Taakverdeling in de wintertros
Tekst Sarah van Broekhoven

In ons klimaat overleven honingbijen de winter door dicht bij elkaar te kruipen in een tros.
Op deze manier houden zij elkaar warm en blijven zij in rust tot de volgende lente, wanneer het
weer warm genoeg wordt om uit te vliegen.
Voor honingbijen begint de lente zodra
de dagen langer worden. Het is weliswaar nog te koud om uit te vliegen,
maar het volk bereidt zich voor door
het aanleggen van een nieuw broednest. Veel volken hebben in januari,
wanneer de winter nog in volle gang is,
alweer een klein broednest met eitjes,
larven en gesloten broed. Dit broednest
moet ook goed op temperatuur blijven
(33-36 °C) terwijl de buitentemperatuur
nog onder het vriespunt kan liggen.
De werksters genereren deze warmte
door middel van kleine trillingen. Dat
doen zij door hun vleugelspieren aan
te spannen, zonder hun vleugels te
bewegen. Alle werksters dragen bij aan
het warm houden van de wintertros en
het broednest, maar ze werken hier niet
allemaal even hard aan mee. Individuele
werksters kunnen behoorlijk van elkaar
verschillen in temperatuur, tot wel
12 °C. Sommige werksters zijn gespecialiseerd in het warm houden van het
broednest. Zij zitten op de gesloten
broedcellen en drukken hun warme
bovenlichamen tegen de deksels aan
om warmte door te geven aan het
broed. Een honingbij kan tot wel 40 °C
aan warmte genereren in het bovenlichaam! Ook wanneer de werkster
weer wegloopt, blijft de plek waar zij
heeft gezeten nog een tijdje warm.
Daarnaast kunnen werksters ook op
een andere manier warmte doorgeven
aan het broed. Zij kruipen dan in aanliggende lege cellen, en geven de warmte
door de wassen celwand door. Deze
werksters genereren warmte door
vlugge, pompende bewegingen te
maken met hun onderlichamen, met
behulp van een snelle ademhaling.
Diezelfde ademhaling laten bijen zien
wanneer zij hun vliegspieren opwarmen. Rustende werksters maken ook
pompende bewegingen met hun
onderlichamen, maar dan met lange
pauzes ertussen. Op die manier zijn zij
te onderscheiden van werksters die
actief bezig zijn met het opwarmen van
het broednest.
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Hoe meer het broednest op gang komt
voordat honingbijen uitvliegen, des te
sneller gaan zij door hun wintervoorraad heen. Wisselvallige temperaturen
laat in de winter en in de vroege lente
maken het extra zwaar voor het volk.
Wanneer de buitentemperatuur relatief
hoog is, breiden sommige volken hun
broednest wat te snel uit. Als de temperatuur dan weer daalt, heeft het volk

meer energie nodig om het broednest
warm te kunnen houden. Het aanleggen van voldoende wintervoorraad
vóór de winterrust is dus essentieel.
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Hoe bijenvolken de loodregen na de
brand van de Notre Dame in kaart
brachten

Tekst J. van der Steen, AlveusAB Consultancy Nederland

Honingbijen zijn goede bio-verzamelaars van verontreinigingen. Ze worden over de hele wereld gehouden en met
het juiste gereedschap en hulp van de bijenhouders kan
een wereldwijd netwerk worden gemaakt waarmee verontreinigingen in kaart worden gebracht. Dit jaar verscheen een interessant voorbeeld van een dergelijke
studie (Smith e.a., 2020). Het artikel gaat over de verwachte milieuverontreiniging door lood in Parijs na de
brand van de Notre Dame-kathedraal op 15 april 2019 en
of die met behulp van honingbijen in kaart kan worden
gebracht.
De Notre Dame-kathedraal in Parijs had een dak van honderden tonnen lood. Zoals we allen gezien hebben is het dak
er niet meer. Het meeste lood is bij de brand gesmolten.
Lood smelt bij 327,5 °C en verdampt bij 1700 °C. Omdat de
hoogste temperatuur bij de brand ongeveer 1200 °C was, is
het lood gesmolten en niet verdampt. Een schatting van de
oorspronkelijke hoeveelheid lood op het dak en wat er
teruggevonden is in en rond de kathedraal na de brand laat
zien dat er ongeveer 180 ton (= 180.000 kg) lood zoek is. Dit
lood is in de vorm van aerosolen de lucht ingegaan.

