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Minder nectar door hitte- en droogtestress

Voor de achteruitgang van insecten in het algemeen en vlin-
ders in het bijzonder wordt het dalende nectaraanbod vaak als 
een verklarende factor aangehaald (Wallis De Vries et al. 2010). 
Terecht, maar tijdens de hete dagen van de droge zomers 2018 
en 2019 viel nog iets anders op: zelfs als bloemen aanwezig zijn, 
blijken die niet altijd de insecten aan te trekken die ze normaal 
wel lokken. Bermen met bloeiend Knoopkruid Centaurea jacea 
of Koninginnekruid Eupatorium cannabinum, maar zonder één 
hommel of vlinder erop: tijdens hittegolven hebben we het effec-
tief vastgesteld. Die ongewone aanblik deed vermoeden dat voor 
die insecten op warme dagen niet veel te rapen viel op zonbe-
schenen bloemen. In de wetenschappelijke literatuur vinden 
we inderdaad voorbeelden die bevestigen dat nectarproductie 
vermindert bij hitte- of droogtestress. In Europa is dat aange-
toond voor bv. Wilgenroosje Chamerion angustifolium (Carroll 
et al. 2001) en twee mediterrane lipbloemigen (Ballota acetabu-
losa en Teucrium divaricatum; Takkis et al. 2015). Bij Witte klaver 
Trifolium repens werd dan weer vastgesteld dat hoge nachttem-
peraturen de samenstelling van de nectar beïnvloeden (Jakobsen 
& Kritjansson 1994). Ongetwijfeld treden soortgelijke mechanis-
men op bij tal van andere (inheemse) planten. Nochtans kan 
zonlicht, en dus een lichte temperatuursverhoging, bij planten 
een positief effect hebben op de nectarproductie. Zo produceert 
Blauw parelzaad Buglossoides purpurocaerulea op zonbesche-
nen standplaatsen meer nectar dan in de schaduw (Nocentini 
et al. 2013). Maar ook hier is ‘trop’ teveel. Hitte en droogte redu-
ceren niet enkel de hoeveelheid nectar die planten produceren, 
maar ook de stuifmeelproductie. Voor de hoornklaver Trigonella 
moabitica leidt droogtestress zowel tot een lager aantal bloe-
men per plant als tot lagere hoeveelheden stuifmeel per bloem. 
Dat resulteert dan weer in een lagere aantrekkingskracht voor 
bestuivers, waardoor de planten onder droogtestress minder 
zaad zetten (Al-Mahweed Al-Ghzawi et al. 2009). Belgisch onder-
zoek naar Bernagie Borago officinalis toonde aan dat planten die 
voldoende vocht konden opnemen de helft meer hommels op 
bezoek kregen dan planten onder droogtestress (Descamps et 
al. 2018). Ook een recente studie in Britse kalkgraslanden komt 
tot gelijkaardige vaststellingen (Phillips et al. 2018). De nectar-
productie van Veldlathyrus Lathyrus pratensis en Gewone brunel 
Prunella vulgaris vermindert onder droogtestress: deze soorten 
zijn in staat nectarloze bloemen voort te brengen. Esparcette 
Onobrychis viciifolia produceert nog wel nectar bij droogte, maar 
vormt minder bloemen per bloeiwijze. Ook een experiment met 
verschillende types plantengemeenschappen in die kalkgraslan-
den leidde tot de vaststelling dat het nectaraanbod zowel in 
homogene als in functioneel meer diverse gemeenschappen 
afnam. 

Klimaatverandering kan door de toename van het aantal hitte-
dagen dus significante gevolgen hebben op de beschikbaarheid 
van hulpbronnen voor bestuivende insecten. In welke mate dat 
een impact kan hebben op populatieniveau zal moeten blijken 
uit bijkomend onderzoek (Borghi et al. 2019). 
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MENS EN NATUUR

Westerse karmozijnbes, ruderale exoot of 
tijdbom onder schraalnatuur?

