Sundsvalls Biodlareförening

SVÄRMBLADET

Ordföranden har ordet
Välkomna till det nya biåret 2013. Än är det långt till vår, men i skydd
av vintermörkret kan vi redan nu presentera en rad nya och spännande
aktiviteter för alla medlemmar i Sundsvalls Biodlareförening under
2013. Årsmötet valde i höstas en ny styrelse med flera nya namn för det
kommande arbetsåret. Ett par av dem har under senare tid startat sina
egna biodlingar tack vare våra biodlarkurser för nybörjare. Dessa
medlemmar är nu dessutom beredda att jobba o bidra i vårt
styrelsearbete. Det är riktigt kul.
Förr om åren hade Sundsvalls biodlareförening en ständigt
återkommande och populär aktivitet under rubriken BISURR. Det var
träffar under trevliga former där medlemmarna gavs rika tillfällen att
byta erfarenheter, åsikter och höra vad som hänt runt om bland
föreningens aktiva bisamhällen. BISURR har varit borta och saknad i
många år men är nu tillbaka. Styrelsen har i år planerat tre BISURR med
start Söndag den 24 februari kl:15.00 på Norra berget. Vår sekreterare
Anna Porsvald har besökt Tanzania i Afrika och kommer att berätta och
visa bilder från deras biodling. I årets första Svärmblad - av tre
planerade nummer, så inleder hon med det första av två reportage om
denna Tanzaniska biodling, som skiljer sig mycket från vår biodling.
Vid alla BISURR finns både kaffe och dopp att tillgå.
I mars månad startar årets biodlingskurs för nybörjare i regi av
Studieförbundet Vuxenskolan i Sundsvall, med Lars Åkerlund som
föreningens utbildningsansvarige. Kursen omfattar sex träffar. De årliga
kurserna är föreningens garant för en fortsatt levande aktivitet av vår
biodling och är därför av högsta prioritet. Många har också saknat de
traditionella sk. sommarträffarna, som ofta har innehållit trevliga
utflykter med studiebesök av för biodlare intressanta mål. Därför
kommer vi i år att förlägga en sådan medlemsträff Söndagen den 16
juni. I nästa Svärmblad kommer ni att i god tid få information om
medlemsträffens destination.

Vid sommarens slut kommer vi i augusti månad att delta med en
presentation av Sundsvalls Biodlareförening vid det årliga publika
Norra Bergets Dag i Sundsvall.
Efter det tredje Bisurret i september avslutar vi därefter föreningsåret
med årsmötet i November.
/ Se vidare aktivitetslista i Svärmbladet och på Hemsidan
Ny är också föreningens internet-Hemsida
Adress: http://www.sundsvallsbiodlare.n.nu/
Precis som Svärmbladet är viktig för föreningsmedlemmarna, så är
Hemsidan ett allt viktigare verktyg och informationsfönster för
föreningens hela aktivitet. Där når vi både medlemmar och alla de
utomstående. Vi får aldrig underskatta kontakten med alla icke
medlemmar och intresserade som vill veta vad vi gör och om hur de kan
få kontakt med oss för honungsköp och andra frågor, som tex. - Vem ska
jag ringa för att få hjälp med bisvärmen som sitter i min trädgård?
Webbansvarig är Lotta Wängdahl 070-5586394
lowa03@hotmail.com
Kolla in hemsidan och hör av er med alla era frågor till Lotta.
Välkomna till ett trevligt och spännande Biår 2013 !
Ordf. Esko Wiklund
Karta Norra berget

Jambo!*
I mitten av december reste jag och min familj till Tanzania för att
träffa vår vän Rama och tillsammans med honom som guide, se
och uppleva en bit av Tanzania. Innan vi reste från Sverige hade
vi funderat över vad vi ville göra och se förutom att besöka
nationalparker och se vilda djur och storslagen natur. Vi
skickade ner en önskelista över vad vi ville göra; besöka en skola
och ett barnhem för att överlämna lite skolmaterial, bollar,
hopprep m.m. Men, jag hade också läst att Tanzania hade en stor
och välutvecklad biodling och en honungsproduktion som var
viktig för landet. Skulle man kunna få veta mer om biodling, tro?
Skulle vi kunna få besöka någon biodlare? Jag är ju nybörjare i
det här med biodling så min nyfikenhet är stor.
Arusha ligger i norra Tanzania, söder om ekvatorn, mellan Mt
Kilimanjaro och Mt Meru. Det är en stor stad med ca 1,2
miljoner invånare och där i ett myller av människor, minibussar,
oxkärror och cyklar lämnade vi staden bakom oss och startade
vår 200 mil långa resa. Resan gick genom byar och större
samhällen, förbi frodiga kaffeplantager i skuggan av höga
palmträd, genom steniga och torra områden där får och kor gick
efter vägkanterna och betade det lilla gräs som växte där. Från
fina asfalterade landsvägar övergick det snart till mindre
trafikerade grusvägar och utanför en liten by såg vi plötsligt
något som vi aldrig sett förut – upphängda stockar i träden. Vi
stannade jeepen vid vägkanten och gick ut för att undersöka
stockarna lite närmare – det var ”bikupor”.
Men, det här var något nytt, inte alls som jag föreställde mig
bikupor. Rama, vår guide berättade att det här var det traditionella
sättet att skaffa honung på. Man högg ur en stock och hängde upp
det i ett träd och väntade på att honungsbin skulle flytta in och
göra honung. Vi gick runt det första trädet för att se om vi kunde

