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ONDERZOEKINGEN OVER HET „VER
STAND" VAN BIJEN EN MIEREN. 

IV. DE BIJENTAAL, (vervolg van blz. 177). 

Nu moest nog worden nagegaan hoever de uitzwermende boodschappers 
hun zoektochten naar de htm meegedeelde geur wel uitstrekken, 

Een groep bijen uit de observatiekast wordt gevoerd met suikerwater op 
geparfumeerde onderlaag (bijv. pepermuntolie of bergamot-olie). Spoedig is een ge
regelde dienst van genummerde bijen in gang tusschen de observatiekast en de op 
een 12 of 16M. afstand geplaatste voedertafel,die in de korf door hun dansen telkens 
nieuwe korfgenooten doen uitzwermen, om naar de meegebrachte geur te zoeken. 
Een kwartiertje na de eerste dans komen er al enkele op de voedertafel mee inzamelen; 
maar die woi-den alle gedood. 

Op verschillende afstand in de omringende weilanden en boomgaarden of tegen 
de berghellingen op, wordt nu ook een glaasje gezet op dezelfde geurende onder
laag en door den waarnemer, die daar op post staat, genoteerd of, en op welk tijd
s t ip daar zoekende bijen aan komen zetten. Die worden dan gemerkt; door een 
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afgesproken teeken wordt de helper bij de korf gewaarschuwd, want die moet contro
leeren, of het daarginds gemarkte bijtje wel in de observatiekast binnen komt en niet 
misschien behoort tot een van de korven van iemkers uit de buurt. Staat nu het 
tweede bakje op 80 M. afstand, dankomtdaar het eerste zoekende bijtje eeni2 min. 
later dan op de voedertafel; op 145 M. afstand ca 20 min. later. Op deze laatste 
plek komen in een uur nog 9 bijen aan, 10 min. na de laatste dans arriveert de 
laatste. Ook als het tweede glaasje op 300 M. afstand ligt, hoog tegen een berg
helling op, wordt het nog gevonden en wel na een kleine 2 uur komt de eerste,, 
binnen 't uur gevolgd door nog vier andere. Dan wordt het geprobeerd op 400 M. 
afstands midden in een uitgestrekte grazige dalplooi, ook dan lukt 't nog; de eerste 
exploreerende bij arriveert er na 2*4 uur en in 't volgende uur komen er nog twee. 

Ten slotte probeert v. Fr. het op 1000 M. afstand midden in de hooggelegen velden 
aan de overzijde van een heuvelrug. Eerst na vier uren wachten komt eindelijk het 
eerste bijtje zoover en in de daaropvolgende 2:54 uur komen er nog twee. 

Duidelijk zoeken ze naar de bepaalde geur (Basilicumolie in dit geval) de controle-
glaasjes op andere geur negeeren ze geheel. Bij hun terugkomst in de kast wordt ge
controleerd, dat ze wel degelijk uit de eigen observatiekast stammen. Andere bijen 
vliegen zoo nu en dan voorbij zonder eenige aandacht te schenken aan die gepar
fumeerde schaaltjes, die zijn waarschijnlijk afkomstig van andere dichter bij gelegen 
korven van boeren in den omtrek. Het schijnt dat de uitzwermende hulptroepen het 
geheele vlieggebied van het volk systematisch afzoeken eerst den naasten omtrek en 
als ze daar het gezochte niet vinden verder en verder, zoover als 't vlieggebied rijkt; 
dat is bij een sterk volk wel eenige K.M. in 't rond. 

