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genomen door den plantengroei, welke elk jaar belangrijker wordt en waardoor dus 
de aantrekkelijkheid van het gebied voor de kluten afneemt. Zooals wij bij de ver
overing van een terrein door planten verschillende phasen kunnen onderscheiden 
en steeds zien hoe bepaalde planten steeds weer tot de pioniers behooren, zoo zijn 
er ook altijd weer bij dergelijke terreinen bepaalde vogelsoorten welke zich het eerst 
gaan instalkeren en dus tot de voortrekkers gerekend mogen worden. Dat zijn dan 
kluut, dwergstern, vischdief, soms ook bontbek- en strandplevier, scholekster en 
kleine plevier. Zoo werden in Juni van 1941, dus even nadat met de bemaling van 
den Noord-Oostpolder een aanvang gemaakt was en breede strooken pas gewonnen 
land droog kwamen al direct tusschen Kuinre en Lemmer nesten van kluut, kleine 
plevier en scholekster gevonden. Dat zelfde proces hebben wij ook kunnen volgen 
in de Wieringermeer. De waardgronden van de Friesche Zuid-Westkust, oorspronke
lijk onbegroeide slikken en zandplaten, hebben het eerste stadium al weer achter 
den rug. De samenstelling van de plantengezelschappen, aanvankelijk bestaande uit 
slechts enkele hoofdfiguren, wordt elk jaar soortenrijker, de bedekkingsgraad belang
rijker en intensiever en op den duur zal de bodem vrijwel volkomen door planten in 
bezit genomen worden; de kale, onbegroeide deelen, de schelprijke vlakten worden 
elk jaar ingeperkt en kleiner. Hier en daar blijven echter onbegroeide plaatsen bestaan 
en hier krijgen de planten om de een of andere onnaspeurlijke reden geen vasten voet. 
Dat zien wij ook in verschillende polders van Texel, waar nog steeds kale, slibbige 
vlakten en zavelige slikplekjes te vinden zijn, nog even maagdelijk, als driehonderd 
jaar geleden, toen deze gronden aan de zee ontworsteld werden. Op de Makkummer
waard zijn het voornamelijk de iets hooger liggende schelprijke gedeelten, welke thans 
nog onbegroeid zijn. Waarschijnlijk zijn dit de resten van een ouden strandwal van 
grof zand, vermengd met veel schelpgruis en schelpen. 

JAN P. STRIJBOS. 
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OVER DE „TAAL" DER DIEREN. 
II (vervolg) 

Een nog andere kategorie van signalen, een die ons mensen minder „ligt", is 
die van de geursignalen. Ook hierover valt in onze onmiddellijke omgeving wel 
het een en ander waar te nemen. De onplezierige gewoonte, die onze honden 

hebben, om op bepaalde straathoeken alsmaar plasjes te doen, berust op een inge
wortelde behoefte der mannetjes, zich tegenover hun soortgenoten te doen gelden. 
In hun eigen territorium merken zij op deze wijze bepaalde stenen of bomen met 
hun individuele geur, en voor vreemde mannetjes is de waarneming van die geur 
een prikkel, hetzij om er zijn eigen „geurvlag" ook te planten (namelijk wanneer ook 
hij aanspraken op dit gebied maakt) of om deze plaatsen te mijden. Zoals vogels door 
bekoorlijke zang hun gebieden kenbaar maken, zo doen honden dit op hun manier. 
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Een dergelijk gebruik komt ook bij andere zoogdieren wel voor; zoogdieren zijn 
trouwens helemaal meer op geuren ingesteld dan de vogels, die immers extreme 
oogdieren zijn. De mens, die eveneens meer oogdier is, wijkt in dat opzicht van de 
overige zoogdieren wel wat af. Hyaena's hebben bij de anus een speciale klier, die 
een zalfachtige stof afscheidt, waarmee ze bepaalde opvallende plaatsen in hun terri
torium „bestempelen" l ) . — In onze Indianenboeken lazen we dikwijls van de ge
woonten van de vervaarlijke Grizzky's , de Noordamerikaanse Bruine Beren, om zich 
ruggelings rechtop tegen een stam aan te drukken en de nagels diep in de schors te 
slaan. Mogelijk wrijven ze hiermee tegelijk een geurende stof op de boom af? 
Een of andere betekenis zal het stellig hebben. 

