloem. Het glinsterende 
nectarspoor op de lip is duidelijk zichtbaar (foto: J. Claessens & 
J. Kleynen).

FIGUUR 1
Grote keverorchis (Neottia ovata), bloeiaar (foto: J. Claessens 
& J. Kleynen).

FIGUUR 3
Een zandbij (Andrena spec.) op Grote keverorchis (Neottia 
ovata). Wijlre, 21-5-2009 (foto:  J. Claessens & J. Kleynen).
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Goudpootzandbij  (Andrena chrysoceles), Viltvlekzandbij  (Andrena 
nitida) en Vosje (Andrena fulva). Ze hadden duidelijk al meer bloemen 
van de Grote keverorchis bezocht, want ze vlogen doelgericht van 
plant naar plant, landden direct op de bloem en begonnen nectar 
te zuigen. Ook als de afstand tussen twee planten groter (een of 
meerdere meters) was, vormde dit geen belemmering om naar 
de volgende plant te vliegen, dit in tegenstelling tot de bijen die 
nilsson (1981) observeerde. Deze vertoonden onderzoekend gedrag 
en landden alleen op een plant als ze die tot op enkele centimeters 
genaderd waren. De bijen van de Wijlre-akkers hadden duidelijk 
de orchideeën in hun voedselbronnen opgenomen. Door hun 
snelle foerageergedrag en bloemtrouw konden ze in korte tijd veel 
bloemen bezoeken en waren daarmee heel effectieve bestuivers.
De Grote keverorchis staat in bloei op het moment dat nog relatief 
weinig andere voedselplanten bloeien (half mei). Door de beschutte, 
beschaduwde ligging van het terrein valt de hoofdbloei van veel 
voedselplanten die voor de bijen heel belangrijk zijn, zoals Harige 
ratelaar (Rhinanthus alectorolophus) en Kleine ratelaar (Rhinanthus 
minor), later. Daardoor werd mogelijk het zoekgedrag van de bijen 
bepaald en ontdekten ze de Grote keverorchis als rijke nectarbron. 
In 2010 werd soortgelijk gedrag van Honingbijen waargenomen 
op een natuurterrein aan de oostkant van het Albertkanaal in  
Petit-Lanaye (gemeente Visé, België). Ook hier vertoonden de bijen 
doelgericht gedrag bij het aanvliegen en bezoeken van de Grote 
keverorchis. Een overeenkomst met de Wijlre-akkers was dat de 

aankomen [figuur 2 en 3]. Daar stoten ze met hun 
hoofd tegen een wit, vooruitstekend deel van het 
zuiltje, het rostellum. Bij de Gro te keverorchis zijn 
de polliniën niet door middel van een pollensteeltje 
verbonden met een kleefschijfje, maar liggen 
los op de bovenkant van het gootvormige, witte 
rostellum. Dit rostellum bestaat uit zeer lange 
cellen gevuld met kleefstof. Als een insect de top 
van het rostellum aanraakt, schiet de onder druk 
staande kleefstof uit de lange cellen naar voren en 
verbindt polliniën en bezoeker in een fractie van 
een seconde met elkaar door middel van een witte 
onmiddellijk hard wordende kleefstof [figuur 4]. 
Zo worden beide pollenpakketjes gelijktijdig aan 
de bezoeker bevestigd (sPrenGel, 1793; hooKer, 1855; 
Darwin, 1877). De positie waar ze vastgeplakt worden, 
hangt af van de grootte van het insect. Zo is dat bij 
kevers gewoonlijk op de rug, terwijl ze bij de Grote dansvlieg  aan 
de lange tong plakken. Indien een insect heel snel is, kan het soms 
de pollenpakketjes nog verwijderen, maar even later zitten ze 
onlosmakelijk op zijn lijf geplakt. Bij een bezoek aan een volgende 
bloem of plant worden de polliniën dan bij het zuigen van nectar aan 
de lipbasis op het stempeloppervlak gedrukt. Dit bevindt zich recht 
onder het rostellum. Doordat de Grote keverorchis toegankelijk is 
voor veel verschillende insecten is de vruchtzetting heel hoog met 
een gemiddelde van 88% (claessens & Kleynen, 2011).

