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In de botanische tuin 'Hortus De Wolf' te 
Haren is vijftig jaar geleden onder leiding 
van de hortulanus, de heer E. Laarman, een 
deel van het terrein ingericht als half-wilde 
plantentuin. Dat wil zeggen dat vele planten 
de kans kregen om te verwilderen, en zo dat 
plekje in de tuin op te zoeken, waar ze het 
beste bleven groeien. Helemaal vanzelf gaat 
dat niet, al te sterke woekeraars moeten 
daarvoor in toom gehouden worden. Al met 
al levert dit deel van de tuin een mooi wan
delgebied op en een interessante collectie 
planten, die kunnen worden bestudeerd alsof 
ze in hun natuurlijke milieu staan. 
Eén van deze planten is de Moeraswespenor
chis (Epipactis palustris) (fig. 1). Vroeger 
was ook de Breedbladige wespenorchis (Epi
pactis helleborine) in grote aantallen aanwe
zig, maar door een onwetende tuinman zijn 
zij eens bij vergissing weggewied. 
In augustus 1979 bestudeerde ik de bestui
ving van de Moeraswespenorchis en toen vie
len mij de vele mieren op die bloemen be
zochten en er nectar uit dronken. Daarbij 
kregen ze vaak pollinaria (stuifmeelklontjes 
van orchideeën) op hun lichaam. Het waren 
twee soorten mieren, kleine en grote. De 
plaats waar het pollinarium op hun lichaam 
terechtkwam hing samen met de afmetingen 
van de mieresoort (fig. 2). 
De kleine (Lasius niger) kregen de pollinaria 
op hun achterlijf (gaster) en de grote (Formi
ca polyctena) kregen ze op de kop of op het 
borststuk gekleefd. Dit was steeds de plaats 
waar de mieren tijdens het drinken uit de bo
dem van het hypochile tegen het rostellum 
(kleefstof-klier) van de orchidee stootten. 
Het hypochile is het komvormige basisdeel 
van de lip, en daarop staat scharnierend het 
topdeel of epichile. In het hypochile zitten 
gele knobbeltjes waarop nectar gevormd 
wordt. 

De mieren namen op hun tochten naar de 
zoete nectar niet alleen de stuifmeelklontjes 
mee uit de bloem, maar brachten deze ook 
weer aan in andere bloemen, die zo bestoven 
werden. Dat er werkelijk bestuiving plaats
vond, toonde een experiment aan: over een 
aantal bloemsteeltjes werden kleine glazen 
tentjes geplaatst. Sommige tentjes hadden 
een open onderzijde, zodat de mieren wel 
langs de steel van de plant omhoog konden 
lopen, maar vliegende insekten niet bij de 
bloemen konden. Aan deze planten werden 
rijpe vruchten gevormd. Van andere tentjes 
was de onderzijde gesloten. Hier werden 
geen vruchten gevormd. Vaak zag ik mieren 
met hun stuifmeelklontje op de rug de ene 
plant afdalen en de ander opklimmen. Ze 
zullen dus ook wel kruisbestuiving veroorza
ken. 

Helemaal nieuw is deze waarneming van 
bestuivende mieren niet. Ook in Zweden zag 
Nilsson (4) dat mieren uit de Moeraswespen
orchis dronken en pollinaria op het lichaam 
geplakt kregen. Doch of ze effectief besto
ven, werd niet gecontroleerd. 
Nilsson zag dat de Moeraswespenorchis in 
Zweden voornamelijk door solitaire wespen 
werd bestoven en in iets mindere maten door 
vliegen. Kevers, hommels en honingbijen 
waren van ondergeschikt belang. Dit ver
schilde sterk van waarnemingen van andere 
auteurs, die allen de honingbijen als meest 
belangrijke bestuiver aanmerkten. 
Thijsse (5) noemde daarentegen vliegen de 
meest frequente bezoekers. Ook in Haren 
waren honingbijen zeer actief op de bloemen 
en werkten snel de ene bloem na de andere 
af. Zij likten in de hypochile en stootten 
steeds met de elypeus tegen het rostellum, zo
dat ze het pollinarium op de neus geplakt 
kregen. Vaak borstelden de bijen dit stuif
meelklontje van de neus en brachten het dan 
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Fig. 1. Twee bloemen van de Moeraswespenorchis. Het zuiltje zit onder een dakje van de 
bloembladeren. 

Fig. 2. 
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over naar de korfjes aan de achterpoten. He
lemaal schoon kregen ze de elypeus echter 
niet, vermoedelijk omdat ze er met de poot 
niet goed bij konden. Er bleef zodoende ge
noeg stuifmeel over om bloemen te bestui
ven. 
Wespen, die Nilsson in grote aantallen aan
trof en waar de bloemen hun naam aan ont
lenen, kwamen in Haren nauwelijks op de 
bloemen. Ik vond slechts Lissonota sp., Try-
chosis legator (Thunberg) forma plebeja 
(Tsjek), Agrothereutes sp., die de heer G. 
van Rossum voor mij wilde identificeren, en 
Tenthredo perkensi Morice. 
Dat verschillende onderzoekers zo geheel 
verschillende typen insekten als belangrijkste 
bestuivers vinden toont aan hoe 'veelzijdig' 
Epipactis palustris is. De bloem kan gebruik 
maken van zeer verschillende bestuivers, af
hankelijk van hun al dan niet voorkomen. 
Nilsson noemde ook vliegen (zweefvliegen en 
andere vliegen) als belangrijke bezoekers. 
Datzelfde was in Haren het geval; maar niet 
alle bezoekers veroorzaakten bestuiving. Bij 
de zweefvliegen was het gewicht van 
doorslaggevend belang, omdat het epichile 
waarop grote zweefvliegen, zoals Eristalis ar-
bustorum L., E. hordeola Deg., Eristalinus 
sepulchralis L., Helophilus pendulus L., H. 
Hybridus Lw., H. trivittatus F. tn Metasyr-
phus luniger Mg., landden, onder hun ge
wicht naar beneden scharnierde. De vliegen 
kwamen dan vóór de bloem te hangen en als 
de tong in het hypochile gestoken werd, bleef 
deze ver beneden het kleeflichaampje aan de 
zuil. Er kwam geen stuifmeelklontje op de 
snuit en dus vond er ook geen bestuiving 
plaats. 