Een heel wat bekoorlijker vorm van geurentaai houden vele vlinders er op na. 
In een van de vorige nummers vertelt Meeuse over onze proeven, die de rol ont

hulden, welke de „geurstreep" op de vleugels van 
mannetjes van onze gewone heivlinder speelt. Bij de 
sierlijke buiging, die het baltsende mannetje voor het 
wijfje maakt, prikkelt hij haar met zijn veld van geur
schubben zodanig, dat ze bereid wordt tot paren. 

Als laatste voorbeeld moet ik tenslotte de beroemde 
' \ dans der honingbijen vermelden, die door Von Frisch 

' op zo prachtige wijze geanalyseerd is. Een bepaald 
/ deel van de werksterbijen van een volk houdt zich 

bezig met het honing verzamelen. Dat gilde der 
.' •vt "i Wb-'\' v honingpuurders is weer in onderafdelingen verdeeld, 

'' S B i r e ^ iecter een eigen bloemsoort voor hun rekening 
\ / •,. I nemen. Wanneer die bloemsoort nu uitgebloeid raakt, 

" » dan weten de bijen, die juist op deze soort honing-
Fig. 9. De stuifmeeldans van zogen, geen nieuwe honingbron te vinden. Ze gaan 
de honingbij. Naar Von Frisch. werkeloos thuis zitten. Enkele individuen echter heb
ben een pioniersdrang in zich en gaan op zoek uit. Zulke zoekerbijen zwerven het 
gehele hun bekende gebied af, totdat ze ergens een rijke honingbron vinden. Hier 
zuigen ze zich vol, en dan gaan ze naar huis om hun honing af te geven. Hier, op 
de raat, slaan ze nu als een dolleman aan het „dansen". Met haastige bewegingen, 
af en toe onder snel rhythmisch schudden van het hele achterlijf, lopen ze in 
8-vormige figuren rond. Hierbij komen ze in contact met vele der werkeloze bijen, 
die nu opeens in grote opwinding raken. Ze betrommelen de danser met hun 
sprieten, en vliegen na korte tijd zelf uit. Als zij thuiskomen, beladen met dezelfde 
soort honing als de zoeker, gaan ze op hun beurt aan het dansen en zo verspreidt het 
nieuwtje zich als een „sneeuwbal", en al gauw is er geen werkeloze bij meer over. 

Het grappige van die hele geschiedenis is, dat al die bijen nu op dezelfde bloemsoort 
gaan honingzuigen. Op de een of andere manier moet die danser meegedeeld hebben, 
niet alleen dat er nieuwe honing te vinden was, maar ook van welke soort. Waar 

1) Dit is ontdekt in . . . . Artis! 

» 
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hij te vinden was, wordt niet er bij verteld, want de nieuwe bijen gaan volstrekt niet 
naar de plaats waar de eerste bij zich volgezogen had, maar wel naar dezelfde planten
soort, echter op alle plaatsen in het gebied van de korf, waar die soort maar te vinden 
is. Ingenieuze proeven van Von Frisch losten het raadsel op: de danser verraadt 
door zijn geur, op welke bloemsoort hij gezogen heeft. Tijdens het betrommelen met 
de sprieten, waarin immers de reukzintuigen van de bijen zetelen, werden de werke
loze bijen de geur gewaar van de bloem waarnaar ze moesten zoeken. Ook het gilde 
der stuifmeelverzamelaars houdt er een dergelijke „taal" op na; de stuifmeeldans 
is echter weer iets anders dan de honingdans. Z'e hierover D. L. N Jg. 28, blz. 170. 

M-ÜÜ. 
c. 

Uit deze voorbeelden blijkt wel al, hoe dieren elkaar iets kunnen meedelen. Ze 
maken bepaalde bewegingen, tonen bepaalde bonte 
lichaamsdelen, maken bepaalde geluiden of geven 
bepaalde geuren af. Vele soorten beschikken over heel 
gespecialiseerde organen, welker enige funktie het 
schijnt te zijn, het geven van bepaalde signalen mogelijk 
te maken. Bij sprinkhanen en krekels bijvoorbeeld 
wordt het geluid voortgebracht door het over elkaar 
schuiven van fijn getande chitinelijsten en richels, 
hetzij op poot en vleugel, hetzij op de twee vleugels 
gelegen. Zulk een „stridulatieapparaat" is heel inge
wikkeld gebouwd. — Bij de zangvogels is het de 
hoog gespecialiseerde syrinx die de geluiden mogelijk 
maakt; ook dit orgaan is er blijkbaar alleen om der 
wille van de „taal". 

