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het roljcn konden deze tanden on
mogelijk hun mooie punten onge
schonden bewaard hebben, zonder 
dat deze een spoor van afslijten 
vertoonden. 

Al hebben de fosforieten na het 
sluiten van den vrede hun betee-
kenis als kunstmeststof verloren, 

Fosforietgroeve. . , . , . . . 

in de geologische geschiedenis van 
ons land behouden ze hun zeer eigenaardige plaats. 

Dr. W. P. A. JONKER. 

NEDERLANDSCHE HOMMELS. 

MAG ik eerst een paar zinstorende drukfouten herstellen in mijn opstel van 
verleden jaar? In Afl. 3, p . 73, r. 21 v. o. staat 23, moet zijn 25, en in Afl. 5 
p. 118 r. 18 v. b. staat 4e lees 5e. Deze zouden bij de determinatie verwar

ring kunnen geven, waarom ik vriendelijk verzoek deze verbeteringen te willen aan
brengen. Er zijn er nog enkele meer, die ik helaas niet alle op rekening van den zetter 
kan schuiven, bijv. p. 72 r. 21 v. o. lees: silvarum, p. 73 r. 4 v. o. lees scrimshiranus, 
p. 74 r. 17 v. b. lees Psithyrus, en r. 23 v. b. lees vestalis, p. 94 r. 4 v. b. lees Saunders, 
p. 97 r. 3 v. b. in plaats van Schmiedeknecht lees Gerstaecker, p. 98 r. 18 v. b . lees 
cryptarumen r. 7 v. o. lees lucorum, p. 101 r. 2 v. o. lees Fallen, p. 104 onder 2e fig. 
lees vestalis, p. 114 r. 6. v. b. lees Kriechbaumer in plaats van Kirby en p. 115 r. 9 
v. o. lees Stephens. 

Na mij van deze onnauwkeurigheden gezuiverd te hebben, iets over de vermeerde
ring mijner hommelkennis, opgedaan gedurende 1921. 

Het is mij tegengevallen, dat niemand der lezers van de Levende Natuur in dit 
tijdschrift eens eenige aanteekeningen heeft gemaakt over zijn bevindingen aangaande 
onze inlandsche hommels. Ik had zoo gaarne gezien, dat ook de jongeren eens uit den 
hoek kwamen en van hunne waarnemingen en vondsten iets vertelden. 

Indirect heeft mijn stukje toch wel profijt opgeleverd, want een aantal hommel-
liefhebbers hebben zich met mij in verbinding gesteld en hun collectie voor eenigen 
tijd aan mijn oordeel onderworpen, waarvoor ik hun bij dezen nogmaals mijn dank 
uitspreek. Dit heeft mijn inzicht in de verspreiding dezer dieren in ons land ten zeerste 
verrijkt; om dezelfde reden, waarom ik het vorige jaar iets over hommels geschreven 
heb, n.1. om mijne waarnemingen tot algemeen goed te maken, wil ik ook thans 
meededen wat ik in 1921 geleerd heb. 

Dat jaar is voor de hommels blijkbaar niet gunstig geweest. Ofschoon reeds begin 
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Maart door de zomersche dagen vele hommelwijfjes uit haar winterslaap waren 
ontwaakt, zijn de sterke nachtvorsten omstreeks half April voor velen verderfelijk 
geweest. B. hypnorum, waarvan ik talrijke exemplaren omstreeks half Maart waar
nam en waarvan ik begin April zeer donkere heb gevangen, heeft zich later in het 
jaar op alle door mij bezochte plaatsen zeer sporadisch vertoond. Waarschijnlijk 
zijn vele wijfjes, die nog geen nest hadden aangelegd, door de half April ingevallen 
vorst gedood. Een soort als B. pratorum, die zeer vroeg broedt, heb ik bewonderd. 
Een wijfje bleef op 15 April, toen er een dikke laag sneeuw gevallen was, doorwerken, 
ook den volgenden dag bij zeer lage temperatuur, zelfs op 17 April vond ik deze soort 
reeds om 8 uur 's morgens aan het werk, toen het ijs van de sterke nachtvorst nauwe
lijks gesmolten was en de temperatuur in de zon 40 C. was. Het zal wel het harde 
moeten geweest zijn; deze soort was stellig bezig eene kolonie te stichten en heeft 
dit werk, trots de ingevallen kou, niet willen opgeven. Wat er van het nest terecht
gekomen is? Ik heb de soort later weinig meer aangetroffen. Men zal zich het buiten--
gewone jaar 1921 herinneren. In Mei enkele zeer warme dagen, echter steeds met 
koelen en sterken wind; later weer vrij koud met noordelijken wind, begin Juli 
warm, maar voortdurend met uiterst geringen regenval. De droogte met feilen 
zonneschijn heeft geduurd tot begin Augustus, daarna hoogst enkele en soms plaatse
lijke regenbuien, ook nog een paar dagen omstreeks half September. Gevolg hiervan 
dat de bloemen uiterst weinig honig hebben afgescheiden en het gebrek aan vocht 
voor vele dieren zeer verderfelijk is geweest. Hierbij wil ik dadelijk een vraag stellen. 
Heeft iemand hommels wel eens zien drinken? Bijen doen dit gaarne. Aan plassen, 
aan beekoevers, vooral wanneer het water door mest voor hen wat smakelijker is, 
ziet men drommen bijen water putten; een hommel heb ik dit nooit zien doen. Dit 
jaar versmaadden de bijen het niet op tafels in de Buiten Sociëteit restjes van bier 
of likeur op te zuigen, een bezigheid, die zij anders slechts voor wespen overlaten. 
Deze hebben hun weertje gehad, want deze wisten zich te goed te doen aan uit
vloeiend sap uit boomen, aan de restjes van kogelfleschjes en aan tal van rijpende 
vruchten, zoodat voor hen dit jaar als zeer gezegend moet aangezien worden; geen 
regen, die hun nesten verstoorde en derhalve een sterke vermenigvuldiging, tenminste 
van enkele soorten. Die langdurige droogte met hooge temperatuur tot in hét late 
najaar is echter tevens oorzaak geweest, dat men hommels nog zeer laat in het jaar 
kon aantreffen. Is in gewone jaren ongeveer half September het hommelleven ge
ëindigd, thans kon ik op 10 October op Dahlia's en Antirrhinums nog de volgende 
soorten waarnemen: Bombus lapidarius in de drie vormen, B. ruderatus g, B. sil
varum 2, B. agrorum in alle vormen, B. terrestris i, en B. hortorum i. 