bijen als bestuivers van de grote keverorchis

Gedurende meerdere seizoenen werd een populatie van de Grote 
keverorchis in het oostelijke deel van de Wijlre-akkers geobserveerd. 
Hier vlogen steeds grote aantallen bestuivers rond, waaronder ook 
opvallend veel Honingbijen (Apis mellifera) [figuur 5 en 6] en wilde 
bijen. In de literatuur zijn hier geen observaties over te vinden, met 
uitzondering van nilsson (1981), die beschrijft hoe Honingbijen min 
of meer toevallig de bloemen van de Grote keverorchis bezochten. 
Ze schenen niet door de geur aangetrokken te worden. Dit was een 
incidentele observatie. 
De bestuivers die op de Wijlre-akkers werden waargenomen, waren 
Honingbijen en verschillende soorten wilde bijen: de Grote zijdebij 
(Colletes cunicularius), Meidoornzandbij  (Andrena carantonica), 

FIGUUR 4
Er plakken al meerdere pollinia aan de tong van deze zandbij 
(Andrena spec.). De witte kleefstof is goed zichtbaar. Wijlre, 
13-5-2009 (foto: J. Claessens & J. Kleynen).

FIGUUR 5
Een Honingbij (Apis mellifera) met een pollinium aan de 
tong en een Grote dansvlieg (Empis tessalata) op dezelfde 
bloeiaar. Wijlre, 21-5-2012 (foto: J. Claessens & J. Kleynen).

FIGUUR 6
Een Honingbij (Apis mellifera) likt aan het nectarspoor op de 
lip. Een pollinium hangt zijdelings aan zijn tong. Wijlre, 21-5-
2012 (foto: J. Claessens & J. Kleynen).
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dankwoord

We danken Staatsbosbeheer heel hartelijk voor de vergunning om op 
Wijlre-akkers onderzoek te doen.

planten  hier ook sterk beschaduwd stonden en er weinig andere 
bloemen in de omgeving voorhanden waren. 
Hoewel de auteurs vaak de bestuiving in andere landen hebben 
geobserveerd, werden er nooit bijen als bestuivers aangetroffen. 
In hoeverre het hier lokale verschuivingen in bestuiversspectrum 
betreft moet nog onderzocht worden. 

Summary

OBSERVATIONS ON UNUSUAL 
POLLINATORS OF ORCHIDS
Part 2: Bees pollinating Common twayblade 
(Neottia ovata)

The Common twayblade (Neottia ovata) is an 
abundant species at the Wijlre-akkers nature 
reserve in Southern Limburg; its regular pol-
linators are ichneumoid wasps and sawflies. 
Over several seasons, we observed how it 
was frequently pollinated by Honeybees 
(Apis mellifera) and several wild bees (Colletes 
and Andrena species). The bees intentionally 
flew towards the plants and had obviously 

learned to exploit this food source and add it 
to their resources. Their rapid foraging trips 
and fidelity to this orchid species make them 
excellent pollinators. They may have adapted 
to the Common twayblade as a food source 
because their main food source, Rattles 
(Rhinanthus), were not yet flowering. We also 
observed Honeybees as the main pollinators 
in a Belgian nature reserve in 2010.
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worden ze niet eens opgemerkt. 
Het boek opent met een aantal 
definities waardoor duidelijk wordt 
wat begrippen als exoot, invasieve 
soort, probleemsoort en klimaat-
schuiver betekenen.  Daarna komt 
het invasieproces aan bod; dit kan 
via ballastwater, in lading of ver-
pakkingsmateriaal verborgen, als 
zaden onder wandelschoenen of 
aan kleding en bij handel in bijvoor-
beeld aquariumplanten en -dieren. 
Een andere mogelijkheid om als 
exoot onze regio te bereiken is via 
nieuwe verbindingen zoals kana-
len en wegen. Het merendeel van 
onze exoten komt uit Zuid-Europa 
(deels klimaatschuivers) of uit 
Noord-Amerika, Centraal-Europa 
en Klein-Azië (zelfde klimaatzone).  
Vervolgens komen gevolgen van de 
komst van exoten aan bod (ecolo-
gisch, evolutionair, economisch en 
gevolgen voor landbouw en volks-
gezondheid). Kort wordt aangege-
ven waarom bepaalde gebieden, 
bijvoorbeeld waar verstoring heeft 
plaatsgevonden, een grotere kans 
op vestiging van exoten hebben. Een 
andere paragraaf gaat in op risico-
analyse en beoordeling. De inleiding 
sluit af met een lijst van organisaties 
en wetten die zich met exoten bezig-
houden.
De soortbeschrijvingen zijn op ge-