Ook de visuele signaalstrukturen kunnen heel in
gewikkeld gebouwd zijn. Ze zijn altijd bont, dat wil 
zeggen hoogst opvallend. Verder hebben ze dikwijls 
een heel eenvoudig patroon, wat met de beperkingen 
samenhangt die de waarnemingscapaciteiten van de meeste dieren hun opleggen 
(waarop ik hier niet verder wil ingaan), en tenslotte zijn ze heel „onwaarschijnlijk", 
oftewel specifiek. Dat wil zeggen, dat ze zo sterk van signalen van andere soorten 
verschillen, dat verwarring niet licht mogelijk is. Want juist het voorkómen van 
verwarring, van reacties op vreemde dieren, is de functie van signalen. Waartoe de 
ontwikkeling van een signaalstruktuur een soort al niet kan brengen, blijkt b.v. bij 
de Argusfazant, waarvan de haan zijn vleugels als het ware geheel in dienst van 
het geslachtsleven gesteld heeft: zijn hele vleugel is één reusachtig pronkorgaan. Wij 
nemen op goede gronden aan, dat de voorouders van de Argusfazant, evenals de 
tegenwoordig levende hoenderachtigen, behoorlijk konden vliegen. De Argusfazant 
heeft als soort om zo te zeggen het verlks van het vliegvermogen „er voor over ge
had", om toch maar over een overweldigende signaalstruktuur te kunnen beschikken. 

De onwaarschijnlijkheid, de specificiteit, van signalen blijkt al bij vergelijking van 

Fig. 10. Het stridulatie-apparaat 
van een sprinkhaan. Op de dij zit 
een kam met fijne chitinetandjes, 
die langs een der sterke vleugel-
aderswordtgeschoven.NaarWeber. 



n o 83 83 83 83 83 83 SI DE LEVENDE NATUUR 

geluidssignalen. Hoe uiterst merkwaardig is niet het feit, dat de zang van een rietgors 
b.v. of van een merel, of van een spotvogel, bij alle variabiliteit en individueel verschil 
toch zó uiterst specifiek is, dat hij als soortzang ogenblikkelijk herkend kan worden! 
We hoeven er niet aan te twijfelen, of de vrouwelijke zangvogels zijn heel specifiek 
voor de zang van hun eigen soort gevoelig. Trouwens, het is stellig geen toeval, dat 
de ornithologen bij de veldwaarneming de zang zo graag als herkenningsmiddel 
gebruiken. Bij de verwantschap die er bestaat tussen de waarneming der dieren en 
die van ons, en bij de aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat de zang bij 
verreweg de meeste zangvogels als signaal o.a. voor het lokken van wijfjes dient, is 
het heel begrijpelijk, dat zangvogel en mens beide de zang voor de soortsonderschei
ding gebruiken. 

Hetzelfde geldt voor optische signalen. Vele van de visuele veldkenmerken,ldie 
wij vogelwaarnemers hebben leren gebruiken, zijn signaalstrukturen. De vleugel-
spiegels der verschillende eendensoorten, voor ons zulk een waardevol determinatie-
kenmerk, dienen de eenden zelf als signalen. Eenden hebben de neiging, mee te 
vliegen met andere eenden die dezelfde vkugelspiegel hebben, m.a.w. met soort
genoten. Heinroth heeft zelfs in de Berlijnse dierentuin, waar vele eendensoorten 
uit alle delen der wereld gehouden worden, waargenomen, hoe het overvliegen van 
een aantal eendachtigen met een witte vkugelspiegel roepen en pogingen tot mee
vliegen uitlokte juist van die soorten, die eveneens een witte vkugelspiegel hadden, 
ook al hoorden zij in een heel ander deel van de wereld thuis dan de overvliegende 
dieren. Een mooi bewijs voor de werkzaamheid der spiegels. 

De vleugel- en staartpatronen der steltlopers zijn een ander voorbeeld. De natuur 
heeft hier bij die eendenspiegels en de steltloperstaarten volgens dezelfde principes 
gewerkt, die bij de mens tot het ontstaan van vlaggen geleid heeft. De overeenkomst 
tussen een vlaggenatlas en de gekleurde plaat der eendenvleugels uit het „Practical 
Handbook of British Birds" is dan ook opvallend! 

