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   Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, 
for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig 
efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i huden, 
og giften pumpes stadigvæk ind i såret, fig. 23b. Samtidigt afgiver 
brodden et stof (et feromon), der tilkalder andre bier og gør dem ag-
gressive. Derfor skal brodden fjernes straks med ryggen af en kniv 
eller en negl. Bien, der stak, dør af sit sår bagi.
   Bistik er sjældent farlige. Nogle mennesker svulmer op omkring stik-
ket og ser underlige ud, især hvis man er blevet stukket på læberne 
eller på kinden fig. 23a. Opsvulmningen forsvinder efter nogle minut-
ter eller et par timer. Man kan lindre smerten ved at gnide stikket med 
en overskåret umoden frugt.

   I nogle tilfælde kommer der åndenød, hjertebanken og svimmelhed. 
Her kan lægen give medicin, f.eks. en adrenalinspray eller anthista-
mintabletter. Begge slags kan medbringes i bigården. Bliver man ved 
med at få stærke reaktioner, er man måske allergisk overfor bistik. Læ-
gen kan give en behandling, der gør en immun overfor bistik; den kan 
tage et par år.
   Risikoen for at dø af bistik er 1:15 millioner. Chancen for at vinde den 
store gevinst i Lotto er 300 gange større. 100 af de 5 millioner danskere 
vinder den store gevinst hvert år, og det svarer til 300 ud af 15 millioner.

23a. Virkningen af et bistik. 
Opsvulmningen skete på et par 
minutter. Efter en halv time var 
den væk igen.

23b. Stikkende bi. 
Brodden sidder 
fast i armens hud. 
Bien er endnu for-
bundet med den. 
Snart er den fløjet, 
men dør af såret. 
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Arbejderbier
Bierne er indsamlet om sommeren i et glas  og dræbt i fryseren, hvor 
de opbevares stivfrosne. Når de skal bruges, kan de tages direkte fra 
fryseren, de tør op på et par minutter. De vejer jo kun 0,1 gram, så der 
er kun lidt at tø op.

1. Bien set fra ryggen (fig. 24d). Den er inddelt i hoved, forkrop med 
vinger og ben, samt bagkrop. Se også på bien fra siden, 24c, og fra bug-
siden. Alle 6 ben sidder på forkroppen.

3. Bi i stereolup

24a. En stereolup er et mikroskop, der forstørrer 
10-30 gange. En lup med 10 ganges forstørrelse 
kan også bruges. Forstørrelsen gør det muligt at 
studere en bi godt.

24b. Bierne undersøges lettest således: En tynd insektnål 
stikkes gennem forkroppen fra rygsiden. Nålens spids stik-
kes i en lille klump modellervoks, der sidder på et objekt-
glas. Ved at bruge nålen som håndtag, kan man styre bien. 
Modellervoks holder bien fast i alle stillinger. Ved at flytte 
objektglasset kan man se den del af bien, man ønsker.

hovedforkropbagkrop

hoved

forkrop

bagkrop

24c. Bi fra siden. Bagkroppen er delt 
i led. I den bløde hud mellem leddene 
kan Varroamiden sidde og suge blod.

24d. Bi fra ryggen
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2. Anbring sort papir under bien. Nu ses hårene tydeligt. Der er pels 
på hoved og forkrop, mens bagkroppen er mindre behåret. Hårene 
på bryst og hoved har sidegrene som en fjer, så her kan pollen sætte 
sig. Desuden virker hårene på forkrop og hoved som varmeisolation. 
Bien er 350 varm i flyvemusklerne i forkroppen, så arbejder de bedst. 
Hårene på øjnene ser anderledes ud, det er stive stave, der bruges som 
følehår, især i stadets mørke.

3. Vingerne bevæges med en nål; man ser, at der er to par. Klip vingerne 
i den ene side af ved roden og læg dem på objektglasset (fig. 25b). 
Hvid baggrund. Vingerne er gennemsigtige. De afstives af de brune 
såkaldte nerver, der indeholder blod, som bringer næring til vingerne, 
der er en levende del af bien. Ved stor forstørrelse ses talrige små hår 
på vingerne; det er sansehår, som kan sanse berøring. Fra hvert hår går 
nerver til centralnervesystemet.
   Under flyvningen er for- og bagvinge koblet sammen som vist på 
tegningen, 25b. Krogene på bagvingen og den tilsvarende fold på for-
vingen ses ved stor forstørrelse.