Dezen zomer ben ik niet in Zuid Limburg geweest, alleen van 13 tot 18 Mei bracht 
ik in Gulpen door en kon mijne collectie vermeerderen met eenige fraaie wijfjes van 
B. soroënsis, B. pomorum en B. Helferanus; bovendien ving ik op klaver een prachtig 
•wijfje van B. Latreillelus en evenzoo van B. scrimshiranus. Deze soort was mij van 
anderen van daar bekend; daar het een zeer vroege soort is, kon men haar dus in 
Mei verwachten. Hierdoor heb ik thans de bewijsstukken, dat alle uit ons land be-
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kende hommels en koekoekshommels in Zuid Limburg worden aangetroffen; men 
kan ze daar alle op roode klaver vangen. Een verblijf van eenige dagen te Arcen bij 
Venlo heeft mij teleurgesteld; ik had gehoopt ook daar nog enkele vertegenwoordigers 
aan te treffen. Van wat ik dacht dat zuiver Limburgsche soorten waren. Ik vond er 
niet alleen van deze geen enkele, maar ook de andere gewone soorten waren slecht 
vertegenwoordigd, ofschoon het er niet aan klavervelden ontbrak. Mijne vermeerde
ring in kennis der inlandsche hommelsoorten berust dus minder op eigene waar
nemingen, dan wel op hetgeen ik uit de collecties van anderen gewaar werd en uit 
de mededeelingen, die verschillende verzamelaars mij verstrekten. 

In het bizonder ben ik dank verschuldigd aan de Heeren P. H a v e r h o r s t 
te Breda, J. L i n d e m a n s te Rotterdam, J. H. S l o t h o u w e r te Tiel en 
M. S t a k m a n t e Utrecht en J. A. S n ij d e r te Bergen op Zoom. De vindplaatsen 
uit hunne collecties met mijn eigen waarnemingen vormen een belangrijke uitbrei
ding van de „Naamlijst der tot heden in Nederland waargenomen bijensoorten 
(Hymenoptera anthophila) opgemaakt door C. R i t s e m a Czn." in Tijdschrift 
Entomologie XXI I , met eerste Supplement in X X I I I en 2e dito in XXIV. Ook 
Dr. O u d e m a n s was zoo welwillend mij enkele inlichtingen te verstrekken en 
mij latere opgaven te beloven, daar door hem alle Nederlandsche soorten zelf ge
vangen zijn. Wat ik aan ieder van hen verplicht ben, zal blijken uit het volgende, waar 
ik mijne bevindingen wil opteekenen, in dezelfde volgorde der soorten als door mij 
ten vorige jare in dit tijdschrift is in acht genomen. Laat ik vooraf nog even opmerken, 
dat ik op het soort-begrip hier niet uitvoeriger wil ingaan. Ik weet zelfs niet wat 
men onder een soort moet verstaan en het wetenschappelijk-theoretische begrip, 
dat men thans aan dit woord hecht, is stellig niet bij onze hommels in toepassing 
te brengen. Zeker zoude het gewenscht zijn hommels te kweeken, te bastardeeren 
en te zien in hoeverre de Mendel-regels op deze dieren toepasselijk zijn. Maar hieraan 
zijn groote bezwaren verbonden en voorloopig ontbreekt mij de tijd, om dergelijke 
proeven te doen. Daarom schijnt het mij thans vrij onverschillig toe of men bijv. 
B. Latreillelus als soortbegrip houdt of dat men met Alfken deze beschouwt als B. 
subterraneus L. ras. subterraneus L. en daarbij B. distinguendus Mor. houdt voor 
B. subterraneus L. ras distinguendus Mor. Hetzelfde geldt voor B. pratorum L. ras 
pratorum en B. pratorum L. ras jonellus K. of B. silvarum L. ras silvarum L. en B. 
silvarum L. ras equestris F. = B. arenicola Thoms. Men duidt hiermede stellig de 
grootere verwantschap aan, die er tusschen de als rassen opgestelde vormen bestaat. 
Het was er mij met het opstel ten vorige jare slechts om te doen, om belangstelling 
te wekken voor de verschillende in ons land optredende hommel-vormen, waarbij 
ik zuiver wetenschappelijke kwesties buiten beschouwing heb gelaten. Zoo heb ik 
ook slechts terloops gesproken over de geslachtsdeelen bij de mannelijke Bombi en 
Psithyri. Ofschoon niet moeielijk te prepareeren, wilde ik de jeugdigere liefhebbers 
niet afschrikken met deze anatomische kenmerken, omdat men juist bij de mannetjes 
dezer beide families scherp te onderkennen uitwendige kenmerken vindt, die eene 
soortsbepaling steeds mogelijk maken, wat bij de vrouwelijke exemplaren lang niet 
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zoo gemakkelijk valt. Misschien dat in enkele twijfelachtige gevallen, waarbij men 
met afwijkende exemplaren te doen heeft, de genitaliën als bewijs kunnen dienen 
voor eene richtige soortsbestemming; ik stel mij bijv. voor, dat een verschil van 
inzicht over een B. agrorum of silvarum, dat ik met een mijner vriendelijke mede
werkers heb, langs dezen weg kan opgelost worden. 