De Westerse karmozijnbes Phytolacca americana is een bekende 
tuinplant die inheems is in Noord-Amerika. Ze behoort tot 
een aparte familie, de karmozijnbesfamilie (Phytolaccaceae). 
Inderdaad, er bestaat ook een Oosterse karmozijnbes. Rond 
1850 voerde de bekende Gentse horticulturist Van Houtte die 
in uit China en noemde haar P. esculenta. Pas later bleek dat ze 
eerder al beschreven was als P. acinosa, de nu geldende naam 
van Oosterse karmozijnbes. Leuk weetje: de Engelse naam 
Pokeweed is afgeleid van het woord pokon, door de Indianen 
gebruikt voor planten waarvan het rode sap, dat op bloed (‘pok’) 
gelijkt, gebruikt kan worden voor kleuringen. De Westerse 
karmozijnbes bloeit van juli tot september met overhangende 

Een mannetje Veldhommel op Koninginnekruid. (© Lode Rubberecht)
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witte bloemtrossen. De planten hebben een dikke penwortel en 
kunnen gemakkelijk metershoog worden. Na de bloei worden 
sappige zwart-paarse bessen gevormd. Doordat de tien vrucht-
beginsels vergroeid zijn lijken deze volle bessen, in tegenstelling 
tot de vruchten van de Oosterse karmozijnbes die maar uit acht 
partjes bestaan (Natuurpunt Studie 2019). Rauw gegeten is de 
plant giftig, vooral de wortels die saponines bevatten. De wortels 
van de plant worden in Indochina gebruikt voor medicinale doel-
einden. Jonge scheuten worden gekookt en als groente gegeten. 
De rode vruchten kunnen worden gebruikt om wijn en voedsel 
te kleuren, maar de giftige stoffen moeten worden verwijderd 
(https://uses.plantnet-project.org).

In België is Westerse karmozijnbes voorlopig zeldzamer dan de 
Oosterse karmozijnbes, die algemener is en sneller toeneemt 
maar voorlopig weinig in de natuur gezien wordt en meer 
voorkomt in parken, tuinen, kerkhoven en stedelijke habitats. 
Westerse karmozijnbes werd voor het eerst gevonden in de 
jaren 1950 maar komt sinds de jaren 1990 meer verspreid voor, 
meestal met enkele individuen per groeiplaats (Verloove 2019). 
Ze blijft relatief zeldzaam in natuurlijke habitats, maar er zijn 
indicaties dat ze vooral op de zandgronden aan het toenemen 
is, een fenomeen dat ook bij onze noorderburen is vastgesteld. 
Ze neemt er sinds 2005 toe op de zandgronden en wordt tegen-
woordig als invasief ervaren op enkele plaatsen in Midden-
Limburg op open tot half-open standplaatsen, zoals kapvlakten 
en in lichte bossen (Geraets & Bossenbroek 2018). In Vlaanderen 
is de soort ondertussen verspreid in alle provincies en begint ze 
toe te nemen in de Kempen, vooral in open dennenbossen maar 
ook aan bospaden, in bermen enz. Het aantal planten per groei-
plaats is voorlopig meestal nog bescheiden, maar dat kan snel 
veranderen. 

In Europa is de Westerse karmozijnbes vooral een gekend 
probleem rond het Middellandse Zeegebied en in Centraal 
Europa, waar haar introductie oorspronkelijk aan de wijnbouw 
gelinkt was. De soort werd gekweekt in Spanje, Frankrijk en 
Portugal in de 17de eeuw om wijn te kleuren maar deze praktijk 
werd al gauw verboden omdat de porto een vreemde nasmaak 
kreeg. Meer noordelijk werd ze ingevoerd als sierplant en moest 

ze zich aanpassen aan het koelere klimaat. In Amerika is de soort 
een gekend landbouwonkruid van teelten waar weinig grondbe-
werking aan te pas komt. In Hongarije is het een bekende pest-
soort in de bosbouw, bijvoorbeeld in bosplantages van Robinia, 
Zwarte en Grove den, maar is ze ook in natuurlijke habitats een 
probleem, zoals in droge buntgraslanden, elzenbroekbossen en 
eiken-haagbeuken bossen (Balogh en Juhász 2008). De Westerse 
karmozijnbes komt daar meer voor in halfnatuurlijke habitats, 
terwijl de Oosterse meer op ruderale terreinen staat. In Frankrijk 
wordt de Westerse karmozijnbes ondertussen algemeen 
beschouwd als een invasieve exoot. Bekende probleemgebieden 
zijn bijvoorbeeld het Bois de Fontainebleau, waar ze in 1985 voor 
het eerst werd gevonden en tien jaar later overal stond (Dumas 
2011). Ondertussen wordt ze er met de hulp van vrijwilligers 
bestreden. Maar ook in de Landes en de Gironde is ze erg alge-
meen en vind je indrukwekkende struikmassieven van Westerse 
karmozijnbes die de concurrentie met bramen gemakkelijk 
aankunnen.

