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VOORWOORD

Het is a! weer enige tijd geleden dat wij door en door nat in bet café vlakbij ons
onderzoeksveld, koud en rillerig beter weer afwachtten. De zomer van 1993 was nat.

Hoewel bet slechte weer de effectieve onderzoekstijd heeft ingeperkt, is het ons toch

gelukt onderzoek te doen naar de overlap in voedselplantkeuze bij hommels en

honingbijen.
Onze dank gaat uit naar Manja Kwak en Attie Bos die ons gedurende de
onderzoeksperiode hebben begeleid, en naar Staatsbosbeheer regio Drenthe Noord en

Stichting bet Drentse Landschap die toestemming gaven om in hun percelen ondezoek te
verrichten. Daarnaast zijn wij Wim de Kleine en Otto de Meijer dankbaar voor bet
uitlenen van hun bijenvolken en bet belpen plaatsen daarvan in bet onderzoeksveld.

Ook zijn wij Hermione Terpstra en Aalke Drijfholt erkentelijk voor hun huip bij het

veidwerk en hadden we zonder de medewerking van de landelijke en plaatselijke
imkerverenigingen en imkers een deel van bet onderzoek niet kunnen verrichten.

Coen Kaldeway
Louis Kouwets
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1. SAMENVATTING

In dit onderzoek is gekeken naar de overlap in voedselplantkeuze die mogelijk zoukunnen leiden tot concurrentie tussen honingbijen (Apis mellfera) en hommels (Bombusspecies). Het onderzoek is verricht op een Drents heideveld (Heideheim).
Ben direct effect van introductie van Apis (d.m.v. bewoonde bijenkasten) op hetvoorkomen van Bombus was niet te meten vanwege de constante aanwezigheid vanhoningbijen van buiten het onderzoeksgebied. Uit een inventarisatie van imkers inDrenthe bleek dat er in Drenthe geen gebieden zijn waar geen honingbijen voorkomen.Er is een duidelijk effect van de zwarteboltemperatuur (Ti) op het voorkomen van
honingbijen en hommels: hoe hoger T, des te meer honingbijen en hon-imels zijn
waarneembaar. De reactie van Apis op de temperatuur is echter veel sterker dan die vanBombus, waardoor Apis concurrentiekrachtiger wordt bij hogere temperaturen.Ook is er een relatie tussen het voorkomen van Apis en Bombus en het
bedekkingspercentage bloeiende heide, Hierbij reageert Apis voornamelijk op hetbedekkingspercentage bloeiende struikheide (Calluna vulgaris), en Bombus op debedekking van dopheide (Erica tetralix).
De twee meest voorkomende hommels in het onderzoeksgebied Heideheim1? zijn deakkerhonijnel (B. pascuorum) (middellangtongig) en de aardhommej (B. terrestris)
(korttongig), waarbij B. pascuorum een voorkeur heeft voor Erica tetralix en B.
terrestris zowel op Erica tetralix als Calluna vulgaris fourageert. Ben hommel die inmindere mate voorkomt is B. lapidarius, die vrijwel alleen Calluna bezoekt. Omdat Apisvoornamelijk vliegt op Calluna, is te verwachten dat vooral B. terrestris en B. lapidariusnadeel ondervinden van de mogelijke concurrentie met Apis mellfera.
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2. INLEIDING

Honingbijen (Apis mellfera), oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Azië, werden
waarschijnlijk al ver voor onze jaartelling gebruikt om hun honing. In het begin werden
nesten in holle bomen eenvoudig geplunderd, later is via bosbijenteelt de huisbijenteelt
ontwikkeld. In het jaar 500 zouden in Duitsland reeds bijenstanden hebben bestaan.

Langzaamaan werd de honingbij gedomesticeerd en omstreeks het jaar 1312 behoorden
de honingbijen tot de veestapel. Honingbijen waren tot ± 1600 de belangrijkste
leveranciers van zoetstof (honing) en was. Pas na 1600 werd de honingbij bewust als
bestuiver gebruikt (Joustra 1934). De opbrengst en de uniformiteit van de vruchtvorming

en zaadzetting bij veel cultuurplanten is met Apis als bestuiver hoger dan met de
oorspronkelijke bestuivers zoals wilde bijensoorten en zweefvliegen. Daarnaast kan de
imker in veel gevallen honing oogsten. Waren het vroeger veel agrariërs die een
bij enstal exploiteerden nu zijn er in Nederland vrijwel alleen nog hobby-imkers
(Briefwisseling M.M. Kwak (RUG) en A. de Ruyter (Arnbrosiushoeve 1992)).

Door het verminderde aanbod cultuurdrachtplanten als gevoig van de teruglopende
koolzaad-en fruitteelt, het verdwijnen van de boekweitteelt, en voor perioden dat
cultuurgewassen geen bloem dragen, zoeken imkers naar alternatieve voedselbronnen

voor hun bijenvolken. Aihoewel vrijwel alle natuurlijke bloemrijke gebieden hiervoor in
aamnerking kornen, worden geschikte bijenweiden schaars. Ben groot deel van de
grienden en heidevelden zijn immers de laatste decennia verdwenen door verslechtering
van de milieuomstandigheden en een veranderd gebruik van de grond (Weinrich 1989).
Overbernesting van landbouwgronden en chemische onkruidbestrijding zijn mogelijk
oorzaak van de teruggang van bepaalde akkeronkruiden waaronder paardebloem en
kiaver, die als drachtplant een belangrijke functie kunnen vervullen. Als de
verslechtering van het milieu doorzet zijn in de toekomst de overgebleven bloemrijke
gebieden die voor imkers van belang zijn, zoals heidevelden en schrale graslanden,
mogelijk alleen natuurreservaten.
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Het introduceren van honingbijen in natuurgebieden staat ter discussie, omdat door de
grote aantallen honingbijen (tot ± maximaal 80.000 per wintervolk) voedselconcurrentie
tussen honingbijen en de oorspronkelijke bestuivers kan optreden. Het plaatsen van
honingbijen kan daardoor effect hebben op de fitness van de oorspronkelijke bestuivers,
Daarnaast is het onbekend wat het effect op de zaadzetting en vruchtvorming van wildeplanten is, bestoven door honingbijen,
Onderzoeken in andere landen waar hongingbijen zijn geIntroduceerd zoals Australia,
Zuid-Amerika en Japan resulteren in soortgelijke verwachtingen over de concurrentje
tussen honingbijen en de oorspronkelijke bestuivers (Paton 1993, Roubik 1978,1980,
Schaffer et al. 1979).

In tabel 1 zijn de belangrijkste voor- en tegenargurnenten die in deze discussie over het
plaatsen van bijenkasten in natuurgebieden naar voren komen weergegeven.

Voor plaatsing Voedselpianten beschikbaar in perioden dat honingbijen niet
'Imkers" voor bestuiving van cultuurgewassen gebruikt worden,

Honingbijen belangrijk als bestuiver van inheemse
plantesoorten.

Honingbijen kunnen de bestuivingsfunctie van verdwenen
insekten overnemen,

Honingbijen bezoeken alleen plantesoorten die in grote
"patches voorkomen en dus genoeg nectar en pollen voor
andere insekten leveren. De soorten in kleine patches blijven
dus over voor de lokale entornofauna

Tegen plaatsing Onnatuurlijke situatie.
"Natuur-

In Nederland komen geen planten voor die alleen doorbeschermers
honingbijen worden bezocht.

I-let is onbekend of honingbijen echt goede bestuivers van alle
plantesoorten zijn.

Competitie met plaatselijke entomofauna (om voedsel en door
verstoring.

Honingbijen beperken hun bezoek niet tot plantesoorten die in

__________________

grote patches voorkomen.

label 1. Standpunten voor en tegen het plaatsen van bijenkasten in natuurgebieden.
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3. DOELSTELLING

Dit onderzoek is verricht onder begeleiding van drs. A.F. Bos van de Biologiewinkel in
samenwerking met dr. M.M. Kwak van de vakgroep Plantenoecologie van de
Rijksuniversiteit Groningen.
Naar aanleiding van vragen uit verschillende natuur- en milieuverenigingen betreffende
de voedselconcurrentie tussen Apis rnellfera en de overige bloembezoekende
entornofauna is dit onderzoek gestart.

