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Van larve tot volwassen bij:
de metamorfose
Na ons uitstapje in de vorige aflevering naar de segmentering van het
uitwendige skelet en de gevolgen daarvan voor het functioneren van de
honingbij is het nu tijd om weer terug te keren naar de ontwikkeling van de
larve tot volwassen insect. Een volledige gedaanteverwisseling, of metamorfose,
en een ronduit verbazingwekkend proces, waarbij zo ongeveer het hele lichaam
van de larve wordt afgebroken en dat van de volwassen bij wordt opgebouwd.
We waren in aflevering 1 blijven steken bij de ontwikkeling
van het embryo. Na 76 uur, iets meer dan drie dagen dus,
komt het larfje uit het ei tevoorschijn. De jonge larve is 1,6
mm lang. Hij ligt in een halve cirkel op de bodem van zijn cel
en wordt door voedsterbijen verzorgd met een overvloed
aan koninginnengelei, rijk aan vetten en eiwitten. Een
koninklijke larve krijgt gedurende haar hele larvale bestaan
deze stof toegediend, maar werkster- en darrenlarven
worden na ongeveer drie dagen op een dieet van nectar
(of honing) en onverteerd stuifmeel gezet. Werksterlarven
groeien snel: binnen 4,5-5 dagen neemt hun gewicht met
een factor 1500 toe. De verzorging van larven door voedsterbijen vergt heel veel van deze laatste. Van de acht dagen
vanaf het leggen van het ei door de koningin tot aan de
verpopping van de volgroeide larve in zijn cel leggen de
voedsterbijen iedere dag zo’n 1300 bezoeken aan één cel af.

Vervellingen

het nu koninginnen-, werkster- of darren-larven betreft,
vervellen ongeveer één keer per etmaal gedurende de
eerste vier dagen van hun larvale bestaan.
De vijfde (en laatste) vervelling (ecdysis) vindt plaats aan
het einde van de achtste dag (werksters), de zevende dag
(koninginnen) of de elfde dag (darren).
Vlak voor die laatste vervelling wordt de cel door werksters
verzegeld met een wasdeksel. De larve propt zich dan vol
met wat er nog aan voer over is in de cel. Daarna spint hij
een cocon, ledigt – voor de eerste en enige keer in zijn
larvale bestaan – de einddarm en strekt zich op de bodem
van de cel uit met de kop naar de celopening gericht.
Dan volgt de laatste vervelling. De afgestroopte huid
wordt weggeduwd in de richting van de celbodem, waar
hij vermengd wordt met de zojuist uitgescheiden feces.
Er valt dus nadien wel wat aan de cel schoon te maken
voor de werksters.

Om ruimte te maken voor groei moet de larve periodiek
vervellen (zie hiervoor Bijenhouden 2020-2). Alle larven, of

Figuur 1: Uitwendige veranderingen tijdens de gedaanteverwisseling van larve tot pop. (Met toestemming overgenomen
uit Snodgrass, 1956. Anatomy of the honey bee. Comstock
Publishing Associates).
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Figuur 2: Volwassen werkster. (Met toestemming overgenomen uit
Snodgrass, 1956. Anatomy of the honey bee. Comstock Publishing
Associates).

Doorsnede ontwikkeling honingbij in verschillende stadia. Foto bamgraphy

Volledige gedaanteverwisseling
Een volwassen bij lijkt in vrijwel niets op een bijenlarve.
De transformatie wordt dan ook aangeduid als volledige
gedaanteverwisseling. In feite bouwt het wormachtige larfje
zijn lichaam totaal opnieuw op om ten slotte als volwassen
bij uit de cel te kruipen. Een larve heeft een heel simpele
structuur. Eigenlijk is hij alleen maar gemaakt om te eten.
Hij heeft eenvoudige monddelen, maar is voor de voeding
volledig afhankelijk van de zorg door de voedsterbijen.
Hij heeft geen antennes, poten, vleugels, voortplantingsorganen, angel of ogen. En tóch… dit alles is in aanleg wel
degelijk aanwezig (zie figuur 1B). Dat ontbreken van poten
is trouwens erg nuttig voor het bijenvolk, want het zorgt
ervoor dat de larven niet vrijelijk door het volk heen kruipen,
waarbij ze de werksters maar voor de pootjes zouden lopen.
Er zijn overigens ook insecten met een onvolledige gedaanteverwisseling. Hierbij lijken de larven al sterk op de
volwassen dieren, in bouw, maar ook in levenswijze (met
uitzondering van de voortplanting). Deze onvolledige
gedaanteverwisseling is het oorspronkelijke ontwikkelingsmodel bij insecten, waaruit de volledige metamorfose
geëvolueerd is, zoals we die kennen van kevers, vliegen en
honingbijen.

