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Inleiding
Biodiversiteit in de zin van aantallen soorten kan een cruciale rol spelen voor processen in
een ecosysteem. Aangezien wereldwijd de soortenrijkdom achteruitgaat, kan dat het func-
tioneren van ecosystemen in gevaar brengen en zo tot verdere achteruitgang van soorten
leiden. Bestuiving van planten is zo'n ecosysteemproces. Bij biotische bestuiving zijn twee
partijen of gemeenschappen betrokken, planten en dieren. Deze kunnen wederzijds voor-
deel van elkaar hebben: dieren transporteren stuifmeelkorrels, noodzakelijk voor de bestui-
ving en zaadzetting van bloemplanten, en de planten voorzien deze dieren van o.m. voed-
sel en schuilplaatsen. 

Dit proefschrift gaat over de rol van biodiversiteit voor de bestuiving van wilde planten
als gemeenschappen en als afzonderlijke soorten, onderzocht in agrarische landschappen.
In Noordwest-Europa zijn alleen insecten dierlijke bestuivers. De meeste soorten behoren
tot de Diptera (vliegen inclusief zweefvliegen en muggen), Lepidoptera (dag- en nachtvlin-
ders) en Hymenoptera (vliesvleugeligen, voornamelijk bijen en hommels). Gedurende de
tweede helft van de twintigste eeuw werd in Europa de landbouw sterk geïntensiveerd. Als
gevolg van de achteruitgang, versnippering en het verdwijnen van natuur zijn planten- en
diersoorten achteruitgegaan. Twee bloembezoekende insectentaxa, vlinders en bijen, beho-
ren tot de meest negatief beïnvloede groepen. Habitatresten(“natuursnippers”) in intensieve
agrarische landschappen zijn belangrijk voor het behoud van biodiversiteit buiten
beschermde natuurgebieden, en kunnen als verbinding tussen natuurgebieden functione-
ren. In Nederland zijn dat wegbermen, slootkanten en akkerranden.
De hoofdvraag van dit proefschrift is:
“Is een hoge biodiversiteit belangrijk voor de bestuiving van door insecten bezochte,
wilde plantensoorten in agrarische en versnipperde landschappen?”

Over de rol van planten- en insectendiversiteit voor bestuiving is weinig bekend.
Plantendiversiteit kan zowel een positief als een negatief effect hebben op bestuiving.
Meer plantensoorten kunnen samen meer bestuivers aantrekken dan een enkele (facilita-
tie), maar ze kunnen elkaar ook beconcurreren om bestuivers (competitie). Hoe hoger de
insectendiversiteit op een bepaalde plek is, des te groter wordt de kans dat daarbij ook de
juiste bestuivers van een plant zijn. De meeste relaties tussen planten en hun bestuivers
zijn niet gespecialiseerd, dus generalistisch; d.w.z. dat veel soorten insecten op een
bepaalde plant terecht kunnen (vanuit de plant gezien) of dat een bepaalde insectensoort
veel soorten planten bezoekt (vanuit het insect gezien).

Omdat de meeste bloembezoek- en bestuivingsinteracties ongespecialiseerd zijn, is de
relatie tussen diversiteit en bestuiving niet direct. Het verdwijnen van één plantensoort
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leidt niet automatisch tot het verdwijnen van één insectensoort of omgekeerd. De verdeling
van interacties tussen planten en bloembezoekers in een gemeenschap is over het alge-
meen asymmetrisch: specialistische planten worden eveneens door generalistische dieren
bezocht, en specialistische dieren bezoeken ook vaak generalistische plantensoorten. Een
op een relaties tussen een enkele plantensoort en een enkele diersoort zijn zeldzaam in
gematigde klimaatzones, waartoe ook het onderzoeksgebied van dit proefschrift hoort. Om
de bestuivingsrelatie tussen plantengemeenschappen en insectengemeenschappen te kun-
nen analyseren, was het noodzakelijk ook onderzoek te doen naar “bestuivingssyndro-
men”. Dit zijn combinaties van groepen plantensoorten met qua vorm en grootte vergelijk-
bare bloemen en de daarbij behorende groep bestuivers. 

