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Promotie Dr. R. H. Cobben. Bij het persklaar maken van het vorige nummer 

was het mij uiteraard niet bekend, dat Dr. Cobben het predicaat ,,cum laude” ver¬ 

leend zou worden, een onderscheiding, die, zoals Prof. de Wilde mij meedeelde, in 

Wageningen zelden verleend wordt. Ik vermeld dit daarom alsnog gaarne. — Lpk. 

Over Hommel-koninginnen in het voorjaar. In een ongeveer 40-jarig slecht groeiend grove 

dennenbos in het Nationale Park „De Hoge Veluwe” (bodem grotendeels bedekt met blad- 

mossen), vervolgde ik enige hommelkoninginnen (Bombus terrestris), die hier kennelijk aan 

het zoeken waren naar nestholten. De bodem van dit bos is zeer rijk aan gangen van Apo- 

demus sylvaticus (L.), in tegenstelling tot b.v. die van de Plijmen, eveneens in het nationale 

park. Ongeveer 3—4 cm boven de grond vlogen ze rond, telkens kleine lussen en bogen be¬ 

schrijvend, terwijl ze dan weer, meestal in een zijdelingse vlucht, een iets grotere afstand 

aflegden. Zo nu en dan lieten ze zich neer op de dorre naalden en het mos en deden even 

een poging in de strooisellaag te dringen. Ik geloof dat dit meer was op te vatten als een 

poging om te ontdekken of hieronder soms een gang zat. Hieruit zou men dan kunnen con¬ 

cluderen, dat het zoeken naar nestholten langs visuele weg geschiedt en dat de dieren dus niet 

afgaan op de geur die uit zo’n muizegat komt. Het is me overigens niet erg duidelijk waaraan 

de dieren zouden zien dat er een gang is. Soms verdwenen ze in een donker gat, dat een 

enkele keer bovendien nog was gemarkeerd door een ring van licht zand op het mos. Maar 

ook zag ik een koningin verdwijnen in een gang die onder een dikke laag rul opgestapelde 

dennenaaiden lag. De gang was voor mij pas te zien, toen ik de naalden weghaalde en een 

gat met een diameter van ongeveer 4 cm vrijkwam. 

Was het gat gevonden, dan ging de hommelkoningin er in. Maar steeds zag ik dat ze na 

kortere of langere tijd weer te voorschijn kwam (soms bij een tweede opening een eind verder; 

ze inspecteerde dus de gang). Geur van muizen speelt misschien een rol, misschien niet. De 

aantrekkelijkheid van het nestmateriaal wordt niet vergroot door toevoeging van enkele kris¬ 

tallen van acetamide, een stof die voor de mens een muizengeur afgeeft. 
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