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S AMENVATTING
Een belangrijk deel van de Europese broedpopulatie van de grutto bevindt zich in Nederland. Sinds
de jaren tachtig nemen de aantallen grutto’s echter af en mogelijk is een tekort aan voedsel voor
de kuikens hiervoor een belangrijke oorzaak. Het voedselaanbod voor gruttokuikens is beperkt
doordat de insectendiversiteit in agrarisch grasland, het broedgebied van de vogels, vermoedelijk
is achteruitgegaan. De leefomgeving van de insecten is verslechterd, omdat er tegenwoordig nog
maar weinig kruiden in de meeste graslanden staan. Om de biodiversiteit in agrarisch land te
vergroten en de grutto te helpen weer in aantallen toe te nemen, kunnen boeren kruidenmengsels
inzaaien. In dit onderzoek, wat bestaat uit zowel literatuur- als veldonderzoek, is gekeken welke
kruiden geschikt zijn voor een mengsel met dit doel.
Het veldonderzoek vond plaats bij twee melkveehouders in Zuid-Holland waar plots waren
ingezaaid met verschillende kruidenmengsels. Met behulp van tellingen werd onderzocht wat de
invloed is van de ingezaaide kruiden op de aantallen en soorten insecten. Voor elke telling werd
er gedurende vijf minuten één keer rond het plot gelopen en het aantal vliegende insecten geteld
dat zich in het plot bevond. Daarnaast werd het weer geregistreerd en werd van elk plot de
vegetatie opgenomen. Een ander gedeelte van het veldonderzoek bestond uit transecttellingen
waarbij werd geobserveerd van welke orde (tweevleugeligen of vliesvleugeligen) de insecten
waren die de bloemen van verschillende plantensoorten bezochten.
Uit de resultaten van de vijf-minuten-tellingen bleek het kuikenlandmengsel, een divers
kruidenmengsel met 17 verschillende kruiden, de meeste insecten aan te trekken. In de plots waar
alleen een grasmengsel was ingezaaid, werden de minste vliegende insecten geteld. Het grootste
gedeelte van de getelde insecten bestond, net als bij de andere mengsels, uit tweevleugeligen. De
belangrijkste positieve factor voor het aantal insecten was waarschijnlijk het percentage
bloeiende kruiden dat zich in het plot bevond. Een hoger percentage gras, grotere windsnelheid
en grotere hoeveelheid regen, bleken een negatieve invloed te hebben op het aantal insecten. Uit
de transecttellingen kwam naar voren dat sommige plantensoorten, zoals boterbloem sp. en
Kleine veldkers, vooral bezocht werden door vliegen, terwijl andere plantensoorten, zoals distel
sp. en Paarse dovenetel, vooral bezocht werden door vliesvleugeligen. Dit komt waarschijnlijk
door specifieke eigenschappen van de verschillende plantensoorten, zoals kleur en bloemvorm,
die met name aantrekkelijk zijn voor tweevleugeligen dan wel vliesvleugeligen.
Voor de gruttokuikens zijn planten die tweevleugeligen, kevers en vliesvleugeligen aantrekken het
belangrijkst, aangezien uit het literatuuronderzoek is gebleken dat de kuikens voornamelijk deze
insecten eten. De meeste van deze insecten hebben planten nodig als voedselbron of als
waardplant. Afhankelijk van de soort insect worden ze aangetrokken tot bepaalde eigenschappen
van planten en hebben ze een specialistische of juist generalistische relatie met die planten. De
meeste tweevleugeligen willen het liefst open bloemen met een gele of witte kleur en bezoeken
planten voor zowel nectar als stuifmeel. De meeste kevers eten vooral het stuifmeel van de
bloemen, die naar hun voorkeur ook open zijn, met verscheidene kleuren en sterk geurend.
Vliesvleugeligen voeden zich voornamelijk met nectar, die ze met hun lange tong ook kunnen
halen uit meer gesloten bloemen, met bij voorkeur een (UV-)blauwe of paarse kleur en zoete geur.
Dit rapport eindigt met een advies voor kruiden die op basis van het literatuur- en veldonderzoek
geschikt worden geacht om in kruidenmengsels op te nemen. Deze kruiden zorgen voor een divers
grasland dat gunstig is voor zowel de insectenpopulaties als de bedreigde weidevogels die deze
insecten eten. Met behulp van deze kruidenmengsels en door het toepassen van andere
beheersmaatregelen kunnen bij betrokken boeren hopelijk successen behaald worden in de strijd
voor het behoud van de grutto.
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1. I NLEIDING
Er zijn steeds minder weidevogels in Nederland. De afname van geschikt leefgebied en de
intensivering van de landbouw worden gezien als belangrijke oorzaken.1 De provincie ZuidHolland steunt initiatieven die zich inzetten voor het beschermen en herstellen van
weidevogelpopulaties. Het project “Winst en Weidevogels’’ bijvoorbeeld onderzoekt
mogelijkheden om de biodiversiteit op het platteland te verhogen. Boerenbedrijven met meer
kruiden in het land zijn mogelijk gunstig voor insecten en daarmee ook voor weidevogels. De
kuikens van verscheidene soorten weidevogels zijn namelijk afhankelijk van insecten als hun
voornaamste voedselbron. Met name het gruttokuiken is afhankelijk van (vliegende) insecten.
Voor het project zijn in 2018 op twee locaties bij melkveehouders in Zuid-Holland 36 plots
ingezaaid met verschillende kruidenmengsels. Deze kruidenmengsels bevatten verschillende
plantensoorten die als nectar- en/of waardplanten kunnen dienen voor insecten. Daarnaast
hebben deze kruiden ook eigenschappen die positief kunnen zijn voor de bodem of de koe, zoals
diepere beworteling, stikstofbinding of het bevatten van stoffen die de gezondheid bevorderen.
Dit kan een win-winsituatie betekenen voor zowel insect, weidevogel als boer.
In deze kruidenplots wordt onderzocht wat de invloed is van de kruiden op de aantallen en soorten
insecten en de relatie tussen de insecten en de planten. Deze kennis kan gebruikt worden om
beheersmaatregelen in te voeren die gunstig zijn voor zowel de insectenpopulaties als de
bedreigde weidevogels die deze insecten eten.
Er is op dit moment nog weinig bekend over de exacte relaties tussen verschillende soorten
insecten en kruiden. In dit werk worden praktijkonderzoek en een literatuurstudie gecombineerd
om te bepalen welke kruiden of kruidenmengsels in de graslanden van melkveehouders geschikt
zijn voor de voedselbehoefte van gruttokuikens. Voor de literatuurstudie wordt er gewerkt met
een aantal deelvragen:
▪

Wat is de voedselbehoefte van een gruttokuiken?

▪

Hoe is de huidige stand van insecten- en plantendiversiteit in de weilanden van
melkveehouders in Nederland?

▪

Hoe interacteren insecten en planten met elkaar?

▪

Welke aspecten spelen een rol in de aantrekkelijkheid van bloemen voor bestuivers?

▪

Welke factoren beïnvloeden de relaties tussen planten en insecten en onderling in een
plaatselijke gemeenschap?

▪

Welke kruiden kunnen geschikt zijn om insecten aan te trekken die aan de
voedselbehoefte van gruttokuikens voldoen?

▪

Welke voordelen hebben deze kruiden voor de boer?

Tenslotte wordt de volgende deelvraag beantwoord aan de hand van het eigen onderzoek:
▪

Wat is de invloed van verschillende soorten kruiden op de aantallen en soorten insecten
in graslanden op veengrond op verschillende locaties in Zuid-Holland?
5
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2. D E

GRUTTO EN ZIJN VOEDSELBEHOEFTE

Nederland is een belangrijk land voor veel weidevogelsoorten. Van de Europese broedpopulaties
van de scholekster, kievit, grutto en tureluur bevinden zich respectievelijk 30, 10, 84 en 9 % zich
in het land.2 In dit (literatuur)onderzoek ligt de focus op de grutto, vanwege de grote afname van
deze soort en het feit dat de kuikens insecten eten. Ruim de helft van de Europese grutto’s broedt
in Nederland, vooral in de provincies Friesland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland (figuur 2.1).1

Figuur 2.1. Broeddichtheid van de Grutto in de periode 2013-2015, gebaseerd op modelberekeningen door
Sovon Vogelonderzoek Nederland. Herdrukt. 3
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Het gaat al langer slecht met veel weidevogelsoorten in Nederland en de meeste aantallen nemen
sinds 2000 versneld af (figuur 2.2).4 Vanaf de jaren tachtig is het aantal gruttobroedparen in
Nederland achteruitgegaan. Het aantal is van meer dan 100.000 paren in 1980 afgenomen tot
31.000-38.000 broedparen in 2013-2015.3,5

Figuur 2.2. De aantalontwikkeling van vier weidevogels. Herdrukt. 6

Het teruglopend broedsucces wordt door velen gezien als de belangrijkste oorzaak van de
achteruitgang. De conditie van jonge grutto’s is achteruitgegaan sinds de jaren 70 en 80 en zonder
de productie van gezonde jongen neemt de populatie in aantal af.7 Onderzoek wijst erop dat de
overlevingskansen van jonge grutto’s mogelijk verkleind worden door onvoldoende
voedselaanbod in het veld.1 Kuikens in slechtere conditie lopen een groter risico op predatie, de
belangrijkste doodsoorzaak van gruttokuikens. Om mogelijke oorzaken en oplossingen voor het
tekort aan voedsel te vinden, moet er eerst gekeken worden naar het precieze dieet van de
kuikens (tabel 2.1).

Tabel 2.1 Het dieet van de kuikens van vijf weidevogelsoorten. Herdrukt . 1
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2.1

D IEET VAN HET GRUTTOKUIKEN

Zoals te zien in tabel 2.1 verschilt de voedselinname van kuikens per weidevogelsoort. Voor
volwassen grutto’s geldt dat ze zich tijdens de broedperiode met name met regenwormen en
andere bodem-ongewervelden voeden.8 Hun jongen komen van eind april tot half juni uit het ei
en gaan in het gras zelf op jacht naar hun voedsel.1 Dit doen ze door snel door het gras te rennen
en vliegende insecten te vangen in hun bek (figuur 2.3). Gruttokuikens zitten graag in lang gras
met veel kruiden en een open structuur. Hier zijn veel vliegende insecten te vinden in het bovenste
deel van de vegetatie.9 Ze eten tweevleugeligen, vliesvleugeligen, kevers en spinnen, vaak tot wel
10.000 prooien per dag.10–12 Verder bestaat minder dan 25% van hun voedselinname uit
regenwormen, emelten en slakken.10
Het is onbekend of ze eten wat er (in grote aantallen) ter plaatse is of dat ze een specifieke
voorkeur voor bepaalde insecten hebben.13 Mogelijk worden kevers, vliesvleugeligen en spinnen
door gruttokuikens actief geselecteerd, vanwege hun grootte of omdat ze minder snel en actief
zijn en daardoor makkelijker te vangen zijn.12 Uit een onderzoek naar faecesmonsters van
gruttokuikens bleek dat 95-100% van de monsters insectendeeltjes van tweevleugeligen
bevatten.12 De belangrijkste families waren langpootmuggen, dansmuggen, rouwvliegen,
dansvliegen, langpootvliegen, halmvliegen en strontvliegen. Van de monsters bevatten 74-93%
ook kevers, met als belangrijkste families snuitkevers, kniptorren, loopkevers, mestkevers en
kortschildkevers. In 45-64% van de monsters werden vliesvleugeligen aangetroffen en in 16-24%
spinnen (bijlage 1).

Figuur 2.3. Gruttokuiken zoekt naar insecten tussen het gras. Herdrukt. 14
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Naast volwassen insecten zijn er ook larven van bladwespen, langpootmuggen en andere
tweevleugeligen en kevers in faeces gevonden en vormen daarom ook een voedselbron voor
opgroeiende gruttokuikens.12 Larven zijn weinig mobiel en dus relatief gemakkelijk te vangen. Ze
bevinden zich vaker laag in de vegetatie waardoor ze goed te bereiken zijn voor kuikens. Ze
hebben ook nog geen chitineskelet en zijn dus waarschijnlijk gemakkelijk te verteren.12 Zaden
vallen over het algemeen buiten het dieet van gruttokuikens. Hele zaden worden wel aangetroffen
in faecesmonsters, wat suggereert dat ze wel ingenomen maar niet verteerd worden. Mogelijk
dienen de zaden voor het vermalen van voedsel of worden ze door jonge, onervaren kuikens
aangezien voor prooien.12

2.2

G ROOTTE VAN DE INSE CTEN

Het selecteren van insectensoorten door gruttokuikens tijdens het foerageren wordt ook
beïnvloed door de grootte van de insecten. Voor oudere kuikens moeten de insecten groter dan
4 mm of zwaarder dan 1 mg zijn om aan hun voedselvoorziening te voldoen.1 Te kleine of lichte
insecten kosten te veel energie om te vangen. Ze leveren ook veel minder energie op vanwege
een grotere oppervlakte-inhoudsratio waardoor ze naar verhouding minder eetbaar weefsel
hebben; ze bevatten meer chitine waar de huid van het insect van gemaakt is en wat
onverteerbaar is.1 Uit onderzoek van Roodbergen et al. (2011) bleek de groeisnelheid van
gruttokuikens ook toe te nemen met het aantal grote prooidieren in de vegetatie, niet met het
totale aantal prooidieren. Mogelijk leveren alleen grotere prooien genoeg energie op om te
groeien.12