Methoden en aanpak
In het noorden van de provincie Drenthe zijn onderzoekslocaties uitgezocht die verschillen
in soortenrijkdom van planten en insecten. Hiervoor zijn wegbermen en slootkanten
gebruikt, die omgeven waren door verschillende typen landgebruik en daarmee samenhan-
gende natuurlijkheid van het landschap. Het landgebruik varieerde van bemeste en met
bestrijdingsmiddelen bespoten graslanden en akkers, intensief of extensief begraasde wei-
landen tot halfnatuurlijke en plantensoortenrijke gebieden (voornamelijk in het stroomdal
van de Drentse Aa).

Om de processen die bij bestuiving een rol spelen te begrijpen, moet er vanuit het per-
spectief van zowel planten als insecten worden gekeken. Een methode waarbij gekeken
wordt vanuit het insect is de transectmethode. In ongeveer 50 transecten (stroken in weg-
bermen en slootkanten) van 100 meter lengte werden van mei tot oktober in 2000 en
2001 om de twee weken alle bloemen en de insecten (bezoekers) op die bloemen geteld.
Hiermee wordt in feite de bloemkeuze van insecten gemeten. Dit leverde een aanzienlijk
gegevensbestand op: in het gebied werden 715.000 bloemen verspreid over 96 plantens-
oorten geteld en op die bloemen bijna 29.000 insecten, verspreid over meer dan 370
insectensoorten.

De plotmethode werd voor het perspectief van de plant gebruikt: gedurende een
bepaalde tijd wordt voor een aantal bloemen (een plot of patch) het aantal insectenbezoe-
ken, gebracht door de versschillende insectensoorten, geteld dat iedere bloem in die tijd
ontvangt. Een maat daarvoor is de bezoekdruk, oftewel het aantal insectenbezoeken per
bloem per tijdseenheid. Verder werden er veldexperimenten met planten in potten van een
aantal plantensoorten gedaan. Met deze methode konden het aantal bloemen en de rang-
schikking ervan zelf worden bepaald en konden planten in verschillende omgevingen wor-
den geplaatst. Bovendien zijn zo de groeiomstandigheden voor alle planten gelijk. In de
verschillende experimenten werden bezoekdruk, bestuiving en zaadzetting gemeten.

Voor dit proefschrift zijn de bestuivingsprocessen eerst op het niveau van de plantenge-
meenschap, vervolgens op het niveau van individuele plantensoorten, en tenslotte weer op
dat van de gemeenschap onderzocht. Eerst werd een beschrijving gemaakt van de soorten
(mate van specialisatie en de syndromen) en werd de diversiteit van insecten en planten in
relatie tot het landschap geanalyseerd. Daarvoor werden vooral gegevens van de transec-
ten gebruikt. Daarna werden effecten van planten- en van insectendiversiteit op bezoek en
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bestuiving van individuele plantensoorten met behulp van experimenten onderzocht. Ver-
volgens is met één plantensoort als voorbeeld het belang van diversiteit afgezet tegen
andere factoren. Tenslotte is weer voor de hele planten- en insectengemeenschap onder-
zocht wat de minimale bestuivers- en plantendiversiteit in het beschreven gebied zou kun-
nen zijn.

Landgebruik, planten- en insectendiversiteit en bloembezoek
In de eerste drie hoofdstukken werden processen op het niveau van de gemeenschap
bestudeerd. In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de functionele diversiteit van planten
en insecten gemaakt: welke bestuivingssyndromen komen er in het gebied voor, en in
welke mate zijn de verschillende plantensoorten gespecialiseerd? Dergelijke gegevens kun-
nen maar ten dele uit de literatuur worden afgeleid omdat gegevens veelal ontbreken. Met
een clusteranalyse van de transectgegevens zijn klassen van plantensoorten met gelijkende
frequenties van bloembezoekende insectengroepen gemaakt en vergeleken met bestaande
indelingen van bestuivingssystemen. De meerderheid van de plantensoorten bleek genera-
listisch te zijn en één derde was gespecialiseerd. Het aandeel van vliegen, zweefvliegen en
solitaire bijen aan de ene kant, en van hommels, de langtongige Snuitzweefvlieg (Rhingia
campestris) en de Honingbij (Apis mellifera) aan de andere kant was bepalend voor de
twee hoofdgroepen van 14 gevonden klassen. De bereikbaarheid van nectar voor het
insect was het belangrijkste kenmerk dat de verschillen tussen de klassen kan verklaren.
Twee van de bekende bestuivingssyndromen waren van toepassing voor minder dan de
helft van de plantensoorten: het “vliegensyndroom” (twee klassen met generalistische
soorten) en het “bijensyndroom” (één klasse van specialistische soorten).