25a. Hoved af arbejderbi. 25b. Vingerne og deres koblingsme-
kanisme

4. Hovedet bærer to antenner (følehorn), to store øjne, tre pandeøjne og 
munddele (fig. 25a).

5. De to antenner  (følehorn, fig.25a) er tæt besat med sansehår. An-
tennerne er forbundet med hovedet i et kugleled, der tillader drejning 
i alle retninger ligesom vort skulderled. Derefter følger et langt led, 
skaftet, og derpå 10 små led, kaldet svøben. Mellem skaftet og svøben 
er der et led, der tillader svøbe og skaft af bevæge sig som vor arm i 
albueleddet.
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   Antennerne har mange sanser: Følesans, lugtesans, temperatursans 
med flere. Under flyvningen bøjer luftmodstanden dem bagud. Presset 
registreres af føleorganer inden i antennerne. Derved måler de has-
tigheden i forhold til luften.

7. De tre pandeøjne (fig. 25a) har klare linser. De kan ikke danne bill-
eder, men de kan se omrids, f.eks. horizonten. Når bien bevæges op 
eller ned eller til siden af luftstrømme, registreres det af pandeøjnene, 
og så retter bien sin kurs ind, så den flyver vandret igen i den rigtige 
retning.

8. De store øjne er hver sammensat af ca. 6.000 øjne, hver med sin linse, 
fig. 25a. Mellem øjnene sidder der stive børstehår, der ikke forstyrrer 
synet. Hvert øje ser kun omverdenen som en mørk eller lys farvet prik. 
Prikkerne danner tilsammen et billede, ligesom et rasterbillede i en 
avis. Der er intet øjenlåg, bierne tåler at se mod solen.

9. Se på hovedet forfra. Her ses overlæben og de to kindbakker (fig. 
26a). Overlæben kan klappes op og i og derved åbne og lukke indgan-
gen til fordøjelseskanalen, fig. B,D. Det sker f.eks. når bien modtager 
honning fra andre bier. Overlæben kan klappes op med en nål.
   Under overlæben ses kindbakkerne, der arbejder som en tang, fig. A. 
Bierne bruger dem, som vi bruger vore hænder: former voks, griber 
ting, der skal fjernes osv.

26a. Munddele hos arbejderbien. 
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27a. Arbejderbiens ben.  A. Set fra siden. 1. Forben, 2. Mellemben, 3. Bagben. 
B. Benenes placering på forkroppen. C. Forben med pudsehul til rensning af 
antenner. D. Mellemben. E. Bagben fra inder- og ydersiden hos arbejderbien. 

De øvrige munddele kan undersøges, når hovedet ses fra siden. De er 
foldet sammen under hovedet. fig. G,H. Når bien skal suge vand, hon-
ning fra cellerne eller nektar fra blomster, foldes disse munddele ud og 
danner en snabel med en tunge indeni, fig. F,E. Snabelen strækkes også 
ud, når en bi overfører nektar eller vand til andre bier. Vil man se de 
enkelte dele, fjerner man først de dele, der er grønne på figuren, derpå 
de røde dele. Fig. B,C viser, hvordan delene er forbundet.

10. Benene (fig. 27a): Der er et par forben, et par mellemben og et par 
bagben. Benene består af 10 led, der alle er forbundet med to tapper, 
som danner et hængsel. Det betyder, at hvert led kun kan bøjes i en 
retning, men da der er mange led i hvert ben, kan bien bevæge hvert 
ben i mange retninger. Det ses, hvis man prøver at bevæge benene 
med en pincet. 
   Forbenet er stærkt behåret. Det er et pudsehul på det blå led, ba-
sitarsus (fig. 27a, C). Pudsehullet bruges til rensning af antennerne, der 
trækkes frem og tilbage gennem hullet.
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   Yderst på benet sidder tåleddet. Det bærer to kløer og en hæfteskive 
(fig. 28a). Bierne bruger kløerne ved gang på et ru underlag. Går  bien 
på en vinduesrude eller et glat blad, slår den kløerne tilbage og klæber 
sig fast med hæfteskiven. Limen er svag, for bien vejer kun 0,1 gram, 
så der skal ikke megen kraft til at holde den fast.
   Mellembenet bærer bløde, fjerformede hår og stive hår, der børster 
pollen af biens krop. De ses på fig. 27a.
   Bagbenet har en helt speciel funktion som arbejdsredskab (fig. 27a E 
og F; fig. 17b). Bagbenets strigle kæmmer pollen fra andre dele af bien 
og overfører det til kurven. Her danner det en klump (biens bukser), 
og sådan føres det hjem (fig. 28 b, c).
   Bagbenet tages af og undersøges fra begge sider på sort baggrund. 
Man kan se alle de dele, der er vist på fig. 28a-c. Prøv at efterligne 
bevægelserne på fig. 28c.