2.3

B ESCHIKBAARHEID V AN INSECTEN

De beschikbaarheid van voldoende voedsel is niet alleen afhankelijk van de soort en de grootte
van de insecten, maar ook van het moment dat de insecten zich in de vegetatie bevinden. In de
eerste vier dagen eet een kuiken zes insecten per minuut, na een week zijn dat er tien. Als ze twee
weken oud zijn, tussen half mei en half juni, is er een piek in de voedselbehoefte door de groei
van de jongen, die dan tot wel vijftien prooien per minuut vangen.1 Na drie weken zijn hun snavels
lang genoeg om wormen en larven uit de bodem te eten. Tot ze gaan vliegen, blijven insecten
echter het belangrijkste voedsel.15
De hoeveelheid insecten in het grasland neemt in de loop van het voorjaar toe, waarbij er een
piek in aantallen wordt bereikt in mei. Het aanbod in grotere soorten insecten daalt daarna,
wanneer er gemaaid wordt en de levensomstandigheden in het kortere gras voor de grotere
insecten minder gunstig worden. De temperatuur en daglengte nemen na juni echter nog steeds
toe. De foerageerperiode bestrijkt daarom een groter deel van de dag en er is minder energie
nodig voor thermoregulatie. Vooral oudere kuikens profiteren hiervan, waardoor deze een
grotere overlevingskans hebben.15 Voor kuikens is het daarom gunstig om vroeger in het seizoen
op te groeien.1 In weilanden waar pas later gemaaid wordt, zoals hooiland, piekt de hoeveelheid
insecten in juni. Grutto’s die later in het seizoen broeden vinden hier hun toevlucht.
Het foerageersucces en daarmee de groei van de gruttokuikens is ook afhankelijk van de
doordringbaarheid en de ruimtelijke variatie in de vegetatiehoogte van het grasland. Voor de
kuikens zijn prooien in langer gras makkelijker te lokaliseren en te vangen en bovendien is het
voedselaanbod groter, omdat er meer zonlicht en warmte kan doordringen tot op de bodem.117,12
Om deze reden hebben grutto’s een voorkeur voor (middel)lange vegetaties (15-30 cm) op
vochtige tot natte bodems. Ze broeden het liefst op bouwland of beweid grasland, pas gemaaid
9
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en kort gras (<15 cm) worden gemeden.16 Geschikt gruttovoedsel is in deze gebieden afgenomen
door veranderingen in het agrarisch gebied. Er zijn bijvoorbeeld minder grotere insecten in de wei
door agrarische activiteiten als maaien.1
Om een beter voedselaanbod te creëren in de broed- en foerageergebieden van de grutto, is het
belangrijk om naar de aanwezige insectensoorten te kijken. Daarnaast moet ervoor gezorgd
worden dat er meer insecten (groter dan 4 mm) aanwezig zijn, met name in de periode waarin de
gruttojongen twee weken oud zijn en hun voedselbehoefte het grootst is.1 In de volgende
hoofdstukken wordt er gekeken naar huidige stand van insectenpopulaties in Nederland, de
relaties tussen kruiden en insecten en de mogelijkheden om door middel van de juiste kruiden
meer insecten aan te trekken die de weidevogelkuikens consumeren.
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3. K RUIDEN

EN INSECTEN IN

N EDERLAND

Om de biodiversiteit te behouden, zijn er initiatieven om kruiden te zaaien die passen in het
ecosysteem van het weiland en de habitat voor betuivers verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld
kruidenmengsels samengesteld met andere soorten klaver die geschikt zijn voor extensief en
productief land. Om een geschikt mengsel samen te stellen is kennis nodig over welke insecten
onder de lokale omstandigheden aangetrokken worden door welke planten. Daarom wordt er in
dit onderzoek eerst bekeken welke kruiden en insecten er momenteel in weilanden aangetroffen
worden en hoe de stand daarvan is.

3.1

K RUIDEN

Onder kruiden verstaan we alle kruidachtige plantensoorten, behalve grassen. In Nederland
komen kruiden van oorsprong in grote verscheidenheid in grasland voor. In een inventarisatie van
vlak na de Tweede Wereldoorlog werden 453 plantensoorten in 1577 Nederlandse graslanden
aangetroffen. De meeste planten waren grassoorten, vlinderbloemigen en schijngrassen. In figuur
3.1 staat een overzicht van de kruiden die in die tijd het meest te vinden waren. Naast deze
kruiden kwamen er, als de condities gunstig waren, ook karwij, Wilde peen, Kleine pimpernel en
rolklaver voor.17

Figuur 3.1. Het percentage van de 1577 Nederlandse graslanden (weiden en hooilanden) waar 18 soorten
kruiden zijn aangetroffen. Het grootste deel van de data is verzameld i n de periode 1946-1953. Een echte
weide is grasland dat uitsluitend wordt beweid, echte hooilanden worden uitsluitend gehooid. Herdrukt. 18

Tot 1960 was het meest voorkomende graslandtype in Nederland het zogenaamde
kamgrasweiland, permanent begraasd grasland op een voedselrijke bodem. In deze
kamgrasweilanden was een diverse en kruidenrijke vegetatie te vinden, met onder andere
madeliefjes, Witte klaver, timotheegras en natuurlijk kamgras.19 Daarnaast waren er ook
glanshaverhooilanden die nog soortenrijker waren.20 In het voorjaar domineerden hier
verschillende rozetplanten en vlinderbloemigen, die later in het seizoen overwoekerd werden
door omhoogschietende hogere kruiden, zoals schermbloemigen en langhalmige grassen.21
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Doordat veel landbouwgraslanden tegenwoordig anders worden beheerd, bijvoorbeeld met
intensievere bemesting en een sterke focus op verteerbaarheid, zijn veel kruiden door de jaren
heen uit het grasland verdwenen.18 Ook door het gebruik van eenzijdige zaaimengsels bij herinzaai
is het voorkomen van bijvoorbeeld kamgras in graslanden sterk verminderd.19 Nu zijn de meeste
weilanden ingezaaid met mengsels van voornamelijk Engels raaigras en enkele andere soorten.20

3.2

I NSECTEN

In Noordwest-Europa vormen de tweevleugeligen, vliesvleugeligen en vlinders de grootste groep
bloembezoekende insecten.22 Afhankelijk van het type grasland verschillen de aanwezige
insectenpopulaties. In een onderzoek naar gemiddeld intensief beheerde weilanden in Duitsland
bleken cicaden, wantsen, schuimbeestjes, koolzaadglanskevers, bladhaantjes en veldsprinkhanen
de meest voorkomende soorten te zijn.23 In een ander onderzoek in Groningen met percelen van
meerjarig eiwitgewas (rode klaver/luzerne) afgewisseld met meerjarige kruidenmengsels werden
meer (bloembezoekende) insecten aangetroffen: honingbijen, hommels, grote bijen en kleine
bijen, grote en kleine bijvliegen, pendelvliegen, menuetzweefvliegen, bandzweefvliegen,
kommazweefvliegen, snorzweefvliegen, langlijfjes en platvoetjes, lieveheersbeestjes,
wapenvliegen, gaasvliegen, bladhaantjes, dagvlinders, nachtvlinders en sprinkhanen.24
Van veel insectensoorten in Nederland (niet alleen de kwetsbare) is vastgesteld dat er sprake is
van achteruitgang. Ook in Duitsland bleek uit een onderzoek in beschermde natuurgebieden dat
er in 27 jaar een sterke afname in gemiddelde biomassa van vliegende insecten van 76% was
opgetreden. Van de bloembezoekende taxa, zijn de vlinders en bijen het meest negatief
beïnvloed.25 Gespecialiseerde soorten en minder mobiele soorten met een langzamere
ontwikkeling (minder generaties per jaar) nemen meer af.26 Migrerende soorten, zoals veel
zweefvliegen, doen het beter (figuur 3.2).

Figuur 3.2. Verandering van soortenrijkdom van bijen en zweefvliegen in blokken van 10 km². Origineel
aangepast. 26

De achteruitgang zou kunnen komen door een mogelijke verspreiding van ziektes of door
toegenomen competitie van gehouden honingbijen. Andere mogelijke oorzaken zijn
klimaatverandering, een afname en fragmentatie van geschikte habitat en een intensievere
landbouw die gepaard gaat met een toename in gebruik van pesticiden, een veranderde
12
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waterhuishouding, stikstofdepositie en het verdwijnen van hoekjes in het land zonder frequente
verstoring.27,28
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4. I NTERACTIES

TUSSEN KRUIDEN EN INSECTEN

De achteruitgang van de insectendiversiteit is gekoppeld aan de afname in plantendiversiteit.28
Insecten worden aangetrokken tot planten omdat ze verschillende functies voor hen hebben. Er
zijn insecten die planten nodig hebben als voedingsbron in de vorm van nectar of stuifmeel of als
waardplant voor het leggen van hun eitjes. Andersom hebben planten de insecten ook nodig
omdat ze van hen afhankelijk zijn voor de bestuiving. Meer dan zeventig procent van de
bedektzadige plantensoorten wordt bestoven door insecten.29

4.1

W AARDPLANTEN

Een waardplant is een plant die door insecten gebruikt wordt voor het grootbrengen van
nakomelingen. Insecten hebben vaak specifieke plantensoorten die ze uitkiezen voor ovipositie,
oftewel het afzetten van eitjes. De plant vormt een schuilplaats en een voedingsbron voor de
larven wanneer ze uitgekomen zijn. Een voorbeeld is de fruitvlieg Scaptomyza graminum, die zelf
leeft van nectar en honingdauw, maar waarvan de larven zich voeden door in grasstengels te
boren.30 Bladwespen leggen hun eieren in insnijdingen in de stengels van planten, gesneden door
de zaagachtige messen van het insect.31 Sommige insectensoorten leggen eitjes in tussenruimten
van bloemhoofden, de oksels van grasstengels of in plantenweefsel zelf, zodat ze verborgen en
beschermd tegen uitdroging zijn. Als de larven uitkomen laten ze zich vallen op de grond en graven
ze zich in de bodem in.32
Tweevleugeligen
Onder de zweefvliegen komen veel soorten voor die planten als waardplant gebruiken.
Zweefvliegen, anders dan bijen, hoeven geen stuifmeel en nectar te verzamelen voor hun
nakomelingen. Vrouwtjes verspreiden zich in het landschap in een rechte lijn, afwisselend planten
gebruikend om zich te voeden of om eitjes op te leggen.33 Veel zweefvliegsoorten, zoals de
zweefvlieg Episyrphus balteatus, zoeken een geschikte bladluizenkolonie om haar eieren bij af te
zetten en waarmee de larven zich later kunnen voeden (figuur 4.1).30 Zweefvliegen zijn daarom
zowel effectieve bestuivers van (open) bloemen als de natuurlijke vijand van veel
bladluissoorten.34,35

Figuur 4.1. Episyrphus balteatus (Nederlandse naam is snorzweefvlieg,
cocacolazweefvlieg) legt eitjes op een plant met bladluizen. Herdrukt. 36

pyjamazweefvlieg

of
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Een familie van muggen, de galmuggen, legt (net als vliesvleugelige galwespen) eitjes in planten
die daardoor eiwitrijk galweefsel aanmaken, wat als voedsel dient voor de larven. Van veel soorten
kruiden zijn galmugsoorten bekend die de plant als waardplant gebruiken. Voorbeelden zijn de
boterbloemgalmug, koekoeksbloemgalmug, duizendbladgalmug en hoornbloemgalmug.37
Vliesvleugeligen
De meeste vliesvleugeligen maken geen gebruik van een waardplant, maar leggen hun eitjes in de
bodem, rottend hout of mest. Andere soorten zijn parasitair en plaatsen hun eitjes in de larven of
poppen van andere insecten, zodat hun eigen larven zich daarmee kunnen voeden.31

4.2

V OED SELPLANTEN

4.2.1 V O E D I N G S B R O N N E N
Bijna alle tweevleugeligen, vliesvleugeligen en kevers gebruiken kruiden als voedselbron.25 Ze zijn
hiervan afhankelijk voor hun groei, ontwikkeling, overleving en reproductie. Solitaire bijen en
hommels zijn afhankelijk tijdens hun gehele levenscyclus, vliegen alleen in het volwassen
stadium.34
Planten kunnen verschillende voedselbronnen leveren voor insecten: nectar, stuifmeel en
honingdauw. Nectar is een vloeistof van suikers (sucrose, glucose en fructose), water en kleine
hoeveelheden aminozuren en vetten geproduceerd in nectariën in de bloem.38 De meeste
bloemen geven nectar niet continu af, maar gedurende een vastgestelde periode van de dag of
nacht. De hoeveelheid beschikbaar nectar is onder andere afhankelijk van het moment op de dag
en de vochtigheidsgraad. In de nacht heeft nectar over het algemeen een lagere viscositeit
vanwege de toegenomen vochtigheidsgraad.39
Er bestaat ook extra-floraal nectar dat wordt geproduceerd in uiteenlopende typen nectariën die
op andere delen dan de bloem van de plant voorkomen. Ze komen op vegetatieve en
reproductieve delen (bladeren, stelen, bracteeën en vruchten) van de plant voor (figuur 4.2).40,41
De afgifte van extra-floraal nectar wordt, anders dan floraal nectar, niet beperkt tot de
bloeiperiode van de plant. Het is ook niet gekoppeld aan bestuiving. Extra-florale nectariën
produceren vaak veel nectar, voor een lange periode van drie tot zes weken. Extra-floraal nectar
is vooral een waardevolle voedselbron voor parasitoïden, zoals sluipwespen. Dit type nectar is te
geconcentreerd voor vlinders en andere insecten met een dunne, buisachtige zuigsnuit.39,40 Voor
de plant is het aanbieden van extra-floraal nectar een verdedigingsstrategie tegen herbivorie door
insecten, vanwege de predatoren, zoals lieveheersbeestjes en mieren, die erop afkomen.42,43
Extra-floraal nectar is relatief algemeen en fylogenetisch wijdverspreid. In ongeveer de helft van
de ordes van angiosperme bloemplanten is deze eigenschap te vinden. Voorbeelden zijn
zonnebloem en knoopkruid.42
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Figuur 4.2. Bijen bezoeken extra-florale nectariën op het blad van Zoete kers (Prunus avium) (links) en de
steel van parelgierst (Pennisetum glaucum). Herdrukt. 44

