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Het is een intrigerend verschijnsel, dat zoveel 
bloemen scharnieren bezitten. Denk maar aan 
de Leeuwebekjes (Linaria spp.) (Brantjes, 1980, 
198ld), waar de onderlip neergebogen moet 
worden, evenals bij de top van de lip bij de 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris) 
(Brantjes, 1981b en 1981c). De Salvia's hebben 
een hefboom-meeldraad en bij Phlomis-
bloemen moet de bovenlip door bezoekende in-
sekten worden opgetild (Brantjes, 1981a). Met 
een gevoelige vinger kan men vaststellen dat de 
benodigde kracht voor de beweging verschilt 
tussen de soorten. Maar de vinger is niet precies 
genoeg om de kracht exact te meten. Daarom 
heb ik een eenvoudig apparaatje ontworpen, 
dat de instrumentmakers van het Biologisch 
Centrum te Haren gebouwd hebben (figuur 1). 

Fig. I. Krachtmeter, met de haak wordt de bovenlip van 
Phiomis fruticosus opgelicht, terwijl de benodigde kracht 
(buiging) afgelezen kan worden. Met de punt van de haak 
kan ook op een bloem worden gedrukt. S = schaal, W = 
veerstalen draad, met draden van verschillende diktes kan 
men verschillende krachten meten, H = holletje waarin de 
draad zit vastgemaakt, M = spiegelend vlak, door het spie
gelbeeld van de draad achter de draad te laten vallen voor
komt men scheef aflezen (naar: Brantjes, 1981b). 

Door de eenvoud zal welhaast iedereen het kun
nen kopiëren. Het principe is, dat de buiging 
van een stukje veerstaal evenredig is met de uit
geoefende kracht. Tijdens het drukken met de 
punt op een bloemdeel kan de buiging op de 
schaal worden afgelezen. Natuurlijk begon ik 
met eerst op een heel gevoelige weegschaal te 
drukken, om te ijken. Bij iedere mate van bui
ging van de draad gaf de weegschaal de uitgeoe
fende kracht aan, uitgedrukt in grammen. 
Van de toepassing zal ik een voorbeeld geven. 
Reeds eerder (Brantjes, 1980) was beschreven, 
dat bijen met hun gewicht de onderlip makke
lijk neerdrukken, maar dat van de zweefvliegen 
die op de lip landen om naar pollen te zoeken, 
alleen de zware individuen de onderlip neer
drukken en zo bij de meeldraden kunnen ko
men. Bij meten bleek de bloem reeds een klein 
beetje open te gaan als met een kracht van 0,08 
gr. op de kop van de onderlip-bult werd ge
drukt. Voor helemaal neerbuigen was 0,17 gr. 
nodig. Nu zat een zweefvlieg iets hoog op de po
ten en zo met zijn lijf vóór de bloem (figuur 2). 
Zodoende zou zijn zwaartepunt ongeveer twee 
maal zo ver van het scharnier zitten als de 
onderlip-bult. Door de hefboomwerking was 
dan de kracht van het gewicht van de zweefvlieg 
tweemaal zo effectief. Om te bereiken dat de 
bloem zich voldoende ver zou openen om de 
meeldraden te kunnen bereiken moest de vlieg 
dus zeker rond de 0,05 gr. wegen. 
Het wegen van een serie insekten leerde dat 
meer dan 0,05 gr. wogen: Alle individuen van 
Helophilus trivittatus, H. hybridus, de helft van 
de individuen van H. pendulus, een kwart van 
de Eristalis spp. en een derde van de Rhingia 
campestris individuen. De rest, en alle Syrphus 
ribessii, S. torvus, Syritta pipiens, Sphaeropho-
ria scripta en Neoascia podagrica waren lichter 
dan 0,05 gr. 
Alle zware soorten zouden de bloemen dus ver 
genoeg kunnen opendrukken om stuifmeel te 
snoepen, en inderdaad, naast de Helophilus die 
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Fig. 2. Eristalis neinorum-mannei]e dat aan de meeldraad 
van Linaria repens likt, door de geopende leeuwebek. D-F is 
de afstand van scharnier tot punt waarop de buigkracht is 
gemeten. D-G is de afstand van scharnier tot het zwaarte
punt van de vlieg. 

in 1979 werd gezien, waren in 1980 ook Eristalis 
nemorum (figuren 2, 3) en R. campestris stuif-
meeldieven. 
Grappig was dat Eristalis nemorum, een man
netje, in allerlei posities over de bloem liep. Al
léén hangend aan de voorkant van de onderlip 
kreeg hij de bloem open, (figuur 2). Meestal zat 
de vlieg dwars op of met de kop naar beneden 
op boven- en onderlip samen, en dan was de 
druk onvoldoende (figuur 3). Er was geen aan
wijzing dat de vlieg leerde wat de succesvolle 
positie was, want ook na goed gezeten te heb
ben, ging de vlieg vaak op volgende bloemen 
weer verkeerd zitten. Dit illustreert weer eens 
dat zelfs deze, op bloemvoedsel gespecialiseer
de, zweefvliegen niet in staat zijn om op zygo-
morphe bloemen ( = tweezijdig symmetrische) 
de goede positiécte herkennen. Voornamelijk 
Vliesvleugeligen (Hymenoptera) reageren goed 
op zygomorphe bloemen, en omgekeerd zijn 
daarom bijna alleen de door Hymenoptera 
bestoven bloemen zygomorph. 
Daarentegen landde de Rhingia campestris-
vliegen meestal wél goed, dat wil zeggen met de 
kop omhoog, op de onderlip. Soms waren er 
meer R. campestris actief dan honingbijen. 
Nooit staken ze hun zeer lange zuiger in de 
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bloem. Hun snuit zou zeker lang genoeg ge
weest zijn om de nectar in de spoor te bereiken. 
Blijkbaar ontbraken de goede prikkels om tot 
nectardrinken te stimuleren. 
Een wesp, Dolichovespula saxonica F., was ook 
zwaar genoeg om de onderlip neer te drukken. 
Deze wesp ging met de kop en een deel van het 
borststuk in de leeuwebek, wél op zoek naar 
nectar. Omdat de kop en de rug daarbij langs 
stamper en meeldraden wreven en er veel stuif
meel aan hechtte, leek de wesp een effectieve 
bestuiver. 
Een te licht groefbijtje zette de kop schrap tegen 
de bovenlip en drukte zo met de poten de onder
lip neer. Het bijtje kroop diep (figuur 4A) in de 
bloem, waarbij veel stuifmeel op kop en rug te
recht kwam (figuur 4B). 

Fig. 3. Eristalis nemorum-manneX\e zit verkeerd op de 
bloem, en probeert vergeefs met de tong bij de meeldraden 
te komen. 



Fig. 4. Groefbijtje, in (A) en weer uit (B) de bloem. 
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