Overgaande tot mijne opmerkingen over de afzonderlijke soorten komt weer in 
de eerste plaats mijn oude vriend Confusus aan de beurt. Ik had nog geen vrouwelijke 
exemplaren gezien; mijn tocht in het voorjaar naar Gulpen, in de hoop Confusus 9 
te kunnen verzamelen, bleek vergeefsch; ik vreesde dus deze soort dit jaar niet te zien 
te zullen krijgen, want ik had zoo de overtuiging dat zij alleen in Zuid Limburg te 
vinden zou zijn. Inmiddels kwam mij ter oore, dat enkele verzamelaars exemplaren 
dezer soort in hun bezit zouden hebben. Ik dacht zoo, nu dat zal wel een vergissing 
zijn, maar eerst toch eens zien. Een exemplaar als zoodanig geëtiketteerd, in 1903 
bij Lochem gevangen, bleek mij dan ook een slecht exemplaar van B. lapidarius 9 
te zijn en zoo had ik ook grooten twijfel omtrent een ander wijfje, den 5 Aug. 1919 
bij Vorden verzameld door den Heer L i n d e m a n s . Toen deze Heer zoo vrien
delijk was mij zijne Bombus-collectie voor eenigen tijd toe te. vertrouwen, was mijn 
grootste nieuwsgierigheid naar deze soort en werkelijk vond ik daarin een rasechte 
B. confusus. Ik behoef van dit exemplaar geen verdere beschrijving te geven, want het 
stemt volkomen overeen met de door S c h e n c k opgestelde diagnose. Het exem
plaar is kleiner dan de wijfjes van Lapidarius in het algemeen, meer gedrongen en 
met de eigenaardige gladgeschoren beharing. De buikzij de geeft echter de beste 
kenmerken n.1. ontbreken van een kiel op het laatste segment en de korte roode 
franje aan het einde der laatste 4 lichaamsringen. In de eerste plaats was mijn over
tuiging, dat Confusus een echte Zuid Limburger zoude zijn, geheel verkeerd gebleken; 
het exemplaar was volkomen gaaf, dus waarschijnlijk een wijfje uit een nest, dat in 
1919 in de buurt van Vorden moet aanwezig zijn geweest; ik zou mij tenminste niet 
anders kunnen verklaren, hoe het dier om dien tijd daar ingevoerd zou kunnen zijn 
of van elders daarheen zijn gevlogen. De soort wordt voor Midden-Europa opgegeven. 
doch overal als zeldzaam; zij is bekend uit West Pruisen, Posen en Brandenburg. 
In Vorden is zij dan toch ook verre van algemeen, want het toeval heeft gewild, 
dat de Heer L i n d e m a n s er dezen zomer gedurende geruimen tijd vertoefd 
heeft en ik er zelf 3 1 / 2 week heb gelogeerd tot 5 September; geen van ons heeft echter 
dit jaar aldaar de soort weder gezien. Nu was het een slecht hommeljaar, maar mij 
dunkt , wanneer zij er geweest was, zouden wij een van beiden haar wel hebben opge
merkt. In 1919 hebben wij een zeer regenachtigen zomer gehad, het voorkomen van 
wijfjes begin Augustus doet ons vermoeden, dat we eerder met een vroege dan met 
een late soort te doen hebben, wat ook overeenstemt met het aanwezig zijn van 
mannetjes omstreeks denzelfden tijd. Het heeft mij zeer verheugd ook met een 9 
te hebben kennis gemaakt, al logeert dit nog in Rotterdam, terwijl mijn eigen collectie 
voor dezen vorm nog open ruimte biedt; doch opnieuw ben ik doordrongen van de 
noodzakelijkheid om alles wat eenigszins op lapidarius gelijkt, nauwkeurig te bezien 

2* 
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en eigenlijk te vangen, omdat men dan eerst met juistheid kan oordeelen, welke soort 
men te pakken heeft. In mijn vroegere onschuld, waarin ik dacht dat in mijn naaste 
omgeving toch geen confusus, pomorum of soroënsis te vangen zou zijn, had ik 
alleen lapidarius van pratorum en Derhamellus te onderscheiden, wat gemakkelijk 
genoeg is; thans moet ik op een zestal soorten letten, die alle de liverei van lapidarius 
dragen en hier werkelijk zouden kunnen gevonden worden. Ik beveel dit onderzoek 
dus bij alle belangstellenden aan. 