Sommige insecten nuttigen naast nectar, dat vooral voor energievoorziening dient, ook stuifmeel
als een bron van eiwit, zetmeel, vetten, vitaminen en mineralen.28,45 Voor veel predatorinsecten
is het een aanvulling op hun dieet.46 De tonglengte van verscheidene zweefvliegsoorten blijkt
gecorreleerd te zijn aan de verhouding van nectar en stuifmeel in hun dieet; tweevleugeligen met
langere tongen, dronken meer nectar.47 Sluipwespen eten maar weinig stuifmeel en het is
onduidelijk of ze er ook voedingsstoffen uit halen. Vlinders kunnen stuifmeel niet opdrinken, dus
scheiden ze speeksel uit om de oplosbare componenten van stuifmeel in op te lossen, waarna ze
het kunnen consumeren. Oplosbare stoffen uit stuifmeel kunnen ook in nectar of regen- of
dauwdruppels terechtkomen.46
Naast nectar en stuifmeel zit er op sommige planten ook honingdauw, vloeibaar suiker dat
afgegeven wordt door plantenluizen en dat ook als voedselbron kan dienen voor bijen, wespen,
tweevleugeligen en vlinders.41 Net zoals extra-floraal nectar is honingdauw oorspronkelijk
floëemsap, wat de bladluizen tot zich hebben genomen. Niet alle suikers worden door de
bladluizen gebruikt, dus wordt de vloeistof weer uitgescheiden.46 Vooral wespen, bijen en
sommige hommelsoorten houden van honingdauw.48,49
Bij bestuiver-plant-relaties is er vaak een verband tussen het type voedingsbron, de hoeveelheid
nectar per bloem en het dieet van de bestuiver.50 Nectar, honingdauw en stuifmeel verschillen in
compositie en bevatten dus verschillende hoeveelheden koolhydraten, aminozuren, eiwitten,
vetten en secundaire metabolieten. Sommige soorten insecten willen bijvoorbeeld liever een
voedingsbron met suiker én aminozuren, in plaats van nectar wat voornamelijk uit suikers bestaat.
Sucrose is algemeen geliefd, maar voor andere suikers verschilt de voorkeur van insecten.51

4.2.2 N E CT A R P LA N T E N
Een nectarplant is een plant die insecten voedsel aanbiedt in de vorm van nectar (en stuifmeel).
Er zijn meerdere factoren die een rol spelen als het gaat om een geschikte nectarplant. De
16
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nectarbeschikbaarheid (hoeveelheid en verdeling) en de nectarkwaliteit (voedingswaarde) zijn
belangrijk voor insecten die foerageren en bij toeval nectarplanten bereiken. Voor insecten die
actief op zoek gaan naar nectarbronnen spelen daarnaast ook nectartoegankelijkheid en de
aantrekkelijkheid van de bloem een grote rol.52
4. 2 .2 .1 N E C T A R B E S C H I K B A A R H E I D

De nectarbeschikbaarheid is afhankelijk van de hoeveelheid planten in bloei. In ecosystemen met
een lage biodiversiteit (zoals agro-ecosystemen) is er vaak een piek in nectarbeschikbaarheid
tijdens de bloeiperiode van de dominant aanwezige plantensoort.41 Bloei wordt getriggerd door
abiotische omstandigheden als daglengte, neerslag en temperatuur. In centraal Europa is er vooral
veel nectar beschikbaar in de vroege zomer en zijn er minder planten in bloei in de vroege lente
en late herfst, wanneer er juist meer planten zijn die rijk zijn aan stuifmeel.41 De hoeveelheid
beschikbaar nectar verschilt daarnaast per plantensoort. De bloemhoofden van Rode klaver
hebben bijvoorbeeld een hoger nectarvolume (gemiddeld 20,90 μl) dan Kale jonker (gemiddeld
1,92 μl).38
4. 2 .2 .2 N E C T A R K W A L I T E I T

De nectarkwaliteit wordt bepaald door de suikerratio, die onder andere afhankelijk is van de
bloemvorm. Planten met open bloemen hebben vaker nectar dat meer geconcentreerd is (omdat
er makkelijker verdamping van water optreedt) en relatief meer hexoses dan sucroses bevat.53
Gewoon biggenkruid, paardenbloem, Wilde cichorei en veel andere soorten uit de
composietenfamilie hebben hexose-dominant nectar.54 Adderwortel is een voorbeeld van een
plantensoort met nectar dat voornamelijk sucrose bevat.38
4. 2 .2 .3 N E C T A R T O E G A N K E L I J K H E I D

De nectartoegankelijkheid wordt bepaald door de bouw van de bloem en de morfologie van het
insect. Met name de relatieve lengte van de kroonbuis en de tong van het insect zijn belangrijk
(figuur 4.3). Insecten met kleine monddelen (zoals de meeste vliegen, maar ook veel
vliesvleugeligen en keversoorten) kunnen alleen nectar en stuifmeel bereiken in open bloemen
die goed toegankelijk zijn voor allerlei typen bestuivers, zoals de paardenbloem.45,55 Ook kunnen
ze bij blootgestelde suikerbronnen zoals honingdauw en extra-floraal nectar.55 Deze bronnen zijn
vaak rijk aan suikers, maar hebben daardoor wel een hoge viscositeit wat een beperkende factor
kan zijn voor het insect. Door de hogere viscositeit kost het voor het insect meer tijd om de
suikerbron op te nemen en is het in die tijd kwetsbaar voor predatoren.56
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Figuur 4.3. Hoofd van de langsteelgraafwesp Bembecinus pulchellus met uitgestrekte zuigsnuit (foto gemaakt door een
rasterelektronenmicroscoop). Origineel aangepast.57

Er zijn ook bloemen die voor veel soorten insecten slecht toegankelijk zijn en alleen bezocht
worden door insecten met een aangepaste morfologie. Voorbeelden zijn te vinden bij de familie
van lipbloemigen, waarvan kroonbladeren zijn vergroeid tot een boven- en onderlip, die een
landingsplaats voor de insecten vormt. Vlinderbloemigen, zoals Rode klaver, Witte klaver en
vogelwikke, hebben bloemen met een zogenaamde vlag-zwaarden-kiel-bloemvorm, waarvan
bekend is dat bij sommige planten de bloemen alleen bepaalde soorten hommels binnen laten
(figuur 4.4).58 Ook bloemen met dunne en lange kroonbuizen waarbij de nectar in de diepte
verborgen zit, hebben een typische bloemmorfologie waarvan verwacht wordt dat er
voornamelijk bijen en vlinders op afkomen met lange tongen.59

Figuur 4.4. Rode klaver die wordt bezocht door een hommel (links, eigen foto) en de vlag-zwaardenkielbloemvorm van een vogelwikke (rechts, herdrukt 60 ).

Aan het zoekgedrag van insecten is ook te merken dat ze zijn aangepast op voor hen bereikbare
bronnen. Uit onderzoek naar twee soorten sluipwespen waarvan er één een grotere kop bezat,
bleek dat die minder geneigd was op zoek te gaan naar nectar achter kleinere openingen tussen
meeldraden en kroonbladen.61
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4. 2 .2 .4 A A N T R E K K E L I J K H E I D B L O E M

De aantrekkelijkheid van bloemen wordt bepaald door hun kleur, geur, sekse en leeftijd.62
Bloemen met een goede zichtbaarheid hebben bijvoorbeeld een grotere aantrekkingskracht dan
minder zichtbare bloemen. Bloemaantrekkelijkheid is vooral een belangrijke factor voor
insectensoorten die actief geuren of visuele signalen kunnen lokaliseren tijdens de vlucht.52
Kleur
Kleurenzicht is mogelijk de belangrijkste manier voor insecten om bloemen op een grotere afstand
te lokaliseren, omdat de ogen van insecten niet goed in staat zijn de omtrek van de bloemvorm te
herkennen en geur niet altijd ver verspreid is.31,63 De ogen van insecten, facetogen genoemd,
verschillen van onze ogen. De meeste insecten hebben UV-, blauw- en groen-lichtreceptoren met
een maximale gevoeligheid voor golflengten van 350, 440 en 530 nm.64 Er zijn echter grote
verschillen in de typen en aantallen fotoreceptoren waardoor ook de visuele spectra van insecten
uiteenlopen (figuur 4.5). Vlinders en sommige keversoorten hebben bijvoorbeeld ook
fotoreceptoren voor violet en rood licht.64,65 Bijen hebben trichromatische ogen en hebben UV-,
blauw- en groenreceptoren, maar missen roodreceptoren. Voor de mens gele en witte bloemen
zien zij voornamelijk als groen, roze bloemen als blauw.66

Figuur 4.5. Spectrale gevoeligheid van de fotoreceptoren van (A) mens, (B) honingbij (Apis
mellifera), (C) vlinder (Papilio xuthus) en (D) fruitvlieg (Drosophila melanogaster). De afkortingen
bij elke kromme staan voor de namen van de receptoren: (A) small-wavelength-receptor, medium
-wavelength-receptor, long-wavelength-receptor. (B) UV-receptor, blue-receptor, greenreceptor. (C) UV-receptor, violet-receptor, narrow-blue-receptor, single-green-receptor, redreceptor. Bij C is alleen de spectrale gevoeligheid afgebeeld van vijf van de acht receptoren van
de vlinder. (D) Rhodopsin 1 – 6. Herdrukt.64
Bloemkleur evolueert passend bij de voorkeuren van specifieke bestuivers. Zo hebben
verscheidene vliegsoorten een aangeboren voorkeur voor kleuren met langere golflengten, zoals
bij geel- of witgekleurde bloemen.67 Bijvliegen hebben een voorkeur voor paarse, violette, blauwe
of witte bloemen en vinden gele bloemen een stuk minder aantrekkelijk.68 Veel bijen- en
hommelsoorten hebben een aangeboren voorkeur voor paarse, blauwe of UV-blauwe
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bloemen.69,70 Sommige bloemen die voor ons geheel geel lijken te zijn, reflecteren UV-licht in de
rand, waardoor voor bijen alleen het binnenste gedeelte geel is (groen voor de bij). Dit soort
markeringen worden nectarmerken genoemd en leiden de bij naar de nectarbron (figuur 4.6).31
Bij kevers lopen de voorkeuren in bloemkeur erg uiteen. Bloemen die door kevers worden
bestoven zijn vaak wit of neutraal gekleurd.45 Verschillende soorten bladsprietkevers die zich

voeden met nectar of stuifmeel komen af op rode, gele, oranje, blauwe en witte bloemen.71
Figuur 4.6. Bloemen met nectarmerken van H. fulva (a en c) en H. citrina (b en d). De bovenste foto’s zijn
genomen in zichtbaar licht en de onderste in UV licht . Herdrukt. 72

De voorkeuren van insecten zijn onderhevig aan leerprocessen over de plaatselijk meest geschikte
bloemen om te bezoeken, qua vorm en nectarbeloning. Veel insecten zetten hun voorkeuren aan
de kant als een bloem er niet aan voldoet, maar wel veel nectar beschikbaar stelt.66 Voor de plant
betekent dit dat het hebben van de juiste bloemkleur niet per se een definitief selectievoordeel
oplevert, aangezien de meeste insectbezoeken worden gedaan door insecten die op basis van hun
opgedane ervaringen en kennis werken. Een plant zou dus meer kunnen hebben aan bloemen met
een kenmerkende en herkenbare kleur dan bloemen met een kleur die de aangeboren voorkeur
van bestuiversgroepen aanspreekt.66
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Geur
Veel bloemen hebben een specifieke, vaak zoete geur, die er op is gericht om specifieke soorten
bestuivers aan te trekken. Geuren bestaan uit meerdere vluchtige, chemische componenten, in
verschillende mate van aanwezigheid, waarvan elke component een rol kan spelen in de
aantrekkelijkheid of juist onaantrekkelijkheid van een bloem. De verschillende componenten
worden door receptoren waargenomen in reukzintuigen in de antennes van het insect. Omdat de
stoffen vluchtig zijn, kan het insecten op grotere afstand bereiken en nectarzoekende bestuivers
begeleiden in het lokaliseren van een geschikte plantensoort. Dit kost soms wel veel energie,
omdat geuren vaak met de wind worden meegevoerd en de meeste insecten zeer moeilijk tegen
de wind in kunnen vliegen om de bron van de geur te lokaliseren.41
Net zoals met kleur, vertonen verschillende insectgroepen een voorkeur voor bepaalde
geurstoffen. Zweefvliegen gebruiken bijvoorbeeld hun geurreceptoren om stoffen als methyl
salicylate and 2-phenylethanol te registreren, stoffen die hen helpen bloemen uit de
composietenfamilie te vinden die ze als nectar- of waardplanten kunnen gebruiken.73 Sommige
kever- en vliegsoorten komen af op sterke, vaak onwelriekende geuren zoals die van mest, gras of
paddenstoelen.45 Luzernebloemen, die voornamelijk aldehyden en alcoholen afgeven, ruiken hier
bijvoorbeeld naar.74 De koolzaadglanskever voedt zich met stuifmeel van koolzaad en wordt naast
de gele bloemkleur aangetrokken tot koolzaad door de specifieke geur die door de helmknoppen
van de meeldraden wordt afgegeven.75 Geurcomposities die voor een groot deel uit terpenen
bestaan, zijn voornamelijk voor bijen aantrekkelijk.76 Veel soorten bijen merken daarnaast geuren
van andere insecten op en zullen bloemen vermijden die vermoedelijk geen nectar meer te bieden
hebben, omdat ze ruiken naar insecten die de plant eerder hebben bezocht.77
Sommige plantensoorten, zoals leden van de schermbloemenfamilie, geven in plaats van een
soortspecifieke signaalgeur, een geur af die algemeen aantrekkelijk is voor meerdere groepen
voedselzoekende insecten. Linalool, een geurstof die ook veel in cosmeticaproducten wordt
gebruikt, is bijvoorbeeld een belangrijke aantrekkingsstof voor verscheidene groepen
vliesvleugeligen, zoals solitaire bijen, sluipwespen en hommels.78 Linalool wordt onder andere
afgegeven door de bloemen van gewone berenklauw en pastinaak. De stof is ook te vinden in de
secretie van de manibulaire klieren van veel bij- en hommelsoorten voor wie het als feromoon
dient.78
Bij het geslacht Ranunculus blijkt de geur die wordt afgegeven door de kroonbladeren anders te
zijn dan de geur afgegeven door de reproductieve onderdelen van de plant.76 De geur afgegeven
door de kroonbladeren is meer gericht op het aantrekken van generalistische insecten op grotere
afstand. De geur afgegeven door de reproductieve onderdelen is waarschijnlijk bedoeld als signaal
voor insecten die als bestuivers zijn gespecialiseerd op de plant.76
Het succes van planten in het aantrekken van insecten door middel van geur is ook afhankelijk van
de aantrekkingskracht van geuren van andere planten in de omgeving. De plaatselijke selectiedruk
op geur wordt daardoor bepaald door de abundantie van bestuivers en de soortsamenstelling van
planten. De geur die nog steeds detecteerbaar is tussen geuren van een andere dominante
plantensoort zal door natuurlijke selectie verspreid worden.76
Sekse
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Sommige selectieve bestuivers maken ook onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke
bloemen. Dit heeft te maken met het feit dat bij sommige soorten planten de mannelijke bloemen
over het algemeen een grotere nectarbeloning aanbieden in ruil voor de bestuiving.62 Bovendien
heeft een insect dat zich alleen voedt met stuifmeel en niet met nectar sowieso niks te zoeken bij
vrouwelijke bloemen.
Leeftijd
Van honingbijen, solitaire bijen, hommels, zweefvliegen en vlinders is bekend dat ze aan een
bloem kunnen zien hoe oud hij is, bijvoorbeeld aan veranderingen in kleur.62 Oudere bloemen
worden vermeden door bestuivers omdat de kans groter is dat de nectarbron al (deels) opgemaakt
is door andere insecten. Veel plantensoorten hebben ook bloemen die met toenemende
ouderdom minder nectar gaan produceren (hoewel er ook planten zijn die juist meer gaan
produceren).62
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4.3