Nu we eenmaal weten, dat er zulke signaalstrukturen bestaan, en dat ze, wat de 
visuele signalen betreft, dikwijls zo opvallend bont gekleurd zijn, kijken we allerlei 
dieren opeens met andere ogen aan. Vogelhuiden in het Museum, gekleurde platen 
uit vissenboeken zelfs brengen ons op vermoedens aangaande de betekenis van be
paalde bonte vlekken. Wanneer we een nieuwe vissensoort in ons warmwater-aquarium 
krijgen, en we zien dat hij een paar zwarte, met goud omrande vlekken op de kieuw
deksels heeft, dan „weten" we al haast: dat dier dreigt door zijn kieuwdeksels wijd uit 
te zetten en front te maken naar zijn tegenstander. Het duurt dan ook werkelijk niet 
lang, of hij doet wat we voorspeld hadden! Dan moeten we met marionettenproef jes 
nog uitmaken of die vlekken werkelijk invloed op de tegenstanders hebben, en dan 
weten we dat we met signalen te doen hebben. 

Het is nu dus wel duidelijk, dat dieren door middel van signalen elkaar iets 
kunnen mededelen. Wat delen ze elkaar nu eigenlijk mee? Men kent nu wel al 
zoveel gevallen van zulke mededelingen, dat men generaliserend kan zeggen: de 
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mededeling wekt in de partner de neiging op, een bepaalde reactie te tonen. Meestal 
treedt die reactie dadelijk op, zoals b.v. in het geval van de zangvogel, die zijn jongen 
onmiddellijk voert, wanneer ze gaan sperren; soms ook komt de reactie pas na enige 
tijd. Dikwijls ook is de reactie niet anders dan het inhouden van een handelwijze die 
anders stellig opgetreden zou zijn. Het dreigen van een roodkaakje b.v. onderdrukt 
in zijn tegenstander de neiging tot aanvallen, geheel of tot op zekere hoogte. 

Dit soort mededelingen voltrekt zich nu op een zeer laag geestelijk niveau, tenminste 
in vergelijking met menselijke taal. Want de bewegingen waarmee de tegenspeler 
reageert, zijn meestal volkomen aangeboren bewegingen: vechten of vluchten, voeren 
of bedelen, pronken, copukren enz., bewegingen die niet alleen bij verreweg de meeste 
lagere dieren, maar tot op zekere hoogte zelfs bij hogere zoogdieren, aangeboren zijn. 
Nog merkwaardiger lijkt ons op het eerste gezicht, dat ook de speciale gevoeligheid 
voor het signaal van de soortgenoot aangeboren is. Dat blijkt natuurlijk pas, wanneer 
we deze reacties onderzoeken bij een dier, dat nog nooit soortgenoten gezien heeft. 
Bij de meeste diersoorten, tenminste bij de betrekkelijk hoog georganiseerde dieren 
die over een behoorlijke „taal" beschikken, maken echter de soortgenoten al op een 
jeugdige leeftijd met elkaar of met hun ouders kennis, en om dus uit te maken, of 
de neiging tot reageren op hun signalen aangeboren is, en niet later onder invloed b.v. 
van het voorbeeld van ouderen aangeleerd, moeten we individuen van zulk een soort 
geïsoleerd opvoeden, zodat ze nooit een soortgenoot zien. Zijn ze dan op een geschikte 
leeftijd, dan moeten we de invloed van de signalen op hen bestuderen. Men heeft 
dat reeds met allerlei dieren gedaan. Zo hebben we b.v. jonge stekelbaarsjes uit het 
ei opgevoed, sommige een jaar lang geïsoleerd gehouden, andere in hun eentje tussen 
bittervoorns grootgebracht. Toen de dieren volwassen waren, bleken ze precies zo 
op het rood der hun voorgehouden modellen te reageren als hun soortgenoten die 
wèl ervaring hadden kunnen opdoen. Ook de reacties tegenover drachtige wijfjes 
waren precies eender als die van hun soortgenoten. Het was hoogst merkwaardig om 
te zien, hoe een mannetje, dat in de bak, waarin hij een jaar met bittervoorns had 
samengeleefd, een nest had gebouwd, bij het inbrengen van een kuitrijp stekelbaars-
wijfje wild ging „zigzaggen" en de bittervoorns absoluut links liet liggen. Toen we 
een rood model van een stekelbaars in zijn territorium brachten, werd hij wild van 
aanvalsdrang. Ook bij vogels zijn dergelijke proeven gedaan, en steeds bleek dat de 
gevoeligheid voor signalen van de eigen soort aangeboren was. 