Over B. lapidarius heb ik ditmaal niets te zeggen, des te meer over B. soroënsis. 
Zelf verzamelde ik eenige goede wijfjes in het begin van Mei in Gulpen en daarmee 
eindigden ook mijn waarnemingen aan levend materiaal. De meeste collecties, die 
ik gezien heb, bevatten deze soort in naam, bij nader inzien behoorden zij zonder 
uitzondering tot andere soorten. Voorzoover het mannetjes zijn, zijn deze gemakkelijk 
van alle andere ^-soorten te onderscheiden door den vorm van het eerste lid van 
den voet der achterpooten. De wijfjes geven veel meer last, vooral toen Dr. O u d e 
m a n s mij schreef: „zoo kan ik hier. Putten, elk jaar verscheidene $? van B. soroën
sis vangen — en wel uitsluitend op grootere Campanula's — doch heb ik hier nog 
nooit een <ƒ van die soort gezien en waarschijnlijk ook geen ^. Die 22 trof ik in Juni 
en Juli aan, het vroegste ex. 3 Juni. Wat moet men daarvan nu denken?" 

Nu, gedachten zijn tolvrij en ik dacht: de kerel, met alle respekt, zal zich vergissen. 
Een vergissing kan den besten systematicus overkomen; men begaat zelf soms de 
domste flaters. Maar na zoo'n eerste pedante, zij het dan misschien vergeeflijke 
opWelling, komt men wel tot nadere bezinning en gaat men denken, wat zou daarvan 
waar kunnen zijn? 

Ik ontving dit schrijven 2 September, dus te laat om nog op de pratorum-vangst 
te gaan. Toen ben ik in mijn hommel-pantheon gaan grasduinen; ik bezat enkele 
soroënsis var. proteus-wijfjes, die ik uit het nest gehaald had, waarin ook de goed te 
herkennen mannetjes aanwezig waren; die kon ik dus als typen bezigen. Toen bleek 
mij dat in de gelederen van B. pratorum verschillende exemplaren gevonden werden, 

* die ik nu voor soroënsis hield en waarvan sommige beter aan de beschrijving dezer 
soort voldeden dan mijn type-exemplaren. Niet alleen onder de geheel zwarte exem
plaren, maar ook onder diegene, die sterk geel behaard waren op het borststuk en 
den tweeden ring van het achterlijf ontdekte ik nu soroënsis. Behalve een ex. uit 
Limburg, waren de overige 9 uit mijn buurt, dus uit Overijsel en bij nader inzien 
verzameld tusschen 15 Juni—20 Juli; een paar exemplaren op 10 en 30 Juni gevangen 
houd ik nog voor echte pratorum. Het eenige kenmerk, dat den doorslag geeft, 
is het al of niet gekield zijn van het laatste lichaamssegment. Er worden verschillen 
aangegeven omtrent meer of minder diepe stippeling van de clypeus, de pratorums 
zijn iets ruiger behaard, doch dit zijn beide van die gradueele kenmerken, waaraan 
men weinig houvast heeft; daarbij komt dat de kiel op het achterlijf zelf zeer kan 
varieeren; nu eens is deze opvallend, dan weer betrekkelijk weinig verheven en meer 
naar de spits van het achterlijf ontwikkeld; B. soroënsis heeft een zuiver afgerond 
laatste segment. Ik wilde deze zaak nu in den voorzomer van 1922 eens nader onder-
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zoeken en roep hierbij de hulp in van alle hommel-jagers in ons land. Toen ik begon 
met mijn hommelverzameling, en dat is pas sinds begin 1918, had ik er geen flauw 
vermoeden van, dat B. soroënsis hier voor zou kunnen komen, ik kende het heele 
beest niet, en dus alles wat ik als B. pratorum ving, ging zonder nader onderzoek 
onder dien naam in mijn collectie. Ook dit jaar ben ik na half Augustus niet thuis 
geweest, maar Vorden is van hier niet zoo ver verwijderd, zoodat men ook daar wel 
<ƒƒ soroënsis zou hebben kunnen vangen als zij er voorkwamen. Waar zouden er 
hier dan in Juni en Juli wijfjes vandaan moeten komen? 

Ik herhaal hier O u d e m a n s ' vraag, wat moet men daarvan nu denken? 
Vergissen we ons beiden? of vergist pratorum of soroënsis zich? Of is B. pratorum 
en soroënsis dezelfde soort? Want vergissen wij ons niet, dan is het wel merkwaardig 
hoe de kleur variaties bij pratorum en soroënsis var. proteus volkomen paralel loopen. 
Daarbij komt nog iets nl. als men B. pratorum en B. scrimshiranus voor 2 rassen 
eener zelfde soort houdt, dan zouden met deze rassen die van soroënsis overeenkomen, 
nl. soroënsis ras proteus en ras typicus, het laatste eveneens met wit behaard achter
lijf. Hoe staat het dan met de daarbij behoorende mannetjes? Dan zouden scrim
shiranus, pratorum en soroënsis, de laatste in zijn verschillende vormen, tot dezelfde 
soort moeten behooren. Zou men ook aan seizoendimorphisme kunnen denken? 
Ziedaar vragen genoeg ter bestudeering, èn voor mijzelf èn voor allen, die in hommels 
•en hun vormenrijkdom belangstellen. Het verspreidingsgebied van B. pratorum 
en van B. soroënsis var. proteus is hetzelfde, volgens A l f k e n echter is de laatste 
in het Noord Westen van Duitschland geen zeldzaamheid, doch komt zij in het 
Noord-Oosten zeer weinig voor. Daar schijnt ook B. scrimshiranus zeer zeldzaam 
te zijn en eveneens in het Noord Westen algemeen te zijn, terwijl deze soort van 
Noord Siberië bekend is. Nog een andere mogelijkheid zweeft mij voor den geest: 
het unisexueele polymorphisme d.i. dat bij een schijnbaar en uiterlijk v< Ikomen 
gelijkblijvend geslachtsdier, de andere sexe in verschillende uitwendig zichtbare 
vormen kan optreden. Men denke aan het in de erfelijkheidsleer bekende voorbeeld 
van Papilio Memnon, die er steeds als mannelijke vlinder precies eender uitziet, doch 
waarbij 3 wijfjes optreden, die zoozeer van elkaar verschillen, dat zij oorspronkelijk 
als verschillende soorten werden aangezien. Bij hommels zou dan het omgekeerde 
plaats vinden en bij een vrij constant lichaamsuiterlijk bij het wijfje, verschillend 
•geteekende mannetjes behooren. Waarom zou op deze wijze bij onze eenvormige 
B. terrestris 2 niet de beide Jtf terrestris en lucorum passen; bij Psithyrus vestalis 