S PECIALISME EN GENE RALISME

Door ecologische en evolutionaire factoren zijn planten en bestuivers in verschillende mate aan
elkaar aangepast (co-evolutie). Dit is te zien aan de uiteenlopende diversificatie van bloemtypen
en bestuivingsstrategieën. Bij planten zijn groepen te onderscheiden met bloemen die qua vorm,
grootte, kleur en andere eigenschappen vergelijkbaar zijn en op dezelfde groep bestuivers zijn
aangepast. Van bloemen die binnen de groep vallen met kenmerken die aantrekkelijk zijn voor
een bepaald soort insect wordt gezegd dat ze het bestuivingssyndroom van dat insect hebben
(bijvoorbeeld het bijensyndroom).
Tussen bestuivingssyndromen zit niet altijd een scherpe scheiding, dus is het moeilijk om een
bloem te laten vallen onder een bepaald bestuivingssyndroom. De bestuivingssyndromen van
bijen en vlinders zijn bijvoorbeeld praktisch hetzelfde.59 Er wordt daarnaast getwijfeld of het
gebruik van bestuivingssyndromen niet te veel aandacht vestigt op de interacties met de
bijbehorende specifieke bestuiversgroep. Een andere insectengroep kan een belangrijkere
bestuiver voor die plant zijn door de hoeveelheid stuifmeel die wordt meegenomen en afgezet,
het aantal bezoeken per bloem of de abundantie van die soort gedurende het jaar.25
Een relatie tussen een plantensoort die op één specifieke soort bestuiver is aangepast of een
bestuiver die enkel één soort plant bezoekt, wordt specialistisch genoemd. Bij generalistische
planten kunnen veel soorten insecten terecht en generalistische insectensoorten bezoeken
meerdere soorten planten.25 De meeste plant-bestuiver-interacties zijn generalistisch, maar alles
tussen extreem specialisme en extreem generalisme komt voor. In gematigde klimaatzones, zoals
in Nederland, zijn relaties tussen één enkele plantensoort en één enkele insectensoort zeldzaam.25
Voorbeelden van specialistische bestuivers zijn te vinden bij solitaire bijen, waarvan één derde
van de soorten specialistisch is.79
De mate van specialisme of generalisme van insecten wordt lokaal beïnvloed door de abundantie
van nectar- en stuifmeel, bloemdichtheid en bloemverspreiding.80,81 Het is ook afhankelijk van het
niveau waarop je de relatie beschrijft: op lokaal niveau is er vaak slechts een deel van de
plantensoorten aanwezig waar insecten op vliegen, waardoor een insectensoort specialistischer
oogt dan op een geografisch grotere schaal.34
Ook de hoeveelheid aanwezige planten en insecten maakt wegens stochastische redenen een
verschil. Bij grote aantallen van een plantensoort, met veel bloemen op een bepaalde plek, is de
kans groter dat er meer insectensoorten op die plant worden waargenomen. Ook bij
generalistische insectengroepen, zoals tweevleugeligen, zweefvliegen en hommels, geldt dat bij
grote populaties de kans groter is dat de soort meer plantensoorten bezoekt.25
Soms zijn zelfs bepaalde individuen binnen dezelfde insectensoort nog specialistischer dan
anderen. Zij beperken hun nectarbezoeken tot één plantensoort ondanks de aanwezigheid van
andere geschikte soorten. Deze voorkeuren kunnen wel veranderen per dag of seizoen. Dit
mechanisme is mogelijk ontstaan vanwege cognitieve beperkingen of omdat het de efficiëntste
strategie is voor het verzamelen van nectar.82 Het voordeel van een specialistische relatie voor de
plant is dat er minder stuifmeel terecht komt bij planten van een andere soort en de kans op
succesvolle bestuiving daardoor groter is. Voor de bestuiver betekent specialisatie dat er minder
concurrentie is om nectar met andere bestuivers.50
In andere gevallen is het voor de plant niet voordelig om zich te specialiseren op één enkele
bestuiver. Wilde peen is een voorbeeld van een generalistische plantensoort. De plant trekt een
breed scala aan vliegsoorten aan en bezit het small-fly syndrome (kleine, radiaal symmetrische
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bloemen met makkelijk te bereiken nectariën) (figuur 4.7).83 Naast tweevleugeligen komen er ook
diverse andere insectensoorten op deze plant af, zoals kevers, bijen en wespen. De bloemen van
Wilde peen (en andere schermbloemigen) hebben dan ook geen kenmerkende, in het oog
springende eigenschappen die op één bepaalde bestuiver gericht zijn. Daarnaast komen
verschillende insecten op de planten af om paringspartners te vinden of op prooien te jagen.84
Wilde peen is een tweejarige plant en moet in haar tweede jaar veel zaad produceren om een
succesvolle volgende generatie voort te brengen. Het hebben van een gevarieerde samenstelling
van bezoekende insecten is daarvoor een goede tactiek. Op die manier is de plant niet van één
insectensoort afhankelijk en ontstaat er geen bestuivingsprobleem in het geval van lage aantallen
bestuivers door populatiefluctuaties binnen een insectensoort. De andere soorten zorgen er dan
immers voor dat de bestuiving nog steeds plaatsvindt.58 Alleen als de verschillende
insectensoorten even efficiënt en succesvol zijn bij het bestuiven in vergelijking met één soort
bestuiver, heeft het voordelen om dit door meerdere soorten te laten doen.

Figuur 4.7. Foto van bloeiwijze van Wilde peen waar veel vliegen op af zijn gekomen. Herdrukt. 85
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4.3.1 S P E C I A LI S M E

B I J W A A R D P LA N T E N

De meeste zweefvliegen zijn zeer specialistisch in de waardplanten of de microhabitatten waarin
ze hun eitjes af zetten en deze worden normaal gesproken niet gevonden in intensief beheerde
argro-ecosystemen.33 Soorten die in die graslanden worden aangetroffen, zijn in de meeste
gevallen daarop aangepast. Hun larven voeden zich met bladluizen op de gewassen of hebben
geen waardplant nodig voor hun eitjes. In dat laatste geval voeden de larven zich met rottend
organisch materiaal in stronthopen of leven ze aquatisch in sterk geëutrofieerd water zoals
drainages of vloeibare mest.33 Een voorbeeld is de zweefvlieg Asteia amoena waarvan de larven
in mest of rotholes (met water gevulde gaatjes in bomen) leven.30

4.3.2 G E V O L G

V A N S P E CI A LI S M E / A A N P A S S I N G

Vanwege hun wederzijdse aanpassing en afhankelijkheid wordt de variatie in de
soortensamenstelling van insectengemeenschappen sterk bepaald door de samenstelling van de
aanwezige plantensoorten. Hierdoor is er ook sprake van een parallelle achteruitgang van de
bloembezoekende insecten en de planten die voedsel kunnen bieden voor die insecten. Hierbij is
niet zozeer de aanwezigheid van specifieke plantensoorten belangrijk, maar eerder de aan- of
afwezigheid van bepaalde karakteristieke soortgroepen.86 Deze karakteristieke soortgroepen
bepalen namelijk andere factoren zoals de vegetatiestructuur, het type en aantal bloemen en
omgevingscondities (zoals de strooisellaag) die van meer directe invloed zijn op de
insectensamenstelling (figuur 4.8).86 Predator-prooirelaties, ovipositieplekken, voedingsbronnen
en allerlei microklimaatcondities zijn hierdoor anders en passend bij verschillende soorten bijen,
zweefvliegen, kevers, krekels, spinnen etc.86 Voor hommels is er bijvoorbeeld aangetoond dat er
sprake is van een verminderde overleving als er gedurende het seizoen in een straal van 250-1000
meter van de kolonie van bepaalde soorten onvoldoende planten aanwezig zijn.87
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Figuur 4.8. Diagram dat het concept weergeeft van hoe de plantengemeenschap invloed heeft op de
insectengemeenschap. Origineel aangepast. 86

Veel van deze karakteristieke en essentiële soorten zijn verdwenen in agrarische graslanden die
een verzuurde bodem met een hoge beschikbaarheid aan stikstof, kalium en fosfaat hebben.88
Omdat de meeste bloembezoek- en bestuivingsreacties generalistisch zijn, heeft het verdwijnen
van een plantensoort echter niet automatisch het verdwijnen van een insectensoort (of
andersom) als gevolg. Interacties tussen planten en bloembezoekers in een gemeenschap is over
het algemeen asymmetrisch. Specialistische planten worden ook door generalistische insecten
bezocht en specialistische insecten bezoeken ook vaak generalistische plantensoorten.25
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4.4

F ACILITATIE EN COMPETITIE

Tussen verschillende planten en verschillende insecten vinden er ook processen van facilitatie en
competitie plaats. Meerdere plantensoorten bij elkaar kunnen samen meer bestuivers aantrekken
(facilitatie), maar ze kunnen ook concurreren om bestuivers (competitie).25 Bij een hoge
plantendiversiteit worden bloemen meer bezocht, maar is de kwaliteit van de bestuiving lager (er
worden minder stuifmeelkorrels overgebracht) dan in een minder diverse omgeving. Er is dus
sprake van een bepaald evenwicht tussen facilitatie en competitie, afhankelijk van de
populatiegroottes van de plantensoorten, het aantal bloemen per plantensoort en de
soortensamenstelling.25 Voor generalistische soorten als de schermbloemigen en composieten is
de totale plantenrijkdom minder van belang, maar eerder het type en de aantallen bloemen van
andere, vergelijkbare plantensoorten in de gemeenschap. Planten die verwant aan elkaar zijn
zoals biggenkruid en havikskruid, worden door minder insectensoorten bezocht als er relatief
meer bloemen van de andere soort in de buurt zijn.25 Planten hebben verschillende strategieën
om zich te onderscheiden van verwante soorten: de standplaats, bloeiperiode tijdens de dag,
bloemhoogte, grootte van de bloeiwijze, vorm, symmetrie, kleurenpatroon en geur.
Tussen insecten kan er ook competitie om voedselbronnen plaatsvinden. Insecten die elkaar
beconcurreren, bezoeken dezelfde (type) kruiden, waardoor nectarbronnen opraken. Door meer
kruiden van dezelfde soort in te zaaien, is er minder onderlinge competitie tussen verschillende
insectensoorten, waardoor er een grotere biodiversiteit aan insectenpopulaties kan zijn.
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5. K RUIDEN

VOOR GRUTTO - INSECTEN

Gruttokuikens eten zoals gezegd onder andere tweevleugeligen, vliesvleugeligen en kevers. Het is
nu de vraag welke specifieke kruiden deze insecten aantrekken. Van sommige specifieke
bestuiver- en plantensoorten zijn interacties bekend. Daarnaast kunnen er op basis van de
genoemde bekende voorkeuren van bestuivers (tabel 5.1) en associaties tussen bepaalde typen
planten en bestuivers, voorspellingen worden gedaan over geschikte zaden voor een
kruidenmengsel (tabel 5.2).
Tabel 5.1. Karakteristieke voorkeuren van verschillende insectgroepen (eigen tabel).

Toegankelijkheid bloem

Aantrekkelijkheid bloem

Insectgroep

Nectartype

Bloemvorm

Bloemkleur

Vliesvleugeligen

Nectar,
honingdauw.

Sluipwespen

Voornamelijk
extra-floraal
nectar.

Uiteenlopend.
Zowel
open
bloemen
als
meer gesloten
bloemen.

Voornamelijk
Zoetere
paars, blauw- of terpenen.
UV-blauw.
Bloemen
hebben soms
nectarmerken.

Tweevleugeligen

Nectar,
stuifmeel.

Open bloemen.

Voornamelijk
Geen sterke geur of
geelof een gras-, mest-,
witkleurig
rottings-,
of
paddenstoelengeur.

Bijvliegen

Kevers

Bloemgeur
geur,

Paars,
violet,
blauw en wit.
Voornamelijk
stuifmeel.

Open bloemen.