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van het effect dat Apis melljfera heeft op
* het voorkornen van Bombus species.
* het fourageergedrag van Bombus species.
* zaadzetting en vruchtvorming van Calluna vulgaris.
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4. Bombus species VERSUS Apis nzellj[era

1-Joewel honingbijen en hommels beiden tot de familie Apidae (bijen) behoren en dusveel overeenkomsten hebben (beide kolonie vormend), zijn er ook verschjllen tussen
beide soorten. De behoefte aan nectar en pollen is niet bij alle bijen even groot en hangt
ondermeer samen met hun levenswijze. Solitaire bijen hoeven slechts hun kleine aantal
eigen larven van pollen en nectar te voorzien. Sociale bijen daarentegen verzorgen eengroeiend aantal larven afkomstig van een zeer produktieve koningin. Deze larven hebben
zeer veel nectar en pollen nodig. Veruit de meeste van de ± 20.000 bijensoorten die opde wereld voorkomen leven solitair (Heinrich 1976). Honingbijen en hommels hebben
daarentegen een hoge graad van sociaal gedrag (Heinrich 1979, von Frisch 1978): beide
soorten leven in kolonies die opgebouwd zijn uit een koningin, darren en werksters. De
werksters hebben als taak de kolonie te voorzien van voldoende voedsel. De kolonie van
honingbijen bestaat echter uit veel meer individuen (40,000 tot 80.000) dan
hommelkolonies (50 tot 500) (Heinrich 1979, Von Frisch 1978) en heeft derhalve meer
voedsel nodig.

Ook de levenscyclus van honingbijen en hommels verschilt. Honingbijen overwinteren
als yolk en verzamelen in de zomer-maanden een voedselvoorraad (nectar en stuifrneel)
die als wintervoorraad dient, daarbij soms geholpen door de imker. Als de honing
geoogst wordt, of bij een slechte dracht, moet de irnker het bijenvolk met suiker of een
suikeroplossing bijvoeren opdat het yolk de winter door zal komen. In het voorjaar zijn
direct werksters aanwezig om de larven van voedsel te voorzien en is er dus al direct
een compleet yolk, Bij hommels daarentegen overwintert alleen de koningin en stervenin het najaar alle maimetjes en werksters. Hommels leggen geen wintervoorraad aan
maar bouwen wel een voorraad op voor slechtere tijden tijdens het vliegseizoen. In het
voorjaar zorgt de koningin voor het eerste voedsel voor haar larven; van een echte
kolonie kun je dan nog niet spreken. Als er voldoende werksters zijn laat de koningin
het voederen van de larven aan hen over (Heinrich 1979).

Naast het verschil in de benodigde hoeveelheid voedsel is er ook een versehil in de
manier waarop het verkregen wordt. Hommels als soort zijn generalisten maar als
individu is elke hommel een specialist: elk individu specialiseert zich op één of enkele
plantesoorten, athankelijk van het aanbod. Het individu moet zelf leren hoe en op welke
planten het best gefourageerd kan worden. Als een plant uitgebloeid raakt moet een
hommel overstappen op een andere plant. Het overstappen naar een andere plant kost
aardig wat tijd (=energie), omdat de hommel een nieuwe techniek moet leren om de
bloem te openen en de plant tevens moet lokaliseren (Heinrich 1979, Carter & Dill
1990). Om dit enigszins op te vangen hebben hommels major en minor planten (hoofd-
en bijplanten). Raakt een major uitgeput dan kurmen de hommels overstappen op de
minor (Heinrich 1979).
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Honingbijen zijn ook generalisten maar hoeven niet elk voor zich uit te zoeken wat op

een bepaald moment de beste plant is om op te fourageren. Ze hebben een uitgebreid
communicatiesysteem, de bijendans, waarin werksters die op onderzoek uit zijn geweest
de werksters in de kolonie melden waar en wat op dat moment de meest produktieve

plant is. Als een drachtplant in produktiviteit vermindert kan door een verkenster aan de
hele kolonie worden uitgelegd waar een nieuwe produktieve drachtplant zich bevindt.

Op deze wijze kunnen honingbijen bet aanbod zeer efficient benutten (Heinrich 1976,
Schaffer 1979, Roubik 1980). Dit is tevens de achtergrond van het idee dat honingbijen
alleen op grote populaties en / of hoge dichtheden bloemen vliegen. Anders wordt er

geen dans uitgevoerd. Toch zijn er altijd honingbijen die verkennen en niet een grote

dracht blijken te bezoeken en ook geen dans uitvoeren (Von Frisch 1978).
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5. BESTUIVING

Bijen en andere bloembezoekers doen dienst als kruisbestuiver en krijgen als 'beloningu
daarvoor nectar en / of pollen.
Voor de plant is het van belang dat de bestuiving effectief verloopt anders was deproductie van nectar inimers voor niets en wordt stuifmeel verspild.
In de loop van de tijd zijn er door adaptatie en co-evolutie complexe
bestuivingsmechanismen ontwikkeld, Er is een grote wederzijdse afhankelijlcheidontstaan, soms (o.a bij enkele orchidensoorten) gaat de specialisatje zo ver dat eenplant maar door één type bestuiver bestoven kan worden, Hierin schuilt het gevaar datwanneer de bestuiver om een of andere reden wordt uitgeschakeld de plant ook zalverdwijnen. Anderzijds zijn er planten die worden gekenmerkt door een zeer weinig
gespecialiseerd voortplantingsmechanjsme; zij hanteren een open-huisprincipe en kunnendoor een breed spectrum aan insekten bestoven worden (Proctor en Yeo 1973, Meeuse& Morris 1984, Gross & Werner 1983).
Dat honingbijen goede bestuivers zijn op cultuurgewassen mag blijken uit de agrarische
toepassing (Svensson, de Ruyter, Blanchet e.a in Acta Horticulturae 1991)). Over deinvloed van honingbijen op de bestuiving van inheemse flora is weinig bekend. OmdatApis uitheems was en evolutionair gezien nog maar kort aanwezig is, heeft er tussen dehoningbij en soorten in onze flora nog geen co-evolutie kunnen plaatsvinden en bestaatde mogelijkheid dat de bestuiving van een aantal plantesoorten in onze inheemse floradoor Apis mellfera niet optimaal is, met name de zeldzame soorten die in lage
dichtheden voorkomen worden door honingbijen niet bezocht (Evertz 1993).
Daarentegen zijn de inheemse hommels en andere bestuivers vaak wel aangepast aanonze flora en is een optimale bestuiving te verwachten. Er is geen literatuur voorhanden
waaruit blijkt dat er in Nederland wilde planten bestaan die uitsluitend door honingbijenworden bestoven (Proctor en Yeo 1973).

Veel onderzoek naar bestuivingseffectjvjtej is vanuit de optiek van de plant gedaan
(Campbell 1985, Campbell & Motten 1985, Schemske 1981, Zimmerman 1980) endaarbij wordt geen onderscheid in soort bestuiver gemaakt.
Onderzoek naar bestuivingseffectivjtejt op Claytonia virginica tussen specialisten engeneralisten toont geen significant verschil in zaadzetting en vruchtvorming aan (Mottenet al. 1981). Strickler (1979) echter toonde aan dat specialisten veel efficiënter
verzamelden op Echiurn dan generalisten maar nu vanuit het insekt gezien. Of despecialisten betere bestuivers waren werd niet vermeld.

Dat ook inheemse insekten niet altijd optimale bestuivers zijn blijkt uit het voorkomen
van nectardieven (meestal korttongige hommels) onder de inheemse insekten. Dezeinsekten maken gaten in bloemen met lange bloembuis waardoor ze de nectar die anderste diep zit, kunnen opzuigen zonder dat het stuifmeel de mogelijkheid heeft zich aan deharen van het insekt te hechten. De bloem kan hierdoor minder aantrekkelijk worden
voor de wel bestuivende, legitieme bezoekers. Anderzijds wordt ook gedacht dat delegitieme bezoekers meer bloemen moeten bezoeken (en bestuiven) om dezelfde
hoeveelhejd nectar te verzamelen. Echter, gegevens hierover ontbreken. Apis mellfera(korifongig) is een secundaire nectardief: omdat haar kaken niet sterk genoeg zijn omzichzelf door middel van een gat toegang te verschaffen tot de nectar, maken ze somsgebruik van gaten gemaakt door primaire nectardieven (Meeuse en Morris 1984).
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6. VOEDSELCONCURRENTIE

Honingbijen en hommels verzamelen beide nectar en stuifrneel. Nectar (koolhydraten)

wordt voornamelijk als energiebron gebruikt en stuifrneel (eiwitten) dient als bouwstof(
Heinrich 1979). De voedseloverlap vertaalt zich in een zekere concurrentiedruk
(Ethologie open universiteit 1989). De hoogte van die druk zal waarschijnlijk bepalend

zijn voor de mate van effect op de oorspronkelijke entomofauna.