De buitengewoon belangrijke beteekenis van dit alles voor de bloemenbiologie 
wordt ons opeens nu duidelijk: Als in den voorzomereen plantensoort begint te bloeien, 
behoeft maar ergens toevallig één bijtje zoo'n nieuwe voedselbron te ontdekken; 
ze gaat naar de korf terug en lokt door haar ronddansen met de mee gebrachte geur 
haar korfgenooten, niet om achter haar aan te vliegen naar dezelfde plant, maar 
— veel doelmatiger! — om overal in 't rond te zoeken naar dezelfde soort. Ieder 
hunner, die 't gezochte ergens vindt, zendt door z'n dansen weer een nieuwe schaar 
van zoeksters uit, die naar allen kant het terrein gaan exploreeren. Maar ook weer 
niet meer dan juist goed is om de totale beschikbare voorraad te exploiteeren, want 
zoodra door al te veel concurrentie de spoeling dun gaat worden, houden meteen de 
rondedansen op. Dan blijft het aantal der verzamelaarsters verder stationnair. 

Nog iets heel anders en bijzonder interessants viel er te ontdekken. 
Von Frisch was bezig met een controle-proef om nog eens weer te bewijzen, dat 

de bijen, welke door een rondedans worden gealarmeerd, inderdaad vrijelijk naar 
alle kanten op zoek gaan en niet in 't bijzonder met de wervende bij mee, of ook maar 
in de richting waarin zij vliegt. Die contróle-procf was aldus opgezet: 

Twee groepen van gemerkte bijen vliegen op twee verschillende voederplekken; 
de eene groep wordt rijkelijk gevoederd met een glaasje vol suikerwater, de andere 
groep slechts spaarzaam van filtreerpapier. Om te maken, dat op ieder der beide 
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voedertafeltjes steeds ongeveer evenveel bijen verkeeren, moet de groep van het fil
treerpapier drie maal zoo talrijk zijn, als de andere, omdat ze daar driemaal zoo lang 
werk hebben. Ieder onderscheid in geur tusschen de twee plekken is zorgvuldig ver
meden. De bijen van de rijkgevoederde groep voeren geregeld hun dansen uit en 
zenden daardoor helpsters naar buiten, de andere groep danst niet. Het was nu na
tuurlijk te verwachten, dat deze helpsters evenvaak op het filtreerpapier, als op het 
volle glaasje terecht zullen komen, maar het valt heel anders uit. Er komen er in 
denzelfden tijd 10 maal zooveel op de ruime als op de schrale voederplek; die er aan
komen, worden natuurlijk genoteerd en weggevangen, want 't aantal in vasten dienst 
moet 't zelfde blijven. 

En dit verbijsterende resultaat blijft hetzelide, hoe ook de voedering wordt om
gewisseld of op andere plaatsen wordt geprobeerd. Er moet dus behalve die dans 
nog een middel van mededeeling zijn, waardoor aan de exploreerende bijen bekend 
wordt gemaakt, waar ze den ruimen voorraad moeten zoeken. 

Het lag voor de hand, hierbij het eerst te denken aaneen verschillende toonshoogte 
bij het zoemen. De iemkers zijn algemeen overtuigd van de groote beteekenis van 
de verschillende toonen en geluiden, die de bijen voortbrengen. Zij meenen veel uit 
die verschillen in toonshoogte te moeten verstaan betreffende allerlei „gemoeds
stemmingen" van de bijen. Ze spreken van een vroolijke en een booze toon, van een 
steektoon, een zwermtoon en van het zingen van de jonge koninginnen enz. en zijn 
er vast van overtuigd, dat de bijen zelf ook op die geluiden reageeren. 

Nu bleek werkelijk bij de onderhavige proef een verschil in toonhoogte tusschen 
het zoemen van de bijen, die de ruime suikerbron bezochten en de andere groep, maar 
het verschil was gering en moeilijk te beoordeelen, doordat de toonhoogte nog al 
zeer varieerde. De toon, die bij deze vluchten gehoord wordt varieert n.I. tusschen 
gis en d', maar bij ruime voedering hoort men gemiddeld het meest cis' bij spaar
zame voedering gemiddeld lifet meest b. Deze toonhoogte is wel afhankelijk van de 
snelheid van den vleugelslag, maarniet van de snelheid van de vlucht. Om den invloed 
van dit loonsverschil te onderzoeken, werd een groote verstelbare en electrisch aan
gedreven stemvork, van het Natuurkundig Laboratorium geleend, op de hooge vlieg-
toon afgestemd en bij een schaaltje met suikerwater gezet, om te zien, of de uitzwer
mende bijen er misschien door zouden worden aangelokt. Het eerste resultaat was 
verrassend. Onmiddellijk schoten eenige bijen er op af, zwermden om het zoemende 
apparaat heen en vonden ook het suikerschoteltje er bij! Maar dit gebeurde precies 
even goed, of het toestel geluid gaf, of stilstond! Blijkbaar werden ze aangelokt door 
het blankgepoetste metaal. Of de stemvork op cis' of op b ingesteld was, gaf eerst 
recht geen verschil, evenmin of hij luider of zachter klonk dan de zoemtoon van de 
bijen. 