Uiteenlopende
kleuren.
Groenig,
gebroken wit.

Geen sterke geur of
een gras-, mest-,
rottings-,
of
paddenstoelengeur.

Omdat het grootste gedeelte van het dieet van de gruttokuikens uit tweevleugeligen bestaat, zijn
de kruiden die hen aantrekken het belangrijkst. Ondanks een gebrek aan bevestigende literatuur
is van Smalle weegbree, vogelmuur en herderstasje in het veld waargenomen dat ze door vliegen
bezocht worden. Madeliefjes zijn geliefd bij de meeste vliegen, behalve zweefvliegen, die van
kruipende boterbloem en akkerdistel houden.89 De akkerhoornbloem is, vanwege zijn open
bloemvorm en witte kleur, waarschijnlijk ook geschikt om veel vliegen aan te trekken. Deze plant
heeft bovendien bloemen die bij helder weer 52 tot 76 uur open blijven, wat positief is voor
bestuivers.90 Daarnaast hebben witte schermbloemigen zoals fluitenkruid, karwij en Wilde peen
bloemen die veel vliegen aantrekken. Voor kevers zouden witte, aromatische schermbloemigen
ook gunstig zijn, omdat de kevers goed bij het stuifmeel kunnen en de plant als waardplant kunnen
gebruiken.91,92 Ook op distelsoorten worden vaak keversoorten gevonden, maar dit is een
plantensoort die een boer niet graag in het grasland ziet.93
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Voor zowel zweefvliegen als korttongige bijen kunnen knoopkruid, Wilde cichorei, Groot
kaasjeskruid en muskuskaasjeskruid geschikt zijn (figuur 5.1).24 Knoopkruid (violetrood) en Wilde
cichorei (lichtblauw) hebben platte bloemhoofdjes die goed toegankelijk zijn. De nectariën van
knoopkruid zitten in nauwe bloembuizen, maar het suikergehalte van het nectar is rond de 40%
en stijgt door de relatief lage viscositeit tot een goed bereikbare diepte.94 Knoopkruid biedt wel
maar weinig stuifmeel aan.94 De bloemen van Wilde cichorei kaatsen naast lichtblauw ook
ultraviolet licht terug en hebben veel contouren, wat ze voor bijen beter zichtbaar maken.95 Groot
kaasjeskruid en muskuskaasjeskruid hebben beide lilagekleurde bloemen en worden voornamelijk
geassocieerd met (korttongige) bijen, die nectar drinken van de tussen de kroonbladen en op de
kelkbladen gelegen nectariën.96 Muskuskaasjeskruid heeft een muskusgeur, waar de plant
mogelijk ook keversoorten mee aantrekt.96

Figuur 5.1. Close-ups van de bloemen van knoopkruid (linksboven), Wilde cichorei (rechtsboven) en
muskuskaasjeskruid (onder). Herdruk. 97

Voor langtongige bijen en hommels kan men gebruik maken van klaverachtigen en andere
vlinderbloemigen, waarbij het nectar zit weggestopt in diepe kroonbuizen.24,58 Denk bijvoorbeeld
aan Rode klaver, witte klaver, esparcette, vogelwikke (roze, wit, roze en paars), veldlathyrus,
Gewone rolklaver, moerasrolklaver en Kleine klaver (geel).24 Dit zijn zowel goede nectarplanten
als stuifmeelleveranciers voor bijen. Van deze planten heeft Witte klaver de langste bloeiperiode
en een kortere bloembuis (3 mm) in vergelijking met Rode klaver (8-10 mm), waardoor de plant
veel en goed te bereiken nectar te bieden heeft.98,99 De nectarproductie van witte klaver is het
grootst bij warm weer en kalkrijke bodems.98 Ook de soorten Paarse dovenetel en Grote
kattenstaart zijn mogelijk goede planten om vliesvleugeligen aan te trekken. Paarse dovenetel
heeft veel nectar in bloemetjes van lipbladen met nectarmerken. Grote kattenstaart heeft roze
bloemen en heeft interacties met gespecialiseerde insecten, die voor zowel nectar als stuifmeel
komen.
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Door generalistische plantensoorten uit te kiezen die zowel voor vliegen als bijen en hommels
aantrekkelijk zijn, kan je met minder soorten kruiden mogelijk een groter aantal insectensoorten
uit het dieet van de gruttokuikens bevorderen. Duizendblad kan hier bijvoorbeeld voor gekozen
worden, omdat het zowel kevers, vliegen, solitaire bijen, honingbijen als vlinders aantrekt.100 De
plant is zowel een goede voedselplant met meerdere voedselbronnen, alsook een waardplant
voor de larven van veel insectensoorten.100 Ook Gewone margriet, paardenbloem en meerdere
boterbloem- en kamillesoorten worden door een grote verscheidenheid aan insectensoorten
bezocht (eigen waarnemingen). Groot streepzaad en Klein streepzaad zijn beide plantensoorten
met gele bloemen die zowel voor hun nectar als hun stuifmeel door veel insectensoorten bezocht
worden. Het nadeel van het gebruik van deze kruiden is dat ze massaal kunnen uitzaaien in
grasland.24
Tabel 5.2. Kruidenselectie voor mengsels om verschillende groepen insecten aan te trekken die als voedsel
kunnen dienen voor weidevogelkuikens.

Vliesvleugeligen

<- Korttongige bijen

Tweevleugeligen

Kevers

Smalle weegbree.

Witte, aromatische
schermbloemigen.

Zweefvliegen ->
Rode klaver.

Kruipende
boterbloem.

Witte klaver.

Vogelmuur.
Akkerdistel.

Esparcette.

Distel sp.
Herderstasje.

Knoopkruid.
Vogelwikke.

Muskuskaasjeskruid.
Madeliefje.

Wilde cichorei.
Veldlathyrus

Fluitenkruid.
Groot kaasjeskruid.

Gewone rolklaver.

Wilde peen.
Muskuskaasjeskruid.

Moerasrolklaver.

Karwij.

Kleine klaver.

Akkerhoornbloem.

Paarse dovenetel.
Grote kattenstaart.
Generalistische plantensoorten
Duizendblad.

Gewone margriet.

Kamille sp.

Klein streepzaad.

Boterbloem sp.

Paardenbloem.

5.1

Groot streepzaad.

L EVENSCYCLUS EN BLOEIPERIODEN
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Bij het voorspellen van geschikte kruiden voor grutto’s moeten de levenscyclus van de bestuivers,
met name het moment waarop de bestuivers het meest abundant in aantal zijn, en de
bloeiperiodes van de planten (phenological matching) ook worden meegenomen (bijlage 2).
De meeste insecten nemen in aanwezigheid toe naarmate de temperaturen in de maanden maart
en april stijgen, maar dit verschilt per soort en jaar. Voor insecten die de winter overleven in het
volwassen stadium is de zachtheid van de winter belangrijk. In Nederland zijn de aantallen
zweefvliegen in het voorjaar die de winter hebben overleefd vaak lager dan in warmere delen van
Europa.89 Ook een lange periode van droogte heeft effecten, vooral op watergebonden insecten.
Deze worden vaak pas in het jaar erop zichtbaar, omdat veel bloembezoekende insecten een
levenscyclus hebben van ongeveer een jaar.24
Voor de kruiden is het van belang dat de planten bloeien in de periode tussen half mei en half juni,
wanneer de gruttokuikens de meeste insecten nodig hebben. Dit zijn voornamelijk planten die
vroeger in het seizoen bloeien, zoals paardenbloem, fluitenkruid, Gewone margriet, Groot
streepzaad, knoopkruid en meerdere klaversoorten.
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5.2

K RUIDEN EN MELKVEEH OUDE RIJ

Tenslotte moet ook worden meegenomen dat kruiden door sommige melkveehouders als onkruid
worden aangezien. De kruiden in de wei nemen immers de plek in van grassen die een hogere
melkproductie geven. Daarnaast is de boer vanwege verschillen in groeitempo’s minder flexibel
in het kiezen van momenten voor begrazing of maaien.101 Om deze redenen wordt er ook gekeken
naar de functies die een verhoogde biodiversiteit door het gebruik van kruiden leveren voor de
boer en het melkveebedrijf.
Een belangrijk potentieel voordeel van het toevoegen van bepaalde kruiden in de vegetatie van
het grasland is het effect op de bodemkwaliteit. Van klavers is bijvoorbeeld bekend dat ze met
behulp van een symbiose met een bacterie zorgen voor stikstofbinding, waardoor de bodem
vruchtbaarder is en er minder bemest hoeft te worden.102 Smalle weegbree zorgt voor een
verbeterde stikstofbenutting door andere planten.103 Veel kruiden zorgen daarnaast voor een
diepere beworteling van de bodem, waardoor de grasmat beter bestand is tegen droogte.18
Tegelijk kan ook de doorlaatbaarheid en ontwatering van de bodem verbeterd worden doordat
het bodemleven meer divers wordt.104 Naast de positieve effecten op de bodem kan een hoge
biodiversiteit belangrijke ecosysteemdiensten zoals bestuiving en pestbestrijding vervullen.24 Ten
slotte maakt een hogere biodiversiteit de bodem en vegetatie beter bestand tegen
omgevingsstress. Om al deze redenen kunnen hogere opbrengsten worden bereikt.101
Bovendien wordt door zowel boeren als onderzoekers gesteld dat kruiden een positief
gezondheidseffect hebben op het vee.18 Er is ook waargenomen dat bepaalde runderrassen
bewust specifieke kruiden eten als ze ziek zijn.101 Vergeleken met kruiden hebben grassen maar
beperkte medicinale eigenschappen.105 Kruiden zijn een aanvulling op het dieet van de koe
aangezien ze aanzienlijke hoeveelheden mineralen en vitaminen bevatten (tabel 5.3). Grasoogst
uit een weide met een hogere soortenrijkdom bevat meer eiwit, fosfaat, kalium en calcium, wat
bevorderlijk is voor groei en melkproductie.101 De kruiden hebben een ander en dieper
wortelstelsel dan grassen, waardoor ze mineralen uit diepere lagen van de bodem kunnen halen.
De wortels hebben daarnaast over het algemeen een groter absorptievermogen dan grassen
waardoor ze in verhouding meer tweewaardige dan éénwaardige kationen kunnen opnemen.
Tweewaardige kationen zoals Mg en Ca worden door grassen een stuk minder opgenomen.106
Tabel 5.3. Het gemiddeld mineralengehalte van verschillende kruiden bemonsterd op Nederlandse en Vlaamse biologische
melkveebedrijven (n=aantal monsters). Origineel aangepast. 106
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6. D ISCUSSIE
In deze literatuurstudie is gezocht naar kruiden die bevorderlijk zijn voor de voedselbehoefte van
gruttokuikens in graslanden van melkveehouders. Hiervoor is gekeken naar de plantvoorkeuren
van verschillende insectensoorten die door de kuikens gegeten worden.
Studies over de voorkeuren van insectensoorten zijn niet altijd even betrouwbaar en bruikbaar
voor vergelijking en generalisering, vanwege verschillen in de onderzochte insecten- en/of
plantensoort en verschillende omgevingsfactoren.34 Daarnaast zijn het aantal bekende interacties
tussen specifieke kruiden en insecten, afgezien van losse observaties, beperkt. De interacties die
wel bekend zijn, betreft vooral interacties met bijen en niet met vliegen of het zijn soorten van
andere klimaatzones dan de Nederlandse. Ondanks deze beperkingen kunnen we op basis van de
gevonden info toch conclusies trekken en adviezen geven over de samenstelling van
kruidenmengsels.
Gevarieerd kruidenmengsel
Als de in een grasland aanwezige insectenpopulaties en/of hun voorkeuren niet bekend zijn, kan
men ervoor kiezen een brede selectie van kruiden in te zaaien. Een combinatie van verschillende
soorten planten in het weiland zorgt er onder andere voor dat er meerdere typen
voedingsbronnen aanwezig zijn waar verschillende insecten de voorkeur aan kunnen geven.
Daarnaast is er minder sprake van één piekmoment in de voedselbeschikbaarheid, zoals die er is
in minder diverse vegetaties of vegetaties met veel nectarloze plantensoorten. Hierdoor vindt er
minder competitie om voedselbronnen tussen insecten plaats. Men zou ook kunnen kijken naar
de suikersamenstelling van nectar en kiezen voor planten met nectar die voornamelijk uit sucrose
bestaat, zoals adderwortel, aangezien veel bestuivers hiervan houden.
Ten tweede zou een diverse selectie aan kruiden ook goed kunnen zijn, omdat er dan een scala
aan goed van elkaar te onderscheiden kleuren bloemen aanwezig is. Planten met een
kenmerkende en herkenbare bloemkleur trekken soms namelijk meer insecten aan dan planten
met een bloemkleur die de aangeboren voorkeur van bestuiversgroepen aanspreekt.107 Een mix
van planten met witte of gele bloemen om kevers en (zweef)vliegen aan te trekken en planten
met meer distinctieve kleuren zoals roze, paars of blauw voor bijen en hommels is aan te raden.
Een derde reden om een gevarieerd kruidenmengsel te gebruiken, zijn de voorkeuren van insecten
die waardplanten gebruiken. Om insecten aan te trekken die planten zoeken voor ovipositie heeft
de aanwezigheid van meerdere plantensoorten een positief effect, aangezien elke insectensoort
vaak gespecialiseerd is op één waardplantsoort.108 De boterbloem is bijvoorbeeld waardplant voor
de zweefvlieg Cheilosia albitarsis.89 Omdat de aanwezigheid van waardplanten voor sommige
insectensoorten een essentiële behoefte is, kan het voordeel opleveren om dit mee te nemen in
het opstellen van adviezen voor kruidenmengsels.
Selectief kruidenmengsel
Het gebruiken van veel verschillende soorten specialistische kruiden heeft het risico dat de
aantallen kruiden in het grasland te verdeeld zijn over verschillende insectensoorten en daardoor
te laag zijn om een positieve impuls te geven aan die verschillende insectenpopulaties. Dit heeft
weer als gevolg dat de kleinere insectenpopulaties een te kleine voedselbron vormen voor de
weidevogelkuikens. Om deze reden kan men wellicht beter enkele soorten selecteren waarvan
bekend is dat ze insectenpopulaties ondersteunen die worden gegeten door gruttokuikens. Ook
als een boer slechts een beperkt aantal kruiden in het weiland wil hebben staan, kan dit een
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uitkomst zijn. Vlinderbloemigen zijn dan een goede keus om aan de kruidenselectie toe te voegen,
aangezien deze naast bijen en hommels ook door boeren interessant gevonden worden.
Kruidenmengsels inzaaien
Bij de keuze van mengsels moet ook gekeken worden of de kruiden vanuit een landbouwkundig
perspectief geschikt zijn. Sommige kruiden passen niet goed in een graslandomgeving of bepaalde
bodems en zullen er niet goed gedijen. Akkerhoornbloem is een voorbeeld van een plantensoort
die een relatief voedselarme bodem nodig heeft, terwijl de meeste agrarische graslanden
tegenwoordig rijk aan nutriënten zijn. Andere kruidsoorten kunnen zich juist sterk gaan uitbreiden
en als onkruid gaan gedragen. De kruiden moeten daarom passen in de bedrijfsvoering van de
betreffende melkveehouderij.
Als de keuze van kruiden is gemaakt, zouden deze ingezaaid kunnen worden met behulp van een
freesmachine, die kleine zaaibedden creëert in geschikte percelen op het melkveebedrijf. Op die
manier hoeft niet het hele perceel omgeploegd en opnieuw ingezaaid te worden. Een goede optie
zou een weide zijn waar bijvoorbeeld al veel paardenbloem in staat, die door meer kruiden toe te
voegen meer divers gemaakt wordt. Door deze uitgekozen percelen beperkt te bemesten, raakt
de grond meer verschaalt en de omstandigheden voor de ingezaaide kruiden gunstiger. Men zou
ook kruidenrijke randen kunnen aanleggen langs houtsingels en bosjes die tegelijk een goede
locatie zijn voor ovipositie. Ook door te beweiden worden extra ovipositie-plekken in de vorm van
mestvlaaien geïntroduceerd.
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7. O NDERZOEK
7.1. I NLEIDING
Van insectenbezoeken aan kruiden in Nederlandse graslanden is nog maar weinig bekend. In het
algemeen is er relatief weinig literatuur beschikbaar over soort specifieke interacties tussen
bestuivers en kruiden. Bovendien kunnen er in studies verschillende voorkeuren voor
nectarplanten van dezelfde insectensoort naar voren komen. Dit komt onder andere door
verschillen in regionale omstandigheden. Om te kijken welke insecten daadwerkelijk worden
aangetrokken door kruiden in Nederlandse graslanden, is hier onderzoek naar gedaan door het
Louis Bolk Instituut, als onderdeel van het project “Winst en Weidevogels”. Dit project is een
initiatief, gesteund door de provincie Zuid-Holland, met als doel het teruglopende aantal
weidevogels weer te doen laten toenemen. Voor het onderzoek zijn er op verschillende locaties
in Zuid-Holland observaties gedaan van bloembezoekende insecten in kruidenrijke percelen of
ingezaaide kruidenplots. Hiermee werd gekeken naar de invloed van verschillende soorten en
combinaties kruiden op aantallen en soorten insecten in de graslanden van melkveehouders.
Het onderzoek is opgedeeld in twee onderdelen met bijbehorende onderzoeksvragen:
1. “Hoeveel insecten (van verschillende ordes) vliegen er gedurende 5 minuten binnen plots
met verschillende kruidenmengsels?”
2. “Welke bloemen in kruidenrijke
(vliesvleugeligen/tweevleugeligen)?”