GeIntroduceerde Apis rnelljfera (imkers verplaatsen hun volken vaak enkele malen per

jaar naar gunstige bijenweiden) kunnen de hoeveelheid nectar en pollen reduceren
waardoor hommels meer moeite moeten doen om aan dezelfde hoeveelheid voedsel te
komen (Holmes 1961, Schaffer 1983). De efficiëntie waarmee nectar en pollen
verzameld kunnen worden is belangrijk. Immers hoe meer energie en tijd het vergt om

een bron te bereiken des te lager is bet fourageerrendement, hetgeen effect kan hebben

op de koloniegrootte.

Om de concurrentiedruk die Apis uitoefent te bepalen moet gekeken worden naar het

verschil in fourageerkosten die Bombus heeft onder aan- en afwezigheid van Apis.
Eerdere onderzoeken (Schaffer 1983, Roubik 1978 1980, Pleasants 1981) tonen aan dat

Apis in grote aantallen op de meest produktieve plaatsen fourageert en oorspronkelijke

bestuivers de intermediaire plaatsen bezetten. Hierdoor moeten oorspronkelijke
bestuivers meer moeite doen om aan dezelfde hoeveelheid voedsel te komen, waardoor

ze minder efficient fourageren.

Naast het fourageerpatroon is de temperatuur en daaraan gekoppeld het tijdstip van

fourageren van belang voor het bepalen van de concurrentiedruk.

Om te kunnen vliegen hebben zowel honingbijen als hommels een licbaamstemperatuur
nodig van minimaal 30°C en maximaal 44°C.

Apis lijkt een sterkere invloed van de ternperatuur (11-33°C) te ondervinden dan Bombus

(Wratt 1968). Bombus fourageert eerder en later op de dag dan Apis, die op bet warmste

deel van de dag vliegt (Holmes 1964).

De benodigde temperatuur wordt door een versnelde stofwisseling van de borstspieren

verkregen. Hommels koelen door hun relatief kleinere opperviak en dichte beharing

ecbter minder snel af dan honingbij en en kunnen hun eigen lichaam daarom beter

opwarmen dan honingbijen en dus bij lagere temperaturen vliegen (Plowright & Laverty

1984, Heinrich 1979, von Frisch 1978, Corbet et al. 1993).
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7. MATERIAAL EN METHODE

7.1 Onderzoeksperjode en Gebiedskeuzc

Na een inwerkperiode begin juli 1993 in het stroomdallandschap van de Drentse Aa
(Populierenlaan), is het werkelijke onderzoek vanaf half juli uitgevoerd op "Heidenhejm"(zie fig. 1). Een bijna 12 ha groot perceel enkele honderden meters ten zuid-oosten vanhet dorp Vries, beheerd door de stichting "Het Drentse Landsehap", met daarin ongeveer3 ha aaneengesloten heide. De geIsoleerde ligging van het veld (waardoor de kans ophoningbijen van buiten af erg klein leek) gaf de mogelijkheid het aantal honingbijen temanipuleren door het al dan niet plaatsen van bijenkasten en zodoende de
concurrentjedruk te variëren. Bovendjen kwamen er binnen een straal van vier kilometer
geen bloemrijke gebieden voor, waardoor de honingbijen uit onze kasten alleen de heideop het onderzoeksterrein tot hun beschikking hadden (honingbijen vliegen niet verderdan ongeveer 4 km van hun kast). Als nuireferentie is gebruik gemaakt van hetheideveld "Eischenbroek", eveneens in beheer van de Stichting "Het Drentse Landschap"
en goed vergelijkbaar met ons onderzoeksveld zowel qua ligging als vegetatie.

Het voorkomen van zowel Dopheide (Ericci tetrauix) als Struikheide (Calluna vulgaris)
op beide heidevelden stelde ons in staat, de eventuele voorkeur van honingbijen en
hommels voor de verschillende heidesoorten te bepalen.

Het onderzoek op de heideterreinen liep in de periode 16 juli t/m 31 augustus 1993, watsamenviel met de bloeiperiodes van Erica en Calluna.
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Fig.1.
Kaart van het onderzoeksgebied tHeidenheim (schaal 1:9400).

7.2 Inventarisatie van imkers in Drenthe

Met behuip van de Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland, V.B.B.N., de
Bond van Bijenhouders van de A.B.T.B (Algemene Boeren en Tuinders Bond), de
Algemene Nederlandse Imkersvereniging A.N.I., en lokale imkersafdelingen is een
inventarisatie van het aantal imkers en bijenkasten gemaakt in de provincie Drenthe. Een
aantal imkers is telefonisch geënquêteerd over het aantal wintervolken, de planten

waarop door hun bijen geviogen wordt door het seizoen heen en de mogelijkheid van de
heide als drachtplant.
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7.3 Puntwaarnemjngen

Naast de waarnemingen in Heidenheim is er om een beter beeld te krijgen van het
voorkomen van Apis mellfera op de Drentse heide een aantal andere heidevelden
geiñventariseerd op het voorkomen van Apis. Op elk veld is een opname (zie hoofdstulc7.4 over opnames) over een lengte van 80 meter gemaakt gelijk aan die in het
onderzoeksgebied Heideheim. Naast de honingbijen en de verschillende soorten
hommels is er ook gelet op de hoeveelheid zweefvliegen (Syrphidae) en wilde
bij ensoorten.
Tevens is er gekeken naar het al dan niet voorkomen van bijenkasten en de groot-te vanhet veld.

7.4 Opnajnes

In het onderzoeksveld Heideheim zijn vanuit de plek waar bijenkasten stonden met
behuip van PVC-buizen drie raaien A,B en C uitgezet die respectievelijk 150, 190 en210 meter lang waren, Een opname bestond uit het langslopen van de raaien, waarbij om
de vijf meter en tot een meter aan weerszijden van de raai werd geteld hoeveel hommels
(en welke soort) en honingbijen aanwezig waren. Daarbij is gekeken naar plantkeuze,
aanwezigheid van stuifmeel in de korfjes aan de achterpoten en de locatie (op 5 meternauwkeurig). Alvorens een opname werd uitgevoerd, werd een weerrapport gemaakt
waarin bewolking, wind en regen zijn geschat op een schaal van 1 tot 5. Daarnaast zijn
de luchttemperatuur en de zwartebol-temperatuur met een digitale thermometer gemeten.
De zwarte-boltemperatuur (Ti) is de temperatuur die een zwart lichaam onder invloed
van lucht- en stralingswarmte aanneemt. Door de thermometersonde met een zwart
stukje binnenband te omwikkelen kon de T gemeten worden. Omdat een insekt ook
voor een groot deel via straling wordt opgewarmd is dit een goede schatter voor de
temperatuur die een insekt aanneemt (Unwin 1991).

75 Bedekkings en Bloeipercentages

De mogelijke relatie tussen de hoeveelheid bloeiende Erica en Calluna en het
voorkomen van Apis en Bombus, is onderzocht door langs de raaien (om de vijf meter
en tot een meter aan weerszijden van de raai) de bedekkingspercentages van Erica en
Calluna te schatten. Daarnaast is in vijf plots van twee bij twee meter het bloeiverloop
van beide heidesoorten gedurende de onderzoeksperiode bijgehouden door het aantal
bloeiende aren te tellen. Door de periode van maximale bloei op 100 % te stellen,
ontstaat een relatieve rnaat voor de bloei van Erica en Calluna. Als de bloeipercentagesmet de bedekkings-percentages gecombineerd worden is het mogelijk een maat voor de
bedekking van bloeiende Calluna en bloeiende Erica (en dus een maat voor de
produktiviteit) te berekenen
(naar Schaffer 1979, 1983, Pleasants 1980, enigszins gewijzigd).
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7.6 Pollenanalyse

Voor de vliegopeningen van de bijenkasten op Heidenheim zijn stuifmeelvallen geplaatst
(fig.2). De in en uit vliegende honingbijen moesten om de kasten in en uit te gaan een
rooster met ponsjes van 5 mm doorsnee passeren. De stuifmeelklompjes aan de
achterpoten van terugkerende honingbijen konden niet met de bij door de ponsjes naar
binnen en vielen door een rooster in een daarvoor bestemd bakje. Het stuifmeel werd
met behuip van een microscoop gedetermineerd. Hiertoe werden de pollen in een
druppel glycerol gebracht en gekleurd met acetocarmine. Door een referentiecollectie
aan te leggen van stuifmeel direct afkomstig van de meeldraden van verschillende
plantesoorten, konden de pollen afkomstig van de honingbijen op soort worden
gedetermineerd (Hodges 1974). Zo was te achterhalen op welke planten de honingbijen
hadden gefourageerd. Bovendien was de verhouding waarin de pollenklompjes van
verschillende kleuren voorkwamen in de pollenval een maat voor de verdeling van de
honingbijen over de verschillende plantesoorten (Kribbe 1992),

• PoUenval

Bijenkast

Fig.2.
Dwarsdoorsnede van de pollenval.