Dat de gevoeligheid speciaal het signaal geldt, bleek heel mooi bij proeven die de 
Engelsman Lack over de functie van de rode borst bij roodborstjes deed. Deze speelt 
bij de roodborsten precies dezelfde rol als de rode buikzijde bij stekelbaarzen: voor een 
mannetje in een territorium is een vogel met een rode borst een vijand die hij moet 
verdrijven, voor een mannetje buiten zijn territorium bestaat er niets verschrikkelijkers 
dan een vogel met een rode borst. Hoezeer hier de rode borst als signaal de boventoon 
speelt, bleek, toen Lack de reacties vergeleek tegenover een opgezet dier, waarvan 
de rode borst bruin gemaakt was met die tegenover een los plukje rode veren. De 
laatste „marionet" werd fel aangevallen, de eerste werd met rust gelaten! 
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Iets dergelijks kregen we bij stekelbaarzen te zien: het mannetje, dat zijn zigzagbalts 
vooral tegen kuitrijpe wijfjes ten beste gaf, reageerde veel heftiger op een grof model 

dat niets stekelbaarsachtigs had, maar dat het gezwollen achter
lijf toonde, dan op een zo precies mogelijk nagebootst stekel-
baarsmodel, waarvan het achterlijf echter plat en mager was. 

Wat doet dat eigenlijk allemaal dom en automatisch aan! Maar 
hoe doelmatig is het, en hoe goed komt alles op zijn pootjes te
recht! Dat zit hem o.a. in de verregaande specialisatie: het signaal 
is heel specifiek, heel „onwaarschijnlijk"; wanneer de gevoelig
heid van de tegenspeler nu juist even specifiek is, juist op dit 
signaal afgestemd is, dan is de kans op vergissingen nihil. 

En vergeten we niet, dat ook bij de mens dergelijke gevoelig
heden een rol spelen! Hoe komt het, dat een normale gezonde 
jongen nu juist verliefd wordt op een jong wijfje van zijn eigen 
soort? Hoe komt het, dat een normale jonge moeder niets hart-
veroverenders kent dan een welpje van haar eigen soort? Dat zijn 
aangeboren gevoeligheden. Het verschil ligt voornamelijk in de 
leerprocessen die hierop bovendien nog ingrijpen, die de gevoelig
heid iets specialer maken, maar die vooral de reacties zo on
eindig veel ingewikkelder maken. 

(Wordt vervolgd). N. TINBERGEN. 

Fig. II. 
rionetten. 
een zo 

Twee ma-
Boven: 

natuurge
trouw mogelijk, maar 
mager model; onder: 
een zeer grove na
bootsing, dat echter 
het „kuitrijpe" dikke 
achterlijf heeft. Het 
mannetje zigzagt 
vooral tegen de on

derste marionet. 
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SMELTWATER-BEEKJES VAN DE VEL UWE. 

Een trieste Januari-namiddag, met op verschillende plaatsen ruischende water
stroompjes op het anders zoo droge Imboschterrein, is wel een zeldzaam 
gebeuren. 

Wat is hiervan de oorzaak? De enkele decimeters dikke sneeuwlaag, welke half 
Januari de uitgestrekte heidevelden en heuvels van het Worthrhedensche- en Rosen-
daalscheveld, alsmede het boschcomplex van den Imbosch en omgeving bedekte, 
is tot ontdooiing gekomen. De bevroren grond belet thans het smeltwater te doen 
verzakken in den bodem, waardoor het zich van de hooge heuvels en heidevelden 
naar de lage gedeelten verzamelt tot ware stroompjes. 

Een dergelijk stroompje vindt zijn oorsprong aan den voet van den Elsberg (ruim 
95 m), gelegen ten Z.O. van den Imbosch. Eerst ondiep kabbelt het water in N.W. 
richting, door de diverse laagten, naar de grensscheiding van het Schaddeveld en den 
Imbosch, om aldaar als een volledige beek verder te stroomen, langs de voormalige 
boschwachterswoning, naar het 60 m lager gelegen bosch ten noorden van den Eer-
beekschen weg. In dit lage deel verzamelt het water zich tot een vijvertje met een 
gemiddelde diepte van een meter. 


