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Verspreiding A. m. m. 

macedonica 

anatolica 



Populaties zwarte bijen in Europa 

Flekkefjord 

Hammerdahl 

Bashkortostan 

Perm 

A. m.lehzeni (Buttel-Reepen 1906) A.m.silvarum (forest bee; Alpatov 1935b) 

("Atlantic" 



Wanneer is een bij zwart ? 
Meten van vleugelpunten en berekenen van indexen.  

Indexen moeten binnen marges vallen.  

Gele bandjes op het achterlijf ontbreken.  

Haarlengte op 6e tergiet 

Breedte van de  
witte viltband  
5e tergiet 

Dikte  
2e tergiet 

Dikte 
gele band 
2e tergiet 



Haarlengte, 
viltbandbreedte/restbreedte 



Haarlengte, viltbandbreedte 



Ontbreken van gele band  



Haarlengte op 
het 5e tergiet 



Viltbandjes smal 



Monster bijen uit de honingkamer 

Foto’s genomen van de rechtervoorvleugel met een microscoop  

Foto’s met het tekenprogramma AutoCAD voorzien van 8 punten en bereken met  
een lisp-programma de cubitaalindex, hantaalindex en discoidaalverschuiving 

Opnemen van de meetresultaten in het spreadsheet Morphplot v.2.2 
afkomstig van de Peter Edwards, afgeleid van Morph30 van Angus Stokes, 
Te downloaden van http://bibba.com/archive/downloads/  

Berekenen van vleugelindexen  

Uit 8 vleugelpunten berekenen we: 

Cubitaalindex 

Discoidaalverschuiving (onderscheid tussen zwart en carnica/ligustica 

Hantelindex (onderscheid tussen carnica en ligustica) 



Microfoto van rechtervleugel  

Objectief Zeiss Plan 2.5 

Camera: Nikon Coolpix 990 

Oculair Zeiss 12.5x 



Vleugelfoto in AutoCAD met punten  



Vleugelmeting Texels darrenvolk  

Vervolg  



Vleugelmeting Texels darrenvolk  

Vervolg  



Resultaten van een Texels bijenvolk  

Vervolg  



Resultaten van een Texels bijenvolk  

Vervolg  



Vleugelmeting teeltmoeder S05  



Identificeren van bijenrassen aan 
vleugelpunten 

ApiClass 

IdentiFly (Tofilski 2017) 

DrawWing 

CBeeWing Zweden 

Polen 

Frankrijk 

Dawino Tsjechië 

Morfologisch  

Genetisch  

mtDNA  

Microsatalieten  



Dawino 

HI-index=Dumb-bellindes 



Identifly 19 punten 

ci= 2.0069 dv= 2.806 hi= 0.9392 





Kenmerken zwart - buckfast 

Bouwdrift 

Zachtaardigheid 

Raatzit 

Gebruik van propolis 

Oriëntatievermogen 

Vruchtbaarheid 

Levensduur 

Ziekteresistentie volwassen bij 

Zwermtraagheid 

Ziekteresistentie broed 

Haaldrift 

Onregelmatige raten 

Klimaatbestendigheid 
Reukzin 

Vliegkracht 

Broeder Adam 

Aaneengesloten honingopslag in 
de buurt van het broednest 



Van gemeten kenmerk naar 
beoordeling van een volk en 

vergelijken van volken 
Meten van de verschillende kenmerken:  

Combineren van kenmerken tot een beoordeling:  

-Levensduur uit de verhouding aantal bijen en omvang van het broednest 
-Vliegkracht uit de tijdstip van uitvliegen en temperatuur, of 
 aantal vliegbewegingen per uur, per dag. 
-Raatzit: bijen blijven op hun plek zitten, of rennen ze naar de rand van de raat. 
-Bouwdrift, snelheid van uitbouwen nieuwe raat, of  
 hoeveelheid wasplaatjes op de varroalade 

-Omzetten van het gemeten kenmerk naar een schaal van -6 tot +6 

-Haaldrift bepalen aan de gewichtstoename per tijdseenheid 

-Gewichtsfactoren toekennen per kenmerk 
-Bepalen van het oppervlak of omtrek van de veelhoek op de cirkel 

-Vruchtbaarheid: snelheid van de ontwikkeling van het broednest 

-ziekteresistentie broed: ontbreken van kalkbroed, en vuilbroed, nosema, amoebe 
-varroaresistentie: verdubbelingstijd varroapopulatie in relatie tot absolute mijtval. 



