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Entomologie

De honingbij, Apis mellifera L.,
als concurrerende soort
‘Onze’ bij is maar een van de 20.000 soorten bijen die op aarde
rondvliegen. Al die soorten zijn over miljoenen jaren ontstaan
in co-evolutie met een groot aantal soorten bloemplanten.
Allemaal gevolg van manipulatie door de plant en ‘voedselroof’
door de diverse bijensoorten. Concurrentie, inclusief de daardoor ontstane dwang tot efficientie heeft geleid tot variatie in
bloemvormen en verschillen in levenswijze aan de kant van al
die bijen. Maar hoe pakt dergelijke concurrentie uit in het reilen
en zeilen van een lokale populatie? Is concurrentie tussen soorten een oorzaak van verarming van de Nederlandse bijenfauna?
De aanwezigheid van bijenkasten met honingbijen in een
beschermd gebied, al dan niet tijdelijk daar geplaatst door imkers
om er honing te winnen, wordt vaak gezien als bedreiging van
onze natuurlijke bijenfauna (zie ook Van der Spek, eveneens in
het themanummer van Entomologische Berichten, zie inzet p.4).
Het veel zien van honingbijen op bepaalde bloemen kan tot de
voorbarige conclusie leiden dat honingbijen het voedsel wegkapen voor de bijzondere bijen die we zo graag zouden tegenkomen.

Economisch voedsel zoeken

Honingbijen leven in grote kolonies. In tegenstelling tot bijvoorbeeld hommels hebben zij een communicatiesysteem, de
bekende bijendansen, waarmee voedselbronnen aan nestgenoten kenbaar worden gemaakt (Lindauer, 1961). Maar een heel
klein deel van de fourageerbijen is, in de wijde omgeving van de
bijenkast, inventariserend op zoek naar de mogelijkheden het
voedsel te verzamelen. Dat is economisch; deden de bijen van
een kolonie het allemaal op eigen houtje, dan zouden ze in hoge
mate elkaars concurrenten zijn. Die weinige speurbijen van een
kolonie zijn op zoek naar drachtbronnen waar een groot aantal
fourageerbijen van kan oogsten. De danscommunicatie in het
volk leidt er dan ook toe dat relatief onbetekenende drachtbronnen snel uit beeld raken. De kolonie honingbijen moet het hebben van massadracht: bloeiende bomen, grotere gebieden waar
een dominante plantensoort in bloei is. Denk aan koolzaadakkers,
fruitboomgaarden, lindenlanen, klaverweiden, heidevelden, etc.
Dat zijn zulke enorme aantallen bloemen, dat de kleine aantallen
wilde bijen die er ook op fourageren er altijd hun voedsel zullen
kunnen vinden.

kan worden bestreken. Bij het oogsten van nectar moet er dan
zoveel aan suikers worden meegenomen dat maar een deel
ervan wordt verbruikt tijdens de terugvlucht. Voor het verzamelen van stuifmeel wordt een veel kleiner gebied bezocht, omdat
de honingmaag dan bij vertrek uit de kast de energie moet
bevatten voor zowel de heen- als de terugvlucht.

Eeuwenlange bijenteelt

In onze streken nestelde de honingbij van oorsprong in holle
bomen. Al rond het begin van de jaartelling werd door de mens
de honing gewonnen. Bij Bremerhaven werd bij het afgraven van
een terp een van wilgentenen gevlochten bijenkorf gevonden.
Daardoor weten we dat bijenteelt in dit deel van Europa tenminste 2000 jaar oud is. Tegenwoordig leven hier geen bijen meer in
het wild. Zonder de hulp van de imkers zou deze soort hier allang
uitgestorven zijn!

Onderzoek in Latijns-Amerika

In Latijns-Amerika is er een grootschalig en ongewild experiment geweest. Na de introductie in zuidelijk Brazilië in 1956 en
de daarop volgende ontsnapping van zwermen van afrikaanse
honingbijen, Apis mellifera scutellata, was er de vrees dat deze
lokaal nieuwe bijensoort, die zich in rap tempo heeft verspreid
over grote delen van Zuid- en Midden-Amerika en in 1990 ook de
zuidelijke staten van de V.S. heeft bereikt, andere bijensoorten
zou uitroeien. Om dat te documenteren werden in bepaalde
regio’s gegevens over de bijenfauna’s, inclusief het bloembezoek,
van voor en na de aankomst van de geafrikaniseerde honingbij
vergeleken. Het bleek dat er van verdwijnen van soorten geen
sprake was, wel werd een verandering in de frequentie waarmee
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Stuifmeel graag dicht bij huis

Een kolonie honingbijen verzamelt het voedsel uit een groot
gebied. Zonodig vliegen ze afstanden van vijf of zes km heen en
weer, wat betekent dat in potentie een gebied van 75-100 km2

Bij op heide, maar welke bij?
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bepaalde drachtplanten door sommige bijen werden bezocht
waargenomen. Voor bijensoorten die op een aantal zeer verschillende plantensoorten foerageren is zo’n verschuiving mogelijk.
Dat geldt natuurlijk niet als het om een soort gaat die heel kieskeurig is (oligolectisch) en die zich op één of een paar zeer verwante plantensoorten heeft gespecialiseerd.
Concurrentie om nestplaatsen tussen geafrikaniseerde
honingbijen en in boomholten levende kolonies van angelloze
bijen kreeg bijzondere aandacht, maar ook hier bleek geen verdringing plaats te vinden. Honingbijen en angelloze bijen stellen
geheel andere eisen en beschikken over sterk verschillende
mechanismen voor de klimaatregeling in het nest, waardoor een
holte, al bewoond door een kolonie van een angelloze bijensoort,
voor honingbijen ongeschikt is geworden. Een ander belangrijk
verschil is dat een kolonie honingbijen, wanneer een nestholte
overvol is geworden, gaat zwermen en pas daarna gaat de
zwerm op zoek naar een geschikte nieuwe nestgelegenheid, terwijl de angelloze bijen eerst een nieuwe nestplaats zoeken en
pas nadat deze is gevonden, de oude kolonie geleidelijk aan splitsen. Is er geen geschikte nestplaats, dan verkommert de zwerm
van de honingbij, terwijl de angelloze bijen een periode inlassen
met massale productie van mannetjes inplaats van werksters.
Wanneer deze mannetjes dan het nest hebben verlaten, op zoek
naar een zeldzame, nog te bevruchten koningin, is er weer voldoende ruimte in het nest.

Kortom: we weten over het algemeen veel te weinig van de
details van de biologie om de uitkomst van een ecologische confrontatie tussen twee soorten te kunnen voorspellen. Dat geldt
natuurlijk des te meer voor soorten waarvan we veel minder
weten dan van honingbijen en angelloze bijen.
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augustus. Zijn conclusie is dat bij concurrentie tussen soorten
doorgaans uitwijkmogelijkheden bestaan, dankzij het specialisatieproces tijdens de evolutie. De hoofdoorzaak van soortverarming ligt in het veranderd grondgebruik en de komst van
gemechaniseerd terreinbeheer, ook in aangewezen natuur
gebied. Gebrek aan onderzoeksgeld en ons huidig gebrek aan
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