7.7 Protocolleren

Omdat grote aantallen honingbijen waarschijnlijk een grote druk op de beschikbare
hoeveelheid nectar uitoefenen en dus het nectaraanbod doen dalen, werd verwacht dat in
een situatie met bijenkasten hommels een ander fourageergedrag zouden vertonen dan in
een situatie zonder bijenkasten. De verwachting was dat voor hommels de vliegtijd per
totale fourageertijd langer zou worden, de bezoektijd per bloem korter en het aantal
bezochte bloemhoofdjes groter (Heinrich 1976).
Een protocol van het fourageergedrag van een hommel bestond uit het met een
stopwatch meten van de totale fourageertijd (met een maximum van 5 minuten) met
daarin de vliegtijd (tijd die gespendeerd wordt ann het vliegen van bloem naar bloem) en
het tellen van het aantal bezochte bloemaren en bloemen.
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De geprotocolleerde hommels werden met de kleurcode volgens von Frisch (zoals
vermeld in Cammerloher 1931, gering gewijzigd) gemerkt, zodat hommels individueel
herkend konden worden. Op deze manier was het mogelijk het veranderde
fourageerpatroon van een hommel in de tijd of met verschillende honingbijendichthejd te
bepalen. Daarnaast was het nu mogelijk een beeld van hun verspreiding te vormen door
gemerkte hommels in het veld te volgen.

7.8 Zaadzetting

De effecten van bestuiving door hommels of bijen op de zaadproduktie van Calluna
vulgaris is bestudeerd door de zaadproduktie te meten van:
- open bestoven bloemen (door honmiels en bijen bestoven).
- alleen door bijen bestoven bloemen.
- alleen door hommels bestoven bloemen.
- niet bestoven bloemen.
De bestuiving is voor 75 Calluna-bloeiaren met behuip van vitragezakjes onder controle
gehouden. Zodra de aren bloeiden zijn de vitragezakjes met kleine aantallen tegelijk
verwijderd en is genoteerd of de bloemen door Apis of door Bombus werden bestoven.
Een bestoven bloem is gemerkt met watervaste verf en direct weer afgeschermd tegen
mogelijke bestuivers. 1/3 van de rnaagdelijke aren is constant afgescherrnd en dus niet
bestoven. Door na het bloeien het zaad te oogsten kon een mogelijk verschil worden
gemeten tussen door hommels, honingbijen en niet bestoven bloemen.
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8. RESULTATEN

8.1 Inventarisatie imkers in Drenthe

Aan de hand van ledenlijsten van plaatselijke afdelingen van de V.B.B,N., A.NJ. en de
A.B.T.B in Drenthe is een kaart gemaakt waarop het aantal imkers per plaats is
weergegeven (fig. 3). In totaal zijn 508 imkers met gemiddeld 6.5 wintervolk per imker,
in Drenthe aangesloten bij een vereniging. Daarnaast wordt door de landelijke
verenigingen geschat dat er minimaal nog 200 niet aangesloten imkers in de provincie
Drenthe zijn. Deze zijn op de kaart uiteraard niet weergegeven. Gedurende de heidebloei
wordt er veel met de honingbijen gereisd naar goede drachtvelden en kunnen er ook
kasten van imkers elders uit het land op de heide kornen te staan; ook met deze laatste
bijdrage is op de kaart geen rekening gehouden. Om de woonplaats van een imker is een
cirkel getrokken die het vliegbereik van Apis aangeeft. Gekozen is voor een vliegbereik
met een straal van 3.5 kilometer (5 kilometer is maximaal haalbaar). De kaart laat duide-
lijk zien dat Apis de mogelijkheid heeft om vrijwel in heel Drenthe voor te komen,
gerekend vanaf het huis van de imker. De randen van de provincie lijken minder ho-
ningbij en te herbergen. Imkerverenigingen in Friesland, Groningen en Overij ssel
overlappen waarschijnlijk de provinciegrenzen zoals flu omgekeerd ook al te ziefl is. Het
aantal imkers in een plaats zegt niets over het aantal honingbijen. Per imker varieert het
aantal wintervolken van één tot tachtig. De kaart geeft (hoewel een ondersehatting)
slechts een beeld van het mogelijk voorkomen van Apis mellfera in Drenthe. Door het
reizen met bewoonde bijenkasten treedt er tijdelijk in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld
heidevelden, een enorme toemame van bet aantal honingbijen op.

Uit de telefonische enquête blijkt dat ongeveer 60% van de 68 ondervraagde imkers hun
honingbijen op heide laat fourageren. Andere belangrijke drachtplanten die werden
genoemd zijn: Wilg, Koolzaad, Paardebloem, Fruitbomen, Linde, Klirnop en Klaver. Uit
de resultaten van de enquête lijkt naar voren te komen dat imkers met meer dan 3 kasten
(73.5%) regelmatig naar gunstige drachtgebieden reist.
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Geregistreerde irrikers in de regio Drenthe

= linker (tussen 6 en 7 wintervolken)

Fig.3.
Inventarisatie van imkers, oktober 1993.
De gegevens zijn verkregen m,et behuip van de secretarissen van alle locale imkerverenigingen en de
landelijke verenigingen V.B.B.N., A.N.I. en A.B.T.B.
Naar schatting zijn er in Drenthe ook nog ± 200 niet aangesloten inikers. Deze zijn niet op de kaart
aangegeven.
Schaal 1:330.000
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Geregistreerde imkers in de regio Drenthè -—
____

= linker (tussen 6 en 7 wintervolken)

Fig.3.
Inventarisatie van imkers, oktober 1993.
De gegevens zijn verkregen m,et behuip van de secretarissen van alle locak imkerverenigingen e. de
Iandelijke verenigingen V.B.B.N., A.N.I. en A.B.T.B.
Naar schatting zijn er in Drenthe ook nog ± 200 niet aangesloten imkers. Deze zijn niet op de kaart
aangegeven.
Schaal 1:330.000
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8.2 De puntwaarnemingen

Figuur 4 toont de waargenomen aantallen Apis mell?fera, Bombus sp. en verschillende
families uit de orde Syrphidae (Zweefvliegen) aanwezig op een aantal heideterreinen in
Drenthe van verschillende grootte.
De velden nemen van links naar rechts op de x-as in grootte toe, en voor elk heideveld
is het aantal bijenkasten dat daar werd aangetroffen weergegeven. Op elk veld waren
honingbijen aanwezig. Op twee velden (4 en 7) zijn twee metingen per veld verricht.
Opname 413* is op korte afstand van de aanwezige 13 kasten, opname 4-13 is op zeer
grote afstand van de bijenkasten. Veld 7 is gesplitst op grond van een vegetatie verschil,
70* bestond uit grote goed ontwikkelde "oude" pollen, veld 7-0 daarentegen bevatte
veel jonge lage struikheide met een dichte bedekking.

Ver van de bij enkasten vandaan en op kleine veldj es zonder bij enkasten is het relatieve
aantal hommels en zweefvliegen hoger, met uitzondering van veld 70*, maar wellicht
hebben wij daar de bijenkasten niet gevonden.
Figuur 5 geeft de verspreiding van honingbijen vanaf de bijenkast weer. Er bestaat een
lineair verband tussen de afstand van de kast en het aantal aanwezige honingbijen
(R2=0.42534, signT=0.0474). Dicht bij de kast bevinden zich 10 tot 20 honingbijen per
10 m2, op ± 50 meter afstand bevinden zich 0 tot 5 honingbijen per 10 m2 (gemeten bij
een zwartebol-temperatuur van 22.3 °C). De metingen zijn gedaan bij een vrijwel
constant bedekkingspercentage bloeiende Calluna. Metingen bij hogere
zwarteboltemperaturen duiden erop dat naarmate de temperatuur hoger wordt de
verspreiding van de honingbijen van af de kast toeneemt, maar er blijft een gradient
bestaan met de hoogste dichtheid op korte afstand van de kast.