Hoe kom je aan zwarte koninginnen ? 

1- Zoeken in je eigen omgeving naar volken en kenmerken testen 

3- Kopen van een koningin  Texel 

4- Importeren 

Imker in Nederland 

2- Zelf telen via overlarfdagen en bevruchten op station met zwarte volken  

Ierland 

Noorwegen, Zweden  

Zwitserland  

Certificaat met morfologische kenmerken 



Behouden van ‘zuiver’ zwarte bijen 

Bevruchten 

Bevruchten in een tijdelijk geïsoleerd lokaal gebied 

Kunstmatig insemineren 

Neeltje Jans 

Leuvenumse bos 

Belgisch Limburg 

Chimay 

De Duurzame bij 

‘t Landras 

Terschelling  

(Vitale Bij, Johan Calis) 

Spermamengtechniek 



Administratie 

Coderen van koninginnen 

Registreren van koninginnen 

Identificeren van koninginnen 

Keuren van het volk van de  koningin 

Testen van het volk van de koningin 

(Beebreed) 

Verwantschapscode 
Fibonacci-code, afstamming 

Identificatiecode, Teeltcode, in teeltboek,  
Nummerplaatje in jaarkleur op de koningin 
 

Website, zuiverheid en verwantschap,  
Teeltwaarde berekening voor selectiekenmerken 

Werksters, darren keuren op morfologische 
kenmerken 

Testen op selectiecriteria, gedragskenmerken  
invoeren op website 

Centrale administratie van (darren)volken en teeltkoninginnen 



Codering van een koningin 

K09-2017-12  

K09-2017-12xNJ01-2018  

1a 

2b 2a 

1b 

4a 4b 

tk 

NJ01-2018  

Een b-volk is op NJ een verzameling darrenvolken! 

Een a-volk is altijd 1 koningin.  

K09 is de kast waarin de koningin na haar bevruchting in 2017 uit bevruchtingskastjes 12 is ingehuisd en meestal ook getest.  

12 zou als nummer in de kleur van het jaar 2017 middels een opalietplaatje op de rug van de koningin geplakt moeten zijn. 

In de teeltpraktijk is 4b niet van belang, maar 4a wel. 

Voor de testpraktijk is 2b wel van belang net als 2a voor de  
eigenschappen van 1a.  Omdat je niet van tevoren weet  
welke koninginnen darrenvolk worden moet je alle volken testen 
en weten wie de ouders zijn.  



1b 

4a 4b 

Stamboom geteelde koninginnen (tk) 
NJ01-2018 

1a 

2b 2a 

1b 

4a 4b 

tk 

NJ01-2018  

TX02-2016-03  

NJ01-2017  

TX02-2016-03 

K23 (Wageningen nr 24)  

K34 Grebbeweg  

K25-Bunnik-S 

K25=K09-NJ01-2017-09 

NJ01-2017 K09-2017-Bunnik-B 

7a 

TX2-2016-06 

K09-aangekocht voorjaar 2016 

TX2-2016 
7b 

NJ01-2016 

11a 
Texel-2015 

11b 
Texel 

K25-Bunnik-S 
2 volken van  
Egbert Touw 

K32-Zuylenstein 
S13-Zuylenstein 



Relatie codering als Fibonacci reeksen 
op de boomstructuur 

1a 

2a 

3a 
5a 

8a 
3b 

5b 
8b 

13b 
13a 



Administratie van de imker 
Identificatiecode-koningin  Moeder=1a Vader=1b Kastnummer 

Standplaats 
Standplaatsnr 

Datum aankomst 
Datum vertrek 

Stadium-toestand 



Leersum 28-10-2018 
1 

WR02 

K01 
WR01 
extern 

2 
3 
4 extern 
5 
6 

S13 
S12 

7 S09 

9 S14 
10 S05 
11 S10 
12 S11 

17 K31 
18 K13 

1 
5 

6 
7 9 10 

11 12 2 

17 18 19 
20 

21 

extern 13 
14 leeg 

8 Leeg 

15 extern 
16 leeg 

19 K15 
20 TB01 
21 

13 15 

4 3 



Hulpmiddelen voor het tellen 
Plamuurmes  
om de lade schoon  
te maken 

Loupe 5 x 

Loupe 5x, 8x 

Glasplaat tegen  
de wind 

Varroalade met  
onderlegger voorzien  
van raster 3x3 cm, 
met kolomnummers 



Varroalade diagnostiek 
Alarmerende waarnemingen 

Informerende waarnemingen die ingrijpen wenselijk maken 

Informerende waarnemingen waaruit het ontwikkelingsstadium  
van het volk is af te leiden 