Onder de zweefvliegen waren alleen Syritta 
pipiens L. en Lejogaster metallica F. zo licht 

Fig. 3. Zonder dat de mier het merkt legt Pa-
ragus tibialis een ei in de buurt van de zwarte 
luizen (luizen aangegeven door arcering). 

dat zij de lip niet neerdrukten. Deze vliegjes 
droegen dan ook vaak een stuifmeelklontje 
op kop of borststuk. Net als bij de stuif-
meelsnoeperij op het Gestreepte leeuwebekje 
(Linaria repens) blijkt weer eens dat het ge
wicht van zweefvliegen van belang is voor de 
bloemen (1). 
Ik ving ook vele kleine grijze vliegjes met 
stuifmeelklontjes (en dus vermoedelijk 
bestuivend), maar hun aantal viel in het niet 
bij dat van de mieren, bijen en Syritta pi
piens. Dr. P. J. van Helsdingen was zo vrien
delijk deze vliegen te identificeren als Rhi-
nophora lepida Mg., Scatophaga stercoraria 
L., Nupedia aestiva Mg. en Eriothrix rufo-
maculata Deg. 

Fig. 2. Lengtedoorsnede door een bloem. Het voorste deel van de lip kan neerbuigen, rond 
het scharnier (H). In de kom van het basisdeel zitten gele klieren die nectar produceren (N). 
Onder de meeldraadkap (A) zit het stuifmeelklontje (gearceerd), dat met de kleefklier (R) aan 
bezoekers gekleefd wordt. Deze bezoekers drukken het stuifmeel later weer op de stempel (S). 
Bezoekende mieren: B: Lasius niger, met stuifmeel op de gaster; C: Formica polyctena, met 
stuifmeel op de kop gekleefd; D: F. polyctena, met restant van kleefklier op kop en een 
stuifmeel-pakket op rug geplakt. 
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Fig. 4. Een bloem van Epipactis veratrifolia, van boven gezien, met een ei van Sphaerophoria 
rueppellii op het epichile. 

Bij dergelijke onderzoeken naar de bestui
ving van een plant is het van belang te letten 
op de datum van de waarnemingen, want 
soms verandert na een aantal dagen het beeld 
aanzienlijk. Zo ook hier. In de tweede helft 
van augustus verminderde het bloembezoek 
van de mieren. Ze prefereerden een andere 
voedingsbron op de planten en gingen over 
tot het melken van de zwarte luizen, die snel 
in aantal toenamen. Het was aan het einde 
van de bloeiperiode van de orchidee, dus 
voor de mieren wel een geschikt moment om 
naar vervanging om te zien. Deze luizen ble
ken ook de belangstelling te trekken van een 
zweefvlieg, een vrouwtje van Paragus tibialis 
Fallen, dat eieren kwam leggen op de bloem-
takjes waar luizen op zaten. Zodra de vlieg 
landde, raakten de mieren (Formica polycte
na in dit geval) zeer geagiteerd en renden op 
het vliegje af, dat dan wegvloog. De mieren 

bleven dan nog enige tijd druk over de 
bloemstengel rennen. Maar het vliegje land
de op een ander stengeltje met luizen. Hier 
speelde zich hetzelfde af. Toch slaagde het 
vliegje er vaak in ongemerkt te landen en dan 
werd het achterlijf neergedrukt tegen de 
plant voor het leggen van een ei. Opvallend 
was, dat de eieren meestal gelegd werden op 
enige centimeters afstand van de luizen. Met 
de bestuiving van Epipactis palustris zal deze 
eierenleggende zweefvlieg niet veel te maken 
hebben. Dit is anders bij Epipactis veratrifo
lia Boiss. (= E. consimilis Don.), die in Is
rael voornamelijk door zweefvliegen besto
ven wordt. Ivri en Dafni (3) zagen dat één 
zweefvlieg, die ook bestoof, eieren in de 
bloem legde, ook als er geen luizen waren. 
De bloem zou wel eens luizen kunnen imite
ren, alleen maar om zo zweefvliegen te ver
lokken. Een vorm van bedrog dus. Hoe de 
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imitatie precies plaatsvindt is niet duidelijk: wespenorchis een nogal gecompliceerd pa-
mogelijk is reeds de zoete nectar als lokmid- troon van relaties met en tussen bestuivende 
del werkzaam, want luizen produceren ook mieren en verschillende soorten zweefvlie-
suiker (honingdauw) en deze suiker helpt gen, waarbij mieren en zweefvliegen weer 
veel luizeneters, zoals de larven van lieve- plezier beleven aan de luizen die op de plan-
heersbeestjes, bij het vinden van de luizen. ten leven, maar elkaar niet verdragen. 
Alles bij elkaar genomen biedt de Moeras-
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Naschrift 

De luis werd herkend als Aphis ilicis Kltb. Hulst (Ilex) is de hoofdwaardplant voor deze 
soort, die echter de Moeraswespenorchis als tussenwaard voor de zomer benut (D. Hille Ris 
Lambers, Bennekom, persoonlijke mededeling). 
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