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De Gestreepte leeuwebek (Linaria repens 
(L.) Mill, Scrophulariaceae) is een klein 
plantje met kleine witte tot lila bloempjes 
waarover verticale paarse streepjes lopen. 
Mogelijk vanwege deze streepjes heette het 
plantje vroeger Linaria striata DC. Volgens 
de flora van Heukels en Van Ooststroom is 
het plantje een nieuwkomer (adventief) uit 
Zuid-Europa die in Nederland is verwilderd; 
dat wil zeggen, dat de soort zich hier kan 
voortplanten. Daarom leek het interessant 
eens na te gaan welke insekten hier in Neder
land voor de bestuiving zorgen. Omdat de 
plantjes ook in hortus 'De Wolf' te Haren 
staan, kon ik ze eind augustus 1979 bestude
ren. Daarbij bleek dat sommige zweefvliegen 
een grappige manier hadden gevonden om 
stuifmeel uit de bloemen te roven. Maar voor 
we het daarover hebben, moeten we eerst iets 
over de bestuiving vertellen. 
De bloemen zijn zogenaamde maskerbloe-
men. Dat wil zeggen dat de bloem gesloten is 
door een grote opbolling aan het eind van de 
onderlip, die tegen de bovenlip gedrukt is 
(fig. 1, linker bloem). De bolling kan aan 
zijn basis scharnieren en bij neerbuigen er
van opent de bloem zich. Aan de basis van de 
kroonbuis hebben alle Leeuwebekjes een uit
zakking (spoor) waarin nectar zit. De lengte 
van de spoor is bij iedere soort verschillend. 
Bij het Gestreepte leeuwebekje mat ik een 
lengte van 5 mm. 

Bezoekende insekten moeten leren waar de 
nectar zit, want van buitenaf is die niet zicht
baar. Dat zal niet zo'n probleem zijn. Diver
se bijensoorten hebben een aangeboren nei
ging om onbekende bloemen uit te proberen, 
en zullen dat ook bij het Leeuwebekje doen. 
Ik zag hoe de honingbijen op de kroonblad-
bobbel landden, die dan onder het bijenge

wicht omlaag boog, waarna de bijen de tong 
in de geopende 'leeuwebek' staken. Met hun 
tong konden ze gemakkelijk bij de nectar 
(fig. 1, rechter bloem). En tijdens het inste
ken en drinken stootten deze honingbijen 
met het voorhoofd tegen de meeldraden en 
stempel, die bovenin de kroonbuis gelegen 
zijn. De bijen hadden dan ook al spoedig een 
geel-witte vlek tussen de ogen. Kleinere 
Groefbijtjes (geslacht Halictus) landden ook 
wel eens op de bloemen, maar waren niet 'ge
wichtig' genoeg om de mond van de bloem te 
laten 'openvallen'. Voor de bijtjes leek dat 
toch geen probleem, ze wrongen zich met het 
lichaam half in de spleet en bleven zo even 
stilzitten, vermoedelijk drinkend. Wanneer 
ze zich naar binnen wrongen, schoven de 
bijtjes met hun rug langs de antheren en 
stempel en er zal daarom wel bestuiving heb
ben plaatsgevonden. 

Iets anders lag dit bij de zweefvliegen. Af en 
toe landde er een exemplaar van Episyrphus 
balteatus op een bloem, doch hiervoor 
maakte de onderlip geen buiging. De zweef-
vlieg likte wel over het oppervlak van de bob
bel, misschien om de daarop gevallen stuif-
meelkorrels op te likken. Bij wel meer 
bloemsoorten (bijvoorbeeld Commelina; 1) 
is waargenomen dat zweefvliegen uit meel
draden gevallen stuifmeel oplikken. Na op 
twee of drie bloemen gelikt te hebben, vlogen 
de zweefvliegen meestal weg. De opbrengst 
zal wel tegengevallen zijn. De plant zelfheeft 
er niets aan dat dit neergevallen stuifmeel 
wordt opgelikt. 

Als echter de iets zwaardere Helophilus-
soorten op de bobbel landden, scharnierde 
deze wel neer, en daar profiteerden deze vlie
gen van. Met de tong werd uitgebreid aan de 
nu vrijgekomen meeldraden gelikt. De tong 
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Fig. I. Een honingbij (Apis mellifera L.) drinkt uit de bloem van Gestreepte leeuwebek (Lina
ria repens (L) Mill). Daarbij stoten meeldraden en stempel tussen de ogen. (Tekening naar 
een dia.) 

was lang genoeg om ook de nectar te berei
ken, doch daar werd nooit door deze zweef-
vlieg van gedronken. De vliegen kwamen 
duidelijk alléén voor het stuifmeel, en ze 
vonden blijkbaar genoeg, want ze bleven vele 
bloemen op deze manier leegsnoepen. Hoe 
zouden deze Helophilus-soonen nu ontdekt 
hebben, dat er in de buis van de bloem stuif
meel verstopt zat? Waarschijnlijk zijn ze 
eerst in onwetendheid op de bloemen geland, 
misschien ook om het daar door bijen ge
morste stuifmeel op te likken. Als dan bij 
zo'n landing de bloem zijn 'leeuwebek' 
opensperde, zullen ze het stuifmeel wel ge
zien hebben, want zweefvliegen hebben een 

grote affiniteit voor poeders. Na één succes 
zullen ze voortgegaan zijn met op bloemen te 
landen. Deze Helophilus-vliegen bestuiven 
vermoedelijk niet, want er was geen contact 
met de stempels. Er is dus sprake van stuif
meeldiefstal. 
De gesloten lippen van het Leeuwebekje wor
den beschouwd als bescherming van de nec
tar en het stuifmeel tegen diefstal. Alleen in
sekten die zwaar of sterk genoeg zijn, hebben 
toegang. Hier, bij het Gestreepte leeuwebek
je, is het scharnier niet krachtig genoeg om 
de zwaardere typen zweefvliegen buiten te 
sluiten. Misschien kan men dat wijten aan 
het feit dat de plant oorspronkelijk af-
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komstig is uit een gebied waar mogelijk niet ken. Ook die waar zweefvliegen op 'gewipt' 
zulke zware zweefvliegen voorkomen. On- hadden. De nectar roerden de zweefvliegen 
danks de stuifmeelroof loopt de zaadvor- immers niet aan, en daar was het de bijen 
ming van de planten geen gevaar, want de juist om te doen. 
honingbijen bleken alle bloemen af te wer-
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