Over haar ecologische impact is relatief weinig bekend maar 
ze kan monospecifieke massieven vormen waarin inheemse 
soorten weinig kans hebben en ze vormt een belemmering voor 
bosregeneratie, al is dat vooral in sparrenbossen gekwantifi-
ceerd. Een studie stelde vast dat bij een bedekking van meer dan 
50% de floristische rijkdom lokaal met 24% afnam ten opzichte 
van een niet-gekoloniseerd habitat (Dumas 2011). Door haar 
giftigheid heeft ze een aangetoonde impact op regenwormen 
en slakken. Aangezien ze ook bramen vervangt, verlaagt ze de 
alimentaire waarde van bossen voor andere biota (Dumas 2011). 
Haar invasiviteit kan onder meer verklaard worden door de 
combinatie van voor vogels lekkere bessen en haar giftig zijn voor 
planteneters. De plant produceert saponines, chemische stoffen 
die een natuurlijke bescherming bieden tegen insectenvraat, de 
groei van bacteriën en schimmels maar vooral ook slakkenvraat. 
De zaden zijn ook licht giftig voor vogels en sommige zoogdieren. 
Zo is bekend dat kalkoenen zich eraan kunnen vergiftigen maar 
er zijn ook gevallen van varkens en paarden gekend (DiTomaso 
et al. 2013). Ook produceert de soort veel zaden, zo kan een 
plant van meer dan een meter hoogte gemakkelijk 25.000 zaden 
voortbrengen. De plant verdraagt zware metalen goed en komt 
daarom vaak op verstoorde en vervuilde gronden voor. Ook 
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De typische hangende bessentrossen van Westerse karmozijnbes op een 

groeiplaats in Merelbeke, Oost-Vlaanderen. (© Edward Vercruysse)

Trend van Westerse en Oosterse karmozijnbes in België sinds 1980 op basis van het 

aantal kilometerhokken waarin de soort werd waargenomen (Data: GBIF). 
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verstoring in het algemeen, bijvoorbeeld op kapvlaktes in bossen 
of na brand, activeert de zaadbank en speelt in haar voordeel.

Westerse karmozijnbes wordt bestreden via uittrekken, uitgra-
ven en uitsteken (van vooral jonge planten) (DiTomaso et al. 
2013). Oudere planten hebben een uitgebreider wortelstel dat 
onder de wortelhals afgestoken moet worden. Ook het afknip-
pen van de bloeiwijzen is effectief om verspreiding te beletten. 
Waarnemingen van Westerse karmozijnbes (en Oosterse karmo-
zijnbes) kan je invoeren in waarnemingen.be. Zo draag je bij aan 
een compleet beeld van de verspreiding van deze soort. Ook als 
je de soort in een tuin aantreft kan je die melden, vink dan wel 
het vakje ‘Aangeplant, ingezaaid, verwilderd of aangevoerd’ aan. 
Op die manier kunnen we ook nagaan waar bronpopulaties 
zitten. 
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Dit artikel wordt gepubliceerd als onderdeel van het belspo 
project ‘TrIAS Aware: Increasing citizen awareness of the need to 
report alien species’.
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Natuur in de kindertijd  
en psychiatrische stoornissen

De relatie tussen natuur en gezondheid krijgt de jongste jaren 
meer aandacht. Ook in Vlaanderen zijn er enkele initiatieven, o.a. 
onder impuls van Natuurpunt en andere partners uit het midden-
veld. Zowel vanuit de natuursector als vanuit de gezondheidssec-
tor groeit de belangstelling. Aan de Faculteit Geneeskunde van 
de Universiteit van Antwerpen werd recent een speciale leerstoel 
rond de relatie natuur en gezondheid opgericht met de steun van 
de Provincie Antwerpen. Ook de Hoge Gezondheidsraad besteedt 
er bijzondere aandacht aan. In de internationale wetenschap-
pelijke vakliteratuur verschijnen tal van studies die de complexe, 
maar belangrijke relaties beter in kaart brengen. 

Zopas verscheen een Deense studie in het gerenommeerd 
wetenschappelijk vakblad Proceedings of the National Academy 
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