
90 DE LEVENDE NATUUR. 

EEN HANDIG INSTRUMENT VOOR 
IMKERS. 

HET is al jaren geleden, dat ik de lezers van „De Levende Natuur" aanspoorde bijen 
te gaan houden. Menigeen is toen volgens de gegeven aanwijzingen m'n bijenkast 
gaan natimmeren en uit daarop gevolgde correspondentie is mij gebleken, dat 
velen het door mij geprofeteerde genot inderdaad hebben gesmaakt; het lucullisch 

genot, de zoete streeling van 't smaakzintuig door heerlijk zuiveren, zelf gewonnen honing; 
en het nog hooger staand, geestelijk, verstandelijk genot, dat de omgang met het mj-ste-
rieuze bijenvolk den natuurliefhebber biedt. 

Vele dier toen begonnen imkers imkeren nog steeds. Daatonder schuilen de ware bijen
vaders. Ze komen er hun heele 
leven niet meer af. Voor hen 
zou een zomer zonder bijen 
zijn als een lente zonder bloe
men! Het weer is voor hen 
goed of slecht, naar gelang het 
al of niet gunstig is voor de 
bijenvlucht, voor het rijkelijk 
vloeien der honingbronnen. 
Hun eerste gang zomersmor-
gens, voordat zij zich aan den 
dagelijkschen arbeid begeven, 
gaat langs de bijenkasten. Is 
alles in orde, „vliegen ze best" 
(dat wil zeggen de bijen, niet 
de kasten!), dan wordt ook de 
moeilijkste dagtaak voor den 
imker zoo licht als een veertje! 
De storm in den najaarsnacht 
houdt hem wakker door de 
zorgenvolle peinzing: hoe zou 
't buiten met de bijen staan? 
En als op een mooien, zonni-
gen zomerdag jonge koning
innen de lucht in gaan ter 
bruiloftsvlucht, verbeidt hij 
hare behouden terugkomst in 

grooter spanning, dan die, waarmee de speculant grijpt naar de nieuwste beursberichten 
in onzaligen malaisetijd. 

Zoo worden voor den rasimker de bijenzorgen een vreemde, zalig zoete, maar toch 
wegende obsessie; de innige liefde voor de immen en hun wonderleven een goedige bezeten
heid, vol stil genot voor henzelf en de weinigen, die dit mee begrijpen kunnen. 

Natuurlijk gaven, na verloop van tijd, ook eenigen het bijenhouden maar weer op. 
Sommigen hebben er nu eenmaal geen „flair" voor, kunnen aan een enkel steekje maar niet 
wennen en weten bij een rampje in miniatuur hun kalmte niet te bewaren. Zoo zijn er ook 
nut-ornithologen, die nooit één eitje van hun toom raskippen oogsten, ondanks het duurste, 
modernste hok en 't beste voer' Dezulken zijn nooit meer tot imkers te maken. 

Alley's trap; gewijzigde vorm. De darren hebben vrijen in- en uitgang, 
tot de zwerm afvliegt. 
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Doch ik weet ook, dat er luidjes leven, die hun begonnen imkerij hebben laten varen, 
of die de bijenhouderij wel willen, maar niet durven aanvangen door den last, welken het 
zwermen meebrengt. 

En nu is het inderdaad een feit, dat het zwermen, hoe genotvol ook voor den ervaren im
ker, ja vaak het toppunt zijner imkervreugd, voor den beginner veel moeite en bezwaren 
geeft. 

W'el bestaan er tallooze methodes, om het zwermen te verhinderen of tegen te gaan; 
om voordat de bijen natuurzwermen geven, kunstzwermen te maken; maar toch zal geen 
imker u durven verklaren, dat hij het zwermen zijner volken daardoor nu totaal in zijn 
macht heeft. Soms geeft, ondanks alle voorzorgen en prachtig bedachte maatregelen, 
een volk toch een natuurzwerm af en stuurt aldus mooie theoretische berekeningen en . . . 
den verwachten enormen honingoogst in de war! 

Alley's trap; ongewijzigde vorm. Ook de darren worden automatisch gevangen in B. 

Nu wil ik u echter een eenvoudig instrument voorstellen, waardoor ge het zwermen ab
soluut in uw macht hebt. Het is de „Alley's trap", een Amerikaansche vinding; niet nieuw, 
maar toch veel te weinig bekend; en vooral zeer nuttig voor die imkers, welke geen natuur-
zwermen kunnen gebruiken, doordat deze hun buren last veroorzaken zouden; of doordat 
ze de zwermen door de plaats van hun bijenstand gemakkelijk zouden kunnen kwijt
raken, ongemerkt. 

Het toestel is eigenlijk een koninginneval. Geruimen tijd voordat men een zwerm uit 
een bijenkast verwacht, plaatst men het voor het vlieggat, zoodat iedere bij het instrument 
passeeren moet bij uit- en invliegen. 