Popstadium
Tijdens de vier vervellingen komt de larve iedere keer iets
groter uit de afgeschoven huid tevoorschijn. Echter, bij de
vijfde, speciale vervelling, de verpopping, komt er een
geheel ander wezen tevoorschijn, de pop. Die verandering
van larve tot pop vindt plaats binnen de oude larvehuid,
onzichtbaar voor de buitenwereld. In de vroege popfase
spreken we nog van een pre-pop (prepupa), waarin nog de
nodige larvale kenmerken aanwezig zijn (zie figuur 1A).
In feite heeft de vervelling al vóór het pre-popstadium
plaatsgevonden, maar de oude larvehuid zit nog als een
los jasje om de pre-pop heen.
We kunnen al iets van de volwassen vorm zien verschijnen
in de pre-pop (zie figuren 1A en C). We zien de kop en het
borststuk van de volwassen bij al ontstaan, maar het achterlijf is nog larveachtig in opbouw. De wespentaille is ook nog
niet zichtbaar. We zien ook al de grote samengestelde
bijenogen. We kunnen de monddelen van de volwassen bij

onderscheiden. De poten liggen netjes samengevouwen
naar achteren. De vleugels zijn echter alleen nog maar
zichtbaar als wat naar beneden hangende flapjes. Zelfs de
angel, in feite in aanleg al zichtbaar tijdens de larvale stadia,
is inmiddels al flink gegroeid.
Uiteindelijk wordt de larvehuid dan afgeworpen (zie figuur
1D) en nu spreken we van het echte popstadium. In feite
lijkt de pop al op een volwassen insect, maar sommige
lichaamsdelen zijn nog niet helemaal af. Zo hebben de
vleugels nog niet hun uiteindelijke vorm; ze moeten nog
worden ‘opgeblazen’. De pop neemt niet meer in omvang
toe en verandert in het vervolg ook niet wezenlijk meer van
vorm. Inwendig gebeurt er echter van alles. Alle larvale
weefsels worden afgebroken en vervangen door volwassen
weefsel: er vindt een totale reconstructie plaats van het
spierweefsel en het voedingskanaal. En de voortplantingsorganen komen tot ontwikkeling. Het is een uniek en
verbazingwekkend proces, dat zich onzichtbaar voor ons
in elke broedcel afspeelt.

De volwassen bij
Na de laatste vervelling komt dan de volwassen honingbij uit
de cel gekropen na zich door het celdeksel heen te hebben
geknaagd. Allereerst worden de poten en antennes uitgerekt
en dan moeten de vleugels uitgeklapt worden, door lucht in
de vleugeladeren te persen. Tegelijkertijd moet de lichaamsbeharing opdrogen en dan is de bij klaar voor het echte
leven (zie figuur 2).
We zien de drie delen: kop, borststuk en achterlijf. De kop
draagt de zintuigen en de monddelen, waaronder de tong,
waarmee de bij nectar opzuigt en die we later nog zullen
tegenkomen. Het borststuk, als motorisch gedeelte van het
lichaam, herbergt de poten en de vleugels. Het achterlijf zit
vast aan het borststuk met het dunne steeltje, de wespentaille. Tenslotte zien we ook nog de verbrede achterpoten,
waar plaats is voor de opslag van verzamelde stuifmeelklompjes.
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