In hoofdstuk 3 werden soortenrijkdom en de aantallen bloemen en insecten gekwanti-
ficeerd in relatie tot landgebruik. De totale insectendiversiteit was positief gerelateerd aan
plantendiversiteit: hoe meer plantensoorten en bloemen er op een plek waren, des te meer
insectensoorten en individuen werden er gevonden. Het landgebruik had geen invloed op
deze relatie. Voor de bijen was dit anders: de soortenrijkdom van solitaire bijen evenals
van bloeiende planten was gerelateerd aan het landgebruik in de omgeving. Diversiteit van
planten en solitaire bijen waren het laagst wanneer de landbouwintensiteit het hoogst was.
Conclusie: versnippering en landgebruik beïnvloeden plantensoortenrijkdom en bloemhoe-
veelheid. Samen met beheer beïnvloeden ze insectensoortenrijkdom en aantal.

In hoofdstuk 4 werden de consequenties van biodiversiteitsverlies voor ecosystemen
onderzocht door gebruik te maken van technieken die zijn ontwikkeld voor voedselweb-
analyse. Daarvoor zijn de transectgegevens gebruikt. Twee belangrijke variabelen zijn
onderzocht: voor planten het aantal insectensoorten waardoor een plantensoort gemiddeld
wordt bezocht ("plant linkage level"), en voor insecten het aantal plantensoorten dat een
insectensoort gemiddeld bezoekt (“insect linkage level"). De effecten van het aantal plan-
tensoorten, het aantal bloemen, het aantal insectensoorten en het aantal individuen op
deze variabelen werden geanalyseerd met behulp van "path analysis", een statistische
methode waarmee effecten van verschillende met elkaar gecorreleerde factoren op een
variabele geanalyseerd kunnen worden.

Er was een negatief direct en een positief indirect effect van plantendiversiteit op het
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aantal insectensoorten dat een plantensoort bezoekt: gemiddeld werden planten door min-
der insectensoorten bezocht wanneer er meer plantensoorten waren (direct). Tegelijkertijd
waren er meer bezoekerssoorten per plantensoort als de insectensoortenrijkdom hoger
was. Insectensoortenrijkdom werd weer positief beïnvloed door plantensoortenrijkdom
(indirect).

Het gemiddelde aantal plantensoorten dat een insect bezoekt varieerde minder en het
effect van het aantal plantensoorten was positief. Dus hoe meer plantensoorten er in een
vegetatie zijn, des te meer plantensoorten zal een gemiddeld insect ook bezoeken. Deze
reactie was het sterkst voor vliegen, zweefvliegen en hommels, het zwakst voor solitaire
bijen. Een belangrijke bevinding was dat grote aantallen van een soort (bij zowel planten
als insecten) de kans op interacties met andere soorten verhoogde. Dat wil zeggen, dat als
een plantensoort meer bloemen heeft op een bepaalde plek, de kans groter wordt dat er
meer insectensoorten op worden waargenomen. Voor insecten geldt het omgekeerde. Voor
zowel planten als insecten was dit effect het sterkst voor generalistische soorten. Dit aan-
talseffect lijkt weliswaar erg triviaal, maar wordt vaak over het hoofd gezien in de literatuur.

De conclusie is dat antropogene (door mensen veroorzaakte) verschillen in soortenrijk-
dom van planten en insecten inderdaad plant-bloembezoeker-interacties (voedselwebben
als het ware) beïnvloeden. Tot nu toe wordt in de literatuur alleen melding gemaakt van
het effect van biodiversiteitverlies in meer natuurlijke ecosystemen of op grotere geografi-
sche schalen.

Bestuiving en zaadzetting van enkele plantensoorten
In de volgende drie hoofdstukken staan plantensoorten centraal in plaats van hele
gemeenschappen. De effecten op bestuiving van plantendiversiteit (hoofdstuk 5), insec-
tendiversiteit (hoofdstuk 6) en van diversiteit in relatie tot populatiegrootte van een plan-
tensoort (hoofdstuk 7) komen aan bod.

