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Communicatie
Marie-José Duchateau

Tegenwoordig communiceren we heel wat af, met
onze mobieltjes enlof e-mail. We maken daarbij
gebruik van het gesproken woord en de geschreven
taal. Naast de mens is er, zover bekend, nog maar
één insektensoort die taal als communicatiemiddel
ter beschikking heeft en dat is de honingbij met de
bijendans. Taal dat gedefinieerd wordt als het
gebruik van abstracte symbolen voor informatieoverdracht Maar communicatie is meer dan taal. De
definitie van communicatie is een actielsignaal van
een individu (zender) dat het gedrag van een ander
individu (ontvanger) veranderd. In de dierenwereld
wordt er dus heel wat gecommuniceerd: de geurstoffen van de vrouwelijke vlinder die van verre
mannetjes aanlokt; de opvallende kleuren van allerlei dieren die daarmee informeren dat ze giftig zijn,
of ten minste niet t e eten zijn; de zang van vogels
die daarmee aangeven 'blijf uit mijn territorium'.
Hoe communiceren bijen, van honingbij en hommels
tot solitaire bij?
Voor de organisatie van een honingbijkolonie met
duizenden individuen is communicatie onontbeerlijk.
De bekendste vorm van communicatie is de bijendans,
die bijen informeert over plaats en afstand van een
dracht. Heeft een werkster een goede dracht gevonden
op meer dan 50 m van de kast dan zal ze op de
verticale raat een kwispeldans uitvoeren. Ze draait

achtjes waarbij ze tijdens het rechte stukje in de acht
met haar lichaam kwispelt en geluiden produceert met
haar vleugels. De richting van het rechte stukje geeft
de richting van de dracht ten opzichte van de zon. De
duur van het doorlopen van het achtje geeft informatie
over de afstand. In de donkere kast volgen andere
bijen haar en met hun voelsprieten proberen ze de
symbolische geluidsboodschap waar te nemen en te
vertalen in richting en afstand. Met recht een bijzonder
staaltje van communicatie. Door de bijendans kan het
volk een gevonden dracht optimaal benutten, wat
nodig is met zoveel individuen. Een ander voorbeeld
van communicatie door geluid is natuurlijk het tuten
en kwaken van de jonge moeren: als een pas uitgelopen moer gaat tuten reageren de moeren die
nog in de doppen zitten met kwaken. Daarop reageert
de tuter met een voor ons imkers onhebbelijk gedrag,
namelijk het zwermen.
Minstens zo belangrijk voor een bijenvolk is het
gebruik van feromonen, chemische signalen, die het
reilen en zeilen binnen een kolonie regelen. Het
bekendste feromoon is de koninginnenstof met als
belangrijk bestanddeel 9-ODA (trans-9-oxodeceenzuur).
Dit wordt door de koningin in verschillende klieren
geproduceerd zoals de mandibulaire klier en de voetklieren. De verspreiding gebeurt deels door de koningin
zelf als ze door het volk schrijdt daarbij geurstoffen,
footprints, achterlatend op de raat. Bijen die in de
hofstaat de koningin likken en daarmee de koninginnenHommel
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achterlaten op bepaalde plekken w a a m r e jonge
stof opnemen, verspreiden het door middel van
koninginnen lokken. De koningin op b r beurt;
voedseluitwisselingen tussen de werksters door de
produceert een sex-feromoon dat het mannetje
hele kast. De koninginnenstof remt de bouw van
koninginnencellenen ook de eierstekontwikkeling van aantrekt en dat uiteindelijk leidt tot de pating.
werksten waardoor deze geen eitjes kunnen leggen.
Wanneer door ouderdom van de koningin of door
Solitaire bijen
De solitaire bijen beperken hun mrnmunics~tktot de
overbevolking in de kast de werksters niet voldoende
paring. Feromonen lokken partners wrtama de paring
feromonen ontvangen dan worden o.a. doppen opkan volgen. Daarna gaat ieder zijn eigen weg en is r
getrokken met zwermen als gevolg. Zoals we telkens
geen verdere communicatie. Het vrouwtje m a k in
weer ervaren stimuleert de koningin d.m.v van haar
haar eentje cellen die ze bevoorraadt met stuifmeel.
feromonen de werksters tot het uitbouwen van raten,
Hierop legt ze een eitje waamsi ze de cd afsluit. Met
het verzamelen van voedsel en het verzorgen van
larven. Het f e m o o n werkt ook als sex-feromoon voor vrouwtje heeft geen contact met de l a m die eten
van de aanwezige stuifmeelvoomad. Het vmuwtje
het aantrekken van d m n . Werkste~produceren zelf
gaat dood voordat haar zonen en dochten uit k m m .
ook feromonen zoals het feromoon uit de nasonavCommunicatie is hier dus niet nodig.
klieren op het achterlijf. Een component van dit
2W feromoon is eitra!, een sinaasappelgeur dat sommige
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brengt. Een onderdeel van het f e m o o n is isopengacetaat, een component van bananen-aroma. Vlak voor
het imkerwi een banaantje pellen is dus af te raden.
Zelfs larven communiceren. Oude lawen vaduceren
een stof die werksters aanzet tot verdekselen van de
cel. De vammij* gebruikt &t signaal van de larve om
op het juiste moment de cel in te gaan en zich te
laten opsluiten waar ze ongestooud eitjes kan I e g ~ n .
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Hlomnueb
bmmels ~ m i e r rkieine, één-jarige kobnies. Zij hehben

g w n darw zoals 6 bijen, en elke hmmel moet buiten
zelf apzoek naar stuifmeel en nectar. De geur van het
binnengebrathte stuifmeel en het aanstoten van werkstem, daarbij bunende geluiden makend, heeft w e l
een stimulerende werking om andere werksters naar
buiten te laten gaan. De betekenis van de zoemende
en bunende geluiden binnen een hommelkolonies
voor communicatie is grotendeels nog onbekend.
Ook bij h o m e l s spek feromonen een bePan@]%
rol in de oaganisetie wan de kolonie. Zo produsaerî de
koningin een fermnam dat net als bij de hmingbg
voorkomt dat werksters eitjes gaan k g p n en dat
jonge koninginnen opgekweekt .woden. Ook larven
mmunieeten dosr het 'vragen' van v d ~datl
~
ddoor werksters
~
gegeven
s
wordt.
Mannetjes produceren geraniumachtige geuren die ze
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Een imker met vemtmc!
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