percelen

worden

bezocht

door

insecten

Het eerste onderdeel was experimenteel en bestond uit het doen van vijf-minuten-tellingen bij
ingezaaide plots. Voor het tweede onderdeel werden kruidenrijke percelen bezocht om te
observeren van welke plantensoorten de bloemen door tweevleugeligen en/of vliesvleugeligen
werden bezocht. Dit onderdeel bestond uit observationeel onderzoek, omdat het al bestaande
percelen betrof.
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7.2.

M ATERIAAL EN METHODE
STUDIEGEBIED

Het eerste deel van het onderzoek bestond uit vijf-minuten-tellingen op twee locaties: het
Veenweiden Innovatie Centrum in Zegveld en een melkveehouderij in de gemeente MiddenDelfland (figuur 7.1). De melkveehouderij in Midden-Delfland ligt op een klei-op-veenbodem, VIC
Zegveld heeft een veraarde bovengrond op diep veen.109 De waarnemingen zijn genomen in mei
en juli 2019.

Figuur 7.1. Kaarten van het studiegebied. Locaties zijn aangegeven met rode marker.
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Op de twee locaties zijn in het najaar van 2018 in totaal 36 plots (29 in Zegveld en 7 in MiddenDelfland) van drie bij tien meter ingezaaid met vier verschillende kruidenmengsels: gras, gras +
functioneel, gras + kuikenland en kuikenland (figuur 7.2 en 7.3).
overig

1

2

Gras

Gras +
Functioneel

3

4

Gras +
Gras +
kuikenland kuikenland

5

overig

overig

overig

kuikenland

6

overig

7

Gras +
Gras +
functioneel kuikenland

overig

punaises
greppel

Figuur 7.2. Plattegrond van het proefveld in Midden-Delfland. Er zijn in totaal zeven plots ingezaaid (in het groen). Witte
vlakken zijn onderdeel van het perceel waarin het proefveld ligt.
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Gras + kuikenland
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Gras + kuikenland
Gras + functioneel
Gras

Figuur 7.3. Plattegrond van het proefveld in Zegveld.
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De mengsels varieerden in biodiversiteit (bijlage 3). Het kuikenlandmengsel bevatte de meeste
kruiden. Gras + functioneel is een mengsel van gras en voor de veehouderij nuttige kruiden zoals
witte klaver (figuur 7.4).

A

B

C

D

Figuur 7.4. Foto’s van de ingezaaide kruidenmengsels. A. Gras B. Gras + functioneel C. Gras + kuikenland D.
Kuikenland
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METINGEN
7. 2 .2 .1 . V I J F - M I N U T E N - T E L L I N G

Vegetatieopname
Voor elke vijf-minuten-telling werd de vegetatie in de plots opgenomen. Hiervoor werd van elk
plot de bedekking van gras ten op zichtte van kruiden in percentages geschat. Ook werd van het
percentage kruidenbedekking het aandeel van kruiden in bloei geschat. Van de bloeiende kruiden
die in een plot stonden werd de soortnaam genoteerd. Onbekende planten werden
gefotografeerd en later van de foto gedetermineerd. Ook werd aan elke plantensoort in bloei een
abundantiescore genoteerd (tabel 7.1). Met behulp van de abundantiescores en het
bedekkingspercentage kruiden in bloei werd een grove schatting gemaakt van het
bedekkingspercentage van elke bloeiende plantensoort in elk plot.
Tabel 7.1. Gebruikte abundantiescores bij vegetatieopname.
Geschat aantal individuen

Abundantiescore

100+

5

75-100

4

50-75

3

25-50

2

1-25

1

Vijf-minuten-telling
Tijdens de vijf-minuten-telling werd er in vijf minuten tijd één keer rond het plot gelopen. Tijdens
het lopen werd het aantal insecten geteld, waarbij er onderscheid werd gemaakt tussen
verschillende ordes insecten. Alle tellingen zijn door dezelfde persoon verricht om
persoonseffecten te voorkomen. De geschatte windsterkte, mate van bewolking en het tijdstip
van tellen werden genoteerd.
7. 2 .2 .2 . T R A N S E C T - T E L L I N G

In ieder perceel werd een transect gelopen van gemiddeld 650 m met een snelheid van 3 km/uur
langs de rand van het perceel, waar de meeste kruiden groeien. Tijdens het lopen werd er bij het
zien van een insect dat op een bloem landt, het type insect en de soortnaam van de plant
genoteerd. Onbekende planten werden gefotografeerd en later van de foto gedetermineerd. Voor
het type insect werd onderscheid gemaakt tussen tweevleugeligen en vliesvleugeligen.
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A N A LY S E
Voor de insectentellingen op Zegveld is een one-way ANOVA test in combinatie met een Tukey
HSD test (post hoc) uitgevoerd. Daarnaast is Pearsons correlatie berekend tussen de aantallen
insecten en weerparameters, de bedekkingspercentages van gras, kruiden en kruiden in bloei en
de aanwezigheid van specifieke plantensoorten. Er is geen statistische analyse van de data van
Midden-Delfland uitgevoerd, vanwege het lage aantal herhalingen.
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7.3.

R ESULTATEN
V I J F - M I N U T E N - T E L LI N G

7. 3 .1 .1 . V E G E T A T I E O P N A M E

Van alle plots zijn tijdens elke telling vegetatieopnames uitgevoerd. Hiervoor werd van elk plot de
bedekkingspercentages van gras, kruiden en kruiden in bloei ingeschat. Om een beeld te krijgen
van de vegetatiesamenstelling in de verschillende kruidenmensgels staan in figuur 7.5 de
percentages (bloeiende kruiden) van vier plots weergegeven van één van de vegetatieopnames
(23 mei in Midden-Delfland). Vergelijkbare percentages (bloeiende) kruiden en gras werden bij
dezelfde kruidenmengsels bij de vegetatieopnames tijdens de andere meetmomenten gevonden.

Kruidenpercentages Midden-Delfland 23-5 Gras
Gras
Kruid (niet in bloei)
5%

2%
2%

Koolzaad

2%
25%

70%

Vogelmuur

4%
4%

2%
2%

Blaartrekkende boterbloem
Scherpe boterbloem
Pinksterbloem

7%

Hoornbloem
Veldzuring

Kruidenpercentages Midden-Delfland 23-5
Gras + functioneel
Gras
20%
4%
10%

Kruid (niet in bloei)
3%
3%

Scherpe boterbloem

40%
10%
40%

10%

Blaartrekkende boterbloem

Smalle weegbree
Hoornbloem
Rode klaver
Veldzuring

Figuur 7.5. Cirkeldiagrammen van de vegetaties amenstelling van vier plots op proeflocatie Midden-Delfland
op 23 mei. Links: bedekkingspercentage grassen, kruiden (plante n die niet in bloei staan) en bloeiende
kruiden. Rechts: bedekkingspercentage van de bloeiende kruidensoorten in het plot.
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Kruidenpercentages Midden-Delfland 23-5
Gras + kuikenland
Gras
Kruid (niet in bloei)
Blaartrekkende boterbloem
10%

3% 5% 3%

Scherpe boterbloem
8%

13%
60%

3%
3%

30%
8%
3%

11%

Smalle weegbree
Hoornbloem
Echte koekoeksbloem
Rode klaver
Witte klaver
Leeuwentand sp.
Veldzuring

Kruidenpercentages Midden-Delfland 23-5 Kuikenland
Gras
Kruid (niet in bloei)
Blaartrekkende boterbloem

5%
3%
3%
40%

7%

3%
3%

55%

13%

13%
4% 3% 3%

Scherpe boterbloem
Pinksterbloem
Hoornbloem
Rode klaver
Witte klaver
Vogelwikke
Veldzuring
Kleine klaver

Figuur 7.5. Vervolg .

Er is er een overzicht in de bijlage opgenomen van alle kruiden waarvan is geobserveerd dat ze in
bloei staan en de datum van die observaties (bijlage 4). Het aantal bloeiende plantensoorten was
bijna gelijk tijdens alle meetmomenten, behalve op 16 juli, toen een groot deel van de soorten
waren uitgebloeid. Op 9 juli (proeflocatie Zegveld) werd een aantal plantensoorten die waren
uitgebloeid, gecompenseerd door een aantal soorten die nu voor het eerst in bloei stonden:
rolklaver, Gewoon barbarakruid, karwij, basterdklaver, Kleine honingklaver, Kleine ooievaarsbek,
Viltige basterdwederik, Gewone margriet en Gewone ereprijs. Bij die vegetatieopname zijn ook
de meeste bloeiende kruidensoorten geobserveerd: twintig verschillende soorten in een gras +
functioneel-plot en zeventien soorten in een gras + kuikenland-plot.
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Veldlathyrus zat in het kruidenmengsel, maar is niet opgekomen en werd dus ook niet
geobserveerd. Daarentegen zijn er andere soorten waargenomen die niet in de mengsels zaten:
leeuwentand sp., Gewoon barbarakruid, paardenbloem, basterdklaver, Gewone margriet, Viltige
basterdwederik en Slipbladige ooievaarsbek. In plots met het functioneel mengsel is ook Zachte
ooievaarsbek en Paarse dovenetel aangetroffen.
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7. 3 .1 .2 . W E E R

De temperatuur en windsnelheid verschilden op de dagen van elk meetmoment (tabel 7.2). De
warmste dag was 23 mei, met ook de meeste uren zonneschijn. De koudste dag was 17 mei, met
een gemiddelde temperatuur van 12.4 C en harde wind (3.8 m/s). Er is geen neerslag gevallen op
de dagen waarop de vijf-minuten-tellingen zijn uitgevoerd. In de drie dagen voor 29 mei is 17.3
mm regen gevallen.
Tabel 7.2. Maximale temperatuur, gemiddelde temperatuur, windsn elheid, aantal uren zonneschijn,
hoeveelheid neerslag gevallen op de dagen van de vijf-minuten-tellingen en hoeveelheid neerslag gevallen
in de drie dagen voor de dagen van de vijf-minuten-tellingen. Gegevens van Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut, Weerstation Rotterdam. 110

Datum

T max (C)

T gem (C)

Wind (m/s)

Uren zon
1.1

Neerslag
(mm)
0

Neerslag 3
dagen (mm)
0

17 mei

15.9

12.4

3.8

22 mei

18.5

13.5

2.4

12.5

0

0

23 mei
29 mei

21.0
19.7

16.2
13.5

3.4
3.5

13.6
11.8

0
0

0
17.3

9 juli
16 juli

19.9
20.6

14.8
16.0

2.0
2.0

6.7
5.0

0
0

3.9
1.8
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7. 3 .1 .3 . V I J F - M I N U T E N - T E L L I N G

Aantal vliegende insecten per mengsel
Midden-Delfland
In Midden-Delfland was het gemiddeld aantal vliegende insecten het hoogst bij de plots waar
(onder andere) het kuikenlandmengsel was ingezaaid, met de meeste insecten in de gras +
kuikenland-plots. Het laagste gemiddeld aantal vliegende insecten werd gemeten in de plots waar
enkel het grasmengsel was ingezaaid, het gras + functioneel-mengsel scoorde vergelijkbaar laag
(figuur 7.6).

