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PIETER VAN DOOREN
BRUSSEL  |  Het  virus  wordt  al

lang in verband gebracht met het
afsterven van hele bijenvolkeren.
Maar  een  vastgesteld  verband  is
daarom nog geen oorzakelijk ver
band. Onderzoekers uit Leuven en
Gent  hebben  nu  experimenteel
aangetoond  dat  het  virus  inder
daad de sterfte mee veroorzaakt,
én  dat  het  dat  agressiever  doet
dan vroeger. 

Iedereen heeft wel zijn schuldi
ge als het over bijensterfte gaat:
de varroamijt, monocultuur en ge
brek  aan  biodiversiteit,  klimaat
verandering,  insecticiden,  een
ziekte, een parasiet. Zoals vaak is
de  waarheid  complex  en  een

Helft bijenvolkeren aangetast

Nieuwe virusstam doet
bijensterfte nog stijgen

en met het virus besmet is, maar
toen ze het DNA van dat virus –
dat ze bij hun proeven hadden ge
bruikt  –  aflazen,  bleek  het  een
nieuwe, ’virulentere’ (sterker ziek
makende)  stam  te  zijn.  Die  was
onlangs ook in Engeland gezien.

Toch is Wenseleers ook de eer
ste  om  te  zeggen  dat  het  virus
slechts een deel van een complex
van oorzaken kan zijn.

Neonics
Zo  zijn  er  de  veelbesproken

neonicotinoïden,  kortweg  neo
nics, moderne insecticiden die af
geleid zijn van de aloude ‘biologi
sche’  aanpak  van  insecten:  be
sproei je planten met een aftrek
sel van tabak. Wat die ‘groene’ me
thode met bijen doet, is niet al te
goed gedocumenteerd, maar wat
we wel weten: de neonics zijn op
vallend vaak in de buurt waar er
bijen achteruitgaan. 

Wenseleers: ‘Uit recent onder
zoek blijkt dat als  je bijen bloot
stelt  aan  nietdodelijke  hoeveel
heden  neonicotinoïden,  je  hun
immuunsysteem  onderdrukt,
waardoor  ze  gevoeliger  worden
voor  ziekteverwekkers,  zoals ons
virus. Maar ander onderzoek geeft
ook  aan  dat  de  neonicotinoïden
bijna  zeker  niet  de  hoofdreden

waren van de recente bijensterfte,
en dat de dosissen die in experi
menteel onderzoek gebruikt wer
den,  vaak  véél  hoger  waren  dan
wat je in het echt in bijenkolonies
aantrof. Heel  controversieel  alle
maal.  En  sommige  onderzoeken
hebben  overmatig  veel  aandacht
gekregen in de media.’ 

‘Het gaat echt niet om één oor
zaak. In 2011 publiceerden we met
dezelfde  Gentse  collega’s,  de
groep van Dirk de Graaf, dat we
een nieuwe darmparasiet ontdekt
hadden, een neefje van de slaap
ziekteparasiet  bij  de  mens,  die
een bijna even grote  impact had
op de wintersterfte als de varroa
mijt. Intussen is die ook in grote
delen van de wereld gezien.’

‘We leerden nu dat ook subtiele
effecten van belang zijn, en dat je
de bijen over een lange tijd moet
volgen. Pas dan zie je factoren zo
als bijen die het nest vroegtijdig
verlaten, of niet meer terugkeren.
Dat is moeilijker dan de dode bij
en op de raten tellen, en het vergt
hightech  zoals  onze  chips,  maar
het levert wel zinniger resultaten
dan wat bijen in een kooitje stop
pen  en  meten  vanaf  welke  dosis
insecticide de helft sterft. Een be
handeling hebben we helaas niet
gevonden. Er is nog werk.’

klein beetje) virus, en vergeleken
ze met de nietgeïnjecteerden.

En jawel. Besmette bijen verlie
ten vroeger – te vroeg – hun nest,
werkten minder lang dan normaal
als foerageerder, stierven sneller.

Ze deden nog een tweede, ver
rassende,  vaststelling.  Ze  wisten
al dat de helft van onze honingbij

‘Zoals vaak is de 
waarheid complex 
en een mengsel 
van factoren’
TOM WENSELEERS,
onderzoeker KU Leuven

mengsel van al die factoren, zegt
onderzoeker  Tom  Wenseleers
(KU Leuven). Samen met collega’s
uit  Leuven,  Gent  en  Manchester
publiceerde hij in de Proceedings
of the Royal Society een onderzoek
naar de impact van één van de fac
toren: het deformed wing virus.

Dat  laat  al  meteen  zien  hoe
moeilijk het is om scherp te stel
len op een oorzaak. Je kunt statis
tisch  wel  een  duidelijk  verband
vaststellen  tussen  het  oprukken
van de varroamijt (die midden ja
ren 80 in onze streken arriveerde)
en  bijenvolkeren  die  de  winter
niet  overleven,  maar  is  de  mijt
daarom de oorzaak? Misschien is
ze wel het gevolg? In ieder geval:
ze is de belangrijkste taxi voor het
‘deformed wing virus’, dat ze van
bij op bij overbrengt telkens als ze
bloed zuigt.

Chip
Is dat virus dan de oorzaak? Al

vast een belangrijke oorzaak, stel
den Wenseleers en collega’s expe
rimenteel vast nadat ze duizenden
bijen  van  een  minuscule  micro
chip op hun rug hadden voorzien.
Zo konden ze het vlieggedrag van
al die aparte bijen over hun hele
leven  volgen.  Ze  injecteerden  de
helft van hun bijen zelf met (een

Zowat de helft van 
onze bijenvolkeren is
aangetast door een 
nieuwe, agressievere 
stam van het ‘defor
med wing virus’, dat 
ook in zijn oude vorm
al de aantallen bijen 
deed achteruitgaan.

Natuurorganisaties,  instel
lingen en overheden uit Bel
gië en NoordFrankrijk wil
len de bijensterfte grens
overschrijdend  tegengaan. 
‘De rol van bestuiving door 
insecten  in de Europese 
landbouw wordt geschat op 
22 miljard euro per  jaar, 
10 procent van de totale 
waarde van die  landbouw. 
84 procent van de 264 
landbouwgewassen  in Euro
pa  is afhankelijk van bestui
vers’, zegt bijenexpert Jens 
D’Haeseleer van Natuur
punt, dat mee de kar van de 
actie trekt.  ‘Wereldwijd  is de 
vraag naar bestuivers groter 
dan het aanbod van de  im
kers. De economische scha
de  is voorlopig nog niet 
groot, omdat  in veel geval
len allerlei wilde bijen de 
schok opvangen. Maar hoe
lang nog? Tien procent van 
de pakweg tweeduizend wil
de bijensoorten  is bedreigd.’ 
(pvd)

Landbouwgewassen 
EU erg afhankelijk 
van bestuivers

Dat het niet goed gaat met de bijen,  is onderhand geen nieuws meer.  ©  Getty  Images
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