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BIJENDANS

Communicatie bij het zwermen
J. van den Ei'jnde, Ambrosiushoeve Hihrarenbeek

De bijendans is zonder twijfel de meest opmerkelijke vorm van communicatie binnen een bijenvolk.
Communicatie bij het mermen verloopt niet alleen
via de bijendans, maar ook via feromonen, akoec
tische en visuele signalen.
Toen de bijendans werd ontdekt stond iedereen
versteld. Het was haast onvoorstelbaar dat zo'n
ingewikkeld communicatiesysteem bij zulke
eenvoudige dieren als bijen zou voorkomen.
Door het ontcijferen van de bijendans door Von Frisch

270 weten we nu dat door de bijendans informatie wordt
dwrgegeven die betrekking heeft op de richting en
de afstand van een voedselbron ten opzichte van het
bijenvolk. De bijendans dient om aan te geven waar
nectar, stuifmeel, water, propolis en - wanneer het
volk gaat mermen potentiele nestplaatsen te vinden
zijn. De huizenjacht is onderdeel van het mermen.

-

koninginnendoppenwordt belegd. Verkenners die a1
op zoek zijn gegaan naar e m nieuwe behuizing
zwepen de boel op door het mabn van gduiden. Ze
produceren geluidspulsen met een frequentie van
400450 Hz. Het snel toenemend aantal geluidspbn
stimuleert de bijen om over de raat te rennen om dan
ineens, als alle bijen in beweging zijn, naar buiten te
stromen, de koningin met zieh meenemend. Er
vormen zich her en der groepjes bijen op takken en in
struiken. Bij 66n van die groepjes bijen zal de korcingin
landen. Nadat de aanwezighdd van de koningin dsor
middel van het koninghnenferomoon in het groepje is
opgemerkt, gaan de bijen van dat groepje allemaal
stertselen waarbij de Naszmov-Wier wordt uitgestulpt
en het vrijkomende fernmoan ervoor zorgt dat andere
bijen uit de zwerm worden aangetrokken en landen
op de groeiende tros.

Nieuwe nestplaats
De keuze van de bijenzwerm voor een bepaalde nestplaats is zeer belangrijk. De nieuwe nestplaats moet
Zwermen
niet alleen bescherming en beschutting geven tegen
In de gematigde streken zwermen bijenvolken op het
koude, wind en regen, voldoende groot zijn om de
einde van het voorjaar, pakweg de maanden rnei en
juni, na een periode van groei. Het resultaat van deze raten met het bmed en de honing te herbergen, maar
groei is een sterke toename van broed en bijen in een het moet ook op een h a t s liggen die voldoende
mogelijkheden geeft voor het volk om zich te
volk. Overbevolking en gebrek aan ruimte stimuleert
het mermen. De koningin wordt minder gevoerd door ontwikkelen. Het mermen en op een andere p l a a ~
opnieuw beginnen is een hachelijke ondernerning. Om
de hofstaat en de omvang van haar achterlijf verminde eerste winter te kunnen ovsrleven moeten veie
dert. Het aantal eieren dat ze legt daalt. Een aantal
horden genomen w o r t h , zoak het vinden van een
goede behuizing, raten bouwen, broed verzorgen en
voldoende honing verzamelen voor de wintervoorraad. De meeste zwermen slagen er niet in om een
geschikte behuizingte vinden. Uit waarnemingen by
bijenvolken die zich gwestigd hadden in de bossen
van Ithaca, USA bleek dat slecht 24% van de volken
die zich nieuw gevestigd hadden, de eerste winter
overleefden, temil78% van de reeds in voorgaande
jaren gevestigde volken het voorjaar haalden.
Door jarenlang verschillende nestwlegenhedenw n te
bieden en de voorkeur van de b i j e c u w m n die zi&
hierin vestigden te notwen, is een lijstje gemaakt uan
eigenschappen waaraan de ideale nestplaats moet
voldoen. (Tabel I)
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Fow Ambmdu5hoew

..-.-... ...- ...-......-.. ""..." "..."."....