Kalkbroed 

Vuilbroed 

Nosema 

Darrrenbroedige moer 

Eierleggende werksters 

Geen moer 

Amoebe 

Omvang volk (wasmul) 

VSH-gedrag (witte voelsprieten) 

Zwermen, patroon mijtval, piek in voelsprieten 



Kastkaart met tellingen, 
waarnemingen, en handelingen 

Kastkaart van kast S12.  

Links datum, 12 kolommen data, Opmerkingen. 

Per cel, aantal mijten, voelsprieten,  
Aanwezigheid van eitjes, plaatjes, stuifmeel, 
Ziekteverschijnselen: kalkbroed, vuilbroed, 
poten, vleugels, koppen, roer, amoebe. 

Laatste kolom met opmerkingen over:  
Beesten op de lade, muizenvraat, roverij, 
uitgevoerde handelingen.  



Administratie van de imker 2 
Mijtval en aantal voelsprieten 

Kast S05 

Leersum 



Vergelijken op groei in de mijtval 
mijten/dag 

Totaal 
aantal mijten 

S05, Leersum 
a_ 

r_ 

𝑑𝑑
𝑑𝑑

=
𝑟𝑑𝛼(𝐾 − 𝑑)
𝐾 − 𝑑 + 𝛽𝑑

 



Bijengezondheid 

Administratie per cel (lade kolom) 

16-04-2018 

w  wasmul  

p  wasplaatje  

mijten  18  

e  eitjes  

Ax  antennes  

s  stuifmeel  

D  darrenceldeksels  

k  kalkpop  



Waarom lokale bijen 

Uit vergelijkend onderzoek in Europa blijkt dat lokale bijenrassen een 
betere weerstand hebben tegen ziekteverwekkers. 

Import van bijenvolken leidt tot hybridisering van de inheemse bij  

Verlies van populaties, die aan de lokale omgevingsfactoren  
door natuurlijke selectie zijn aangepast  

Dit geldt ook voor varroamijten ! 



Waarom lokale bijen 



Waarom (Texelse) zwarte bijen ? 

Op Texel is nog een van de laatste populaties van de oorspronkelijke  
zwarte bij (Apis m. m. ) in Nederland aanwezig.  

Bijdragen aan het behoud van genetische verscheidenheid van soorten 



Toekomstplannen 
Op verschillende plaatsen in Nederland ontstaan groepen imkers  
die met zwarte bijen beginnen. Het liefst met lokaal gevonden volken. 

Zelfstandig als groep (individu), telen en selecteren, van koninginnen. 

Bevruchten op een tijdelijke redelijk geisoleerde plek,  
door de beste eigen (darren-)volken met koninginnen bij elkaar te zetten. 

Imkers wisselen geen koninginnen uit maar gaan eventueel met  
bevruchtingskastjes naar andere groepen die hetzelfde doen,  
of naar Neeltje Jans of het Leuvenumse bos.  

Ondersteuning vanuit een centraal punt, bij de keuring van volken, en 
registratie van gekeurde koninginnen op een website,  
zodat de verwantschap en eventueel prestaties van de koninginnen 
kunnen worden vastgelegd.  



Heeft (niet) bestrijden tegen varroa zin 

Bestrijden zonder controle of dit nodig is, is zinloos, omdat je geen enkele vooruitgang 
kunt maken in de zoektocht naar bijen die zelf met mijten overweg kunnen. 

Niet bestrijden heeft zin omdat je dan selecteert op overleven. Begin desnoods met de helft  
van je volken als je denkt dat je teveel verliezen zult lijden.  

Hiervoor moet je wel controleren of er volken zijn die beter met varroa overweg kunnen  
dan andere volken. Van de beste volken ga je natelen.  
De overige overlevende volken leveren de darren.  