Op sommige van bovengenoemde velden zijn steekproefsgewijs bloembezoekende
insekten gevangen. De volgende soorten zijn gedetermineerd met behuip van Thieme
Nieuwe Insektengids: Huis ter heide (veld 5), . Leucozona lucorum, Episyrp hum

balteatus (zweefvliegen); Gasterense duinen (veld 3), Mellinus arvensis (graafwesp),
Colletes succinatus (wilde bij), Helophilus pendulus, Melanostonia scalare, Syrphus
ribesii; (zweefvliegen) Noordsche Esch (veld 4), Melanostoma scalare, Episyrphus
balteatus (zweefvliegen). Op bet onderzoeksveld Heidenheim kwamen Leucozona
lucorum, Melanostoma scalare en Syrphus ribesii (zweefvliegen) voor.
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vedcode-aanta kasten aanwezig
Fig.4.

AantaHen Apis, Bombus en Syrphidae uitgezet tegen de verschillende heidevelden. Het eerste cijfer van decodes op de x-as geeft aan van welk veld de metingen afkomstig zijn, het tweede cijfer heeft betrekking op hetaantal kasten dat op het veld gesignaleerd is. lDoktersveen (T=23.2), 2Wierbroeken (T=22.1), 3NaamJoos(T=21.5), 4=Noordsche esch (T=28.0), 5Huisterhejde (T=22,7), 6GrafheuveJ (T=25.8), 7='t Voorste Veen(T=23 .9).

Fig.5.
Het voorkomen van A. melIfera
R2=0,42534, signl=O.0474.

in relatie tot de afstand van de bijenkast. Een 'site' komt overeen met 10m2.
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8.3 Wel/geen kasteji

Het plaatsen van vier bijenkasten op het heideveld Heidenheim bleek geen effect te

hebben op het aantal honingbijen die per opname geteld zijn (fig. 6). Gemiddeld waren

per opname over de gehele periode alleen bij zeer lage zwarteboltemperaturefl (T=10 -

15 °C) significant meer honingbiien in het veld aanwezig in aanwezigheid van

bijenkasten (a = 0.05 ). Bij de zwarteboltemperatuUrraflges 16 - 21 °C en 28 - 33 °C

was het verschil niet significant (a = 0.05) en bij de zwarteboltemperatUUrrarlge 22 - 28

°C was het aantal honingbijen dat in aanwezigheid met kasten was geteld zelfs

significant lager (a = 0.05) dan in de situatie zonder kasten.

Ondanks de verwachtingen over het beperkte voorkomen van honingbijen op het

referentieveld Eischenbroek, kwam ook hier Apis in grote dichtheden voor, terwiji de

aanwezigheid van Bombus sp. zeer lang was, Bovendien bleek de Calluna op

Eischenbroek nauwelijks te bloeien, waardoor het referentieveld minder goed

vergelijkbaar werd met het onderzoeksveld dan aanvankelijk leek, waar Calluna wel tot

bloei was gekomen.
Om deze twee redenen is afgezien van het gebruik van Eischenbroek als referentieveld

en is het na 4 augustus niet meer door ons bezocht.
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Fig.6.
Het voorkomen van honingbijen bij af- en aanwezigheid van kasten, voor vier verschillende (zwartebol)

temperatuurrangeS (10-15°C, 16-21°C, 22-27°C, 28-33°C). AIleen bij de Ti-range 10-15°C zijn er significant

meer honingbijen in het veld geteld met bijenkasten (a0.05).
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8.4 Bloeiverloop van Erica en Calluna over het seizoen

In figuur 7 is het relatieve bloeiverloop tussen 20 juli en 31 augustus voor beide
heidesoorten weergegeven. Het moment van maximaal gemeten bloei is per soort op
100% gesteld. Bij aanvang van het onderzoek was de bloeipiek van Erica a! voorbij,
daarom begint Erica op 20 juli met 100% bloei, neemt dan snel af tot ongeveer 25% (3
augustus) en blijft daarna vrij constant tussen de 15% en de 25% schommelen. De bloei
van Calluna neemt na 1 augustus snel toe, heeft zijn maximum tussen 10 en 23 augustus
en neemt daarna na weer af tot 60% op 31 augustus. De met een 1 microliter capillair
gemeten nectarhoeveelheid in open bezochte Calluna- en Erica bloemen was voor beide
soorten nul (n 58 , 16 augustus 1993).

8.5 Voorkomen honingbijen en hommels over het seizoen

Per dag is de gemiddelde lucht- en zwarteboltemperatuur (T1 en T7) en het gemiddelde
aantal hommels en honingbijen per opname berekend. In figuur 8 zijn deze waarden
uitgezet tegen de tijd (in dagen). Van 20 juli tot 4 augustus is het aantal hommels groter
dan het aantal honingbijen. Daarna nemen de honingbijen gemiddeld in aantal toe en
overtreffen in aantal de hommels tot het eind van het seizoen. Zowel Apis als Bombus
reageren op temperatuurveranderingen. Beide soorten komen meer voor bij hogere
temperaturen, waarbij Apis ongeveer vier keer zo sterk reageert op een
temperatuurstij ging als Bombus.
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Tijd in dagen (dag 1 — 1 januari)

0 Bomb I Apis Y Tz TI

Fig.8.
Het voorkomen van Apis mellfera en Bombus species over het seizoen.
Dag 202 is 20 juli, dag 214 is I augustus dag 244 is 31 augustus.

= Zwarteboltemperatuur, T1 = Luchttemperatuur.
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Het bloeiverloop van Erica en Calluna over het seizoen.
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8.6 Verloop van de verdeling van Apis meihfera en Bon?bus species over Erjca en
Calluna over het seizoen.

De hommelsoorten die frequent in het gebied voorkwamen waren de aardhommel (B.
terrestris), de akkerhommel (B. pascuoruin) en de steenhomrnel (B. lapidarius). Andere
hommelsoorten kwamen niet of nauwelijks voor. In figuren 9 en 10 is de verdeling van
deze hommelsoorten en Apis in de tijd weergegeven. Dit is apart gedaan voor Bombus
en Apis op Erica en Bombus en Apis op Calluna. In de periode 20 tot 31 juli (1) en 1
tot 3 augustus (2) werd Erica voornamelijk bezocht door B. terrestris en in mindere
mate door Apis en B. pascuorum. Tussen 4 en 14 augustus (3) komt B. lapidarius op en
wordt het aandeel van Apis en B. pascuorum hoger ten koste van B. terrestris.
Gedurende 15 tot 22 augustus (4) en 23 tot 31 augustus (5) bezet B. pascuorum relatief
het grootste deel van Erica en is het aandeel van Apis en B. terrestris aanzienlijk
afgenomen. Wat Calluna betreft zijn de verhoudingen tussen de drie hommelsoorten en
Apis een stuk constanter: Apis vliegt gedurende het hele seizoen het grootste deel op
Calluna en levert alleen voor de periode van 1 tot 14 augustus een aandeel in voor B.
terrestris. B. pascuorum komt nauwelijks voor op Calluna en B. lapidarius neemt vanaf
14 augustus ongeveer 4 % van de Calluna bezoeken voor zijn rekening.
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Fig.9.
Dc verdeling van de versehiflende hommelsoorten en honingbijen op Erica tefralix over het seizoen. 1 = 20 tot
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Fig.10.
De verdeling van de verschillende hommelsoorten en honingbijen over Calluna vulgaris over het seizoen. 1 =

20 tot 31 juli; 2 = 1 tot 3 augustus; 3 4 tot 14 augustus; 4 = 15 tot 22 augustus; 5 = 23 tot 31 augustus.