•de mannetjes vestalis en distinctus? Men zou kweekproeven moeten doen, maar 
daarvoor zou noodig zijn geld, nog meer tijd en het allermeeste geduld. En'wie heeft 
tegenwoordig al die drie artikelen tegelijkertijd voorradig? 

Nu ik toch over B. pratorum te spreken ben gekomen, wilde ik de vraag stellen, 
is het iemand opgevallen, dat deze soort meer in het bizonder in boschstreken zoude 
thuis behooren en eerst in latere tijden de stadstuinen der groote steden zou zijn 
gaan bezoeken, waar de 22 zich met kruisbessen zouden bezig houden, de j y daaren
tegen de frambozen zouden bezoeken. Volgens mijne aanteekeningen werd de soort 
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gevonden o.a. te Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Tiel, Leeuwen, Ewijk, 
al welke plaatsen mij weinig boschrijk toeschijnen. Eind Juli en begin Augustus 
werd zij niet op Terschelling waargenomen. 

Omtrent B. terrestris en B. lucorum heb ik weinig nieuws te melden. Alleen in 
de omstreken van Wageningen werden verscheidene wijfjes gevangen, bij wie de 
beharing aan de achterpooten rood was als bij derhamellus, soms was het ondereind 
der haren nog zwart; in September 1921 vond de Heer C. M. R i t s e m a te Hem
men ook een <ƒ dezer soort, waarbij deze eigenaardigheid zich voordeed. Beide 
vormen zijn onder de hommels bijna de eenigste liefhebbers van Calluna- en Boek
weit-bloemen, een enkele maal treft men daarop ook B. agrorum en B. muscorum 
aan. Op Terschelling werden slechts weinig wijfjes en werksters op klaver aange
troffen. 

B. scrimshiranus was dit jaar zeer vroeg, reeds 17 Maart trof ik deze soort aan op 
wilgenkatjes, tegelijk met B. terrestris, B. hypnorum, B. lapidarius en weldra ook 
B. agrorum; later dan 19 Juli vond ik geen opgave van het voorkomen dezer soort, 
zoodat waarschijnlijk half Juli de levenscyclus bij B. scrimshiranus geëindigd is. 
Daar omstreeks dien datum de wijfjes zich in den bodem hebben teruggetrokken en 
eerst half Maart weer te voorschijn komen, slapen deze dames 8 maanden van het 
jaar, een aardig tukje, waarbij zij niet door de koude verstijven, want zij beginnen 
hun slaap juist op het warmste gedeelte van het jaar. De soort schijnt overigens wel 
een minnaar van de koude te zijn, daar zij ook in Noord Siberië wordt aangetroffen. 

Over het verdwijnen van B. hypnorum na de sterke nachtvorsten omstreeks half 
April heb ik reeds gesproken; ook dat zich vele melanistische exemplaren voordeden. 
Die donkere vormen zijn door A l f k e n betiteld met den naam van var. Peetsi. 
Nu heb ik er niets op tegen, dat op deze wijze de naam W. P e e t s onsterfelijk is. 
geworden, maar wel op de naamgeverij zelf. Men wordt op die manier vergiftigd met, 
namen, die geen zin hebben. Want B. hypnorum in den vrouwelijken vorm is een 
dier dieren, die slechts in een enkel kenmerk varieeren; het licht kastanjebruin van 
het bovenborststuk wordt door inmenging met zwarte haren steeds donkerder, 
totdat dit lichaamsdeel bijna geheel zwart is geworden met uitzondering van enkele 
bruine haren aan den voor- en achterrand. Wanneer men nu een voldoende aantal 
dezer dieren vangt, kan men een onafgebroken reeks opstellen, waarbij geleidelijk 
het borststuk van bruin tot zwart overgaat en waarbij men dan elke tusschennuance 
wel met een afzonderlijken naam zou kunnen aangeven. Het gaat met deze soort 
als met B. terrestris, waarbij de band op den voorrand van het borststuk eveneens-
geleidelijk zwarter wordt, waarbij dan ten slotte de var. cryptarum ontstaat. Ik zou 
er niet op tegen hebben als er alleen donkere en alleen lichtere exemplaren werden 
gevonden, maar het is hier het zich meer of minder ontwikkelen eener eigenschap, 
die bijna bij alle hommels wordt aangetroffen en bij vele andere dieren optreedt en 
die men volkomen juist kan aanduiden met den naam melanisme. 

