
elke raat bij wespen en bijen ontstaat, door 
steeds aan de omtrek de cellen te vermeer
deren. Een nest waaruit men de juiste 
plaats van de onderdelen zou kunnen vast
stellen. 
Een regelmatig nest, omdat het wel van 
boven onder dwang stond {platte doos), 
maar naar alle zijden ruimte tot uitbreiding 
had. Wij weten thans na een onderzoek 
van de nestkeuze bij wespen en bijen (vol
komen identiek) reeds zeker, dat ook het 
éüa^e-nest onder de dwang staat van de 
ruimte, waarin het zich bevindt. Zelfs al is 
dit naar ons idee een geheel vrije ruimte 
(vergelijk wasbouw bij de bijen). 
Nog een laatste blik op de oucfe was! 
Heeft men er wel ooit erg in gehad, waar
om men zoveel plezier heeft van oude was 
in de bijenteelt. Waarom de bijen daar zo 
dol op zijn ? Zo, dat men slechts een lege 
korf met raten heeft neer te zetten om 
zeker te zijn, dat er vandaag of morgen wel 
een zwerm op zal vallen ? (Indien er in de 
omgeving zijn natuurlijk). En de aardige 
gewoonte van de bijen om een tak op te 
zoeken, waar alreeds een zwerm heeft ge
hangen ? En wist U, dat een Amerikaans 
onderzoeker er in slaagt wespen te laten 
bouwen, door ze oude wespenraat te geven, 
en dat de gewone Vespa germanica, die 
hier nooit overwintert in het nest, dat aan 
de andere zijde van de evenaar (in Austra
lië) regelmatig klaarspeelt, zodat daar 
manshoge nesten ontstaan, door herhaald 
gebruik ? 

Tot de meest interessante, zij het soms iet
wat trieste „lectuur" behoren ongetwijfeld 
de oude bladen van de topografische kaart 
van Nederland. W a t moet ons kleine land 

Merkwaardige verschijnselen. 
Deze zullen te merkwaardiger blijken, in
dien men er eens op gaat letten, welke 
zwermsoort, vóór- of nazwerm, zo graag in 
zo'n oude-raten-bevattende kast of korf 
binnenvalt. Ik zou haast durven wedden : 
méér nazwermen dan vóórzwermen. 
Het is ons gebleken, dat in de bijenstaat de 
oude raat precies dezelfde betekenis heeft 
voor het instinct van de bijen, als de oude 
raten in dit hommeincst voor de hommels. 
Ze reageren er hun knaag - (= „graaf"-) 
instinct mee af en ze verslepen de was 
altijd om er zeer bepaalde en zeer interes
sante dingen mee te doen ; allemaal din
gen, die gebeuren tussen en om de raten 
en in de cellen, zoals bv. het „gangen gra
ven" naar een moercel (afbijten van de 
raat) en het opbouwen van de moercel 
zelf, die altijd van bruine was wordt ver
vaardigd. 

Het is jammer, dat geen foto kan worden 
bijgevoegd van het besproken nest. De 
waarneming geschiedde tegen de avond. 
Een meegenomen stuk bleek zoveel was-
mottenlarven te bevatten, dat een herhaal
de tocht naar Halsteren vermoedelijk ver
geefs was geweest. 
Voor de liefhebbers van hommelkweken 
bevat dit artikel een waardevol gegeven. 
Een platte doos met oude raat zal de een 
of andere liefhebber wel in gereedheid 
kunnen brengen tegen de tijd van de nest-
bouw (zonder wasmottcn natuurlijk). 

vroeger een dorado zijn geweest voor flo-
risten en natuurminnaars ! 
Beekbergerwoud, Moergestelsc broek, 
Wisselse vennen, Drentse beekdalen, het 
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Koningsven... terreinen met een welhaast 
legendarische betekenis, dat alles prijkt 
nog in volle glorie op die oude vaak ver
geelde kaarten, uit een tijd toen Nederland 
nog een kleine millioen bunder „woeste 
grond" rijk was. En dan die enthousiaste 
verhalen van de oudere floristen, die het 
staartje van deze glorievolle tijden nog 
juist hebben meegemaakt. Die over Schcde-
geelster, Pinguicula, Carex dioica en Be-
tonica praten alsof het boterbloemen 
waren. 
Dit alles speelde me door het hoofd op die 
prachtige voorjaarsdag, boven op de St 
Jansberg bij Middelaar, met dat wonder
mooie uitzicht over de verre Maasvallei, 
waar de meidoorns in volle bloei stonden. 
En toen ik daar de „stafkaart" te voor
schijn haalde om me te oriënteren, bleek 
dat ik een sterk verouderd kaartblad bij me 
had gestoken. Blad Middelaar 573 uitgave 
1890 ! ! Ondanks het mooie voorjaarsweer 
kwam er toen toch heel even een wolk de 
stemming verduisteren. W a n t wat dat 
kaartblad te zien gaf week wel buitenge
woon sterk af van de tegenwoordige 
situatie. 
Onder aan de voet van de Mookse heuvels, 
en nog verder oostwaarts langs de Duitse 
grens, geeft die kaart daar eventjes een 
moerasgebied aan van zeker 700 ha. Van 
„De Hel" bij Plasmolen tot aan grenspaal 
577 lag daar dat uitgestrekte Koningsven, 
het Genncpse en Ottersumse turfven en 
de Langenhorst, één uitgestrekt natuurge
bied van ondoordringbare moerassen en 
broekbossen. En als je dan in 1954 ziet 
wat daar nog van over is, dan gaat het je 
toch wel even aan het hart. Maar gelukkig, 
er is tenminste nog iets over van die 700 
bunder uit 1900. Drie terreintjes met een 
gezamelijke oppervlakte van ongeveer 30 
ha resten nog. Het zijn „De Geuldert", het 
moerasje bij „De Hel" en „De Diepen". 