26

5

100

90

80
0)c 70
C

0

o 50

40

30

20

10

0

L: A.mellifera

iL B.terrestris

B. pascuorum

B.Iapidarius

B.species

1 2 3 4 5

Tijdsinterval (20-07 t/m 31-08)



8.7 Verloop van hommels en honingbjjen over de dag

Figuur 11 toont het verloop van het aantal bijen en hommels over een dag. Zowel het
aantal honingbijen als (in mindere mate) het aantal hommels die tij dens een opname
gezien worden, volgen het verloop van de T.
Ook is te zien dat het aantal honingbijen het aantal hommels in aantal overtreft. Wat
verder opvalt is dat hommels en honingbijen 's ochtends bij een T van ongeveer 15°C
tegelijk opkomen en dat honingbijen sterker in aantal toenemen als de T1 tegen de 20°C
loopt (fig. 12).
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Fig.12.
Het verloop in het voorkomen van Apis en Born bus van 6 uur

gemaakt op 29 augustus. T = ZwarteboltemPerathur.

's ochtends tot half I 's middags. De opname is
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8.8 Temperatuurathankeljjjcjiejd van hommels en honinbijen

Uit de figuren 8, 11 en 12 lijkt naar voren te komen dat er een relatie tussen de
temperatuur en voorkomen van zowel Apis als Bombus is. Om dit te toetsen zijn van alledagen de aantallen hommels en honingbijen die in de opnarnen zijn geteld, uitgezet
tegen de T. Dit is gedaan voor Bombus en Apis op Cailuna en Erica.
Vervolgens is met behuip van het statistisch verwerkingsprograna SPSS met een
lineaire regressie getoetst of er een significante relatie tussen het voorkomen vanhommels of honingbijen en de temperatuur is.
Het aantal honingbijen op Calluna per opnarne wordt tot een T van 33 °C het best als
een exponentiéJe functie van de temperatuur beschreven (fig. 13: R2=0.52840). De relatieis in dit geval zeer significant (signT=0.0000).
Bet verband tussen het voorkomen van hommels op Calluna en de T is ondanics de
grote spreiding (R2=0. 12131) toch significant (signT=0.0002).
Bet aantal bijen per hommel op Calluna (de concurrentiedruk) neemt toe als de T stijgt.
Voor wat betrefi Erica vertonen zowel honingbijen als hornmels een significante relatie
tussen bloembezoek en zwartebol-temperatuur (fig. 14: R2 is respectievelijk 0.14564 en
0.04296; signT is respectievelijk 0.0000 en 0.0087). Op Erica vliegen bij alle
temperaturen meer hommels dan bijen per ronde. De hoeveelheid honingbijen die opErica vliegt (tot ± 20 per opname) is aanzienlijk lager dan die op Calluna (tot ± 160 per
opname). Het aantal hommels dat op Erica vliegt is vergelijkbaar met het aantal
hommels op Calluna (tot ongeveer 50 per opname).
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8.9 Voorkomen van hommels en honingbijen bij verschillende dichtheden van
bloeiencje Calluna en Erica.

De bedekkingspercentages van Calluna en Erica, die per site van twee bij vijf meter
langs de raai zijn geschat, kunnen gecombineerd worden met het bloeiverloop van de
heide. Op deze manier kan per site een maat voor de bedekking met bloeiende heide
bepaald worden.
Per dag is per bedekkingspercentage bloeiende heide het gemiddeld aantal hommels en
honingbijen op Calluna en Erica bepaald. Dit is gedaan voor vier zwarteboltempe-
ratuurranges: 10-15°C, 16-21°C, 22-27°C en 28-33 °C. Met een Iineaire regressie is
getoetst of er een significant verband is tussen bedekking bloeiende heide en het
voorkomen van homrnels en honingbijen.
Honingbijen hebben vanaf 16-21 °C een voorkeur voor sites met een hogere bedekking
bloeiende Calluna (fig. 15 t/m 17). Deze voorkeur neemt toe naarmate de T hoger
wordt. Bovendien wordt de spreiding lager bij hogere temperaturen (16-21°C:
R2=0.03573, signT=0,0058; 22-27°C: R2=0.29629, signT=0.0000; 28-33°C: R2=0.32160,
signT=0.0000).
Voor wat betreft de aanwezigheid van hommels is er nauwelijks een relatie met het
bedekkingspercentage bloeiende Calluna. Alleen bij zeer lage temperaturen lijkt er een
verband te zijn (10-15°C: R2=0.50328, signT=0.0290).
De toename van hommels bij hogere bedekking van bloeiende Calluna is in deze
gevallen echter zeer gering: een toename van ongeveer 0.4 hommels per site over een
bedekkingsrange van 0 tot 80 % bloeiende Calluna.
Bij zwarteboltemperaturen boven de 22°C neemt bij hogere bedekking Calluna het
aantal honingbijen per hommel (concurrentiedruk) op Calluna toe (fig.18: R2=0.30655,
signT=0.0004).
Over de hele temperatuurrange is een significant verband tussen het aantal hommels
(zowel B. terrestris als B. pascuorum) en bedekkingspercentage van bloeiende Erica, tot
een bedekking van 30% (fig. 19 en 20). Voor honingbijen is deze relatie er ook vanaf de
T range 16-21 °C, maar het effect van de bedekking van bloeiende Erica op het aantal
honingbijen is minder sterk dan bij hommels (figuur 21 en 22). Bij alle bedekkingsper-
centages van Erica komen hommels meer voor dan honingbijen.
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Fig.15. 16 en 17.
Het voorkomen van Apis en Bombus in relatie tot het bedekkingspercentage bloeiende Calluna, bij de
zwarteboJtemperatuur-ranges van resp. 16-21°C, 22-27°C en 28-33°C.
Op de verticale as is het aantal hommels of honingbijen per 'site' uitgezet. Een site beslaat hierbij een
oppervlakte van 10m2. De R2 en de signT van de regressielijnen van de drie grafieken zijn:
Fig.15 (16-22°C), Apis: R2=O.03573, signT=O.0058; Bombus: R2=-O.00525 (slechte fit), signT=O.O.8352
Fig.16 (22-27°C). Apis: R2=O.29629, signT=O.0000; Bombus: R2=.O.00667, signT=O.1427.
Fig.17 (28-33°C). Apis: R2=O.32160, signF=O.0000; Bombus: R2=-O.00294 (slechte fit), signT=O.3653 (niet
significant).
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De verhouding tussen Apis en Bombus op een site in reatie tot het bedekkingspercentage bloeiende Calluna
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Het voorkomen van B. pascuorum en B. gerrestris in relatie tot het bedekkingspercentage bloeiende Er!ca, bij

de temperatuur-range 22-27°C. Een site komt overeen met 10m2. Regressielijn B. pascuorum: R20.21037,
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Het voorkomen van B. pascuorum en B. terrestris in relatie tot het bedekkingspercentage bloeiende Erica, bij

de zwartebo1temperatUUrraflge 16-21°C. Een site komt overeen met 10m2. Voor wat betreft de regressielijnen

geldt respectievelijk voor B. pascuorum en B. terrestris: R20.35125, signT0.0001 en R2=0.53914,

signTO.0000.
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8.10 Pollenanalvse

Van de 7 keer dat op Heidenheim stuifmeelvallen voor bijenkasten zijn geplaatst, is

alleen op 1 augustus tussen 12,30-13.00 uur gelukt stuifmeel van de honingbijen te

verzamelen. De oorzaak voor deze kleine oogst was het slecht passen van de

stuifmeelvallen voor de kasten. De vliegopening werd volledig afgesloten zodat de

honingbij en de kast niet in of uit konden, of de val paste zo slecht dat de honingbij en de

kast in en uit konden zonder door de stuifmeelval te gaan.

De verhouding van de verschillende soorten pollen van deze ene oogst was: 1.7 %

Calluna vulgaris 0 % Erica tetralix, 0.7 % Trfolium sp. en maar liefst 97.6 % Zea Mai

(n=51 1).
Naast de metingen aan pollen die met de stuifmeelval verzameld waren, is ook in het

veld gekeken hoeveel bijen en hommels stuifmeelklompjes in de korfjes van hun

achterpoten hadden, ervan uitgaande dat het stuifmeel afkomstig was van de plant waar

de bij of hommel op gesignaleerd was. De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.

Het blijkt dat ongeveer 77 % van de bijen en ± 81 % van de hommels op Calluna géén

stuifmeel verzameld. Voor Erica liggen deze percentages nog hoger, respectievelijk 94

en 93 %.
Dit komt redeljk overeen met de waarden in de stuifmeelval.