Deze hommel geldt in Noord- en Midden Europa als zeldzaam; in Engeland is, 
hij afwezig; ook in ons land is hij sommige jaren zeldzaam en dit jaar was hij verre: 
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van algemeen, doch om bekende redenen. Toch werd hij ditmaal op Terschelling 
waargenomen door de Heeren S l o t h o u w e r en S t a k m a n , z i j ' t dan ook 
in een enkel exemplaar. 

Over B. hortorum en zijn verwante B. ruderatus heb ik weinig mede te deelen; 
beide waren reeds 25 Maart aanwezig, daarna waren zij op de door mij bezochte 
plaatsen veel minder talrijk dan vorige jaren; alleen de Heeren S l o t h o u w e r 
en S t a k m a n vonden zeer veel 2 en 5 op klaver op Terschelling. Terwijl ik dj in 
1920 reeds op 10 Juni aantrof, ving ik dit jaar het eerste op 9 Juli, dus een maand 
later; men zou daaruit mogen afleiden, dat de ontwikkeling der hommels dit jaar 
met een maand verlaat was. 

MetB. Latreillelus ben ik nogal gelukkig geweest, want niet alleen dat ik ccnfraai 2 
ving bij Gulpen den 17 Mei, doch ook een tweede mannelijk exemplaar den i7en 
Juli in mijn naaste omgeving. Als vindplaatsen dezer soort zijn mij thans de volgende 
plaatsen bekend geworden: Noord wij kerh out 2 op wilg, coll. R i t s e m a , 4 Mei 
1879, Breda 2, dezelfde collectie, 8 Juni 1878, Overveen 2 leg. L i n d e m a n s 
10 Sept. 1916 en mijn eigen exemplaren, gevonden (alle op klaver) 1 2 Diepenveen 
7 Juli 1919, 1 2 Gulpen 8 Aug. 1919, 1 $ Diepenveen 15 Juli 1918, 1 g Gulpen 3 Aug. 
1918, 1 J Gulpen 3 Sept. 1920 en 1 <ƒ Diepenveen 17 Juli 1921, ofschoon ik het laatste 
exemplaar niet typisch vind. 

Van B. distinguendus niets anders, dan dat hij ook op Terschelling werd waarge
nomen, nl. werksters op klaver en Lythrum. De laatste plant heb ik zelf nog nooit 
als door hommels bezocht genoteerd; weldra zal blijken, dat ook groote hommels 
die bloemen bezoeken. Ook over B. pomorum kan ik kort zijn; ik heb alleen bij 
mijn voorjaarsbezoek aan Gulpen ettelijke 2 exemplaren verzameld, ook op Incar-
naat-klaver. Daarbij waren er, bij wie het achterlijf geheel rood behaard was en niet 
de zwarte vierkante inham vertoonde. Noordelijker heb ik hem dit jaar niet weer 
gevonden, ook niet in Schalkhaar ter plaatse waar ik vorig jaar een werkster ving. 
Als aanvulling der opgave van vroegere vangsten moet ik nog melden dat de 
Heer C. R i t s e m a in Juli 1881 twee werksters te Valkenburg (L.) verzameld 
heeft. 

Bij B. silvarum bevreemdt het mij dat deze zoo zeldzaam in de door mij geziene 
collecties voorkwam; ik heb den indruk dat de soort hier bij Deventer en evenzoo 
bij Gulpen lang niet zeldzaam is. De Heeren S t a k m a n en S l o t h o u w e r 
hebben deze soort op Terschelling niet aangetroffen, evenmin als B. arenicola. Het 
laatste verwondert mij, daar arenicola voor een kustvorm wordt gehouden van 
silvarum. Deze is een late soort, zoowel in 1918 als in 1921 vond ik de eerste wijfjes 
op 11 Mei, hoewel ik in eerstgemeld jaar reeds begin Juli werksters aantrof: arenicola-
wijfjes vond ik reeds begin April, in 1921 zelfs den 2en dier maand op Lamium 
purpureum aan den voet van den Wageningschen berg. Beide soorten hebben het 
' t vorig jaar lang uitgehouden; een silvarum 2 nog op 10 October, een arenicola-
werkster op 14 October, beide op Dahlia. Voor zoover ik thans weet is silvarum 
gevangen te Zandvoort, Arnhem, Breda (lijst R i t s e m a ) , Wageningen en door 
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mij zeer talrijk in de gemeente Diepenveen en in de omstreken van Gulpen, ook bij 
Vorden waargenomen. 

Sommige mannelijke silvarums gelijken sterk op dito pratorum; ze zijn echter 
te onderscheiden door kortere beharing van het korfje (corbicula), terwijl de beharing 
bovendien hier roodachtig of licht is. Ook met B. Derhamellus 2 komt verwisseling 
voor: ik ben er dezen zomer zelf nog de dupe van geweest. Bij nauwkeurig toezien 
is Derhamellus terstond te herkennen aan de van achter knoopige sprieten. 

Aangaande B. Derhamellus heb ik niets anders mede te deelen, dan dat hij op 
Terschelling werd gevangen op Lythrum, terwijl ik van B. agrorum een zelftfe soort 
opmerking moet maken, nl. dat zij op gemeld eiland niet werd aangetroffen. Dit is 
des te merkwaardiger, omdat overal elders B. agrorum een der algemeenste soorten 
is, die van half Maart tot half October aan het werk is, maar bovenal omdat op 
Terschelling B. agrorum blijkbaar door B. Helferanus vervangen wordt. 

