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Die verplasing van plante oor die aardbol 

vir landbou, bosbou en tuinbou het gelei 

tot die verspreiding van sekere 

aggressiewe indringer spesies wat 

inheemse plant gemeenskappe oorneem. 

Hierdie indringer spesies is dan ook ŉ 

belangrike bedreiging vir die inheemse 

biodiversiteit. Dit is baie moeilik om te 

voorspel watter tipe plant ŉ indringer 

gaan wees, maar een van die hoof faktore 

is of dit suksesvol kan reproduseer in sy 

nuwe habitat. Vir plante wat deur 

organismes bestuif word, is die vermoë 

om geskikte bestuiwers te lok belangrik en 

daar word gedink dat gegeneraliseerde 

spesies (ŉ spesies wat deur ŉ wye 

verskeidenheid verskillende organisme 

bestuif word) gouer die geneigdheid het 

om ŉ indringer te word dan meer 

gespesialiseerde spesies.  

 

In ŉ onlangse artikel in die Journal of 

Pollination Ecology, het ŉ internasionale 

span van ekoloë ŉ studie gepubliseer van 

ŉ belangrike indringer plant in die droeër 

gebiede van die wêreld, die Wildetabak of 

ook genoem Twaksum (Nicotiana glauca). 

Deur gebruik te maak van voorheen 

gepubliseerde data asook nuwe resultate 

oor die blom biologie en bestuiwings 

ekologie van hierdie spesies, het die span 

gewys dat die indringer sukses van die 

boom tabak nie voorspelbaar was volgens 

wat ons weet van sy bestuiwers in sy 

natuurlike habitat in Suid-Amerika nie. In 

sy natuurlike habitat word die plant deur 

kolibries bestuif. Op ander plekke in die 

Amerikas word die Wildetabak ook deur 

kolibries bestuif. In areas waar kolibries 

afwesig is maar ander gespesialiseerde 

voëls, soos byvoorbeeld suikerbekkies in 

Suid Afrika en Israel, word die blomme 

bestuif deur hierdie voëls. In areas soos 

die Kanariese eilande en Griekeland, waar 

daar geen voëls is met bekke wat lang 

genoeg is om die nektar te drink nie, word 

sade geproduseer deur self bestuiwing. ŉ 

Bietjie selfbestuiwing vind ook plaas in die 

natuurlike gebied van die plant, maar in 

areas waar hy ŉ indringer is, het die 

afstand tussen die manlike en vroulike 

dele van die blom geëvolueer om nader 

aan mekaar te wees, wat self bestuiwing 

vergemaklik. Die Wildetabak is ŉ 

suksesvolle indringer spesies buite sy 

inheemse gebied, ten spyte van sy 

gespesialiseerde kolibrie bestuiwing 

sisteem. Hierdie studie is een van min 

studies wat die wêreldwye bestuiwings 

ekologie vergelyk tussen areas waar ŉ 

spesies ŉ indringer is waar hy inheems is. 

Daar is egter nog heelwat onbeantwoorde 

vrae oor hoe hierdie plant evolueer in 

verskillende dele van die wêreld. Daar 

word gehoop dat toekomstige studies 

deur hierdie span navorsers meer lig sal 

werp op hierdie vrae.  

 

 
ŉ Suikerbekkie wat hang om te voer op die nektar 

van die Wildetabak of Twaksum in Suid Afrika. 
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