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Zie jij…
… in dit boek vijftien gouden 
bloembollen? Let op bedriegers…

Tekst en tekeningen 

Botanische experts:
Elisa Biondi en Scott Taylor
Royal Botanic Gardens, Kew
 
Bloemen- en beestenexpert:
Barbara Taylor

Lemniscaat       Rotterdam
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Hoe wordt stuifmeel verspreid?

BESTUIVERS

Omdat planten in de grond vastzitten, hebben ze hulp van bestuivers 
nodig om hun stuifmeel van bloem naar bloem te brengen. Planten maken 
een suikerachtig goedje aan, nectar, om bestuivers zoals bijen, insec-
ten en vogels mee naar hun bloemen te lokken. Het stuifmeel blijft 
aan het lijf van de bestuivers kleven als ze stoppen om de 
nectar te drinken, en reist met ze mee naar de volgen-
de plant.

NachtzichtNachtzicht
Bleke of witte bloemen worden vaak 
bestoven door nachtinsecten, zoals 
motten, die de planten makkelijk in het 
donker kunnen vinden.

TongtwisterTongtwister
De lange tong van de zwaardkolibrie 
is perfect om de nectar uit buis-
vormige bloemen mee te drinken.  

Koppig feitjeKoppig feitje
Als een vleermuis de nectar uit 
mango- en bananenbomen drinkt, 
wordt zijn kop met stuifmeel bedekt.

BestuifkampioenBestuifkampioen
De zweefvlieg is een van de belangrijkste 
bestuivers van fruitbomen en wilde bloemen.

WinkelmandjeWinkelmandje
Bijen hebben op hun achterpoten een klein 
gaatje dat omringd is door haren, om nec-
tar en stuifmeel in te verzamelen.
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Waarom zijn rozen rood en viooltjes blauw?
Bloemen zijn felgekleurd zodat ze opvallen in het groen van een tuin 
of weiland en bestuivers ze makkelijk kunnen vinden. Aan de lijnen 
en patronen op de bloemblaadjes kunnen bestuivers zien waar ze 
moeten landen.

Hier moet je zijn! Hier moet je zijn! 
De bloemblaadjes van de blauwe 
iris, met hun gele midden, trek-
ken insecten aan.

Bij-na kleurenblindBij-na kleurenblind
Bijen kunnen geen rood zien, maar wel 
blauw, groen en ultraviolet licht, dat 
onzichtbaar is voor mensen. Ze bezoeken 
vaak blauwe en paarse bloemen.

NectarwijzerNectarwijzer
De blaadjes van de gewone teunisbloem 
hebben lijnen die de motten naar de  
nectar leiden.

Groot en geweldigGroot en geweldig
Bestuivende vogels worden aangetrokken door 
opvallende, kleurige bloemen – vooral door 
rode. De kolibrie is dol op rode fuchsia’s en de 
Nieuw-Zeelandse toei vliegt het liefst  
naar rood vlas.

KLEURIGE BLOEMEN

LandingsplaatsLandingsplaats
Het midden van het vlasbekje is 
heldergeel, waardoor het hom-
mels opvalt.


