Vind, vejr og stadeplads

Vi ved alle, at bierne er mest omgængelige i flyvevejr, og at der er
forskel på vejret fra egn til egn.
Nogle steder føles luften lun, andre
steder er den ubehagelig kølig. Det
behøver man ikke at rejse til udlandet for at erfare. Ser man på kreaturerne i folden, er det tydeligt, at
de finder det luneste sted på marken til deres hvilested. Det er ikke
blot vinden, der er afgørende. Den
har selvfølgelig stor betydning. er
nok ikke altid opmærksom på, at
der kan være andre vigtige forhold,
der spiller ind. Vi sætter bierne,
hvor det passer os bedst, hvor de
generer mindst, og hvor man kan
arbejde med dem med mindst besvær.
Men der er også andre afgørende
forhold. Her er et par eksempler,
der giver anskuelsesundervisning i,
hvad stadepladsen betyder for biernes velvære og trivsel.
Jeg havde 14 familier på Sydfyn. De
stod på østsiden af et gammelt
stendige ind til en stor skov. Terrænet hævede sig lidt mod nord, men
faldt brat mod syd. De første familier stod, hvor hældningen begyndte
de sidste ca. 1½ meter lavere. Et
forår blev der konstateret bipest på
egnen, hvorefter der blev foretaget

en egnsundersøgelse. De to stedlige
tilsynsmænd fik sammen med mig
et indblik i, hvad pladsen betyder
for biernes trivsel. De øverste familier var ringe, selvom der var skærmet for nordenvinden. De blev
jævnt bedre nedad, medens de sidste, der stod lavest, var store og
birige familier. Forskellen i størrelsen var så jævn, at det ikke kunne
skyldes dronningernes kvalitet, men
måtte tilskrives stadernes plads i
rækken. Vi var enige om, at det nok
var nordenvinden, der gjorde udslaget, men der kunne også være andre ting, der gjorde sig gældende.
En iagttagelse fra sidste år viser noget andet. Der stod 6 familier på
række, front mod øst, der var plads
til flere til venstre (mod nord), men
dér trivedes bierne ikke. Blot en meter var nok til at adskille en udmærket og en uduelig stadeplads. Der er
sikkert andre, der har gjort lignende
iagttagelser, og som kan fortælle
om det. Måske nogle kan oplyse om
årsagen. ?
Jens Grønbjerg
N.B. jeg arbejder med opstabling og
trådbund, der står tæt til jorden,
selvom det er mod biernes natur.
Staderne er høje nok i forvejen.

