De Kaapse Honingbij
Wilma Bohlmeijer-Mans
In het oktobernummer van Bijen (1992:1/9) stond een
artikel over de Kaapse honingbij. De bij die uit werksterbroed weer koninginnen teelt, die zichzelf met
haar eigen haren uit het moeras van de moerloosheid
trek. In een voetnoot vroeg de redactie zich af, wat de
bemaren zijn van het imkeren met deze bij.

Koninginne-eigenschappen bij werksters
Naast de eigenschap om uit werksterbroed weer
werksters te kweken, verschillen de werksters van Apis
mellifera capensis nog op andere punten wezenlijk van
andere bijenrassen. De eierstokken zijn meer
ontwikkeld en er is een zaadblaasje. Toch kunnen ook
werksters van de Kaapse bij onmogelijk worden
bevrucht door darren. Als het volk moerloos is, wordt
in de kaakklieren van de eierleggende werksters een
mengsel van stoffen geproduceerd dat veel lijkt op de
feromonen van een echte koningin. Daarrnee kan ze
haar plaats als pseudo-koningin bereiken en houden.
Pas als een echte koningin uit haar broed is
opgekweekt, wordt de pseudo-koningin niet meer
getolereerd.

want ze hebben al weer een 'koningin'. Deze pseudokoningin krijgt als nakomelingen zuivere capensiswerksters. Dat geeft a1 moeilijkheden, twee bijenrassen
in B4n volk. Tot overmaat van ramp beginnen meer
capensis-werksterste leggen en er wordt een
capensis-koningin gekweekt. Het feromonenpatroon in
zo'n volk is volledig in de war. Vechtpartijen tussen de
verschillende groepen en het verwijderen van elkaars
eieren is het resultaat. Het volk gaat te gronde. Ook in
moergoede volken, die door het reizen van slag zijn,
kunnen een paar capensis-werksters het hele
scutellata-volk naar de knoppen helpen.
Uitvangen van de leggende capensis-werksters uit het
scutellata-volk is onmogelijk, omdat niet te zien is
welke werksters eitjes leggen. Overlarven of een
nieuwe koningin inbrengen helpt niet, ze worden
afgemaakt.

Ontdekking komt laat

In het noorden van Zuid Afrika wordt bijna alleen
g6imkerd door beroepsimkers, vaak met duizenden
volken. De Afrikaanse bij is nogal steeklustig en de
imker werkt zelf vaak nooit in zijn volken, maar laat dat
over aan zijn personeel. Deze mensen weten meestal
Oorspronkelijk verspreidingsgebied
niet veel van bijen en denken dat de sterfte van
De grote moeilijkheid ligt niet in het imkeren met de
bijenvolken door de droogte komt. Het is de laatste
Kaapse bij in zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied; jaren heel erg droog geweest. Pas toen er we1 erg veel
de kuststreek van Kaapstad tot Port Elisabeth (zie kaart volken het loodje legden, ging de imker eens zelf in
'BIJEN' 1/9: 272). Daar is het een zachtaardige bij die
zijn volken kijken. Hij ontdekte de Kaapse bijen.
goed honing haalt en een uitstekende bestuiver is. Zijn
verspreidingsgebied is de 'fijnbos"streek. Fijnbos is
Oonaken van vermenging
een altijd groene struikvegetatie in een nat en
Hoe komt de Kaapse bij in scutellata-land?Dat is de
winderig kiimaat.
schuld van de imkers. Twee verhalen:
Breng je deze bijen over de bergen naar het noorden
Een beroepsimker van de Kaap bracht 400 volken
van Zuid Afrika, dan kunnen ze niet concurreren met
1200 km(!) verderop naar de Aloes, de Aalwijnen. Daar
Apis mellifera scutellata, de Afrikaanse bij. De zomers
verkocht hij ze aan een Transvaaler.
zijn er te heet en te droog voor de Kaapse bij, ze haalt Een boer teelde uienzaad, 600 km ten noorden van
daar weinig of niets. De Afrikaanse bij is aangepast aan Kaapstad aan de Oranjerivier. Zoete uien voor bij de
deze streek en haalt goed.
hamburgers. Zijn uienbloemen werden door scutellatavolken bevlogen. De moeilijkheid met deze uien is, dat
Kaapse werksters in Afrikaanse volken
ze bevloeid moeten worden tijdens de bloei en daama
Staan deze twee bijenrassen door elkaar in het merm- moet de grond opengeharkt worden. Nu is de
seizoen dan gaat het mis. De Afrikaanse bij zwermt
Afrikaanse bij nogal agressief, ze houden niet van
snel. Wanneer door vewliegen een Kaapse werkster in groepen mensen in hun buurt. Dus moesten de landeen moerloos scutellata-volk terechtkomt, begint deze arbeiders 's nachts gaan werken, met mijnwerkersonmiddellijk eieren te leggen. De oonpronkelijke
lampen. Maar de Afrikaanse bij vloog nog laat en
moerdoppen worden dan door de bijen verwijderd,
kwam op het licht van de lampen af. Dus de arbeiders
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staakten! Nu had de boer we1 e n s gehmrd dat de
bijenvolkenin 6 Kaap zwhtawdiig zijn. Dus belt hij

I

daarahkernbnItlQ43abnard.
bestuiving van zfin uien. En tegen zo'n goede prijs, dat
de berwpsimker niet kon weigeren.

I

Ondemoek nwvt de ICarapse bij in EUFOJM

1N

De Kaeplae bij heeft een korte ontwikkelingstijd van ei
tot bij. Zo kort, dat een varroamijtinfectiegeen kwaad
kan, mck er bijna geen jong volwassen mmamijtvrouwtje met 6jmge bij uit de cel kruipt. As deze
eigenwhap bij orme bijen h n worden ingekrw'i dan
h b n we em .bij die resistent is tegen de \wrrmijt.
In Obrursel, in Duitsland, k&m re dgn sok el
twintig j a r Kdlapase bijen. Als je je de $warm vm een
tsesmetting me%capnsis-biien voorstek is cktt t
r
d
we1 even schrikken. Gelukkig Mjkt de &apse bij
helemaal niet tqen ome winten W n d ke zijn. In
Oberursavl hebbn ze de groo$ste m&e om
koninginnen &I haaen owewinteren. Met wat kunst en
die&
w o d t m'nkonfngin eimd dctobr in eet~
camicalvoik gebracht. Ze is dan niet meer a n de kg,
en haw eigen vrrlk is dan al ta klein om de winter te
overleven. tn het vdgjende vooqm vetmrgen $e
camicawerksterg het e m b e d en pas in mei is het
volk weer em &capensiswlk.
De c a p d j m &an e m paar honderd meter
werwijderd van 6 andere valkm, en det is tot nu toe
ver g e q gebteken om g m vervlieging te krijgm.
Een bemetting met . t a p e bijen is in Europese
omstandigheden dus nkt erg w e ~ d i j n l i j k&ar
.
h e
het s t a ~mat
t
hst kwsken van aen bij die resistenit is
t g p n de varromijt, is na twintig jaar o n & W nog
niet bekend.
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