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Honningbien har tjent mennesket i mange år, men nu er det 
vores tur til at hjælpe det lille dyr. Biologerne vil finde årsagen 
til biernes massedød kloden over, og derfor har de taget et 
nyt våben i brug. Med en banebrydende teknik får franske bier 
en mikrochip på ryggen, som skal kortlægge hver eneste lille 
bis liv for at se, hvad i alverden det er, der slår dyrene ihjel.

Nu skal  
 bierne 
under luppen 
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dokument 

INFORMATIONSBÆRER 
Mikrochippen på bien sætter 
biologerne i stand til at holde 
øje med biens flyveture fra  
bistade til blomster og tilbage.

FORSKERNE GÅR I AKTION De franske biologer starter med at 
bedøve bierne med røg. Det gør dem sløvere og lidt nemmere 
at håndtere, når tavlen med bierne bringes ind til laboratoriet. 

Af Lars Thomas. Fotos: P. Psaïla/DoubleVue.fr
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 D et kan virke lidt skørt at samle utallige bitte
små bier op med en pincet og sætte en mikro
chip fast på hver eneste af dem. Men på det 

franske Laboratorium for Bibiologi og Bibeskyttelse 
tager biologerne deres arbejde meget alvorligt. For 
med det særprægede eksperiment håber forskerne 
på at opklare mysteriet om de milliarder af bier, der 
er forsvundet verden over i det sidste årti.

Frankrig har en meget lang tradition for både  
biavl og forskning i bier og honning, og derfor har 
franske forskere længe ført an i at finde mulige  
årsager til biernes tilbagegang, og den franske regering 
har givet problemet høj prioritet. Det primære 
 arbejde med bierne er koncentreret omkring den 

sydfranske by Avignon, hvor flere forskningsinstitu
tioner udelukkende beskæftiger sig med bier. Her 
har forskerne nu udviklet en banebrydende teknik, 
der gør det muligt at følge et stort antal individuelle 
bier og udsætte dem for forskellige påvirkninger for 
at se, hvordan det påvirker deres adfærd.

Teknikken består i at forsyne bierne med hver 
deres mikrochips og flytte dem til specialbyggede 
bistader, hvor indgangene har skannere, der 
 registrerer, hvornår bierne forlader stadet, hvor 
længe de bliver væk og hvornår de kommer tilbage.

“Det er et afgørende gennembrud,” siger Cédric 
Alaux fra Laboratoriet for Bibiologi og Bibeskyttelse. 
“For øjeblikket studerer vi interaktioner mellem 

HÅNDPLUKKET TIL HANDLING Før bierne kan afmærkes og 
sendes i marken, bliver de taget af tavlen en for en og placeret i 
små kamre, hvor de kan holdes sikkert fast og få sat en chip på.

HJÆLP FRA OVEN
Bierne får en dråbe 
lim på ryggen, og 
chippen placeres 
oven på limen. Nu 
kan forskerne spore 
bierne og derved 
forhåbentlig hjælpe 
deres udrydnings-
truede artsfæller.

SECURITY CHECK En skanner registrerer nummeret på hver 
mikrochip, så forskerne løbende kan se, om bier, der udsættes 
for fx pesticider, opfører sig anderledes end de andre bier.

Baggrund

Bierne forsvinder over hele kloden
Overalt i verden går bestandene af bier  
tilbage med foruroligende hast. Det har ikke 
kun betydning for honningproduktionen, for 
bier bestøver 75 pct. af alle de arter af  
afgrøder, der spises af mennesker. I USA er 
antallet af honningbier nogle steder faldet 

med over 70 pct. på under ti år, og i Europa  
er der 20-30 pct. færre kolonier om året, 
uden at man kender den præcise årsag. Der 
mangler ellers ikke gæt: Skadedyr, rovdyr, 
sygdomme, sprøjtegifte, klimaforandringer 
og mobiltelefoner er alle mulige årsager. 
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ARBEJDET KALDER Når bierne 
slippes løs, genoptager de deres 
hverdag. Under overvågning 
går de ufortrødent i gang med at 
flyve rundt og samle nektar, gøre 
rent i bistadet og passe larver.

PÅ RAD OG RÆKKE Biernes aktiviteter registreres af skannere i et 
specialbygget bistade. For at komme ind og ud må bierne gå i en 
smal kolonne igennem fem små indgange, hvor de bliver skannet.

forskellige stressfaktorer, men vi kan ikke ude
lukke, at der ligger en enkelt faktor bag det hele, 
som påvirker bierne i negativ retning.”

Skadedyr og sygdomme er nogle af de oplagte 
syndere, men der kan også være mere udefinerbare 
påvirkninger som den elektromagnetiske stråling 
fra mobiltelefoner, der muligvis påvirker biernes 
evne til at navigere, eller den stadig faldende bio
diversitet i plantevæksten. Undersøgelser har for 
eksempel vist, at bier, der spiser nektar fra mange 
forskellige slags planter, har et mere aktivt immun
system og bedre tåler stresspåvirkninger end bier, 
der kun spiser fra få plantearter.

For at kunne adskille de enkelte faktorer og vur
dere deres betydning var det nødvendigt for forskerne 
at kunne følge et stort antal enkeltindivider.

“Vi prøvede at udvikle et automatisk sporings 
og identificeringssystem, der kunne bruges på hvert 
individ. Og nu kan vi følge et ubegrænset antal 
 insekter uden problemer og registrere deres livshisto
rier,” siger Axel Decourtye, som er fra landbrugs
universitetet i Avignon og har deltaget i projektet.

Teknikken giver også mulighed for at påvirke de 
enkelte bier på forskellige måder for at se, hvad der 
sker, når man eksempelvis udsætter dem for pesti
cider. Og forskerne har allerede set resultater: Ifølge 
Decourtye har undersøgelsen for første gang kunnet 
bekræfte en mistanke om, at selv meget små doser 
sprøjtemidler gør bierne dårligere til at finde tilbage 
til deres stader igen. Nu er det op til yderligere for
søg at vise, om pesticiderne er hovedskurken, eller 
om andre faktorer også har stor betydning.

Find mere om emnet på www.illvid.dk

Værd at vide

Du tænker nok sjældent over det, 
men honningen på dit morgenbord er 
skabt ved, at en bi har gylpet nektar 
op fra maven – hvorpå andre bier har 
spist nektaren og gentaget processen.
Bien starter med at suge nektar fra 
blomster og gemme det i en særlig 
mave, honningmaven. Hjemme i boet 
gylper bien så nektaren op igen og 
deler den gladelig med sine fæller, 
indtil de har optaget så meget af 
nektarens vand, at den er blevet sej og 
tyktflydende. Undervejs er nektaren 
blevet beriget med pollen og diverse 
stoffer fra biernes fordøjelsessystem. 
Til sidst lagres den i vokscellerne i 
boet, hvor den bruges som reserve-
næring – eller høstes af en biavler.

Bien laver din honning 
ved at gylpe den op

Honningmaven