Het is een soort van houten doos met twee af deelingen boven elkaar, A en B, gescheiden 
door een plankje D. De onderste afdeeling A bezit een koninginnerooster C, uit evenwijdige, 
dunne, metalen staafjes bestaande, die den werkbijen bij haar uitvlucht en terugkomst 
zoo goed als geen belemmering bieden. 

De bovenste afdeeling B is omringd door koninginnerooster uit dunne zinkplaat met 
langwerpige openingen, waar juist een werkbij doorheen kan, maar geen koningin of dar. 
Het bovenste rooster K is schuifbaar aangebracht. 

In de teekening is het rooster van den voorwand L opengeknipt voorgesteld, om in de 
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bovenafdeeling te kunnen zien. In het scheidingsplankje D tusschen boven- en onder-
ruimte bevinden zich namelijk drie ronde gaten: F, D en E. Het middelste gat is bij gewoon 
gebruik gesloten door een van voren uittrekbaar metalen schuitje J. Op de andere gaten 
staat een kegelvormig mutsje van ijzergaas, G en H, dat van boven een opening heeft, 
waardoor niet alleen een werkbij, maar ook een koningin en dar passeeren kan. 

Hoe werkt ons toestel nu? 
De werkbijen hebben reeds weken lang, zcolang de val voor het vlieggat staat, hetko-

ninginnerooster ongehinderd gepasseerd. Maar nu komt op een goeden dag een zwerm af. 
Talrijke werkbijen stormen eerst naar buiten. Dan volgt ook de koningin, maar . . . deze 
kan niet mee! Het koninginnerooster C verhindert haar den uittocht. Dit loopt wat schuin 
omhoog en zoo zoekt de moer vanzelf in die richting te ontsnappen. Ze vindt een der groote 
gaten E of F, kruipt door een der daarop aanwezige fuikjes G of H en komt zoo in de boven
afdeeling B der val. 

Edoch, hier zit ze automatisch gevangen; aan alle kanten ontmoet ze roosters of houten 
zijwanden, zoodat ze niet naar buiten kan. De beide nauwe fuikopeningen G en H vindt 
ze natuurlijk niet terug. 

Inmiddels zwermen duizenden werkbijen boven hare woning rond in de zonnige zomer-
lucht. Daar echter de koningin er niet bij is, gaan ze zich in de meeste gevallen niet eens 
tot een tros verzamelen aan een boomtak; geschiedt dit toch, dan verlaten ze haar steunpunt 
spoedig weer. In ieder geval keert de moerlooze zwerm na korten tijd terug naar de bijen
woning. 

Stel, dat het zwermen plaats heeft gevonden tijdens afwezigheid van den imker. Dan 
zijn er bij diens thuiskomst twee gevallen mogelijk: óf hij vindt den zwerm rustig verzameld 
buiten de bijenkast, hangende aan de val, waar bovenin de koningin zit, te midden barer 
getrouwen; óf het grootste deel van den zwerm trok zich van de moer niets aan en is de 
oude woning weer binnengeloopen, terwijl een handjevol bijen gckluit zit in de bovenaf
deeling der val, om de gevangen koningin heen, die ze zoo warm houden en voeden. 

Het staat nu aan des imkers beleefdheid, hoe hij de zaak verder wil behandelen. Wil 
hij geen zwerm afnemen, dan kan hij de oude koningin verwijderen uit de val. In de kast 
komt spoedig een jonge moer uit de oudste koninginnecel; de overige moercellen kan hij 
daarna wegsnijden. Als de jonge koningin bevrucht is, is het zwermen dat jaar afgeloopen. 
En ge begrijpt wel, dat dit zeer sterke volk, dat immers geen zwerm verloor, een besten 
honingoogst zal kunnen binnenhalen. 

Wenscht de imker echter wel den zwerm afzonderlijk in een nieuwe kast over te brengen, 
dan gaat zulks al zeer gemakkelijk,indien hij bij zijn thuiskomst den zwerm buiten aan de 
val verzameld vindt. Hij kan de bijen dan eenvoudig afschudden in de nieuwe kast; de val 
met koningin zet hij voor 't nieuwe vlieggat en hare majesteit kan zich bij haar bijtjes 
voegen, zoodra de imker het schuifje J uittrekt. 

