
http://eo

Oero

Artikel 

De fero
houden
solitaire
  
Insecten
een kon
zich voo
produce
  
Leuvens
deze ko
de huidi
een gem
  
De wete
wespen-
koolwat
gebruik
de KU L
soort di
145 milj

Verwan
Nieuws 

 l

 

oswetenscha

oude fe

| 17 januari

omonen die
n, zijn geëvo
e vooroude

n, zoals bije
ningin en da
ort te plante
eren die de w

se onderzoe
oninginferom
ige koningin

meenschapp

enschappers
- en mieren
terstoffen. ‘

ken de stoffe
Leuven. ‘Di
e de verre v
ljoen jaar ge

nte onderw
 

login of reg

ap.eu/artike

eromon

i, 2014 - 12:

e een bijen-
olueerd uit
er aanwezig

en, wespen e
aaronder een
en. De konin
werksters in

ekers tonen 
monen bij m
nferomonen
elijke, solita

s merkten o
nsoorten tot 

Ook solitai
en om mann
it doet verm
voorouder is
eleden.’ (kv

werpen  

gistreer om t

el/oeroude-f

nen hou

:14  

, wespen- o
t een signaa
g was. 

en mieren, h
n grote groe
ngin dwingt
n het nest on

nu in een n
mieren, bijen
n geëvoluee
aire voorou

p dat de kon
dezelfde ch
re soorten p

nelijke soort
moeden dat d
s van alle m

v) 

te reageren

feromonen-h

uden k

of mierenko
al dat ongev

hanteren een
ep werksters
t haar onder
nvruchtbaar

nieuwe studi
n en wespen
erd zijn uit e
uder die ong

ninginferom
hemische kl
produceren 
tgenoten aa
de feromon

mieren, bijen

houden-kon

koningi

oningin aan
veer 145 m

n strikt kast
s. Alleen de
rdanen daar
r houden. 

ie aan dat d
n zeer gelijk
een signaal 
geveer 145 m

monen van 6
asse behoor
deze verzad

an te trekken
en hun oors

n en wespen

ningin-aan-d

in aan 

n het hoofd
miljoen jaar

tensysteem 
e koningin h
rtoe door fer

e chemische
kaardig is. D
dat reeds aa

miljoen jaar

64 verschill
rden, de ver
digde koolw
n’, zegt Tom
sprong vind
n. Deze soor

de-macht 

de ma

d van een k
r geleden bi

met aan het
heeft het rec
romonen te

e structuur 
Dat suggere
anwezig wa
r geleden lee

lende bijen-
rzadigde 
waterstoffen
m Wenselee
den bij een s
rt leefde ong

cht 

kolonie 
ij een 

t hoofd 
cht om 
 

van 
ert dat 

as bij 
efde. 

, 

n. Zij 
ers van 
solitaire 
geveer 