Tabel 2. De verhoudingen van Apis en Bombus met en zonder stuifineelklompjeS op Erica en Calluna,

gedurende de onderzoeksperiOde 16 juli tot 31 augustus 1993. Apis n2922, Bombus n2089. Daarnaast is van

506 honingbijen en 162 hommels geen pollen waarnemiflg.
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8.11 ProtocojierelL

De weersomstandigheden in de onderzoeksperjode (juli tot augustus 1993) waren zeerongunstig; het was betrekkelijk koud en er viel relatief veel neersiag. Omdat het kunnenvliegen van Apis en Bombus afhankelijk is van de temperatuur (dus ook van wind enregen), was het aantal geschikte onderzoeksdagen gering. De meeste beschjkbare tijd isgebruikt voor het maken van de opnarnes. Het protocolleren van het fourageergedrag enhet merken van hommels, hetgeen veel tijd in beslag nam, is door tijdgebrek nietvolledig uitgevoerd.
In totaal zijn slechts vijftig hommels geprotoco11eer en gemerkt. Vanwege het feit datdeze protocollen bij zeer verschillende weersomstandigheden zijn gemaakt en deaanwezighejd van kasten weinig effect had op het aantal voorkomende honingbijen(figuur 6), zeggen deze vijftig protocollen weinig over het effect van de honingbjjen ophet fourageergedrag van de hommels en zijn daarom niet in het versiag opgenomen.

8.12 Zaadzet1g

Het onderzoek naar het effect van bestuiving door hommels of honingbjjen op dezaadzetting van Calluna is niet gelukt.
Dit kwam omdat na het weghalen van een vitragezakje het ongeveer drie kwartierduurde voordat een honingbij de betreffende bloeiaar bezocht. Voor de homrnejs is ditnog extremer; gedurende de paar uur dat de bloeiaren zijn geobserveerd heeft niet éenhommel deze bezocht. Naast het lage aantal bestuivers op de door ons uitgekozenbloeiaren waren ook veel bloeiaren verrot door de hoge vochtigheid: Verdamping vanvocht dat (door dauw of regenwater) op de bloeiaartjes terecht was gekomen werd doorde vitragezakjes bemoeilijkt. De kwaliteit van de bloeiaren liep dientengevolge sterkterug en in enkele gevallen trad zelfs verrotting op. Omdat bij de proefplanten vrijwelgeen sprake was van zaadzetting, is het experiment afgebrolcen.
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9. DISCUSSIE EN CONCLUSIES

9.1 Discussie

De vraag of de overlap in voedselplantkeuze tussen Apis niellfera en Bombus species zo

groot is dat er sprake is van voedselconcurrentie en er een effect is op het voorkomen

van Born bus species kan niet eenvoudig worden beantwoord. Uit de verspreidingskaart

(figuur 3) blijkt dat Apis mellfera de hele provincie Drenthe kan bereiken. Het in
overmaat aanwezig zijn van Apis op de onderzoeksvelden en de resultaten van de
puntwaarnemingen van de heideterreinen in midden-Drente, ondersteunen deze

veronderstelling.
Het plaatsen van 4 bijenkasten op ons onderzoeksveld uIIeideheimfl verhoogde niet het

aantal waargenomen honingbijen. Dat wil echter niet zeggen dat het aantal honingbijen
onafhankelijk is van het aantal bij enkasten. In 1982 is zelfs op initiatief van enkele
bijenhoudersbonden rond de Strabechtse Heide (regio Deurne) in samenwerking met
Staatsbosbeheer een regeling tot plaatsing van bijenvolken op deze heide ontworpen.

Doe! van deze regeling is te voorkomen dat er teveel bijenvolken op de hei worden
geplaatst. De grote hoeveelheid bijenvolken zou de spoeling te dun maken en de oogst
dientengevo!ge verkleinen (Bijenteelt VBBN 1983). Hoe meer bijenkasten des te meer

honingbijen zijn er, maar een veld waarop gefourageerd wordt heeft een bepaalde

draagkracht afhankelijk van de productiviteit. Als er een maximaal aantal honingbijen op

een veld aanwezig is zul!en de extra toegevoegde honingbijen indien mogelijk elders

gaan fourageren. Ons onderzoeksveld "Heideheim" werd bezocht door honingbijen van

imkers uit de omgeving (± 20 bijenkasten) en zat waarschijnlijk tegen de maximale

draagkracht aan. Daarnaast bleek uit pollenvangst en observatie dat de honingbijen voor

pollen op mals fourageerden en Calluna en Erica waarschijnlijk bezocht werden om de

nectar.

Orndat er geen veidsituatie zonder Apis was, is geen uitspraak mogelijk over het directe

effect van Apis op het voorkomen van Born bus.

Wel kan iets gezegd worden over de concurrentiedruk die Apis uitoefent op de
verschillende hommelsoorten met behulp van de gegevens over het voorkomen van

Bombus en Apis bij verschillende zwarteboltemperaturen en bedekkings-percentageS van

bloeiende Calluna. Helaas is door het afbreken van de protocollen geen uitspraak
mogelijk over het effect van deze factoren op het fourageerpatroon van Bornbus. De

grootte van de concurrentiedruk van Apis rnellfera kan eventuee! geextrapoleerd worden

naar een effect op de fitness van Bombus.
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In het onderzoeksgebjed kwamen voornamelijk Bombus terrestris en Bombus pascuorumvoor. Figuur 9 en 10 tonen welke soorten voorkomen en waar ze op fourageren. Apiskomt in grotere aantallen voor dan de verschillende hommelsoorten samen en fourageertvrijwel uitsluitend op Calluna. Door de grotere voorkeur voor Calluna van B. terrestristen opzichte van B. pascuorum zal de concurrentierJç van Apis op B. terrestris hogerzijn. De gemeenschappeljjke voorkeur van Apis en B. terrestris voor Calluna ligt
wellicht aan het feit dat beide korttongig zijn.
Een andere hommelsoort die voornamelijk op Calluna vliegt en daardoor nadeel kanondervinden van hoge dichtheden Apis, is B. lapidarius. De lage abundantje van B.lapidarius zou hier enerzijds een aanwijzing voor kunnen zijn, maar anderszijds kunnenduiden op een lage aantrekkelijkheid van Calluna voor B. lapidarius.

Het niet fourageren op Calluna en wel op Erica door B. pascuoruni heeft wellicht meermet bloemvoorkeur en tonglengte te maken dan met verdringing door Apis mellfera.Werksters van B. pascuorum zijn middellangtongjg en kunnen op normale wijze bij denectar van Erica komen.

B. terrestris neemt vanaf midden-augustus in aantal af. Een oorzaak hiervan kan zijn datB. terrestris letterlijk door Apis weggeconcurreerd is, maar het is waarschijnlijker dat B.
terrestris het einde van zijn levenscyclus bereikt had. Aihoewel deze volgens deliteratuur (Von Volker Flaeseler 1974) tot begin oktober loopt kan het zijn dat door devroege herfst van 1993 de levenscyclus van B. terrestris is verkort.

Op Calluna zoekt Apis de sites met de hoogste bedekking bloeiende Calluna (de meestproduktieve sites) op. B. terrestris komt in kleinere aantallen voor en is meer verspreid
over de verschillende bedekkingspercentages bloeiende Calluna. De concurrentjedruk isdus op de meest produktieve sites het hoogst (figuur 18). Bovendien neemt de druk opdeze produktieve sites toe bij hogere zwartebol-temperaturen

Op Erica bezoeken zowel B. terrestris als B. pascuoruni en Apis mellj,fera de meest
produktieve sites. Apis komt echter weinig voor op Erica waarschijnlijk omdat zij zeifniet bij de nectar kan en dus athankelijk is van door B. terrestris gemaakte gaten in debloembuis. Het is opvallend dat Bombus sp. wel op Erica en niet op Calluna de meestproduktieve sites bezoekt. Het is mogelijk dat B. terrestris door de concurrentjedruk vanApis van de rijke Calluna sites naar armere sites wordt verdreven.
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In tegenstelling tot de veldwaarnemingen komt uit de pollenanalyse naar voren dat Apis

nauwelijks op Calluna of Erica vliegt voor pollen. Mogelijke verkiaringen hiervoor zijn:

- De steekproef voor de pollenanalyse is erg klein (slechts één monster).

- Calluna bloeide nog niet maximaal op het moment van de meting.