In hoofdstuk 5 werden de effecten van de buurplanten op bezoek van zes plantensoor-
ten onderzocht. Uit de transectgegevens zijn soorten uitgezocht met voldoende bezoekge-
gevens op meerdere locaties in dezelfde bloeiperiode. Dit bleek alleen voor een aantal
generalistische soorten het geval: drie schermbloemigen (Apiaceae) en drie gele composie-
ten (Asteraceae). In tegenstelling tot de resultaten in hoofdstuk 4, werd het aantal insec-
tensoorten per plantensoort hier beïnvloed door het type en de aantallen bloemen van
andere plantensoorten in een gemeenschap en niet door de totale plantensoortenrijkdom.
Vooral planten die meer op elkaar lijken hadden meer interacties met elkaar. Bijvoorbeeld
Biggenkruid (Hypochaeris radicata) werd door minder insectensoorten bezocht naarmate
er relatief meer bloemen van verwante soorten, zoals Havikskruiden (Hieracium spec.)
waren. Dat gegevens van individuele en uitsluitend generalistische soorten zijn gebruikt
kan de oorzaak zijn van het verschil in conclusie met hoofdstuk 4.

Verder is een experiment met Duifkruid (Scabiosa columbaria) gedaan. Daarbij zijn de
effecten van de omgeving van een plant op bezoekdruk en bestuiving onderzocht met in
het veld uitgezette potplanten. Bij een hoge plantendiversiteit in de omgeving werden bloe-
men het meest bezocht, maar was de kwaliteit van de bestuiving lager dan in een minder
diverse omgeving. Onder kwaliteit wordt het aantal soorteigen stuifmeelkorrels dat een
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plant na een dag ontvangen heeft verstaan. De bezoekdruk alleen zou misleidend kunnen
zijn, omdat facilitatie en competitie tussen plantensoorten een verschillende uitwerking
kunnen hebben op de bestuiving en de voortplanting, misschien wel een effect met een
tegengestelde richting dan bij bezoekdruk. 

De belangrijkste conclusie in dit hoofdstuk is dat het evenwicht tussen facilitatie en
competitie afhankelijk is van de populatiegrootte en de aantallen bloemen van zowel de
doelsoort als de andere soorten in een vegetatie, en dus ook van de soortensamenstelling.

Hoofdstuk 6 gaat over de gevoeligheid van plantensoorten met verschillende mate van
specialisatie voor het verlies van bestuivers. Met andere woorden: zijn voor verschillende
plantensoorten bestuivers te vervangen door andere insectensoorten wanneer biodiversiteit
af zou nemen? En hoe belangrijk is insectenbestuiving vergeleken met zelfbestuiving? Er is
een veldexperiment gedaan met generalistische planten met generalistische bezoekers
(Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris en Blauwe knoop, Succisa pratensis), specialistische
planten met generalistische bezoekers (Zwartblauwe rapunzel, Phyteuma spicatum subsp.
nigrum en Knopig helmkruid Scrophularia nodosa), en specialistische planten met specia-
listische bezoekers (Grasklokje, Campanula rotundifolia, met enkele bijensoorten en Grote
wederik, Lysimachia vulgaris, met slechts één bijensoort).

De zaadzetting van plantensoorten met (volgens de literatuur) mogelijkheid tot zelfbe-
stuiving was veel lager zonder insectenbezoek dan die van planten met bezoek. Dit geeft
aan dat zelfbestuiving een minder “veilige” oplossing voor een tekort aan bestuivers zou
kunnen zijn dan wordt aangenomen. De resultaten lieten zien dat voor zeer algemene en
extreem generalistische soorten (Fluitenkruid) er altijd wel een paar soorten bezoekers zul-
len zijn die als bestuiver kunnen functioneren. De twee specialistische soorten met zeer
weinig specialistische bestuivers zijn het gevoeligst voor verlies van bestuivers: voor
Grasklokje en Grote wederik had de afwezigheid van hun oligolectische (d.w.z. specialisti-
sche) bijen een sterk negatief effect op bezoekdruk, zaadzetting en zaadkieming. Voor de
overige generalistische en specialistische plantensoorten waren voorspellingen moeilijk te
doen doordat bestuiving van verschillende factoren afhangt, die lokaal sterk verschillen. 

