Kent u overlevende bijenvolken zonder varroabestrijding?

Als uw antwoord ja is, en die volken zijn er ook al wat langer, dan willen wij dat dolgraag weten! Wie zijn
‘wij’, en waarom willen we het weten?
Wij zijn de Task Force ’Survivors‘, een onderdeel van het wereldwijde netwerk COLOSS
(https://coloss.org/). COLOSS houdt zich in ruime zin bezig met de Gezondheid van Honingbijen. Het
netwerk verbindt wereldwijd meer dan duizend leden, voor een groot deel onderzoekers. COLOSS wijdt
zich aan een paar kerntaken (het Beebook, en de sterfte monitoring), en is daarnaast actief in Task
Forces, waaronder deze Task Force ’Survivors‘.
Met de komst van de Varroamijt meer dan 35 jaar geleden zagen we dat veel bijenvolken doodgingen,
en wilde bijenvolken uitstierven. Aan de noodrem trekken en de mijten bestrijden was onze eerste en
toen enige remedie. Maar natuurlijk verre van ideaal.
Gaandeweg bleek dat er - zij het in beperkte mate - wel resistentie van onze honingbijen tegen de
Varroamijt kon ontstaan, en dan vooral waar bijen in het wild leven of zijn verwilderd. De bijen hebben
ons, imkers kennelijk niet nodig, sterker nog......
Sommige gevallen van volken die overleven zonder Varroabestrijding of zelfs helemaal zonder inmenging
van een bijenhouder zijn goed beschreven, andere zijn nog steeds een soort van ‘geruchten’.

Task Force ‘Survivors’

Wij willen graag in kaart brengen waar dergelijke (groepen) bijenvolken leven, en hoe lang al. En, zo
mogelijk, of er ook iets is vastgelegd over de volken (notities, kastkaarten?), zodat we een beeld kunnen
krijgen in hoeverre we met echte resistentie te maken hebben of (nog) niet. Als we een beter overzicht
hebben, en meer van de volken te weten komen, kunnen we misschien ook leren HOE die volken tegen
Varroa kunnen, en of (en hoe) we dat in de imkerij kunnen nabootsen of binnenbrengen.

Enquete

Om dit overzicht te krijgen vragen we u, als u weet heeft van mogelijk resistente volken, de internet
enquête in te vullen. We hebben deze inmiddels in twaalf talen beschikbaar! Voor u hier de versie in het
Nederlands:

https://goo.gl/forms/fQMNclhcSVYyoOVz2

Alvast heel veel dank voor het invullen.
Tjeerd Blacquière (tjeerd.blacquiere@wur.nl) namens COLOSS Task Force ‘Survivors’

