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Aardhommel (Bombus terrestris) maakt een gaatje in een blad van een nog niet bloeiende plant. Foto Hannier Pulido, ETH Zurich

Hommels beschadigen bladeren van nog niet bloeiende
planten en zetten die daarmee aan tot eerder bloeien – een
nuttige vaardigheid aangezien het door veranderingen in het
klimaat kan gebeuren dat bestuivers uit winterrust komen
voordat er voldoende bloemen beschikbaar zijn.
Foteini Pashalidou ontdekte het fenomeen in een studie in
Zwitserland (Pashalidou e.a., 2020). Zij merkte op dat aardhommels (Bombus terrestris) kleine gaatjes maakten met
behulp van hun tong en kaken in de bladeren van nietbloeiende kasplanten. De hommels leken geen stukjes blad
op te eten of mee te nemen naar hun nest. De onderzoekers vermoedden dat de hommels de planten aanzetten tot
bloeien.
Om dit te onderzoeken, voerden zij experimenten uit op
tomatenplanten (Solanum lycopersicum) en zwarte mosterd
(Brassica nigra). Ze vergeleken de tijd tot bloeien van planten
beschadigd door hommels met die van onbeschadigde
planten en planten beschadigd door de onderzoekers zelf
met behulp van een pincet en scheermes. Tomatenplanten
beschadigd door hommels bloeiden gemiddeld een maand
eerder dan onbeschadigde planten en 25 dagen eerder dan
mechanisch beschadigde planten. Voor zwarte mosterd
waren deze verschillen twee weken en één week eerder.
Vervolgens testten de onderzoekers of dit gedrag van de
hommels beïnvloed werd door de beschikbaarheid van
stuifmeel. Ze voorzagen microvolken (een groep geïsoleerde werksters zonder koningin) in een kast die in een
gaaskooi stond óf van voldoende stuifmeel in de kast, óf
lieten hen zonder stuifmeel. Na drie dagen boden zij bloemloze mosterdplanten aan binnen de kooi. De hommels
richtten meer beschadigingen aan wanneer de volken niet
van stuifmeel waren voorzien.
Eind maart plaatsten de onderzoekers microvolken op
daken van hun universiteit, de ETH Zürich, naast bedden
met een variatie aan nog niet bloeiende planten. Hier buiten
hadden de hommelwerksters de mogelijkheid om ook
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verder van de daken te vliegen op zoek naar bloeiende
planten. De hommels verkozen echter om planten te
beschadigen dichtbij de kast. Eind april nam het beschadigen sterk af, toen er voldoende bloeiende planten in de
omgeving stonden.
Eenzelfde experiment werd uitgevoerd van begin juni tot
eind juli, maar deze keer stelden de onderzoekers een bed
met bloeiende planten naast het bed met nog niet bloeiende planten beschikbaar. Zoals verwacht beschadigden
hommels de planten nu veel minder. Naast aardhommels
zagen de onderzoekers ook steenhommels (B. lapidarius) en
veldhommels (Bombus lucorum) planten beschadigen, wat
aangeeft dat dit gedrag bij meerdere soorten hommels
voorkomt. Andere bijensoorten zoals honingbijen (Apis
mellifera) en ook gewone geurgroefbijen (Lasioglossum
calceatum) bezochten bloemen in het experiment, maar
landden nooit op planten zonder bloemen.
In een tweede veldexperiment gebruikten de onderzoekers
volken met koningin. Op één dak waren alleen nog niet
bloeiende planten aanwezig. Op een tweede dak stonden
zowel planten met als zonder bloemen. Na een maand
werden alle bloemen verwijderd van dit dak. Hommels
beschadigden bladeren op beide daken, maar de schade
was het grootst op het dak met alleen planten zonder
bloemen. De schade op het tweede dak nam aanzienlijk
toe nadat de bloemen waren verwijderd.
De studie laat zien dat bladbeschadiging een opvallend
onderdeel is van hommelgedrag, dat de lokale beschikbaarheid van bloemen kan beïnvloeden. Het mechanisme waardoor hommelschade de bloei van planten versnelt, blijft
onderwerp van verder onderzoek.
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Kees Galesloot maakt deel uit van
een zeer uitgebreid gezelschap van
heel behoorlijke imkers, dat kennelijk
de sterke behoefte voelt om zijn
kennis te delen met een ander, bijvoorbeeld in de vorm van een boekje
als dit, waarin de levenscyclus van
de honingbij in een notendop wordt
uiteengezet. Het lijkt telkens te gaan
om mensen met een behoorlijke, zij
het geen academische deskundigheid; het zijn op zijn best verdienstelijke bijenteeltleraren. Vergelijkbare
boekjes verschijnen nog steeds en ze
hebben gezelschap gekregen van
bloggers, YouTubers en eigenbeheerauteurs. De vraag rijst wel welk
publiek de auteurs op het oog
hebben: wie het vak wil leren, volgt
een cursus en die koopt een degelijk
handboek en wie het vak reeds
beheerst, leest niets nieuws.
Van dit soort boekjes is heel gauw
een torentje samengesteld: De bekoring van het bijenhouden door mr.
Scheltema de Heere (Deel 9 uit de
reeks ‘Vrijetijdsbesteding’); In gezelschap van de honingbij door Arie S.
Heijboer; Bijen houden door dr. Thijs