In hoofdstuk 7 werd de rol van biodiversiteit voor bestuiving bekeken in een context
van populatiekenmerken en individueel gedrag van insecten voor een generalistische plan-
tensoort: Blauwe knoop (Succisa pratensis). De gevolgen van soortenrijkdom van planten
en insecten en van populatiegrootte voor het individuele gedrag van bloembezoekers, op
bloembezoek, stuifmeeldepositie en de zuiverheid van het afgezette stuifmeel werden
onderzocht. Het individuele gedrag betrof hier bloemtrouw, gemeten door het volgen van
insecten en door de stuifmeellading op het lichaam van insecten en het op de stempels
afgezette stuifmeel te analyseren. Grote zweefvliegsoorten en hommels waren veruit de
belangrijkste bezoekers. Grote populaties van Blauwe knoop werden door meer insectens-
oorten bezocht dan kleine. De bezoekdruk verschilde niet tussen de populatietypen, maar
de bestuivingskwaliteit en -kwantiteit waren het laagst in kleine populaties. Met andere
woorden: de populatiegrootte van Blauwe knoop was veel belangrijker dan de diversiteit
van planten en insecten. De bloemtrouw (het individuele gedrag), werd ook vooral beïn-
vloed door populatiegrootte van Blauwe knoop. Dit kan de verschillen in bestuiving tussen
populaties verklaren.
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De Oranje zandbij (Andrena marginata), een specialistische bij die op Blauwe knoop
foerageert, is in Nederland uitgestorven. Als ze (in het verleden) een betere bestuiver was
dan zweefvliegen en hommels, dan heeft de verschuiving naar meer generalistische bestui-
vers nu als gevolg, dat veel stuifmeel van Blauwe knoop aan andere plantensoorten verlo-
ren gaat en dat er veel soortvreemd stuifmeel op de stempels van Blauwe knoop terecht
komt. Dit kan de sterke achteruitgang van deze plant, veroorzaakt door verschillende fac-
toren, hebben versterkt. Het aantal of de aanwezigheid van specialistische bestuivers zou-
den goede indicatoren voor een mogelijke versterkte achteruitgang van plantenpopulaties
kunnen zijn, omdat deze insecten eerder reageren op veranderingen dan planten.

Minimale insectendiversiteit voor de bestuiving van een plantengemeenschap
Gedurende het veldwerk voor dit proefschrift is op veel plantensoorten een beperkt aantal
zeer talrijke insectensoorten waargenomen. In hoofdstuk 8 is nader uitgezocht of de meeste
plantensoorten in een gemeenschap bezocht worden door een kleine groep van dominante
insectensoorten, en of deze soorten ook de belangrijkste bestuivers zouden kunnen zijn.
Hun werkelijke betekenis voor de bestuiving is niet onderzocht. De transectgegevens uit
hoofdstuk 2-4 werden gebruikt. Voor de analyse is een selectie gemaakt van plantensoorten
met voldoende waarnemingen: 60 plantensoorten, bezocht door 397 insectensoorten.
Slechts tien insectensoorten (2,5% van de 397) zijn erg vaak gezien. Tot deze “toptien”
van echte generalisten behoren enkele vliegen, zweefvliegen, hommels en de honingbij.
Deze soorten droegen bij aan meer dan 50% van het aantal bezoekers van 37 van de
onderzochte 60 plantensoorten. Maar om alle plantensoorten 50% en 75% van hun bezoe-
kers te laten hebben, zijn resp. 39 en 93 van de waargenomen insectensoorten nodig. Voor
een gegarandeerde bestuiving van de plantengemeenschap als geheel zijn de “toptien-
soorten” niet genoeg: ten eerste zijn sommige van die bezoekers slechte bestuivers (weinig
soorteigen en/of veel soortvreemd stuifmeel wordt op de stempels afgezet) en ten tweede
zijn er meer insectensoorten nodig, o.m. vanwege de mate van specialisatie van planten
en insecten, variatie in ruimte en tijd, populatiegrootte- en dichtheid van planten en inter-
acties tussen planten(soorten). Voor een minimale en duurzame fauna van insectenbestui-
vers zijn landschapsheterogeniteit, de aanwezigheid van bloemen als voedselvoorziening
gedurende het hele seizoen en een diverse vegetatie nodig. Samengevat: sommige insec-
ten die “belangrijk” lijken te zijn op grond van hun aantal individuen (hoofdstuk 2-4, trans-
ectgegevens) zouden minder belangrijk of geheel verwaarloosbaar kunnen zijn als het aan-
tal bezoeken (de bezoekdruk per bloem, plot gegevens) en andere kwaliteiten van bestui-
vers (bijv. vliegafstanden, hoeveelheid afgezet stuifmeel) worden beschouwd.