Gemiddeld aantal vliegende insecten per mengsel
(Midden-Delfland)
16

Aantal vliegende insecten

14
12
10
8
6
4
2
0
Gras

Gras + functioneel

Gras + kuikenland

Kuikenland

Figuur 7.6. Het gemiddelde aantal vliegende insecten per mengsel op proeflocatie Midden-Delfland.
Gemiddelde is genomen van vijf-minuten-tellingen op drie verschillende dagen. Foutbalken geven 2*SE aan.
Gras n=1, Gras + functioneel n=2, Gras + kuikenland n=3, Kuikenland n=1.
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Zegveld
In Zegveld liep het gemiddeld aantal vliegende insecten op, van het kleinste aantal in de gras plots
tot het grootste aantal in de kuikenlandplots (figuur 7.7).

Gemiddeld aantal vliegende insecten per mengsel
(Zegveld)
25

Aantal vliegende insecten

20

15

10

5

0
Gras

Gras + functioneel

Gras + kuikenland

Kuikenland

Figuur 7.71. Het gemiddeld aantal vliegende insecten per mengsel op proeflocatie Zegveld. Gemiddelde is
genomen van vijf-minuten-tellingen op drie verschillende dagen. Foutbalken geven 2*SE aan. Gras n=5,
Gras + functioneel n=10, Gras + kuikenland n=5, Kuikenland n=5.
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Aantal vliegende insecten per moment
Midden-Delfland
Per moment verschilde het gemiddeld getelde aantal vliegende insecten. Op proeflocatie MiddenDelfland werden de meeste insecten geteld op 16 juli, nauw gevolgd door 29 en 23 mei (figuur
7.8). Per moment zaten er ook verschillen tussen de mengsels. Het gemiddelde aantal insecten in
de gras + kuikenland-plots en de kuikenland-plots lag telkens hoger dan het gemiddelde aantal
insecten in de gras en gras + functioneel-plots.

Gemiddeld aantal insecten per mengsel per moment
(Midden-Delfland)

Aantal vliegende insecten

25

20

15

10

5

0
Gras

Gras + functioneel
23 mei

29 mei

Gras + kuikenland
16 juli

Kuikenland

Gemiddeld

Figuur 7.82. Het gemiddeld aantal vliegende insecten geteld gedurende vijf minuten per mengsel
per meetmoment op proeflocatie Midden-Delfland en het gemiddelde over de drie momenten.
Foutbalken geven 2*SE aan. Gras n=1, Gras + functioneel n=2, Gras + kuikenland n=3, Kuikenland
n=1.
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Van alle metingen werden er op 17 mei de meeste insecten geteld (figuur 7.9). De meeste insecten
werden in de gras + functioneel-plots en gras + kuikenland-plots geteld.

Gemiddeld aantal insecten per mengsel 17-5
(Midden-Delfland)
40

Aantal vliegende insecten

35
30
25
20
15
10
5
0
Gras

Gras + functioneel

Gras + kuikenland

Kuikenland

Figuur 7.93. Het gemiddeld aantal vliegende insecten geteld gedurende vijf minuten p er mengsel op 17 mei
op proeflocatie Midden-Delfland. Foutbalken geven 2*SE aan. Gras n=1, Gras + func tioneel n=2, Gras +
kuikenland n=3, Kuikenland n=1.

48
Kruiden, Insecten en de Grutto | Cathelijne Boer | 6035914

Zegveld
Op proeflocatie Zegveld werden de meeste insecten ook in juli geteld: na 9 juli werden de meeste
insecten geteld op 22 mei en de minste insecten werden geteld op 29 mei (figuur 7.10). Per
moment zaten er ook weer verschillen tussen de mengsels. Het gemiddelde aantal insecten was
op elk moment vergelijkbaar hoog bij de gras + kuikenland-mengsels en de kuikenlandmengsels,
behalve op 9 juli toen het aantal getelde insecten in de kuikenland-plots veel hoger lag. De gras +
functioneel-plots scoorden, behalve op 29 mei, hoger dan de plots met alleen gras.

Gemiddeld aantal vliegende insecten per mengsel per
moment (Zegveld)
40

Aantal vliegende insecten

35
30
25
20
15
10
5
0
Gras

Gras + functioneel
22 mei

29 mei

Gras + kuikenland
9 juli

Kuikenland

Gemiddeld

Figuur 7.10. Het gemiddeld aantal vliegende insecten geteld gedurende vijf minuten per me ngsel per
meetmoment op proeflocatie Zegveld. Foutbalken ge ven 2*SE aan. Gras n=5, Gras + functioneel n=10, Gras
+ kuikenland n=5, Kuikenland n=5.

One-way ANOVA
Op 22 mei waren er significante verschillen tussen de aantallen insecten in de plots (F = 3.673, df
= 3, p = .0285). Uit post hoc vergelijkingen (Tukey HSD test) bleek het gras + kuikenland-mengsel
en het grasmengsel significant van elkaar te verschillen (p = .0371). De andere mengsels
verschilden niet significant van elkaar, hoewel het verschil tussen het kuikenlandmengsel en het
grasmengsel een p-waarde van 0.0726 had.
Op 29-5 waren er significante verschillen tussen de aantallen insecten in de plots (F = 3.932, df =
3, p = .0226). Uit een post hoc test (Tukey HSD) kwamen geen significante verschillen tussen de
verschillende kruidenmengsels.
Er waren significante verschillen tussen de aantallen tweevleugeligen in de plots (F = 4.572, df =
3, p = .0129). De plots met het grasmengsel en het kuikenlandmengsel verschilden significant (post

49
Kruiden, Insecten en de Grutto | Cathelijne Boer | 6035914

hoc Tukey HSD, p = .0491). Ook de plots met het gras + functioneel-mengsel en kuikenlandmengsel
verschilden significant (p = .0173). De andere mengsels verschilden niet significant van elkaar.
Op 9 juli waren er significante verschillen tussen de aantallen insecten in de plots (F = 6.014, df =
3, p = .00401). Uit post hoc vergelijkingen (Tukey HSD test) bleek het kuikenlandmengsel en het
grasmengsel significant van elkaar te verschillen (p = .0024). Het kuikenlandmengsel verschilde
ook significant met het gras + functioneel-mengsel (p = .0244). De andere mengsels verschilden
niet significant van elkaar.
Daarnaast waren er significante verschillen tussen de aantallen tweevleugeligen in de plots (F =
5.603, df = 3, p = .0055). De plots met het grasmengsel en het kuikenlandmengsel verschilden
significant (post hoc Tukey HSD, p = .0040). Ook de plots met het gras + functioneel-mengsel en
kuikenlandmengsel verschilden significant (p = .0232). De andere mengsels verschilden niet
significant van elkaar, hoewel het verschil tussen het gras + kuikenland-mengsel en het
kuikenlandmengsel een p-waarde van 0.0596 had.
Pearsons correlatie
Pearsons correlatie is gebruikt om te testen op correlaties tussen de variabelen van de Zegveld
data. Het aantal vliegende insecten was negatief gecorreleerd aan het bedekkingspercentage gras
(r(73) = -.56, p < .05) en positief gecorreleerd aan het bedekkingspercentage bloeiend kruid (r(73)
= .55, p < .05).
Het aantal vliegende insecten in de plots was positief gecorreleerd aan het bedekkingspercentage
van Rode klaver (r(73) = .71, p < .05) en Smalle weegbree (r(73) = .66, p < .05). Het aantal
vliesvleugeligen in de plots bleek gecorreleerd te zijn aan het bedekkingspercentage Witte klaver
(r(73) = .44, p < .05).
Op proeflocatie Zegveld bleek het aantal vliegende insecten positief gecorreleerd te zijn aan de
gemiddelde temperatuur (r(73) = 0.65, p < .05) en juist negatief gecorreleerd te zijn aan het aantal
uren zon (r = -0.61, p < .05) en de windsnelheid (r(73) = -0.68, p < .05).
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Aantal vliegende insecten per orde
In alle plots werden tweevleugeligen geteld, behalve in het grasplot op proeflocatie MiddenDelfland 16 juli. Vliesvleugeligen werden vooral geteld in de plots waar het functioneel of
kuikenlandmengsel waren ingezaaid. De meeste vlinders (vooral motjes) werden geteld op
Zegveld. Rechtvleugeligen werden zowel in Midden-Delfland als Zegveld pas later in het seizoen
in juli geteld. De meeste verschillende ordes werden in de gras + kuikenland-plots gevonden van
Midden-Delfland en Zegveld op 16 en 9 juli (figuur 7.11).
Veldwaarnemingen
Strontvliegen werden vooral waargenomen op herderstasje en vogelmuur, Gewone weidegitjes
op boterbloem sp. en bijvliegen en andere zweefvliegen op duizendblad, Gewone margriet en
Kleine veldkers. Tijdens de vijf-minuten-tellingen werd geobserveerd dat vliesvleugeligen
voornamelijk de rode en witte klaverplanten bezochten die in de plots met het functioneel of
kuikenlandmengsel stonden. De bijen en hommels legden grote afstanden af om nectar te
verzamelen en vlogen van plot naar plot tijdens de tellingen.
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Figuur 7.114. Het gemiddeld aantal vliegende insecten geteld gedurende vijf minuten per orde per mengsel voor elke
meting.
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T R A N S E CT - T E L LI N G
Alle tellingen langs een transect zijn gecombineerd om tot een verhouding van geobserveerde
tweevleugeligen en vliesvleugeligen onder de bloembezoekende insecten van verschillende
kruiden te komen. Op de meeste plantensoorten werden er ofwel vooral tweevleugeligen ofwel
vooral vliesvleugeligen waargenomen. Boterbloem sp., Kleine veldkers, vogelmuur en
moerasvergeet-mij-nietje werden bijvoorbeeld bijna uitsluitend door tweevleugeligen bezocht,
distel, Paarse dovenetel en Rode klaver (bijna) uitsluitend door vliesvleugeligen. Witte klaver,
herderstasje en Gele lis zijn soorten die nog relatief veel door beide ordes bezocht werden.
Rolklaver sp. werd door zowel vliesvleugeligen als tweevleugeligen bezocht (figuur 7.12).
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Percentage geobserveerde tweevleugelige en vliesvleugelige
bloembezoekende insecten per plantensoort
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Figuur 7.12. Percentages tweevleugeligen en/of vliesvleugeligen van g eobserveerde insecten op kruiden in
percelen op zes verschillende locaties in Zuid-Holland. In wit het aantal observaties.
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7.4.

D ISCUSSIE

Vijf-minuten-telling
“Hoeveel insecten (van verschillende ordes) vliegen er gedurende 5 minuten binnen plots met
verschillende kruidenmengsels?”
Onafhankelijk van het meetmoment waren de getelde aantallen vliegende insecten het hoogst in
de plots met een gras + kuikenland-mengsel of een kuikenlandmengsel. Ook werden het hoogste
aantal verschillende ordes in de gras + kuikenland-plots geobserveerd. Aangezien er sprake was
van een positieve correlatie tussen het aantal vliegende insecten en het percentage bloeiende
kruiden, zou dit een mogelijke verklaring hiervoor kunnen zijn. Er was namelijk een groter
bedekkingspercentage bloeiende kruiden in de plots die ingezaaid waren met het
kuikenlandmengsel. Uit onderzoek blijkt het aantal insectensoorten op een plek hoger te zijn,
naarmate het aantal plantensoorten en bloemen hoger is.22 Het is aannemelijk dat de meer
gevarieerde vegetatie in de plots met het kuikenlandmengsel er aan bijgedragen heeft dat het
aantal vliegende insecten in deze plots hoger lag.
Ook het functioneel mengsel trok meer insecten aan vergeleken met de plots waar alleen het
grasmengsel was ingezaaid. Vergeleken met de kuikenlandplots werden er minder insecten geteld
in de gras + functioneel-plots. Dit zou verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van
bepaalde bloeiende kruiden in veel van de plots met het kuikenlandmengsel, die weinig in de plots
met het functioneel mengsel stonden, zoals Scherpe boterbloem.25 Mogelijk zijn de extra soorten
die in sommige plots zijn aangetroffen daar terecht gekomen, omdat ze zich in de zaadbank in de
grond bevonden en nu de kans kregen te ontkiemen of omdat ze per ongeluk aan het zaadmengsel
waren toegevoegd. De eerste verklaring geldt waarschijnlijk vooral voor de veelvoorkomende
soorten paardenbloem en Paarse dovenetel.
De getelde aantallen vliegende insecten op 17 mei in Midden-Delfland lagen (ondanks het koude
en winderige weer) aanzienlijk hoger dan op de andere meetmomenten. Ook werden de meeste
insecten, anders dan op andere momenten, geteld in de gras + functioneel-plots. Dit komt
vermoedelijk omdat er veel kleine vliegjes waren die vlogen in een wolk, waarvan het aantal
insecten werd ingeschat en meegeteld. Op latere meetmomenten werden deze ‘vliegwolken’ als
aparte observatie genoteerd. Daarnaast was 17 mei de eerste keer tellen en werd het aantal
vliegende insecten door het gebrek aan oefening mogelijk overschat, doordat sommige individuen
dubbel werden geteld.
Weer
De abundantie van vliegen wordt beïnvloed door het weer. Door harde regenbuien kan het aantal
vliegen sterk zijn afgenomen, omdat een deel van de insecten de regen niet overleeft. Ook maken
sommige planten naar aanleiding van neerslag meer glucosinolaten (verdedigingsstoffen tegen
herbivoren) aan en is de suikerconcentraties van hun nectar afgenomen.118 Beide aspecten zijn
weer van negatieve invloed op de insecten. Pas na enkele dagen, als nieuwe vliegen ontpoppen,
neemt het aantal weer toe.89 Dit zou kunnen verklaren waarom op 29 mei (vooral in Zegveld)
relatief weinig insecten geteld werden, aangezien er in de dagen daarvoor veel regen is
gevallen.110 Ook harde wind heeft negatieve effecten op de aantallen foeragerende insecten.119
Het aantal vliegende insecten nam toe met een afnemende windsnelheid, met de laagste
windsnelheid en de grootste aantallen insecten op 9 juli in Zegveld. Op 9 juli was de gemiddelde
temperatuur ook hoog. De gevonden positieve correlatie tussen de gemiddelde temperatuur en
het aantal vliegende insecten wordt ook bevestigd door literatuur.120 Er werden juist minder
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insecten geteld op de dagen dat er relatief veel uren zonneschijn was, ondanks het feit dat bijen
zonlicht gebruiken om zich op te warmen en sneller te kunnen foerageren.111 Mogelijk lagen de
insecten tijdens de telling te zonnen om op te warmen en zijn ze op een later moment pas gaan
foerageren. Deze resultaten en conclusies zijn wel beperkt betrouwbaar, aangezien er maar zes
meetmomenten zijn geweest.
Transect-telling
“Welke bloemen in kruidenrijke
(vliesvleugeligen/tweevleugeligen)?”