Als je bestrijdt heeft tellen geen zin omdat de natuurlijke mijtenval niet getoond wordt.  

Door te bestrijden blijf je zitten met volken die je niet wilt. 



Reglement Neeltje Jans 

Bevruchtingsperioden 

Darrenvolken 

Bevruchtingsvolkjes 

Voorwaarden voor plaatsing 

Bevruchtingsperiode Weeknr 

1 22,23,24 

2 25,26,27 

3 28,29,30 

Teeltschema 



Omstandigheden op Neeltje Jans 

Neeltje Jans is een klein kunstmatig eiland 
opgenomen in de Oosterschelde dam.  

Het klimaat is ongunstiger dan op andere 
bevruchtingseilanden vanwege de wind.  

Bevruchtingspercentage  
van ongeveer 50%-60%.  



Darrenvolken op Neeltje Jans 

De darrenvolken zijn niet tegen varroa behandeld..  

Een volk dat in bijvoorbeeld 2014 is opgezet, en in 2015 
niet is behandeld tegen varroa, en vervolgens 
onbehandeld in 2016 uit de winter komt en sterk genoeg 
is om 2 ramen darrenbroed aan te zetten, kan als 
darrenvolk ingezet worden.  

Een darrenvolk is getest in het najaar 2014, voorjaar  
en najaar van 2015 en het voorjaar 2016 en de testwaarden 
liggen onder het gemiddelde genomen over alle testvolken. 

De koninginnen hoeven geen zusjes te zijn,  
maar zijn wel op Neeltje Jans binnen zijn populatie bevrucht. 



Transport van darrenvolken 

Darrenvolken worden ‘s avonds opgehaald. 

Darrenvolken worden ‘s morgens gebracht. 



Transport van bevruchtingsvolkjes  
Brengen op zaterdag morgen 10:00 u bij het Topshuis. 

Ophalen op vrijdag avond 20:00 u bij het Topshuis. 

Dijkgraaf A.M. Gelukweg 1,  
4354RA, Vrouwenpolder 

Vanaf de parkeerplaats rijden we naar de plek waar de darren staan. 



Bevruchtingsvolkjes op Neeltje Jans 

Voorzien van darrenroosters  

Voorzien van naam en adres  Maximaal 100 bevruchtingsvolkjes 



Teeltschema Neeltje Jans 



Overlarven / aangeblazen doppen / koninginnen 
Starter Pleegvolk Bevruchtingsvolkje 

Instructiedag koninginnenteelt praktijk? 



Voorwaarden voor plaatsing op Neeltje Jans 

Aanmelden van aantal bevruchtingskastjes vooraf via e-mail, zo  mogelijk 
1 maand voor afgaande aan de  eerste week van een bevruchtingsessie    
( wk 18, 21 en 24).   

De inschrijving is definitief na ontvangst van de betaling.  

Imkers die telresultaten aangeleverd hebben, krijgen voorrang op imkers 
die dat niet hebben gedaan. Dus imkers met koninginnen zonder 
telresultaten zijn niet zeker van plaatsing.  

De kosten per volkje zijn 10 euro, met telresultaten en 30 euro zonder 
telresultaten . 

Een teeltvolk heeft minimaal 2 telresultaten: najaar waarin het is opgezet 
en het voorjaar voordat er weer opnieuw van wordt nageteeld. 



Bijengezondheid 

Verschijnselen op de varroalade 

16-04-2018 



Bijengezondheid 

Waarnemingen op de varroalade 

16-04-2018 



Codering koninginnen 

Beebreed codering 



Relatie tussen koninginnen en 
darrenvolken 

1a 

2b 2a 

1b 

4a 4b 

4a 

7b 7a 

4b 

12a 12b 

2b 

6a 6b 

2a 

3b 3a 

tk 

Teeltkoningin 

Darrenvolk 



Relatie codering als Fibonacci reeksen 
op de boomstructuur 

1a 

2a 

3a 
5a 

8a 
3b 

5b 
8b 

13b 
13a 



Relatie Fibonacciboom  



Codering van een koningin 

K09-2017-12  

K09-2017-12xNJ01-2018  

1a 

2b 2a 

1b 

4a 4b 

tk 

NJ01-2018  

Een b-volk is op NJ een verzameling darrenvolken ! 

