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Er verschijnen steeds meer wetenschappelijke en niet-weten-

schappelijke artikelen die stellen dat de stedelijke omgeving

een gunstigere omgeving is voor bijen dan het door intensieve

landbouw gekenmerkte platteland van West-Europa. In dit arti-

kel presenteren we resultaten van experimenteel onderzoek

naar de effecten van stedelijk landgebruik op het proces van

succesvolle bestuiving bij Gewoon vingerhoedskruid.

De laatste jaren is er zowel in de publieke media als in de weten-
schappelijke wereld veel berichtgeving geweest over de zoge-
naamde bestuivingscrisis (Kearns et al., 1998). Hiermee wordt
zowel gedoeld op de klappen die Honingbijen wereldwijd te verdu-
ren krijgen als op de stelselmatige achteruitgang van de diversiteit
en abundantie van wilde bijen (= solitaire bijen en hommels). Als
voornaamste oorzaken worden genoemd: het gebruik van pestici-
den, invasies van exotische planten en veranderingen in landge-
bruik waarbij bijenhabitat verloren gaat en er kleine en geïsoleerde
stukjes achterblijven (Kearns et al., 1998). Hoewel habitatfragmen-
tatie als één van de voornaamste oorzaken van de achteruitgang
van Honingbijen en wilde bijen wordt aangeduid, verschijnen er
tegenwoordig steeds meer berichten in de publieke media waarin
wordt gesteld dat het in de stedelijke omgeving beter zou gaan
met de bijen, althans met de Honingbij. De koppen liegen er niet
om: ‘Bijen aarden beter in de stad’ (website De Morgen), ‘De
stad: de redding van de bij’ (website scientias.nl), … Toch zou je
denken dat een stedelijke omgeving zowat het hoogtepunt van
habitatfragmentatie vertegenwoordigt.
De meeste plantensoorten zijn sterk afhankelijk van bestuivende
insecten om een succesvolle bestuiving en zaadzetting te garan-
deren. Een onvoldoende bestuiving betekent voor die planten op
de korte termijn een suboptimale zaadzetting en kan op de lan-
gere termijn ook een daling van de populatiegrootte en uiteinde-
lijk zelfs een lokaal uitsterven van de plantensoort inhouden.
Daarom is het interessant om te onderzoeken of de gunstigere
omstandigheden in de stedelijke omgeving zich ook weerspiege-

len in een hogere zaadzetting van de planten in de stedelijke
omgeving ten opzichte van de planten in het platteland. Wij
onderzochten experimenteel de effecten van stedelijk landgebruik
op de abundantie van bestuivers (bijen en hommels) en voort-
planting van Gewoon vingerhoedskruid.