v. Frisch ontdekte echter een ander verschil in de gedragingen van de bijen aan 
de ruime en aan de schrale tafel en dat gaf de sleutel ter volledige verklaring van het 
verschijnsel. Degene, die neerstrijken op het volle schoteltje houden, dikwijls hun 
achterlijf op een eigenaardige manier iets opgericht en stulpen daarbij een dunne 
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vliezige plek uit aan den rugkant, tusschen den 5en en 6en achterlij f sring en dit uitge-
stulptc plekje geeft een eigenaardige aromatische geur af, die ook voor een mensch 
waarneembaar is, als hij de neus er dicht bij houdt. Dit orgaan van de honingbijen 
was reeds eerder ontdekt en beschreven, en een Engelsche onderzoeker (Sladen) 
had reeds verondersteld, dat de bijen het zouden gebruiken om elkaar aan te lokken, 
bijv. wanneer bij het zwermen de koningin een oogenblik van de rest gescheiden 
was geraakt en enkele bijen haar weervinden, zouden die de anderen door het uit-
stulpen van dit geurorgaan naderbij roepen en niet door de eigenaardige „vroolijke" 
zoemtoon, zooals de iemkers meenen. 

Het blijkt, dat de bijen bij spaarzame voedering nooit, bij ruime voedering heel 
vaak het geurorgaan uitstulpen, ook dat deze het zelfs al doen, terwijl ze boven het 
schaaltje heen en weer zweven en dus zoodoende de omgevende lucht al parfumeeren. 

Wordt het schaaltje met vochtig filtreerpapier, terwijl de bijen daar moeizaam 
hun suikerwater zitten te slurpen, plotseling volgegoten dan gaan ze er niet toe over 
hun geurorgaan uit te.stulpen; dat zou ook niet helpen, want ze hebben immers 
niet gedanst, dus geen hulptroepen aangeworven. Eerst nadat ze naar de korf terug
geweest zijn, daar gedanst hebben en voor den tweeden keer bij het nu volle schaaltje 
komen, stulpen ze het uit om de nakomers er hun aanwijzigingen mee te geven. 

Bij een pas gedoode bij kan 
men door een druk op het 
achterlijf het geurplekje doen 
uitstulpen en probeeren wat 
een rondzoekende bij doet, als 
men het dicht bij haar brengt. 

Fig. 3. Hu™ aan een horlogeglas met suikenvater. Het geur- Z e k o m e n e r Onmiddelijk Op af; 
orgaan wordt uitgcstuipt; te zien bij | . een enkele gaa t er zelfs o p 

zitten. Ook de tegenoverge
stelde proef kon v. Fr. ncimn en daarmse sluit het geheel als een bus: Door 
het achterlijf met schellak te besmeren, wordt het uitstulpen van het geurblaasje 
belet, en nu blijkt dat bij deze bijen, die bij ruime voedering evengoed dansen 
en met dezelfde gemiddelde toon zoemen als normale bijen, zich ook weer 10 maal 
zoo weinig nieuwelingen neerzetten als bij de normale ruim gevoederde groep. 

