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Paarden moeten kunnen vluchten voor bijen
Bijen en paarden kunnen heel goed bij elkaar in d e
buurt leven. Soms zijn er echter omstandigheden
waarbij er problemen kunnen optreden. Bijen zijn
geen agressieve dieren maar verdedigen zich wel.
Elke imker weet dat er een aanleiding is waardoor
het steekgedrag opgeroepen wordt en zeker zo
goed weten w e dat het dan zaak is d e verontruste
bijen snel t e kalmeren. Als mens o f dier in d e
nabijheid van een bijenvolk gestoken worden, is
wegvluchten d e meest gebruikelijke reactie. Dat is
precies wat d e bijen willen bereiken. Als naar het
idee van het bijenvolk d e rustverstoorder w e g is,
verdwijnt ook het steekgedrag. Maar als mensen
een dier als bijvoorbeeld een paard opsluiten i n d e
onmiddellijke omgeving van een bijenvolk kan zo'n
dier niet vluchten als het een steek oploopt.
Ik heb zelf eens iets dergelijks meegemaakt. Mijn
bijenstand (20 volken landras) staat naast een weiland,
waarin altijd paarden staan en waarmee nooit problemen zijn. Tussen de bijen en het weiland is een
heg van 2,50 m hoog. Er ontstond een probleem toen
de boer zijn wei in twee delen verdeelde om het
begrazen t e kunnen regelen. Met de nieuwe indeling
werden de paarden op korte afstand (10 meter) van
de bijen opgesloten o p een klein stukje weiland. Ik
heb de boer gewaarschuwd voor problemen, maar hij
wuifde die waarschuwing weg en zei dat er nog nooit
iets gebeurd was en dat hij wel zou zien. Nou, enige
tijd later was het zover.

Een vicieuze cirkel
Ik kwam bij mijn bijen en hoorde het paard in de wei
op en neer draven, maar dat gebeurde wel vaker.
Mijn bijenvolken waren onrustig. Omdat het paard
maar o p en neer bleef galopperen ging ik kijken en
zag meteen dat het paard werd lastig gevallen door
de bijen. Ik heb het paard meteen uit de wei gehaald
en o p stal gezet. Het paard begon enige tijd later o p
een vreemde manier met zijn hoofd te slaan en is
naar aanleiding daarvan met succes behandeld door
een veearts. De wei werd anders ingedeeld en het
probleem was opgelost.
Ik heb erover nagedacht wat daar gebeurd kan zijn en
volgens mij is het o p de volgende manier gegaan:
Het paard heeft door een of andere oorzaak een
steek opgelopen. Het is daarvan geschrokken en
wilde weglopen. Dat kon niet. Het paard zocht al
dravend een uitweg. Dat gedraaf maakt de bijen

onrustig. De bijen zoeken de rustverstoorder en steken
het paard opnieuw. Het paard gaat nog wilder galopperen wat de bijenvolken nog meer opjaagt. Enz., enz.

Een bijzondere vorm van onrust
Als ik een cursus geef voor beginners, laat ik hen hun
oor o p de dekplank leggen en dan stamp ik o p
ongeveer 15 meter afstand een keer o p de grond om
de cursisten te laten ervaren hoe gevoelig bijenvolken
zijn voor onrust. De cursisten horen het volk dan
opbruisen. Als ik met een stamp o p de grond o p zo'n
afstand een bijenvolk kan verontrusten, wat moet dan
wel niet de invloed zijn van het gedreun van zo'n
galopperend zwaar paard. Het paard jaagt zelf de
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bijenvolken o p die o p hun beurt het paard in paniek
brengen. Een paard mag daarom niet o p korte
afstand van de bijen worden opgesloten. Bij deze
vorm van onrust helpt een heg of schutting niet. Bijen
die in paniek zijn laten zich door een heg niet
tegenhouden. De haag helpt slechts o m een eerste
toevallige steek te voorkomen.
M.J. van lersel, Udenhout

Marga Canters

Bij dit novembernummer treffen VBBN-leden een
acceptgirokaart aan waarmee de contributie voor het
jaar 2004 betaald kan worden.
Als u er voor zorgt dat uw betaling eind decemberhegin
januari door ons ontvangen is. zorgen wij voor een
ononderbroken toezending van het maandblad BIJEN.
Wilt u niet vergeten, bij verhuizing, tijdig aan het
secretariaat van de VBBN in Wageningen uw nieuwe
adres door te geven. Wij zorgen dan voor een
ononderbroken toezending van BIJEN.
Ook als u wilt overstappen naar een andere subvereniging, horen wij dit graag zo spoedig mogelijk van u.
Eventuele opzegging van uw lidmaatschap dient vóór
1 december 2003 schriftelijk te geschieden
(ontvangen wij uw opzegging ná 1 december 2003,
dan bent u over het jaar 2004 toch de contributie
verschuldigd).
Wilt u in dit schrijven uw debiteurnummer vermelden.
u kunt dit vinden op de bijgesloten acceptgirokaart en
op de adreswikkel.

U kunt dit schrijven richten aan:
Ledenadministratie VBBN
t.a.v. mw. M.J.E.M. Canters
Postbus 90
6720 AB Bennekom
faxen: 03 17-42 41 80 of E-mailen: vbbn@i?bbn.nl

Bij voorbuut dank voor u w tnrdewerking
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