Als de natuurzwerm na den vruchteloozen aftocht weer bijna geheel terugkeerde in de 
oude woning, vindt do imker bij zijn thuiskomst toch de koningin gevangen in de boven
afdeeling dor val, omringd door een aantal werkbijen. Hij kan dan met zeer weinig moeite 
een kunstzwerm maken, een zoogenaamden „vlieger". Alle broedratcn worden daartoe uit 
de oude woning overgebracht naar een nieuwe kast, die een eind verder neergezet wordt. 
De oude kast krijgt leege raten. Door het schuifje J te openen, laat men de oude koningin 
weer in hare oude woning too, waar ze spoedig eieren legt in de ledige cellen. Alle vlieg-
bijen, die de nieuwe kast verlaten, waarin ze werden overgebracht, keoron terug in de oude, 
want alleen de plaats van deze woning is haar bekend. Automatisch vormt zich in de oude 
kast dus een zwerm met de oorspronkelijke koningin. Dit volk moet een heel nieuw broed
nest opbouwen, zal waarschijnlijk niet meer zwermen, maar veel honing halen, vooral in 
't begin, daar broed nog niet aanwezig is. 
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Het volk in de nieuwe kast slinkt natuurlijk erg door het verlies van alle vliegbijen. Maar 
spoedig ontpoppen zich duizenden jonge dieren uit de broedraten. Ook een jonge koningin 
sluipt uit hare cel; weldra gaan enkele bijen uitvliegen, maar deze keeren natuurlijk naar 
dezelfde woning terug. Zoo krijgt men een nieuw volk met jonge koningin, dat niet meer 
zwermen zal. 

Is de imker echter aanwezig, als het vergeefsche zwermen door de val plaats grijpt, dan 
wordt de zaak nog eenvoudiger. 

Wil hij geen zwerm, dan neemt hij de oude koningin weg en laat een nieuwe fokken. 
Wenscht hij den zwerm, die uitvliegt, in een nieuwe woning over te brengen, dan kan 

zulks alweer automatisch geschieden. Terwijl de bijen in de lucht zijn, wordt de oude kast 
een eindweegs verplaatst en op haar plek een nieuwe gezet met leege raten. De val met de 
gevangen jonge koningin komt voor 't nieuwe vlieggat op de oude plaats te staan. Het 
openen van het schuifje stelt de moer in staat de nieuwe woning te betrekken, waarin ook 
weldra alle bijen uit de lucht terugkeeren. 

De oude kast, die verplaatst werd, behield alle broedraten, zit spoedig vol jonggeboren 
bijen en krijgt een nieuwe koningin uit de oudste moercel. 

Heb ik te veel gezegd, toen ik de Alle5''s trap een ideaal instrument noemde voor die 
imkers, welken het ongebreideld zwermen een groote last is? 

Zooals de opmerkzame lezer zeker reeds opgemerkt heeft, vangt men niet alleen de ko
ningin bij 't zwermen automatisch in de bovenafdeeling, maar tevens alle darren, die eens 
een toertje naar buiten willen maken. Op mooie vliegdagen zit de bovenste verdieping der 
val dus soms vol van die dikke heeren brommers. Zonder hulp sterven ze er vrij spoedig. 
Zijn de darren waardevol voor ons met het oog op de fokkerij, dan laten we hen weer 
toe in de woning door het opentrekken van meergemeld schuifje boven de middelste toe
gangspoort. Darren, die toch overbodig zijn, kunnen we 's avonds uit de val verwijderen. 

Om het gezeur met de darren te voorkomen, heeft men de val nog eenigszins gewijzigd. 
In het midden der onderste afdeeling is een beweeglijk metalen klepje aangebracht, waar
onder bij normale vlucht van het volk ook de darren naar buiten kunnen loopen en later 
weer terug in de kast. Stormen bij het af vliegen van een zwerm duizenden werkbijen over 
elkaar de vliegopening uit, dan raken ze het metalen klepje aan, dit valt dicht en aan ko
ningin èn darren is nu de uitgang ontzegd. 

Nog gemakkelijker dus! Men moet echter wel begrijpen, dat een onbesuisd uitvliegende 
dar, een windstoot of een hard neerpetsende regendrop het klepje ontijdig kan doen dicht
vallen en dan gaat het voordeel der wijziging weer verloren, totdat de imker het klepje 
weer in den juisten stand zet. 

Wie eenigen tijd van huis gaat en vreest, dat in die dagen een zwerm zal aftrekken, kan 
de Alley's trap voor de bijenkast plaatsen met opengetrokken schuifje. De koningin kan 
dan met de afgevlogen bijen weer in haar woning terugkeeren. 

Ik hoop, dat ik een enkelen lezer heb overtuigd, dat hij het bijenhouden dus niet behoeft 
na te laten alleen uit vrees, dat de zwermen het hem zoo lastig zullen maken. De Alley's 
trap zal zijn bondgenoot wezen en hem het rijke genot, dat ' t bijenleven bieden kan, on
vermengd doen smaken. 

Hilversum, Januari 1924. CHR. H. J. RAAD. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Een vogelnest In een brievenbus. — Toen ik onlangs bij een mijner kennissen kwam 

deelde deze mij mede dat een Pimpelmeezenpaar zijn nest had gemaakt in de brievenbus 
van een villa tegenover hem; en vroeg me of ik ook zin had te gaan kijken. Dit sloeg ik 