percelen

worden

bezocht

door

insecten

Uit het tweede deel van het onderzoek (en veldwaarnemingen) kwam naar voren dat sommige
plantensoorten, zoals boterbloem sp. en kleine veldkers vooral bezocht werden door vliegen,
terwijl andere plantensoorten, zoals distel sp., Paarse dovenetel, Rode en Witte klaver, vooral
bezocht werden door vliesvleugeligen. Dit komt waarschijnlijk door bepaalde eigenschappen van
de verschillende plantensoorten, die met name aantrekkelijk zijn voor tweevleugeligen dan wel
vliesvleugeligen, wat door het literatuuronderzoek wordt bevestigd. Distel sp., Paarse dovenetel
en Rode klaver hebben bijvoorbeeld paarse bloemen, een kleur die aantrekkelijk is voor bijen en
hommels.70 De bloemvorm van boterbloem sp. en Kleine veldkers is makkelijker te betreden voor
vliegen dan die van Paarse dovenetel en Witte klaver.55 Hetzelfde geldt voor de bloemvorm van
witte schermbloemigen, zoals duizendblad en Gewone engelwortel, die in het veld veel
tweevleugeligen aantrokken.83
Niet van alle plantensoorten zijn evenveel waarnemingen gedaan; de betrouwbaarste conclusies
kunnen getrokken worden bij de planten met de meeste observaties. Een plant waarop slechts
enkele vliesvleugeligen werden geobserveerd, zou op andere momenten ook door
tweevleugeligen bezocht kunnen worden. De eerdergenoemde schermbloemigen zijn
bijvoorbeeld over het algemeen generalistische soorten. Herderstasje is één van de
plantensoorten waarvan het merendeel van de bloembezoekers uit tweevleugeligen bestond,
maar waarop ook een paar vliesvleugeligen werden waargenomen. Dit is in overeenstemming met
literatuur waarin gesteld wordt dat de witte bloemen van Herderstasje visueel ingestelde
(solitaire) bijen aantrekt, terwijl de grote hoeveelheid stuifmeel die de plant aanbiedt
aantrekkelijk is voor vliegen.112 Rolklaver sp. werd ook door zowel vliesvleugeligen als
tweevleugeligen bezocht en is mogelijk een generalistische plantensoort. Rolklaver wordt over
het algemeen echter als bijenplant gezien en er zijn te weinig waarnemingen gedaan (5 in totaal)
om conclusies te trekken.116

De gevonden relaties tussen kruiden en insecten in het veld worden door de literatuurstudie
bevestigd. Aangezien deze relaties voornamelijk insectenordes en mengsels van kruiden betrof,
zou men bij toekomstig onderzoek kunnen kijken naar interacties tussen kruiden en insecten op
soortniveau. Ook is het nog onduidelijk welke kruiden de grootste aantallen insecten aantrekken
en in welke verhouding dit tweevleugeligen, vliesvleugeligen of kevers zijn. Tenslotte zou
onderzocht kunnen worden hoeveel kruiden er minimaal nodig zijn om genoeg voedselbronnen
te leveren om insectenpopulaties te ondersteunen; en of er andere habitatsfactoren zijn die
boeren kunnen beïnvloeden om de insectenstand te begunstigen.
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8. C ONCLUSIE
Vanaf de jaren tachtig is het aantal grutto’s in Nederland hard achteruitgegaan. Het teruglopend
broedsucces wordt door velen gezien als de belangrijkste oorzaak van de achteruitgang.
Gruttokuikens zijn voor hun overleving afhankelijk van voldoende voedsel binnen een gevarieerd
dieet dat voornamelijk uit tweevleugeligen, kevers, vliesvleugeligen en spinnen bestaat. Deze
insecten moeten, met name in de maanden mei en juni, voldoende in grootte en aantal zijn. De
aanwezigheid van insecten was in het verleden groter, maar is onder andere door
klimaatverandering en een intensievere landbouw afgenomen.27,28 In relatie hiermee is de
plantendiversiteit, die het broedgebied van gruttokuikens tot een geschikt habitat voor vliegende,
bloembezoekende insecten maakt, ook afgenomen. Veel van deze insecten zijn afhankelijk van
planten omdat ze er voedsel vinden en eitjes op leggen.
De meeste plantensoorten bieden verschillende voedselbronnen voor bestuivers: (extra-floraal)
nectar, stuifmeel en honingdauw. Per plant en bestuiver verschilt de nectarbeschikbaarheid, kwaliteit en -toegankelijkheid. Daarnaast verschilt de aantrekkelijkheid van bloemen voor
bestuivers, afhankelijk van hun voorkeuren in bloemkleur, bloemgeur, voedingsbron en meer.
Sommige, generalistische planten zijn aantrekkelijk voor veel soorten insecten en worden
daardoor efficiënt bestoven. Andere meer specialistische planten en bestuivers zijn sterk op elkaar
aangepast. Vanwege deze wederzijdse aanpassing en afhankelijkheid wordt de variatie in de
soortensamenstelling van insectengemeenschappen sterk bepaald door de samenstelling van de
aanwezige plantensoorten. De karakteristieke eigenschappen van planten en hun bloemen zijn
van invloed op de verschillende soorten insecten die daarbij horen. Dit is belangrijk als men
kruiden wil inzaaien om bestuivers aan te trekken die door gruttokuikens gegeten worden.
Uit het veldonderzoek is gebleken dat het inzaaien van kruidenmengsels, zoals het
kuikenlandmengsel, meer vliegende insecten aantrekt. Vooral boterbloem sp., duizendblad,
herderstasje, moerasvergeet-mij-nietje en kleine veldkers kwamen naar voren als planten die een
grote aantrekkingskracht hebben op vliegen. Rode en witte klaver waren vooral geliefd bij
hommels en bijen. Naar aanleiding van het literatuuronderzoek worden naast deze, nog
verscheidene andere kruidensoorten aanbevolen, zoals smalle weegbree, paardenbloem,
Gewone margriet, knoopkruid en muskuskaasjeskruid, die voornamelijk vanwege hun kleur en
bloemvorm mogelijk aantrekkelijk zijn voor tweevleugeligen. Met name generalistische kruiden,
zoals Wilde peen, zijn een belangrijke toevoeging aan kruidenmengsels, omdat ze van de
insectengroepen uit het gruttokuikendieet, meerdere aantrekken. Bij de keuze van kruiden moet
er wel rekening gehouden worden met de gelijkschakeling van de bloeiperiode van de kruiden en
de periode van de voedselbehoefte van insecten en gruttokuikens.
Het inzaaien van kruiden heeft, naast het verhogen van de biodiversiteit, nog andere voordelen.
Door kruiden met verschillende hoogtes en vormen in te zaaien, krijgt grasland meer structuur,
waardoor prooien gemakkelijker te vangen zijn door gruttokuikens. Hierdoor besparen ze tijdens
het foerageren tijd en energie, die ze kunnen investeren in meer eten en groeien. Tenslotte
hebben kruiden ook als voordeel dat ze veel mineralen en vitaminen bevatten voor het vee, beter
bestand zijn tegen droogte en positieve effecten voor de bodem hebben.
Er is niet één optimaal kruidenmengsel voor het verhogen van de biodiversiteit in graslanden en
daarmee het voedselaanbod voor gruttokuikens. Er moet per situatie gekeken worden naar de
ecologische en landbouwkundige belangen en gekeken worden hoe de ingezaaide kruiden de
insectenpopulaties en gruttokuikens beïnvloeden. In de toekomst kan zo hopelijk meer informatie
worden verzameld om succesvol kruidenrijk grasland te creëren, met volop insecten die jonge
grutto’s helpen op te groeien tot volwassen weidevogels zoals we ze graag in het landschap zien.
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B IJLAGE 1 D IEET

GRUTTOKUIKEN

Resultaten uit het onderzoek door Roodbergen et al. naar het dieet van gruttokuikens.
Weergegeven in de tabel staat de presentie (in percentage van faecesmonsters) van verschillende
arthropodengroepen (en slakken en wormen) per onderzocht graslandtype. Reservaat =
kruidenrijk grasland met hoge waterstand en bemesting met ruige stalmest, Beheer = agrarisch
grasland met beheer gericht op behoud van weidevogels, Intensief = soortenarm, productief
grasland met intensieve bemesting, Hergroei = vergelijkbaar met Intensief maar met een
eenvormige vegetatiehoogte door maaien. De grootte van de prooien binnen elke groep is
aangegeven met een grootteklasse van 1 als de meest algemene soorten een grootte hebben
tussen 0-4mm, een 2 voor 2-6mm en een 3 voor 4-20mm. Met letters zijn significante verschillen
tussen graslandtypen weergegeven. De laatste kolom bevat resultaten (ook presentiegetallen) uit
onderzoek van Beintema et al.12,113
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Vervolg tabel bijlage 1:
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B IJLAGE 2 B LOEIPERIODEN
Bloeiperioden in maanden van verschillende kruiden (lichtblauw). De groene strepen begrenzen
de periode waarin gruttokuikens de grootste behoefte aan insecten hebben. Gegevens van Floron,
Flora van Nederland en SoortenBank.nl 97,114,115.
Plantensoort

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Knoopkruid
Wilde cichorei
Groot kaasjeskruid
Muskuskaasjeskruid
Fluitenkruid
Karwij
Wilde peen
Rode klaver
Witte klaver
Gewone rolklaver
Kleine klaver
Esparcette
Vogelwikke
Duizendblad
Gewone margriet
Groot streepzaad
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Vervolg tabel bijlage 2:

Plantensoort

Mrt

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug

Sept

Okt

Nov

Smalle weegbree
Vogelmuur
Herderstasje
Kruipende boterbloem
Akkerdistel
Paardenbloem
Veldlathyrus
Moerasrolklaver
Paarse dovenetel
Grote kattenstaart
Madeliefje
Akkerhoornbloem
Klein streepzaad
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B IJLAGE 3 S AMENSTELLING

KRUIDENMENGSELS

Lijst met plantensoorten die zijn ingezaaid als onderdeel van de kruidenmengsels: gras, gras +
functioneel, gras + kuikenland en kuikenland.
Gras

Kuikenland

Engels raaigras

Beemdlangbloem

Duizendblad
Functioneel
Echte koekoeksbloem
Gewone hoornbloem
Rode klaver
Kamgras
Witte klaver
Kleine klaver
Rolklaver
Moerasrolklaver
Esparcette
Pinksterbloem
Cichorei
Reukgras
Smalle Weegbree
Roodzwenkgras
Karwij
Rode klaver
Duizendblad
Scherpe boterbloem
Leeuwentand
Smalle weegbree
Veldgerst
Veldlathyrus
Veldzuring
Vogelwikke
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B IJLAGE 4 G EOBSERVEERDE

BLOEI

Plantensoorten op proeflocaties Zegveld en Midden-Delfland, waarvan geobserveerd is of ze in
bloei stonden of niet. Groen = in bloei, rood = niet in bloei, lichtgrijs = niet gezien. 16/17/22/23
mei: proeflocaties Zegveld en Midden-Delfland. 29 mei en 9 juli: alleen proeflocatie Zegveld. 16
juli: alleen proeflocatie Midden-Delfland. Op 13 en 14 juni zijn andere locaties in Zuid-Holland
bezocht.
Planten
Witte klaver
Rode klaver
Veldzuring
Scherpe boterbloem
Vogelmuur
Smalle weegbree
Duizendblad
Madelief
Paarse dovenetel
Gewone hoornbloem
Kamille
Kruipende boterbloem
Vogelwikke
Paardenbloem
Slipbladige ooievaarsbek
Herderstasje
Perzikkruid
Kleine klaver
Grote pimpernel
Grote ereprijs
Veldereprijs
Incarnaat klaver
Blaartrekkende boterbloem
Leeuwentand
Kleine veldkers
Koolzaad
Echte koekoeksbloem
Pinksterbloem
Distel
Rolklaver
Gewoon barbarakruid
Karwij
Basterklaver
Kleine honingklaver
Kleine ooievaarsbek
Viltige basterdwederik
Gewone margriet
Gewone ereprijs

16/17 mei 22/23 mei 29 mei

13/14 juni 9 juli

16 juli
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