28d. Brodden sidder i spidsen af bagkroppen og er 
mørkebrun, stiv og meget spids. Klem bagkropspid-
sen, så kommer brodden frem.

28a. Yderste tåled med kløer og hæfteskive. 

◄28b. Bagben hos arbejderen. Kurv K og 
strigle S set fra indersiden (tv) og ydersiden. 

▲ 28c. Bagben.  A. Set fra indersiden. B. fra 
ydersiden. C. Venstre og højre ben bevæger sig 
modsat, og den ene strigle tager pollenet fra 
den anden. D. Venstre bagben: Striglen bev-
æger sig op og presser pollenet op i kurven. 
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Dronen
Dronen (fig. 29a) er større og bredere end arbejderen. Bagkroppen er 
bredt afrundet, ikke spids som hos arbejderen og dronningen. Dronen 
kan ikke stikke, for den mangler brod. Forkroppen med flyvemusklerne 
og vingerne er større end hos arbejderen. Dronen flyver ofte langt og 
hurtigt, når den skal hen til en dronesamlingsplads, der er fælles for bi-
familier fra flere km2 for at parre sig. Her kommer de unge dronninger 
også. Droner har ikke andre opgaver end parring.
    Øjnene er så store, at de mødes på hovedets overside (fig. 29 ned-
erst). Pandeøjnene sidder derfor længere nede på hovedet end hos ar-
bejderen. Antennerne har et led mere end arbejderen og har flere lug-
teorganer. Både antenner og øjne er udviklet til at finde dronningen. 
Munddelene er små og svage, næsten skjult  i hår. Dronen modtager 
føde fra arbejderne, men kan dog spise selv.
   Forbenene er kort med lange, kraftige hår. De griber og fastholder 
dronningen under parringen. Der er et pudsehul til antennerne lige-
som hos arbejderne (fig. 27b).
   Bagbenene har de samme dele som hos arbejderen, men hårene er 
ganske korte og ikke beregnet til transport af pollen.

29a
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Dronningen
Dronningen adskiller sig fra arbejderen ved sin lange bagkrop, der 
rager langt uden for vingerne (fig. 29a). Den unge, uparrede dronning 
er ikke så nem at kende. Men hun har de kendetegn, der skal til. Øj-
nene er mindre end arbejderens, bagkroppen rager ud bag vingerne, 
og bagbenene har ikke kurv og strigle, for hun samler intet. Mundde-
lene er små, for hun mades gennem næsten hele livet. Den nyklækkede 
dronning kan dog drikke selv.

Larverne
Larver kan konserveres i 70% alkohol eller i fryser. Larvernes bygning 
fremgår af tegningerne fig. 30a og b.

30a. Udviklingen fra æg til 
voksen arbejder tager 22 dage 
(talrækken til venstre).

30b. A. Æg i celle. B. Larvens anatomi. C. 
Larven er leddelt.

30c. Puppe. Alle den voksne bis dele ses; de 
udvikles under den gennemsigtige puppe-
hud. Vingerne, v, er korte, men foldes ud 
ved klækningen. k: Kurv. s: Strigle. ø: Øje.
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31a. Tavle, hvorfra bierne er kravlet ud. I en celle er 
der en puppe. Silkehinderne med deres fibre ses. 

Puppen
Puppen kan konserveres som larverne. Puppen findes i forseglede cel-
ler. Unge pupper er hvide, efterhånden farves øjnene først lyserøde, 
senere mørke. Også puppen bliver mørk fig. 30c.

Cellerne
En ny vokstavle er hvid, hvis bierne selv har bygget den af udsvedt 
voks fra vokskirtlerne på bugen. Efterhånden farves den gul af caroti-
noider og lignende stoffer fra pollen, der oplagres i dem. Kun hvis 
der yngles i cellerne, kommer der silkekokoner. De spindes af larven 
inden forpupningen. De ses som skinnende hinder med fibre, når man 
skærer en yngeltavle op (fig. 31a). Silkehinderne kan løsnes og tages 
ud, i alt fald fra tavler, der kun har været få generationer af larver i. Jo 
flere gang, de har været brugt, jo sortere bliver de. Desuden bliver de 
fastere, fordi hver ny larve i cellen spinder sin egen kokon. De gamle 
forbliver i cellen.
   Mellem hver kokon ligger sidste larves afføring. Bakterier og andre 
smitstoffer kan ikke trænge gennem silken. Hvis yngeltavler anbringes 
over dronningegitteret, anbringer bierne honning i dem, når yngelen 
er krøbet ud. Når man slynger honningen ud , kan der gå hul i silken, 
og smitstofferne kan komme ud. Derfor må man aldrig genbruge tav-
ler, hvori bierne har ynglet; de sendes til omsmeltning.
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