Fig. 1. Overzichtskaartje. 1. De Geuldert: 
2. Bosje bij De Hel: 3. Den Diepen. 

Deze drie gebieden, die zowel wat betreft 
vegetatie als bodem en waterhuishouding 
verschillen, zijn in natuurwetenschappelijk 
opzicht nog van buitengewone betekenis. 
En dit niet alleen om hun floristische rijk
dom. Deze restanten zijn in de eerste plaats 
waardevol door hun geologische, of beter 
gezegd geo-morphologische geaardheid. 
Moerasgebieden aan de voet van een heu
velcomplex gelegen, met een ondergrondse 
wateraanvoer, kunnen, om maar eens een 
biologische beeldspraak te gebruiken, „wit
te raven" worden genoemd. 
D e G e u l d e r t , het meest westelijk ge
legen terrein omvat enkele vennen en een 
kleine oppervlakte moerasbos. 
Aan de voet van de heuvel ligt hier een 
fraai Elzenbronbos met Paarbladig goud
veil, Reuzenpaardestaart, Koningsvaren 
en andere karakteristieke soorten. Hoger
op gaat het bostype over in het Eiken-
Haagbeukenbos met o.a. Gele dovenetel, 
Bosviooltje, Muursla, enz. 
De vennen zijn van matig voedselrijke 
samenstelling, met de bekende begroeiing 
van verschillende fonteinkruiden {Pota-
mogeton natans, P. oblongus), Waterlelie 
en omringd door rietzomen, waarin ook 
Galigaan groeit, 
De drassige open stukjes tussen de berken-
wilgenbossen zijn gekenmerkt door een 
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begroeiing welke tot het Caricetum canes-
centis-fuscae behoort. Naast Afgeknotte 
zegge. Gewone zegge en Struisgras 
(Agrostis canina) vinden we hier het 
Waterdrieblad met zijn fraaie witte bloe
men, de purperen Wateraardbei en ver
schillende veenmossoorten. 
H e t m o e r a s b o s j e bij D e H e l 
neemt een tussenpositie in, zowel wat vege
tatie als waterhuishouding betreft. Het is 
vochtiger dan De Diepen maar droger dan 
De Geuldert. Ook wat voedselrijkdom be
treft bewandelt het een „gulden midden
weg". 

Het mesotrophe Eiken-Berkenbos van de 
heuvelhellingen gaat hier over in een 
armere vorm van het Elzenbronbos. Dit 
bostype ia i hier gekenmerkt door veel 
Pluimzegge en Dotterbloem. 
W a t lager op de helling treffen we in de 
geulen hellingveentjes aan met veenmos, 
Rondbladige zonnedauw, Pijpestro e.d. 
Het oostelijk gelegen complex D e D i e 
p e n , dat in de ruilverkaveling „Ottersum" 
als natuurreservaat is gevraagd, is van 
deze drie terreinen het minst vochtige. De 
begroeiing is kenmerkend voor het oligo-
tot mesotrophe milieu, hetgeen bijzonder 

Het is niet onze bedoeling om een ant
woord op deze vraag te geven. Onze eigen 
•waarnemingen zijn daartoe geheel ontoe
reikend ; zij werpen zelfs meer vragen op, 
dan zij beantwoorden. Wij willen met dit 
artikel alleen de natuurvrienden er op 
attent maken, dat niet slechts de organis
men, die op de aarde of in het water leven, 
de moeite van het bestuderen waard zijn, 

goed aansluit bij de Eiken-Berkenbossen 
op de heuvelhellingen. De bosvcgetaties 
welke in De Diepen overheersen behoren 
tot het Quercion en het Alnion. Op de 
open plekken treffen we begroeiingen aan 
die tot het Molinion en deels tot het Mag-
nocaricion kunnen worden gerekend. 
Door de flauwe helling van het gebied 
komen er variaties voor in de diepte van 
het grondwater. In overeenstemming hier
mede volgen de verschillende vegetatie-
typen elkaar zone-gewijze op, hetgeen voor 
bestudering van successie-onderzoek bui
tengewoon belangrijk is. 
Al met al mogen we zeer tevreden zijn dat 
er althans nog een 30 ha over is van het 
legendarische Koningsven. 
En al struikel je niet meer over de Beto-
nica's en Nachtorchissen, zoals vroeger, 
al kan je het Langblad-longenkruid, dat 
nergens anders in ons land voorkomt, niet 

of nauwelijks meer ontdekken de Ra-
punzels bloeien even fraai als voor een 
halve eeuw en de drie terreintjes vertellen 
ons, zij het op zeer bescheiden wijze, hoe 
mooi het hier is geweest in die „goeie 
ouwe" tijd die toch niet terug komt. 

maar dat ook de organismen in de aard
bodem onze aandacht vragen. Wij kunnen 
U dan ook werkelijk aanraden eens in die 
aarde te gaan wroeten en speciaal aan
dacht te schenken aan die veelvuldig 
voorkomende kronkelende beesten „de 
wormen". 
In Uw tuin zult U reeds in een klein ge
bied vele soorten aantreffen. Het onder-

HOE LEVEN EN WERKEN DE WORMEN? 
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