Een a-volk is altijd 1 koningin.  

K09 is de kast waarin de koningin na haar bevruchting in 2017 uit bevruchtingskastjes 12 is ingehuisd en meestal ook getest.  

12 zou als nummer in de kleur van het jaar 2017 middels een opalietplaatje op de rug van de koningin geplakt moeten zijn 

In de teeltpraktijk is 4b niet van belang, maar 4a wel. 

Voor de testpraktijk is 2b wel van belang net als 2a voor de  
eigenschappen van 1a.  Omdat je niet van tevoren weet  
welke koninginnen darrenvolk worden moet je alle volken testen 
en weten wie de ouders zijn.  



1b 

4a 4b 

Stamboom teeltkoningen NJ01-2018 

1a 

2b 2a 

1b 

4a 4b 

tk 

NJ01-2018  

TX02-2016-03  

NJ01-2017  

TX02-2016-03 

K23 (Wageningen nr 24)  

K34 Grebbeweg  

K25-Bunnik-S 

K25=K09-NJ01-2017-09 

NJ01-2017 K09-2017-Bunnik-B 

7a 

TX2-2016-06 

K09-aangekocht voorjaar 2016 

TX2-2016 
7b 

NJ01-2016 

11a 
Texel-2015 

11b 
Texel 

K25-Bunnik-S 
2 volken van  
Egbert Touw 

K32-Zuylenstein 
S13-Zuylenstein 



Leersum 28-10-2018 



Leersum 28-10-2018  



Hoogland 28-10-2018 

01 02 03 
04 05 06 



Hoogland 28-10-2018 

07 

08 

09 

10 
11 12 

13 

14 15 16 

07 

08 

09 

10 K14 

K15 

K39 

K08 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

K16 

K09 

K13 

K24 

K28 

K26 


	De zwarte bij in Nederland 2018
	Verspreiding A. m. m.
	Populaties zwarte bijen in Europa
	Wanneer is een bij zwart ?
	Haarlengte, viltbandbreedte/restbreedte
	Haarlengte, viltbandbreedte
	Ontbreken van gele band 
	Haarlengte op het 5e tergiet
	Viltbandjes smal
	Slide Number 10
	Microfoto van rechtervleugel 
	Vleugelfoto in AutoCAD met punten 
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Identificeren van bijenrassen aan vleugelpunten
	Dawino
	Identifly 19 punten
	Slide Number 21
	Kenmerken zwart - buckfast
	Van gemeten kenmerk naar beoordeling van een volk en vergelijken van volken
	Hoe kom je aan zwarte koninginnen ?
	Behouden van ‘zuiver’ zwarte bijen
	Administratie
	Codering van een koningin
	Stamboom geteelde koninginnen (tk)�NJ01-2018
	Relatie codering als Fibonacci reeksen op de boomstructuur
	Administratie van de imker
	Leersum 28-10-2018
	Hulpmiddelen voor het tellen
	Varroalade diagnostiek
	Kastkaart met tellingen, waarnemingen, en handelingen
	Administratie van de imker 2
	Vergelijken op groei in de mijtval
	Administratie per cel (lade kolom)
	Waarom lokale bijen
	Waarom lokale bijen
	Waarom (Texelse) zwarte bijen ?
	Toekomstplannen
	Heeft (niet) bestrijden tegen varroa zin
	Reglement Neeltje Jans
	Omstandigheden op Neeltje Jans
	Darrenvolken op Neeltje Jans
	Transport van darrenvolken
	Transport van bevruchtingsvolkjes 
	Bevruchtingsvolkjes op Neeltje Jans
	Teeltschema Neeltje Jans
	Overlarven / aangeblazen doppen / koninginnen
	Voorwaarden voor plaatsing op Neeltje Jans
	Verschijnselen op de varroalade
	Waarnemingen op de varroalade
	Codering koninginnen
	Relatie tussen koninginnen en darrenvolken
	Relatie codering als Fibonacci reeksen op de boomstructuur
	Relatie Fibonacciboom 
	Codering van een koningin
	Stamboom teeltkoningen NJ01-2018
	Leersum 28-10-2018
	Leersum 28-10-2018 
	Hoogland 28-10-2018
	Hoogland 28-10-2018