"

"

"

te scheppen.

-...".....-....."...."..".......................... "..."..

Communicatie over een nieuw nest
Martin Lindauer, een assistent van Von Frixh, ontdekte dat de bijendans in 6 wamtm ook een rol

speelt bij de communicatie over een nieuwe nestgelegenheid. Nog voordat het volk zwermt, zijn verkenners al op zoek naar een geschikte holte. Vrij snel nadat de tros is gaan hangen, vliegen verkenners uit om
een geschikte holte te vinden. Wanneer een verkenner
een potentiele nestplaats heeft gevonden en ge'inspecteerd, vliegt ze terug naar de tros en wordt de
nieuwe locatie door middel van een acht-dans in de
zwermtros kenbaar gemaakt. Deze dansende bijen zijn
nooit gewone haalbijen. Ze hebben nooit pollen bij
zich en bieden ook geen nectar aan. Gemerkte dansende bijen werden op de door de dans aangegeven
plek teruggevonden bezig een holte te inspecteren.
Een paar honderd bijen fungeert als verkenners.
Veel bijen in de tros schenken aandacht aan de dans
en vliegen weg om de holte op de locatie te inspecteren. Ze vliegen vervolgens terug naar de tros en
gaan voor dezelfde locatie dansen. Een verkenner die
enthousiast is over haar locatie danst langer en
rekruteert meer bijen dan een verkenner die minder
enthousiast danst. Op deze manier gaan er steeds
meer bijen dansen voor de beste locatie en geven de
anderen het langzaam op.
Lindauer beschrijft het dansen in een zwerm die op 26
juni afkwam en pas op 30 juni naar de uiteindelijke
nestplaats vertrok. In de loop van die tijd is voor 21
verschillende locaties gedanst. Pas nadat in de zwerm
overeenstemmingwas bereikt over 66n locatie, vertrok de zwerm. Als er discussie blijft bestaan, blijft de
zwerm hangen en begint raten te bouwen, voedsel te
verzamelen en te broeden op de plek waar de zwerm
hangt, of de zwerm vliegt in diverse richtingen uiteen.
De groepen bijen die merken dat de koningin er niet
bij is, voegen zich bij de groep met de koningin.
Als de bijen eenmaal gekozen hebben voor de nieuwe
behuizing ontstaat er onrust in de zwerm waarbij de
verkenners zigzaggend over de tros gaan en regelmatig met de vleugels trillen om aan te geven dat de
zwerm moet gaan vertrekken. De tros warmt zichzelf
op tot 36 "C en de onrust in de zwerm neemt toe tot
het moment dat de tros op gaat vliegen. Binnen &On
minuut kan de complete tros in een wolk van
vliegende zoemende bijen veranderen. De wolk bijen
heeft een doorsnede van pakweg 10 meter en de

verkenners flitsen door deze wolk om de andere bijen
de richting naar de nieuwe behuizing aan te geven.

Feromoon uit de Nasanov-klier
De zwerm gaat eerst langzaam in de aangegeven
richting maar binnen 200 meter bereikt de zwerm een
snelheid van 10 km/per uur of meer en vliegt dan
enkele meters boven de begroeiing weg. Als de
zwerm de nieuwe plaats heeft bereikt duiken de verkenners naar beneden en bij de ingang van de holte
gaan ze staan stertselen. Bij het stertselen wordt het
puntje van het achterlijf geknikt en het feromoon uit
de Nasanov-klier komt vrij. Dit feromoon is voor de
bijen in de zwerm een krachtig signaal om de precieze
ingang aan te geven. Net zo snel als de bijen uitmermen stromen ze nu de nieuwe behuizing binnen.
Luttele uren later zijn de bijen al begonnen met het
schoonmaken van de holte, worden er raten gebouwd
en is begonnen met het verzamelen van nectar en
stuifmeel.
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