Nestverwanten herkennen
elkaar aan de lichaamsgeur

Boekbespreking

Tekst Henk van der Scheer

Tekst Bart de Coo, foto Richard de Bruijn

Het herkennen van nestverwanten is
belangrijk om indringers te weren en
dan gaat het bijvoorbeeld om rovende
honingbijen en wespen. Met name de
wachtbijen bij de nestingang hebben
die eigenschap ontwikkeld om indringers te weren. Ze doen dat één of
twee dagen aan het eind van hun tijd
van binnentaken als ze ongeveer 19
dagen oud zijn. Daarna mogen ze de
wijde wereld in als haalbij om te
foerageren. Wachtbijen herkennen
soortgenoten en vreemden aan hun
geur. Hebben ze de juiste geur als
nestverwant dan worden ze toegelaten. Zo niet, dan worden ze weggejaagd of vastgepakt en gestoken.

Wat is dit boekje mooi verzorgd. Het
heeft een harde kaft, het is ingebonden
met garen, de pagina’s van mooi zwaar
papier hebben een oranje pastelachtige
kleur, de typografie is voorbeeldig, het is
rijk voorzien van bijzonder mooie kleurenillustraties van tekenaar Paschalis Dougalis en het heeft een kapitaalbandje en
een leeslint. Het zou vrij gemakkelijk zijn
om er een kritisch stukje over te schrijven, maar er zijn meer redenen te
bedenken om dat niet te doen.

Bij het herkennen van nestgenoten
speelt de wasgeur van de raten een
belangrijke rol, aldus Couvillon et al.
(2007). Tot die conclusie kwamen de
onderzoekers van de Universiteit van
Sheffield in Engeland door raten
zonder broed uit een donor-volk te
hangen in een ontvanger-volk. De
wachtbijen van het ontvanger-volk
lieten meer honingbijen uit het donorvolk toe naarmate er meer raten uit dat
donor-volk in het ontvanger-volk
hingen. Zonder overgehangen raten
werd 70% van de bijen uit het donorvolk geweerd en dat percentage daalde
naar 47% naarmate er meer raten
waren overgehangen. Overigens
worden nooit alle ‘vreemde’ haalbijen
in een volk geweerd, mits ze nectar of
stuifmeel bij zich hebben en zich
onderdanig gedragen. Dat gedrag zie je
ook als je een volk laat ‘afvliegen’ op
een ander volk. Meerdere herhalingen
van het experiment gaven steeds
dezelfde resultaten, waarop de onderzoekers menen dat het veranderende
wasgeurpalet van het ontvanger-volk
voor de wachters van doorslaggevend
belang was.
Recent schrijven onderzoekers uit de
VS en Canada dat de chemische signalen van honingbijen, de lichaamsgeur
dus, verantwoordelijk zijn voor het
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wasgeurpalet en dat voor de lichaamsgeur het darmmicrobioom bepalend is
(Vernier et al., 2020). De samenstelling
van deze darmbacteriën, het darmmicrobioom, is afhankelijk van de sociale
interactie tussen nestverwanten, door
uitwisseling van bacteriën bij trophallaxis en poetsen.
De onderzochte bijenvolken bezaten
elk een uniek microbioom. Daarnaast
veranderden de chemische signalen op
het lichaam van genetisch verwante
bijen als zij elk werden besmet met
verschillende darmbacteriën. Door
deze veranderde chemische signalen
waren nestverwanten niet meer in staat
hun zusters te herkennen. Bovendien
bleek in bijenvolken de interactie met
oudere bijen cruciaal voor het ontwikkelen van een volk-specifiek ‘chemisch
profiel’. Wanneer jonge bijen opgroeiden in een andere volk veranderde niet
alleen hun microbioom, maar veranderden ook de chemische signalen op
hun lichaam. Deze bevindingen tonen
aan dat het darmmicrobioom niet
alleen bijdraagt aan de gezondheid en
immuniteit van een individu, maar ook
een grote rol speelt bij de sociale interacties tussen honingbijen. De onder-

zoekers speculeren dat zowel het
genoom van de gastheer als de darmbacteriën bijdragen aan variatie in
gedragskenmerken.
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Friedrich Hainbuch: ‘Bijen’

Wat moet je als bijenschrijver doen als
je iets gaat zeggen over propolis? Nou,
dan moet je altijd even dat verhaal van
die gemummificeerde muizen vertellen
natuurlijk. En als je imkers iets over de
voorjaarsbuikloop moet laten vertellen,
de ‘roer’? Gegarandeerd dat ze aankomen met die witte was aan de waslijn,
ondanks het feit dat we allemaal wasdrogers hebben tegenwoordig –
gebeurtenissen in verhalen lopen altijd
decennia achter op de werkelijkheid.
En wat kunnen imkers vertellen over
werksters, darren en koninginnen?
Enfin, u kunt de riedels en de getalletjes
opdreunen waarschijnlijk. Het is in dat
laatste geval altijd wel weer aardig hoe
ver de spreker de prestaties durft op te
rekken: hoeveel eitjes kan een koningin
per dag leggen? Hoe veel bijen zitten
er in een kast? U zou niet de eerste zijn
bij wie een en ander mythische proporties krijgt.
Dit boekje is de zoveelste variant op
een boekje dat eens in de zoveel jaar
verschijnt. Aan het woord is meestal
iemand die vrij recentelijk gegrepen is
door de imkerij. De auteur is doorgaans vlijtig en taalvaardig, maar ontstijgt nergens het niveau van wat we in
al die vorige boekjes ook al hadden
kunnen lezen. Natuurlijk horen we
alles over de levenscyclus, over de
geschiedenis van de imkerij, over de
inrichting van de imkerij, over de bijenproducten en over de bedreigde leefomgeving. We hadden zo’n boekje bij
wijze van spreken allemaal wel kunnen

schrijven, als u nog even de moeite
had genomen om enkele overbekende
handboeken en naslagwerken te raadplegen.

ochtendtijd,/ vlieg maar lekker gauw
naar buiten/ uit je bijenkorf bevrijd/ en
wijd je op deze mooie morgen/ aan
jullie bijenbezigheid.”

Schnurrdiburr

Misschien heeft iedere lichting imkers
zo’n boekje als dit wel nodig. Lees het
en u weet alles wat u aan de bezoekers
moet vertellen op de volgende Landelijke Open Imkerijdagen. U zou het
zelfs kunnen beschouwen als een
aardige aanvulling op het cursusmateriaal. Dat materiaal verschaft u de praktische kennis; dit boekje verschaft het
verhaal, de context. Niks mis mee.
Mooi boekje bovendien.

De Nederlandse vertaling uit het Duits
werd verzorgd door een zekere Nathan
Brinkman, die er eens goed voor moest
gaan zitten. In het boekje staan namelijk meerdere historische gedichten en
die moet je wel netjes metrisch vertalen natuurlijk. Brinkman zag zich nota
bene gesteld voor de opdracht om een
stukje Wilhem Busch te vertalen, geen
kleine naam – u kent hem van Max und
Moritz en Schnurrdiburr, oder die
Bienen. Googel er maar eens op: “Lieve
bijen, weest gegroet,/ op deze vroege
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