Conclusies
Het antwoord op de vraag over het belang van biodiversiteit voor bestuiving verschilt per
ecologisch niveau: op het niveau van de plantengemeenschap kan een hoge diversiteit van
bestuivers belangrijk zijn voor de bestuiving van alle plantensoorten (hoofdstuk 2-4 en 8),
terwijl een individuele plantensoort vaak genoeg zal hebben aan haar specifieke bestuivers
(hoofdstuk 5-7). Eén belangrijk aspect, het individuele gedrag van insecten, kreeg relatief
weinig aandacht en werd alleen direct gemeten in hoofdstuk 7. Het gedrag van een soort
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geeft niet noodzakelijkerwijs ook een beeld van het gedrag van het individu. Het scoren
van alleen soortfrequenties kan misleidend zijn als maat voor de kwaliteit en kwantiteit
van bestuiving. Bezoeksnelheid (het aantal bloemen dat een insect achter elkaar per tijds-
eenheid bezoekt) kan meer informatie verschaffen. Ook het aantal plantensoorten dat een
insect bezoekt (“insect linkage level”) maakt niet duidelijk hoe trouw een individu is aan
een bepaalde plantensoort. Frequenties en aantallen zijn momentopnamen, terwijl het
individuele gedrag laat zien wat er in een langere tijdsperiode gebeurt. Het individuele
gedrag verschilt tussen soorten maar ook tussen individuen binnen soorten, hetgeen deels
afhangt van de samenstelling van een plantengemeenschap.

BIODIVERSITEIT EN BESTUIVING: HET NIVEAU VAN DE PLANTENSOORT

Het belang van de diversiteit van bloeiende planten en bloembezoekende insecten voor de
voortplanting en handhaving van een plantensoort hangt af van de context: de soortsa-
menstelling van de buurplanten van de doelsoort, de bloembiologie en levensloop van de
plant (hoofdstuk 6), de mate van specialisatie (hoofdstuk 4 en 6) en plantenpopulatieken-
merken, d.w.z. grootte, isolatie en dichtheid (hoofdstuk 6 en 7).
Het voorspellen van de kwetsbaarheid van individuele plantensoorten en populaties voor
een verlies aan biodiversiteit, bijvoorbeeld van bestuivers, kan slechts worden gedaan door
soort- en plaatsspecifieke gegevens te combineren.

BIODIVERSITEIT EN BESTUIVING: HET NIVEAU VAN DE PLANTENGEMEENSCHAP

De diversiteit van planten en insecten is belangrijk voor een gegarandeerde bestuiving op
de lange termijn van een gehele plantengemeenschap. Vele insectensoorten zijn nodig voor
de bestuiving, en deze insecten vereisen een diverse plantengemeenschap (hoofdstuk 8).
Echter, dit is niet voor alle bloembezoekers in gelijke mate het geval. Voor gemeenschap-
pen van planten en bestuivers is het meer van belang dat een trofische interactie, hier
bestuiving, plaats vindt, dan precies welke soort welke andere soort bestuift. Dus voor
interacties tussen soorten en diversiteitrelaties is de functionele diversiteit belangrijker dan
soortdiversiteit. Met andere woorden, voor een plantengemeenschap moeten verschillende
insectengroepen aanwezig zijn, specialisten en generalisten. Een langdurige beschikbaar-
heid van verschillende bloemtypen is noodzakelijk om een diverse gemeenschap van
bestuivers te behouden. Ook voor insecten is een minimaal niveau van functionele diver-
siteit noodzakelijk, in dit geval dus van bloemtypen. Uitzonderlijk zijn strikte specialisten
die hun specifieke partner nodig hebben (bijv. monolectische bijen, specialistische plan-
ten). Het is waarschijnlijk dat het belang van biodiversiteit voor bestuiving ligt tussen alle
soorten en een paar "keystone- of sleutelsoorten" Een naam van zo’n hypothese zou “kri-
tiek diversiteitsniveau-hypothese” kunnen zijn.