se några bin. Nej, där hade det inte flyttat in några än, men i det
andra trädets hängande bikupestock fanns det bin. Vi gick
närmare för att se bättre. Det var mörka bin, såg ut som våra
nordiska. Inte för nära, sa jag till sonen – vi vet ju inte om de är
aggressiva eller snälla och det är ju lite tufft att börja vår safari
med en massa bistick. Förundrad över vad jag sett, började
frågorna hopa sig. Varför hänger man upp ”kuporna” i träd? Hur
ser det ut inuti en sån där stock? Vad är det för sorts bin? Och den
viktigaste frågan; Var det detta som var vårt önskade
biodlingsbesök?
Det var inte vårt enda besök hos bina. Efter en vecka på
obefintliga vägar, genomlidit hetta varvat med rejäla regnskurar
och skyfall, genom fyra nationalparker, upplevt hundratusentals
gnuers migrationsvandring, alla ”de stora fem” och upplevt
fantastiska möten med djur i djungel och på savann var vi åter i
det brusande Arusha. På förmid-dagen åkte vi iväg till en
lärarhögskola och mötte A.Y. Kimishua. I jeepen på väg att
besöka några biodlingar berättade han lite om sig själv.
Kimishua, 67 år började med biodling 1969. Efter
pensioneringen från Tanzanias regering där han arbetade med
biodlarfrågor arbetade han nu som koordinator för Arushas
biodlarförening. Han hade arbetet en hel del med biavel och
bland annat hållit ett föredrag vid den fjärde internationella
konferensen om ”Apiculture in Tropical Climates” i Kairo 1988.
Jag tänkte att var det någon som skulle kunna visa oss biodling i
Tanzania så var det Mr. Kimishua. Här gällde det att tänka till
och komma med intelligenta frågor. Vi svängde av vägen, in
bakom ett slakteri och parkerade i skuggan under ett stort
avokadoträd fullt med mogen avokado. Invid en liten å stod höga
träd och där hängde bikupor, men inte stockar utan lådor. Det var
det moderna sättet. Kimishua berättade att ute på landsbygden, i
masaibyarna, användes stockkuporna fortfarande eftersom det
var vad traditionen bjöd. För en mer rationell biodling hade man

lådor. Lådorna utformades i två varianter, Tanzania top bar hive
och Kenya top bar hive. Det var just ingen större skillnad
förutom att den Kenyanska hade lite mer sluttande tak. Man
använder inte ramar i kuporna, bara en topplist och låter bina
bygga fritt. Kimishua berättade att det fanns flera sorters bin,
mörka långsamma bin, monticola-biet, bin som trivs på hög höjd
(Mt Kilimanjaro och Mt Meru) och lite olika bin beroende om de
återfinns på savannen, i gräsområden eller i skog. Han hade gjort
en del försök med avel och korsning av det långsambyggande
mörka biet och ett mer snabbyggande bi, men det var inte särskilt
lyckat, erkände han. De gjorde föralldel mycket honung, men det
var fullkomligt omöjligt att skörda för bina var så aggressiva,
skrockade han. Jag var jättenyfiken på att se hur det såg ut inuti
dessa trädhängande lådor, men eftersom vi inte hade några
skyddskläder med oss och inte heller troligtvis var så bra på att
klättra i träd ville han inte utsätta oss för fara. - Men det finns en
bisort till, som inte är ett honungsbi, men det gör honung, de är
gadd-lösa och sticks inte, dom kan vi titta på… sa Kimishua med
ett leende.
Jag hoppas vi ses på Norra Berget den 24:e, då berättar jag
mer….
Karibu!*
Anna Porsvald
*Jambo! betyder Hej! och *Karibu! betyder Välkommen! på Swahili
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Februari: Svärmbladet
24 Februari: Bi-surr
21 April: Bi-surr
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16 Juni: Medlemsmöte/Sommarmöte
Augusti: Föreningsaktivitet på Norra berget
September: Bi-surr med honungsinlämning
Oktober: Svärmbladet
November: Årsmöte
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