Vingerhoedskruid in drie gradiënten van stad naar platteland
Om de impact van de verstedelijkingsgraad op het bestuivingsuc-
ces van wilde planten te onderzoeken werden experimentele
populaties van Gewoon vingerhoedskruid (Digitalis purpurea)
gecreëerd over een gradiënt van stedelijk naar landelijk landgebruik
in en rond drie Vlaamse steden (Gent, Leuven en Hasselt). Per stad
werden drie experimentele populaties opgebouwd die verschilden
in hun locatie op deze gradiënt: één populatie in de stadskern,
één in de stadsrand en één op het platteland rond de stad. Elke
populatie bestond uit 21 planten, waarin observaties werden uit-
gevoerd om het aantal bloembezoeken van bestuivers per 20
minuut-intervallen te kunnen bepalen. Hierbij werden ook steeds
de bestuivers op soort gebracht om een beeld te bekomen van
mogelijke verschillen in de diversiteit van deze bestuivers. Hom-
mels zijn de voornaamste bestuivers van deze plantensoort.
Bovendien hebben we in elke populatie op de helft van de planten
een aantal bloemen handmatig bestoven met extra stuifmeel om
te testen of de zaadzetting van de planten gelimiteerd was door
de hoeveelheid stuifmeel die door natuurlijke bestuiving op de
stempels terecht kwam (zogeheten pollenlimitatie (Ashman et al.,
2004)). De zaadzetting van deze bloemen hebben we na rijping
van de vruchten vergeleken met de zaadzetting van onbehan-
delde, natuurlijk bestoven bloemen uit dezelfde populatie. Tot slot
hebben we ook de zaadzetting van twee grote, natuurlijke popula-
ties uit Wallonië onderzocht om de zaadzettingspatronen van de
experimentele populaties hiermee te kunnen vergelijken.
Wat betreft het aantal bloembezoeken per 20 minuten vonden we
geen verschillen tussen de stadskern, stadsrand en het platteland.
De populaties in de stadskernen ontvingen evenveel bezoeken als
deze in de stadsrand en op het platteland. Alle populaties werden
ook door dezelfde soorten bestuivers bezocht, waarbij de Akker-
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hommel (Bombus pascuorum) de meest voorkomende bestuiver
was (50% van de bloembezoeken), gevolgd door de Tuinhommel
(B. hortorum) (22%), de Aardhommel (B. terrestris) (10%) en de
Boomhommel (B. hypnorum)(3%). De Grote wolbij (Anthidium
manicatum) nam in de stadskernen en de stadsrand 5% van de
bloembezoeken voor haar rekening. Deze solitaire bij ontbrak ech-
ter in alle populaties in plattelandssituaties. Dit kan mogelijk wor-
den verklaard door het feit dat deze soort harige planten nodig
heeft om haar nest te bouwen en deze planten in de stad frequen-
ter aanwezig zijn in tuinen en beplantingen als sierplanten (Miller
et al., 2002).
Ook wat betreft de zaadzetting van de natuurlijk bestoven ‘controle’
vruchten hebben we geen verschillen gevonden tussen populaties
in de stadskern, stadsrand of platteland. Wel bleek de zaadzetting
van de bloemen die bijkomend handmatig werden bestoven,
overal hoger, ongeacht de locatie van de populatie (fig. 1). Dit kan
mogelijk worden verklaard door het feit dat natuurlijke bestuiving
van de planten overal tekort schoot en dat er in elke populatie
sprake van pollenlimitatie was. Door de natuurlijke zaadzetting in
de experimentele populaties te vergelijken met deze in de twee
grote, natuurlijke referentiepopulaties (waar optimale bestuiving
verondersteld wordt), kon worden besloten dat er echter niet echt
sprake was van pollenlimitatie. De natuurlijk bestoven bloemen in
deze grote, natuurlijke populaties produceerden namelijk niet
meer zaden per vrucht in vergelijking met natuurlijk bestoven
vruchten in de experimentele populaties. Het lijkt er dus op dat
Gewoon vingerhoedskruid wel in staat is een hogere zaadzetting
te realiseren, indien bloemen handmatig en intensief worden
bestoven, maar dat een dergelijk hoge zaadzetting na natuurlijke
bestuiving in geen enkele experimentele en natuurlijke populatie
is waargenomen. De verhoogde zaadzetting na bijkomende hand-
matige bestuiving kan mogelijk worden verklaard, doordat

Gewoon vingerhoedskruid in de vruchtbeginselen meer zaad-
knoppen heeft dan er onder normale omstandigheden worden
bevrucht. Op deze manier kunnen de planten ervan profiteren als
er door ongewone omstandigheden toch zeer veel stuifmeel op
de stempels belandt (een zogenaamde bet-hedging strategie
(Knight et al., 2005)).

Conclusie en verder onderzoek
Op basis van het bovenstaande onderzoek wordt geconcludeerd
dat er geen verschillen in bestuivingsdiensten zijn gevonden tus-
sen experimentele populaties van Gewoon vingerhoedskruid in de
stadskern, de stadsrand en het platteland. Bovendien stelden we
in alle experimentele populaties een even hoge zaadzetting vast
als in de grote, natuurlijke populaties. Deze resultaten wijzen dus
niet op een betere bestuiving van de planten in een stedelijke
omgeving dan in de plattelandssituaties. Bovendien bleek zowel
in de stadskern, de stadsrand als in het platteland dat de natuur-
lijke bestuiving van de planten voldoende was om een succes-
volle zaadzetting te garanderen.
Dit onderzoek peilde de bestuiving en voortplanting van één
plantensoort die voornamelijk door hommels bestoven wordt.
Het is duidelijk dat er veel meer onderzoek nodig is waarbij ook
andere plantensoorten en andere bestuiversgroepen (zoals soli-
taire bijen) onder de loep genomen worden om te bezien of de
stedelijke omgeving inderdaad een gunstiger omgeving is voor
bijen dan het landelijk gebied.
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Fig. 1. Gemiddelde zaadzettingspercentage per vrucht voor
de twee bestuivingsbehandelingen (extra stuifmeel (E) en
natuurlijk bestoven(C)) voor de drie deelgebieden van de
gradiënt van stedelijk naar landelijk.
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