Vriends (die vergelijkbare boekjes
verzorgde over papegaaien, land- en
waterschildpadden, Australische
vinken, sierparkieten en knaagdieren) of De bij uit de reeks 
‘Scientia zakboekjes’ dat vertaald en
bewerkt werd door dr. J.C. van der
Steen. Enzovoort. De stapel boekjes
die in nog geen honderd bladzijden
uitleggen hoe je moet imkeren laat ik
dan nog rusten, anders blijven we
aan de gang.
Dit boekje maakte deel uit van de
derde reeks ‘Schijnwerpers’, een
reeks waaraan niet de minsten hun
medewerking verleenden. In deze
derde reeks zitten bijdragen van
romanticus A. den Doolaard (een
reisverslag over Marokko) en de
katholiek Albert Kuyle, die niet veel
later de foute kant koos… Galesloot
mag kennelijk in hun gezelschap
verkeren. Hij schreef later nog een
boekje over tuinieren trouwens;
imkeren en tuinieren is altijd al een
gelukkige combinatie geweest.
Ik vroeg me hierboven af voor wie
zo’n boekje als dit geschreven zou

kunnen zijn. Heeft Kees niet
gewoon collega-imkers op het
oog gehad? Of althans, imkers die
nog niet al te ervaren zijn? Maar
waarom zou zo iemand ‘das schon
längst bekannte’ nog eens willen
horen?
Hypothese. Als een ander je
enthousiasme voor een bepaalde
liefhebberij of een zeker interessegebied deelt, dan kan daar een
grote bekoring van uitgaan. Het is
zo heerlijk troostrijk om bevestigd
te worden in al die dingen die je
al lang weet, kent en ervaren,
gehoord en gelezen hebt. De sensatie om ook eens deskundig te
zijn, of anderszins de juiste keuze
gemaakt te hebben, balsemt de
ziel en levert, al was het maar voor
het moment, een prettige bijdrage
aan het zelfvertrouwen.
Voor de boomers onder ons laat
het zich wellicht goed vergelijken
met het aanvragen van een verzoekplaatje tijdens een radio-uitzending: de aanvrager heeft het
singeltje of de lp gewoon in huis,
maar de erkenning van de smaak
van de aanvrager door een wildvreemde met gezag, doet de borstomvang met centimeters toenemen.
Kees Galesloot probeert er wel een
eigen draai aan te geven, door zijn
boekje wat ‘geleerderig’ te voorzien van citaten uit het bekende
vierde boek van Het boerenbedrijf
van Vergilius. Hij citeert nota bene
de vertaling van Vondel. Ook
Gezelle wordt geregeld geciteerd.
(Het boekje is integraal in gescande vorm beschikbaar via
www.delpher.nl.)
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