BESTUIVING, EN NATUURBEHEER EN -BEHOUD

Het maaien van wegbermen en slootkanten is een gangbare manier van beheer. Dit was
ook het geval op de locaties van dit onderzoek. Het bestuderen van de effecten van de
beheersmaatregelen was niet het doel van dit onderzoek, maar door het frequente optre-
den ervan kon het niet worden genegeerd. Gegevens over de effecten van maaien op de
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bloei en op bloembezoek kwamen aan bod in hoofdstuk 3 en box 9.1. Het beheer en het
maairegime waren extreem variabel, de frequentie varieerde tussen 0 en 6 keer maaien
per locatie per seizoen. Sommige delen van het gebied, waar de locaties in eenzelfde peri-
ode werden gemaaid, konden gedurende een week of langer geheel bloemloos zijn.

Op plekken in aaneengesloten landbouwgebied waren na een maaibeurt vaak geen
alternatieve voedselbronnen voor insecten aanwezig, d.w.z. geen bloemen in de akkers of
intensieve graslanden. Het gevolg van de afwezigheid van alternatief voedsel bleek duide-
lijk voor bijen: het aantal solitaire bijensoorten en individuen was significant hoger op niet-
gemaaide plekken of gemaaide plekken met niet-gemaaide stukken of weilanden in de
buurt, dan op gemaaide plekken zonder alternatieve foerageermogelijkheden (hoofdstuk
3). Van de 28 onderzochte plantensoorten produceerden 21 na maaien nieuwe bloemen,
maar vaak (veel) minder dan ervoor (box 9.1).

Er was slechts een beperkte hoeveelheid gegevens om het effect van maaien op bloem-
bezoek te kunnen analyseren. Dit is voor twee generalisten, Biggenkruid (Hypocharis radi-
cata) en Zandblauwtje (Jasione montana), en twee specialisten, Smeerwortel (Symphytum
officinale) en Rode klaver (Trifolium pratense) gedaan. De samenstelling van de bezoe-
kende insecten en het aantal bezoekende individuen verschilde voor en na het maaien voor
de twee generalistische soorten (andere samenstelling, op sommige plekken minder
bezoekers) maar niet voor specialistische soorten. In hoeverre dit de bezoekdruk, bestui-
ving en voortplanting na herbloei beïnvloedt kan niet worden gezegd met de gegevens van
dit proefschrift. Het kan negatief zijn: na maaien is er een lagere kans op bestuiving. Maar
ook positief, want het bloeiseizoen voor herbloeiende planten wordt immers verlengd.
Daarmee is er wellicht ook langer voedsel voor insecten beschikbaar. Verder onderzoek
naar positieve en negatieve effecten van verschillende typen maaibeheer op bloembezoek,
insecten en bestuiving is gewenst.

Het landgebruik en type beheer zijn cruciaal voor het behoud van planten en dieren, en
biodiversiteit in het algemeen. De keuze van het type beheer hangt af van de doelen voor
natuurbescherming en overige functies van een gebied. In sommige delen van Noord-
Drenthe lijkt echter ieder doel anders dan het zo kort mogelijk houden van de bermvegeta-
tie te ontbreken. Natuur- en landschapsbehoud in landelijke gebieden vergt een betere
coördinatie en samenwerking van de verschillende partijen (gemeenten, agrariërs, natuur-
beheerders etc.) dan nu het geval is.

Voor de bescherming van plantensoorten, zeker in versnipperde habitats, zijn de habi-
tateisen van bestuivers en de fenologie van zowel bloemplanten als hun bestuivers belang-
rijke criteria voor natuurbeheer en -bescherming. Een hoge plantendiversiteit en beschik-
baarheid van bloemen zijn nodig voor bloembezoekende insecten. Voor de plantengemeen-
schappen uit dit onderzoek zijn dat verscheidene groepen vliegen, zweefvliegen, kort- en
langtongige hommelsoorten, en oligolectische en polylectische bijen. Omdat zeldzame
plantensoorten indirect afhankelijk kunnen zijn van algemene plantensoorten, dienen dus
ook algemene soorten te worden geïntegreerd in natuurbeschermingsmaatregelen. Het ver-
hogen van habitatheterogeniteit (kleine landschapselementen, afgestemd beheer van weg-
bermen en slootkanten) in agrarische landschappen zal een positief effect hebben op insec-
tensoortenrijkdom. Deze insecten zijn nodig voor de bestuiving van wilde plantensoorten.
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