- De bloeiende Calluna werd al bezet door honingbijen afkomstig van kasten uit

de omgeving.
- Apis bezoekt Calluna en Erica voornamelijk voor de nectar (80-90 %) en voor

een klein deel voor de pollen (23-6 %) (zie tabel 2).

Omdat blijkt dat honingbijen uit de omgeving altijd aanwezig zijn en niet te controleren

is of honingbijen uit de geplaatste kasten op het onderzoeksveld vliegen en omdat met

de pollenval geen rekening wordt gehouden met de honingbijen die alleen nectar halen,

is pollenanalyse alleen geen goede maat voor het bepalen van de overlap in

voedselplantkeuze.
Daarbij moet je eigenlijk ook pollen van hommels onderzoeken.

Het voorkomen van zowel Apis niellfera als Bombus sp. is gecorreleerd met de

zwarteboltemperatUUr (Tz): als de temperatuur stijgt wordt er meer gefourageerd. Apis

reageert echter veel sterker op de temperatuur dan Bombus, waardoor de

concurrentiedruk van Apis toeneemt als de zwartebol-

temperatuur stij gt. Omdat de temperatuur is gekoppeld aan het dagverloop, is er ook

sprake van een verloop van het voorkomen van Apis mellfera en Bombus species over

de dag. Hoewel uit de literatuur (Corbet et al. 1993) blijkt dat Bombus sp. bij lagere

temperaturen kan vliegen en dus 's ochtends en 's avonds de honingbijendruk kan

ontwijken, beginnen in ons experiment Apis en Bombus vrijwel op hetzelfde tijdstip met

fourageren. Door de slechte weersomstandigheden hebben wij niet voldoende

avondmetingen kunnen verrichten. Het voordeel dat Bombus 's ochtends ten opzichte

van honingbijen zou hebben lijkt in dit geval dus verwaarloosbaar. Wel is bet zo dat in

de ochtend de honingbijendruk lager is dan later op de dag als de temperatuur stijgt. Met

name boven de 22°C (Ti) is de concurrentiedruk van Apis hoog (± vijf bijen per

hommel). Hierbij moet rekening gehouden worden met de slechte weersomstandigheden

en de lage temperaturen in de onderzoeksperiode (van 16-7 t/m 31-8-1993), het is goed

mogelijk dat het voordeel van vroeg fourageren wel in drogere maanden of eerder in het

seizoen (rnei/juni) geldt.

40



Op de velden waar wel bijenkasten geplaatst zijn (meeta1 de wat grotere velden: 10 haen meer) verdelen de honingbijen zich niet homogeen over het veld. Dichtbij debijenkasten is de concentratie honingbijen hoger dan een eind van de kasten vandaan.
Bovendien zoeken de honingbijen ook de meest produktieve plaatsen van Calluna op.Verder lijkt uit de puntwaarnemingen naar voren te komen dat ver van bijenkasten af, ofop velden waar geen bijenkasten staan, hommels maar ook zweefvliegen meer
voorkomen, hetgeen voor wat betreft zweefvliegen ook wordt vermeld in van der Groot
(1981), en voor wat betreft de wilde bij Colletes succinctus in Evertz (1993),

Over het effect van Apis mellfera op de zaadzetting van Calluna vulgaris is door hetmislukken van het experiment als gevoig van de slechte weersomstandigheden en niet
geschikte methode, niets te zeggen.

9.2 Conclusjes

Apis mellfera komt in Drenthe overal voor, maar naast de 750 Drentse imkers zijn ervolgens de Ambrosiushoeve (Briefwisseling M.M. Kwak (RUG) en A, de Ruijter
(Ambrosiushoeve) 1993) nog 8.500 aangesloten imkers verspreid over Nederland. De
kans dat honingbijen overal in Nederland kunnen voorkomen is hierdoor erg
aannemelijk, Deze situatie bestaat waarschijnlijk al langer daar honingbijen al geruimetijd in Nederland voorkomen.
Het overal voorkomen van Apis betekent dat het niet mogelijk is om in een natuurlijke
situatie het potentiële voorkomen van Bombus bij afwezigheid van Apis te bepalen.
de concurrentiedruk van honingbijen een negatief effect heeft op het voorkomen van
hommels (en andere bloembezoekendeinsekten) dan is dat hierdoor zéér moeilijk
meetbaar, je mist immers een referentiebeeld. Meer onderzoek, wellicht in een meer
experimentele proefopzet is zeker nodig alvorens een uitspraak kan worden gedaan overhet effect op de populatiegrootte van hommels en andere bloembezoekende insekten.Evertz (1993) toont ann dat de reproductie van Megachile rotundata afneemt in
aanwezigheid van Apis melljfera. Mabelis (1987) pleit ook voor meer onderzoek daar er
volgens een aantal bijenspecialisten het plaatsen van bijenkasten hier en daar geleid
heeft tot het achteruitgaan of verdwijnen van wilde bijen. Ons onderzoek geeft aan dat
er concurrentiedruk van honingbijen is, en wanneer die druk het grootst is, maar niet inwelke mate hij tot uiting komt.
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De concurrentiedruk van Apis me llfera op Bombus is per Bombus soort verschillend.

Voor korttongige soorten zoals Born bus terrestris maar waarschijnhijk ook voor

zweefvliegen en wilde bijen, is bij zonnig weer op produktieve sites de concurrentiedruk

van Apis relatief hoog en lijkt te resulteren in het minder efficient kunnen fourageren

van deze insekten.
Minder efficient fourageren betekent relatief minder voedsel voor de kolonie en zou dus

op de lange termijn invloed kunnen hebben op de populatiegrootte.

De metingen zijn verricht op een relatief klein heideveld en dus kunnen de resultaten

niet zondermeer geextrapoleerd worden naar grote heidevelden of totaal andere (soorten

rijkere) ecosystemen.

Totdat door meer onderzoek de concurrentiedruk beter te vertalen is naar effecten op

populatie niveau, is het ons inziens raadzaam de honingbijendruk op natuurterreinen te

verminderen. Methoden om de honingbijendruk op natuurterreinen te verminderen zullen

moeilijk te vinden zijn. De meest voor de hand liggende methode: het afsluiten van

natuurterreinen voor bijenkasten, zal effect hebben omdat in de omgeving

waarschijnlijk genoeg bijenkasten aanwezig zijn. De honingbijen bereiken dan toch het

natuurgebied door hun grote vliegbereik (± 4 1cm). Er zou gezocht moeten worden naar

een duurzame oplossing waarin vanwege het economisch belang van honingbijen,

honingbijen, inheemse insekten en planten elk een plaats krijgen. Dat betekent wel dat

honingbijvrije gebieden zeer wenselijk zijn. Minder reizen met bewoonde bijenkasten

kan de druk op sommige gebieden verlichten. Daarnaast kan studie verricht worden naar

hoe en of jmkerverenigingen door het aanplanten van ecologisch waardevolle

drachtplanten kunnen bijdragen aan een verrijking van het landschap en tegelijkertijd een

fourageerplaats voor hun bijenvolken creëren (Evertz 1993).
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10. SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEK

In eventueel vervolgonderzoek kunnen de volgende opmerkingen ter overweging wordengenomen.

* Probeer een onderzoeksgebied te vinden waarin honingbijen nog nooit aanwezig zijngeweest.
* Het protocolleren van fourageergedrag van hommels in aan en afwezighejd vanhoningbijen kan het concurrentiebeeld verscherpen, en is dus zinvol ook al kosthet veel tijd.
* Voor het meten van zaadzetting bij door hommels of honingbijen bestoven plantenmoet een goede methode ontwikkeld worden waarbij de bloeiaren, voldoendegeventileerd worden en genoeg licht krijgen. Gegevens over de zaadzetting vande bestoven planten verbreden het concurrentjebeeld.* Omdat honingbijen bij hoge temperaturen meer aanwezig zijn zal onderzoek op warmedagen vermoedelijk het meeste resultaat geven.

* Naast hommels kunnen ook zweefvliegen en wilde bijen kwantitatief in de opnamesworden meegenomen.
* Onderzoek op andere bloemrijke velden dan heide is interressant, maar veel soortendrachtplanten bemoeilijkt de opnames sterk.
* Pollenanalyse is goed uitvoerbaar maar rnoet altijd gecombineerd worden metwaarnerningen in het veld.

Pollenanalyse geeft slechts een beeld van het fourageren voor pollen,veldwaarnemjngen geven een beeld van zowel nectar als pollen fourageren.
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