Dat dit geurorgaan zoo'n groote attractie uitoefent, is nu wel weer verwonderlijk, 
daar de geur er van, althans voor ons menschen.nog al zwak is. En uit vorige proeven 
was immers gebleken, dat de scherpte van het reuk vermogen van de bijen voor de 
gebruikte bloemengeuren en kunstmatige geurstoffen niet noemenswaard gevoeliger 
is dan de onze. Zouden dus de bijen hun eigen parfum veel beter kunnen waarnemen 
dan andere geuren ? Ook hiervoor heeft von Frisch ten slotte nog een proef opgezet. 
Hij laat een schaar van gemerkte bijen vliegen op een schaaltje vol suikerwater dat 
in een kamer staat op een geurpapier. In een kamer van het aangrenzende huis staat 
precies zoo'n glaasje met dezelfde geur. Deze geur is voor een mensch zoo sterk, dat 
die van de bijen zelf daarbij geheel verdwijnt. Is dat voor de bijen ook zoo, dan zouden 
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er ongeveer evenveel nieuwelingen het tweede, als het eerste schaaltje moeten vin
den. Dat is niet het geval: er komen er in twee uur 27 op het eerste, 3 op 't tweede. 
Als de twee plaatsen voor de controle-proef verwisseld zijn zelfs 57 tegen 2. 

Het is dus inderdaad zoo, dat die geur van hun eigen orgaan voor de bijen nog 
zeer sterk op den voorgrond treedt, waar die voor ons al heelemaal piet meer mee
telt. 

Onbeantwoord blijft nog de vraag, of de bijen misschien met dit geurorgaan ook de 
luchtweg waarlangs ze gevlogen zijn kunnen parfumeeren, zoo dat navolgers die daar
door kunnen vinden. Bij windstilte zou dit denkbaar zijn. Gelukkig eigenlijk maar, 
dat er nog vraagpunten te onderzoeken overblijven. 

Er zijn echter in deze prachtige studie zoovele en zoo belangrijke vraag
punten wel tot oplossing gebracht, dat het ongetwijfeld mag gelden als een schit
terend en fascineerend voorbeeld van biologisch onderzoek met betrekkelijk een
voudige technische hulpmiddelen verricht, en als een welsprekehde weerlegging 
van de meening, dat er in zulke dingen tegenwoordig niets meer te ontdekken valt. 

J. HEIMANS. 

HET VOGELSEIZOEN 1922. 

IN Mei 1916 genoot ik de eer, den heer Van Pelt Lechner, den man van het 
beroemde Nederl. Oölogische werk, op een vogeltocht door de Schouwensche 
duinen rond te leiden. 

In een vrij uitgestrekt, laag en vochtig gedeelte gekomen, met biezen en lang, 
breedbladig gras, zei mijn gast: „Kijk, als je hier nu nog eens de watersnip broe
dende aantreft, dan zal me dat niets verwonderen." 

De watersnip, ja, daar brak ik me nog het hoofd niet mee. Ik kende den vogel 
niet eens goed. Zeker, hij had me wel ontelbare malen doen schrikken, als hij plotse
ling uit het korte oeverriet vlak voor mijn voeten opvloog, onder een snijdend: 
retsj, retsj, even vaak had ik hem met de oogen gevolgd in zijn weergaloos snelle 
zigzagvlucht, maar gedetermineerd had ik hem nog nooit en dat hij in onze duinen 
zou broeden, wel, 't was nog nooit in me opgekomen, dit te veronderstellen. 

Toen de heer Pelt Lechner dan ook opmerkte, dat het terrein bovenbedoeld, 
hem een dorado voor de watersnip toeleek, nam ik het voor kennisgeving aan, 
zonder meer. 

De snippen waren er wel, maar dat ze er zouden broeden, leek me zeer onwaar
schijnlijk. Ook de jacht opzieners en andere menschen, die het duin kenden, haalden 
de schouders op. 

Maar zie, in Juni van het volgende jaar, 1917, met den jachtopziener door het 
ruig begroeide vóórduin loopend, vloog plotseling uit het lange gras voor onze 
voeten een vogel op, die zich door zijn karakteristieke zigzagvlucht al dadelijk 


