Achter een potje honing gaat een complexe organisatie schuil

Bloeiende hei en bezige bijen

Bloeiende hei zover het oog reikt, de
drassige ondergrond gaat op sommige
plaatsen over in frisse vennetjes.
Schoonebeekerveld, hoogveengebied
in het oosten van de provincie Drenthe
dat zich uitstrekt tot in Duitsland. Hier
is in de eerste helft van de vorige eeuw
twee tot drie meter veen van de bodem
gestoken, brandstof voor de Nederlandse
kachels en industriële revolutie. Nu is
het natuurgebied onder de hoede van
Staatsbosbeheer. Het enige wat je er
hoort zijn vogels en insecten, geluidloos
steekt een addertje het zandpad over.
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deze als vanzelf uit.
Het bijenvolk als geheel past de werkzaamheden aan, als de behoeften van
het volk veranderen. Als bijvoorbeeld de
koningin niet goed meer functioneert, wordt
door de werkbijen een nieuwe koningin
gekweekt. Als de temperatuur in de kast
te hoog of te laag is, wordt deze door het
bijenvolk teruggebracht naar de gewenste
temperatuur.

Toepassingen
Tachtig procent van alle bloemen die
voor hun bestuiving aangewezen zijn op
insecten, worden door bijen bestoven.
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werkbijen (vrouwtjes) en 300-3.000 darren
(mannetjes), zorgen voor de instandhouding
van het volk en het aanleggen van voed-
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