terecht aandacht voor de kenmerken 
van deze soorten en diegene waar-
mee ze verwisseld kunnen worden. 
Ook de manier waarop ze in ons land 
terechtgekomen zijn, komt aan bod.
Mede als gevolg van het aantal reizen 
dat mensen over de wereld maken, 
waarbij ze gewild en ongewild exo-
ten meebrengen, neemt het aantal 
ervan in onze omgeving steeds snel-
ler toe. In tegenstelling tot wat veel 
mensen denken, veroorzaken ze 
niet allemaal  problemen. Veel soor-
ten zijn gewoon een verrijking voor 
onze inheemse natuur zonder enig 
negatief effect. Sterker nog, vaak 

B o e k b e s p r e k i n g
VELDGIDS EXOTEN 

Leewis, R., L. Duistermaat, A. Gitten-
berger, T. van der Have, M. Soest & 
J. van Valkenburg, 2013. KNNV-uit-
geverij Zeist. 192 pagina’s, hard cover, 
12,5x 21 cm. ISBN 978-90-5011-4332. 
Prijs € 34,95. Verkrijgbaar in de Boek-
handel en via www.knnvuitgeverij.nl

De Veldgids Exoten is de nieuwste uit 
de reeks van de KNNV- veldgidsen. 
Deze behandelt in tegenstelling tot 
de veldgidsen dagvlinders, sprink-
hanen en libellen geen aparte soort-
groep, maar een grote variatie aan 
planten en dieren. Het spreekt dus 
voor zich dat niet alle soorten uit een 
bepaalde groep besproken worden, 
zelfs niet alle exoten. Het bindende 
element van de ruim 150 soorten 
die in het boek aan bod komen, is 
het feit dat ze in onze omgeving niet 
inheems  zijn, maar hier door men-
selijk toedoen terecht zijn gekomen 
en dat ze daarbij ook een duidelijke 
impact op hun omgeving hebben of 
opvallend aanwezig zijn. Naast land-
organismen spelen vooral wateror-
ganismen, zowel in zoet als in zout 
water, een belangrijke rol. Omdat 
de meeste exoten in de reguliere 
veldgidsen en determinatiewer-
ken ontbreken, is het moeilijk om ze 
op naam te brengen. Daarom is er 

deeld in land-, zoetwater- en zout-
wa terorganismen. Deze zijn gestan-
daar di seerd opgenomen met infor-
matie over herkenning, gelijkende 
soorten, ecologie, herkomst en jaar 
van aankomst, transportroute, 
gevolgen van de soort in onze con-
treien, verspreiding, ontwikkeling 
van de soort en beheeradviezen.
Hierin komen bekende exoten als 
Grijs kronkelsteeltje, Alsemambro-
sia, Amerikaanse vogelkers, Japanse 
duizendknoop, Reuzenberenklauw, 
Reuzenbalsemien, Aziatische tij-
germug, Veelkleurig Aziatisch lieve-
heersbeestje, Amerikaanse brulkik-
ker, Grote Canadese gans, Halsband-
parkiet, Mandarijneend, Beverrat en 
Pallas’ eekhoorn, maar ook allerlei 
minder bekende soorten aan bod.
Het boek sluit af met een literatuur-
lijst waarmee per soortgroep naar 
verdieping gezocht kan worden.
Het boek is vooral een aanrader voor 
diegene die regelmatig buiten op 
stap is en zich steeds weer afvraagt 
waar die ene of andere exoot van-
daan komt en of hij schadelijk is. 
Daarnaast verschaft het inzicht in 
de juiste bestrijdingswijze, zodat 
voorkomen wordt dat goedwillende 
acties juist het tegenovergestelde 
effect bewerkstelligen.

OLaf OP Den KaMP
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