En hier hebt gij nu een der verrassendste waarnemingen, waarvan ik dit jaar 
gehoord heb. 

De Heeren Dr. J. H. S l o t h o u w e r en M. S t a k m a n besloten dit jaar 
een bezoek te brengen aan Terschelling en behalve andere nasporingen hebben zij 
zich aldaar in het bizonder toegelegd op de hommeljacht. Reeds had ik gelegenheid 
enkele malen van hunne vangsten melding te maken; hunne mededeeling dat zij 
daar eind Juli-begin Augustus een wijfje en verscheidene werksters van Helferanus 
hadden gevangen was voor mij daarom zoo merkwaardig, omdat ik Helferanus 
(B. variabilis Schmied., B. solstitialis Pz., B. venustus Sm.) zelf alleen van Zuid 
Limburg kende en ik ook niet vernomen had, dat hij elders voorkwam. Het zijn 
wel twee uitersten van ons land, nog te merkwaardiger, daar hij op Terschelling 
B. agrorum schijnt te vervangen. In Zuid Limburg komen zij beide voor en terzellder 
plaatse, ofschoon het mogelijk is dat ook daar het voorkomen van Helferanus tot 
bepaalde plaatsen beperkt is. Want in mijn collectie zijn van de 93 aanwezige exem
plaren er 91 van de naaste omgeving van Gulpen, van den Gulpenberg en Dolsberg 
Zuidzijde, één slechts van Schin op Geul, de tweede van Eys, beide laatstgenoemden 
wijfjes, 18 en 17 Mei van het vorig jaar gevangen; het zou dus mogelijk zijn, dat 
deze van hun geboorteplek daarheen gevlogen waren, zonder er gelegenheid tot 
nestbouw te vinden. 

Van deze werden er 73 op roode klaver aangetroffen, 6 op Centaurea Scabiosa, 
2 op Lotus corniculatus, 2 op Centaurea Jacea, 1 op Carlina, 1 op Echium, 1 op 
Knautia, 1 op Cirsium lanceolatum en een drietal, die over het gras rondvlogen. 
Op Terschelling werden zij eveneens op klaver gevonden, een klein veldje, dat 
gemelde heeren veel heeft opgeleverd. Bij mijne opgave der planten moet ik nog 
opmerken dat de vangsten op Cirsium, Carlina, Knautia, Echium slechts op manne
tjes betrekking hebben; de wijfjes en werksters bezoeken bijna alleen de klaver-
velden. 

Mijne verrassingen bij B. Helferanus waren echter nog niet ten einde. Toen 
ik begin December de hommels van den Heer J. L i n d e m a n s te Rotterdam 
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ter inzage ontving, ontdekte ik daaronder een niet gedetermineerd voorwerp, da t 
mij bleek te zijn een 2 Helferanus, den 23 Aug. 1916 te Hoog Buurlo verzameld 
door den Heer F. W. B u r g e r , destijds agrarisch student te Wageningen. Deze 
plaats ligt dus vrijweLtusschen Zuid Limburg en Terschelling in, en het zal dus zaak 
zijn nog wat scherper toe te zien of de soort ook in mijn naaste omgeving voorkomt 
en in het algemeen buiten de drie nu bekende vindplaatsen kan aangetroffen worden. 
De donkere exemplaren vallen vanzelf op, de gele of liever lichte vlekken onder 
de vleugel-inplanting en hun eleganter vorm doen hen van B. agrorum gemakkelijk 
onderscheiden; de lichte exemplaren zijn zeer moeielijk van B. muscorum te onder
kennen; alleen het bezit van zwarte haren op het borststuk even vóór de vleugel-
inplanting is dus beslissend. Met Helferanus is dus de laatste soort vervallen, die ik 
oorspronkelijk voor Limburgers hield; B. confusus, soroënsis, pomorum en Helfe
ranus werden alle in een betrekkelijk klein gebied van Gelderland en de uiterste 
Zuidgrens van Overijsel waargenomen; de laatste bovendien nog op Terschelling. 
Misschien komen er dit jaar wel nieuwe vindplaatsen bij; ik houd mij voor mede
deeling aanbevolen. Nauwlettend toezien, ook op de soorten, die men zich als gewone 
voorstelt, zal het wachtwoord moeten zijn: zijn er meerdere waarnemingen bekend, 
dan zou het mogelijk kunnen zijn misschien iets te weten te komen van de redenen, 
waarom een bepaalde soort op bepaalde terreinen voorkomt. 

Over B. muscorum heb ik niets te melden en evenmin in het algemeen over 
Psithyri. Slechts over Ps. rupertris een enkel woord. Deze wordt door alle schrijvers 
als veelvuldig voorkomend aangeduid. Mijne ervaringen stemmen daarmede niet 
geheel overeen. De wijfjes toch trof ik steeds in slechts gering aantal aan, ofschoon 
de soort door het geheele land verspreid is. De mij bekende opgaven strekken zich 
uit over de volgende plaatsen: Haarlem, Leiden, den Haag, Utrecht, Rotterdam, 
Breda, Bergen op Zoom, Halsteren, Bloemendaal, Noordwijk, Zuid Limburg, Maas 
bij Vierlinghoek, Arcen, Vorden, Arnhem, Worth-Reden, Wageningen en Diepenveen. 
Hieraan moet thans ook Terschelling toegevoegd worden, waar de Heeren S l o t 
h o u w e r en S t a k m a n de soort in den vrouwelijken staat zeer gewoon vonden 
op Lythrum en klaver. Daar schijnt dus mijn opmerking dat zij overal zeer verspreid 
voorkomt niet op te gaan. Ook Ps. vestalis 2 werd in Augustus op klaver op Ter
schelling aangetroffen, met de bijvoeging •— gewoon. 

