Grote klokjesbij
(Foto: Wolverlei/Martin Stevens)

het dier, des te gemakkelijker ze
hun temperatuur op peil kunnen
houden en hoe eerder ze kunnen
gaan fourageren: zo zie je hommels
al in het vroege voorjaar rondzoemen.
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Regelmatig neem ik uit mijn tuin
boeketjes mee naar mijn werk. Het
viel me wel eens op dat er soms
zomaar een bij of hommel door het
gebouw vloog; een raadsel hoe die
binnen was gekomen. Tot opeens
het kwartje viel: ik bracht ze zelf
binnen met mijn bloemen!
Tijdens een paar frisse junidagen plukte ik een stengel van het
prachtklokje (Campanula persicifolia). Tot mijn verbazing lagen
in een van de kelken drie kleine
bijtjes als dood tegen elkaar aan op
de bloembodem. Nieuwsgierig -en
door ervaring wijs geworden- liet ik
de bloem buiten in een vaas staan
om te kijken wat er zou gebeuren.
Twee dagen lang bleven de beestjes
in deze ‘bevroren’ stand liggen. Tot
op een ochtend het zonnetje doorbrak en ze uitvlogen! Tegelijkertijd
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had ik bij een ander prachtklokje
met zes bloemstengels in totaal 13
bijtjes geteld, sommige alleen, andere met zijn tweeën. Bij de eerste
zonnewarmte vlogen ook deze uit,
vervolgens kwamen er allerlei andere insecten op af. Het was een druk
in-en uitgaand vliegverkeer.
Omdat ik meer wilde weten begon
ik te lezen in ‘Niet Zonder Elkaar’,
een fascinerend boek over de relatie
tussen bloemen en insecten. Mooi
uitgevoerd, met talloze haarscherpe
kleurenfoto’s van allerlei insecten,
op bezoek bij tientallen verschillende bloemen.
Op blz. 127 las ik over temperatuur:
insecten zijn koudbloedige dieren,
waardoor zij bij lage temperaturen
minder actief zijn of zelfs immobiel.
Daarna wordt beschreven dat vooral
de vliegspieren van insecten relatief
hoge temperaturen nodig hebben.
Vandaar dus! Trouwens, hoe groter
			

Wat voor bijtjes waren het? Dat
was nog niet zo makkelijk om uit
te zoeken. Duidelijk geen honingbijen. Dus moesten het wilde bijen
zijn, waarvan er in Nederland 359
soorten voorkomen, zoals ik las in
de ‘Basisgids Wilde bijen’. En dan
blijken veel bloemen hun eigen bij
te hebben: het fluitenkruid de fluitenkruidbij, de rode ogentroost de
ogentroostdikpoot en… Campanula’s (klokjes) de klokjesbijen,
waarvan wij in Nederland 4 soorten
hebben. Waarschijnlijk waren dit de
grote klokjesbijen. Ze helpen elkaar:
de bloemen leveren schuil- en slaapplaatsen, stuifmeel en nectar voor
de bijen, die op hun beurt zorgen
voor de bevruchting door het
meegebrachte stuifmeel af te zetten
op de stampers in de bloemen. Mooi
geregeld!
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