Wintertros. Foto kosolovskyy

Een aerosol is een druppel gas met hierin vaste deeltjes in de
grootte van 0,2 tot 200 micrometer. Een micrometer (µm) is
1/1000 millimeter. Een rookpluim van een brand is een wolk
aerosolen. Alles wat de lucht in gaat komt ergens anders
naar beneden. Waar en hoever van de bron aerosolen neerslaan hangt af van de grootte en het gewicht van de druppels, hoe hoog de aerosolen de lucht ingeblazen worden, de
windrichting en windkracht tijdens het ontstaan van de aerosolen.
Lood is giftig; het heeft een negatief effect op de ontwikkeling van het zenuwstelsel van kinderen. Wanneer het eenmaal op de grond terechtgekomen is, is het bijna niet meer
te verwijderen omdat het een stevige chemische verbinding
aangaat met bodemdeeltjes. De bodem bevat van nature
geen of hele geringe concentraties lood en wat er gemeten
wordt, is er door de mens in de loop van de eeuwen ingebracht. De Romeinen gebruikten voor onze jaartelling al
waterleidingen van lood.

Tijdens de winterkou kunnen honingbijen al bezig zijn met voorbereiden op de lente.
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Het element lood komt onder andere voor in de vorm van
vier stabiele loodisotopen. Dit zijn verschillende vormen van
hetzelfde element, met dezelfde eigenschappen maar met
een verschillende massa. De verhoudingen verschillen per
regio, afhankelijk van de geschiedenis en waar het lood
gewonnen is. Zo heeft Australisch lood een andere isotoopsamenstelling dan Europees lood.

De verspreiding van de loodregen over een gedeelte van Parijs en
zijn voorsteden. Illustratie uit Smith e.a., 2020.

De Parijse bodem bevat een omvangrijk loodarchief van vele
eeuwen bouwactiviteit, verkeer en industrie, met een unieke
verhouding tussen loodisotopen, die in de loop van de tijd is
opgebouwd. Door bodemerosie komen kleine bodemdeeltjes met hun verontreinigingen op bloemen en bladeren
terecht. Honingbijen brengen deze bodemdeeltjes met
nectar, stuifmeel, honingdauw en water naar de bijenkast.
In nectar komt van nature geen of heel weinig lood voor.
Wat we vinden is dus milieuverontreiniging, het gevolg van
menselijk handelen (Walraven, 2014). Lood is aantoonbaar in
bijen, bijenbrood en honing. Het hoopt zich op in het bijenlichaam in de loop van het bijenleven. In het bijenvolk is het
meeste lood in de bijen te vinden, gevolgd door het stuifmeel. In de honing zit het minste lood (van der Steen, 2016).
Het laatste is het gevolg van een continue verdunning door
aanvoer van nieuwe nectar en door het honingrijpingsproces
waarbij praktisch alle vaste deeltjes uit de nectar gefilterd
worden. Wat overblijft zijn de kleinste deeltjes die er niet uit
gefilterd kunnen worden.
In Parijs is het meeste lood uit de rookpluim terechtgekomen
op de straat, het trottoir en de daken waar het snel opgeruimd of weggespoeld is. De hoeveelheid lood op de vegetatie en onverharde oppervlakten was in verhouding gering.
Toch is in 8 van de 36 onderzochte zomerhoningmonsters
van 2019 van bijenvolken uit Parijs en haar voorsteden tot op
5 km afstand van de kathedraal een verhoogd loodgehalte
gevonden, dat direct in verband te brengen is met de brand.
Dat wil niet zeggen dat er verderop niets ligt, want dat is
ongetwijfeld wel zo, maar in zodanig geringe concentraties
dat die via de honing niet meer aan te tonen zijn.
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