Wist
je dat
…..
imme
een ander
woord is voor
bijenvolk?

de bijenraat,
de eitjes, de larven,
de poppen,de
honing en het
stuifmeel ook bij de
imme horen?
de koningin
de moeder van
alle bijen in de
imme is en ze
daarom ook wel
moer wordt
genoemd?

de imme uit
één koningin,
10.000 tot 50.000
werksters en 500
tot 5000 darren
bestaat?

de moer
wel 5 jaar
oud kan
worden?
de moer
wel 1500 eitjes
per dag kan
leggen?

de moer
hofdames heeft
die haar wassen
en voeren?
de moer
één keer in
haar leven gaat
trouwen met
verschillende
darren?

je de moer
kunt herkennen
aan haar lange
achterlijf?
ze op een
zonnige dag
hoog in de lucht
trouwen en dat
dit de
bruidsvlucht
wordt genoemd?

de werksters
hard werken: raten
poetsen, larven
voeren, de moer
verzorgen, honing
maken en wasraat
bouwen?

de werksters
stuifmeel, nectar,
en water halen en
ook hars van de
bomen?
de werksters in
de lente en zomer
maximaal zes weken
oud worden en in de
herfst en winter wel
zes maanden?
werksters
nectar uit
bloemen halen
en daar honing
van maken?

de werksters
het broednest
op 35C kunnen
houden, ook als
het buiten
koud is?

bijen
kunnen dansen
en dat dit hun
manier van
praten is?
ze tijdens
het dansen elkaar
vertellen waar je
lekkere nectar en
stuifmeel kunt
vinden?

darren ook

darren alleen in
het voorjaar en
zomer leven en
aan het eind
van de zomer
verjaagd worden?

bij andere immen naar
binnen mogen
gaan en daar
eten krijgen?

de bijen
honing maken
voor hun
wintervoorraad?
een bij
wel één
kilometer kan
vliegen in
twee minuten?

een werkster

darren zich
verzamelen op
bepaalde plekken
in de lucht: de
darrenverzamelplekken?

de darren
op de darrenverzamelplekken
wachten tot de
bruid voorbij
komt?

soms wel vijf
kilometer vliegt
om nectar te
halen?

je een
dar kunt
herkennen aan
zijn dikke lijf en
grote ogen?

een dar
soms wel twaalf
kilometer op een
dag vliegt?

bijen
vier vleugels,
zes poten,
vijf ogen en
twee voelsprieten
hebben?

honingbijen
geen winterslaap
houden, maar
elkaar warm
houden in de
wintertros?
ze met die
voelsprieten
kunnen horen,
proeven, ruiken
en voelen?

bijen gaan
zwermen als
hun huis te
klein is
geworden?
de moer en
meer dan de
helft van de bijen
meegaan tijdens het
zwermen?

zwermen een

de bijen
tijdens het
zwermen een
speciale
zwermtoon
maken?
het tijdens
het zwermen lijkt
alsof de bijen
kriskras door elkaar
vliegen, maar toch
niet botsen?

spectaculaire
gebeurtenis
is?

je de zwerm
kunt zien als een
geboorte van
een nieuw volk?

de zwerm

de bijen
voor het
zwermen eerst
hun buikje vol
honing eten?

bijen in een
zwerm zich op een
gegeven moment
gaan verzamelen in
een tros?

er na de
zwerm in de
oude woning een
nieuwe moer
wordt geboren?

er in een
zwermtros al
speurbijen op
zoek gaan naar
een geschikte
woning?

het voer en het
broed achterlaat
voor de nieuwe
moer en haar volk?

bijen niet naar
de bouwmarkt
hoeven, omdat ze
zelf alles kunnen
maken wat ze
nodig hebben?
de moer
na haar
huwelijk eitjes
gaat leggen?

ze razendsnel
(in nog geen 14
dagen) nieuwe
raten kunnen
bouwen?

werksters
het stuifmeel
verzamelen op
hun achterpoten?
ze van
stuifmeel
bijenbrood
maken?

werkster
hars van de
bomen knagen en
daar propolis van
maken?
de werksters
propolis op de
raten smeren en er
alle kieren mee
dicht maken?

propolis
ervoor zorgt
dat de imme
gezond
blijft?

er na
drie dagen een
larfje uit een eitje
kruipt?
een
larf na zes
dagen gaat
verpoppen?
een moer
na zeven dagen
als pop geboren
wordt?
bijen
’s zomers een
airco hebben om
het koel in de
woning te
houden?

een werkster
na twaalf
dagen als pop
geboren wordt?

een dar
na vijftien dagen als
pop geboren
wordt?

elke imme
haar eigen
geur heeft?

bijen voor
de airco
water en
hun vleugels
gebruiken?