Ziehier mijne aanteekeningen over 1921. Wie helpt mij verder met gegevens en 
bizonderheden over onze vrienden de hommels? Wat zal 1922 voor verrassingen 
brengen? Als ik de lezers niet verveel, hoop ik er het volgende jaar weer iets over 
te vertellen. 

Nieuwe soorten kan men bezwaarlijk meer verwachten. Men zou Ps. globosus 
Eversm. kunnen vinden, die overal als zeldzaam wordt opgegeven, waarover ik 
reeds vorig jaar, p. 117, iets opmerkte; voorts B. cullumanus K., waarvan mannetjes 
in Engeland werden waargenomen, doch die ik nog niet goed van B. pratorum kan 
afscheiden en eindelijk zou er kans zijn B. Lefeburei lep. = B. mastrucatus Gerst, te 
vinden, een berg-dicr, dat neiging schijnt te.toonen, om in de vlakte af te dalen. 
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De soort behoort thuis in de Alpen, Pyreneeën, het Scandinavisch hooggebergte en 
den Kaukasus, wordt echter reeds aangetroffen in het Duitsche Middengebergte 
en verspreidt zich blijkbaar van daar in Noordelijke richting. De 22 gelijken op 
B. lapidarius, echter is evenals bij B. pomorum segment 3—èropd behaard; van de 
laatste echter door den zeer korten kop te onderscheiden. De JJ zijn door de helder 
gele beharing van het geheele onderlijf van B. lapidarius te onderkennen. 

Schalkhaar, Jan. 1922. L. VUYCK. 

EEN VISCHAREND OP HET NAAR-
DERMEER. 

DEN igden Augustus bezocht ik het Naardermeer (en aan de Visscherij werd mij reeds 
gemeld, dat er zich sinds enkele dagen een onbekende vogel in de omgeving ophield, 
een roofvogel, aanmerkelijk grooter dan een krem (bruine kiekendief). De vreemde 
bezoeker legde een duidelijke voorkeur aan den dag voor hooggelegen punten en 

vooral op den kooipaal aan den Westtocht was hij herhaaldelijk aan te treffen. 
Deze mededeelingen leken mij wel een nader onderzoek waard; het Naardermeer lokt nu 

eenmaal, dank zij zijn uitgestrektheid en zijn ontoegankelijkheid, allerlei minder algemeene 
gasten. Waar zullen de vogels, als zij eenmaal in het hart van ons land zijn terechtgekomen, 
ook een rustiger verblijfplaats vinden dan in dit nooit volprezen natuurmonument? 

• Onder het roeien liet ik de riemen herhaaldelijk zakken en dan tuurde ik vooruit, in de 
richting van den aangeduiden paal. Door een ongelukkig toeval was ik genoodzaakt, mij 
dien dag zonder kijker te behelpen en omdat de meeste roofvogels zich niet zoo licht met het 
bloote oog laten bespieden, sloeg ik mijn kansen niet al te hoog aan. 

Van verre zag ik al, dat er een vogel op den paal had plaats genomen, doch het scheen niet 
gemakkelijk, om zoo dicht bij het dier te komen, dat de identiteit was vast te stellen. Om 
te beginnen bracht ik de boot zoo dicht mogelijk langs den kant en aanvankelijk roeiende, 
later het vaartuig aan riet en biezen voorttrekkende, trachtte ik den afstand tusschen mij 
en den vogel te verkleinen. Dat lukte wonderwel; van tijd tot tijd kreeg ik het dier te zien 
door ijle plaatsen in den rietzoom en niets wees er op, dat hij zich van mijn nadering be
wust was. 

Steeds nader kwam de boot; het terrein leende zich dan ook vrij goed voor een dergelijken 
sluiptocht. Maar door het betrachten van de noodige voorzichtigheid was de vaart ten slotte 
zoo gering geworden, dat bij een open plaats, daar, waar een zijsloot rechthoekig op den 
hoofdtocht stond, de wind vat op de boot kreeg, vóór ik den overkant kon bereiken. Wel 
had ik van de riemen gebruik kunnen maken, maar de vrees, dat de vogel daardoor ver
jaagd zou worden, zonder dat ik hem behoorlijk had kunnen opnemen, heeft mij daarvan 
teruggehouden. Ik liet de zaak daarom op haar beloop, ging plat op den bodem van het 
vaartuig liggen en vol spanning wachtte ik af, tot de groote vogel tusschen het riet en de 
struikjes zichtbaar zou worden. Ik had niet anders dan een haastige vlucht verwacht, maar 
veel aanstalten werden daartoe niet gemaakt, zelfs niet, toen de boot volkomen zichtbaar 
was geworden. 

Een kloeke vogel was het, zoo groot als een mantelmeeuw ongeveer en de kleurverdeeling 
— de bovenzijde was in hoofdzaak donkergrijs, de onderkant helder wit — versterkte nog 


