
zoekers ; die waren van iedere leeftijd, 
stand en herkomst: pensiongasten met hun 
gezin, schoolklassen. N.J.N.-ers. markt-
gangers, touringcargezelschappen komen
de van nabij of ver, ook van over de grens. 
studenten op excursie en wie er meer op 
de faam of aanwijzingen afgaande binnen
kwam. 
En nog iets anders : Bernink had er ook 
bijzonder plezier in bezoekers, vooral jeug
dige bezoekers, die op enigerlei wijze van 
een extra belangstelling hadden blijk ge
geven. in z'n werk als explicator te doen 
delen, niet zozeer om voor zich zelf de 
taak te verlichten, maar uit paedagogische 
zin om hen te oefenen. Zo zag men vaak 
heel jonge studenten of H.B.S.-ers, die 
wat langer in Denekamp logeerden, gere
geld hele gezelschappen van veel oudere 

Het is niet eenvoudig, in een aantal woor
den, eventueel toegelicht met een paar 
foto's, een duidelijk beeld te geven van 
een landschapstype als de prairies. De 
enorme uitgestrektheid (de totale opper
vlakte is rond 2 ^ millioen km2) is oorzaak, 
dat er veel variatie is, zowel in planten
groei als bodem. Van het oosten naar het 
westen rijst de bodem gestadig om over te 
gaan in de Rocky Mountains ; het verschil 
in hoogte tussen het uiterste oosten en 
westen bedraagt ongeveer 1000 meter. 
Ook van het noorden naar het zuiden is 
er een hoogteverschil, hoewel belangrijk 
minder. Voeg hierbij nog aanzienlijke ver
schillen in grondsoort en klimaat en het 
zal duidelijk zijn, dat een gedetailleerd 

personen rondleiden en enthousiaste uitleg 
geven over de levenswijze van Nederland
se vogels of over de geologische geschie
denis van Twenthe. 
Daardoor heeft Bernink mede bereikt, dat 
er in het drukste seizoen, of bij tijdelijke 
ontstentenis, meestal wel een of meer assis
tenten waren te vinden, die hem konden 
bijstaan of vervangen, en daaraan ook wel 
is het te danken, dat ten slotte een ge
schikt en waardig opvolger werd gevon
den, zodat het voortbestaan van het mu
seum Natura Docet en van z'n heilzame 
werking verzekerd is te achten ten bate 
van de natuurstudie, natuurliefde en na
tuurbescherming in Twenthe en in heel 
Nederland en ter glorieuze nagedachtenis 
van z'n stichter en eerste directeur J. B. 
Bernink. 

beeld van het gehele prairiegebied een 
groep deskundigen enige jaren werk zou 
geven en een standaardwerk-in-delen zou 
opleveren. Niettemin is het mogelijk, een 
globaal overzicht van het voornaamste ge
bied te geven, zonder al te veel aan de 
juistheid van het beeld te kort te doen. 
Het is daarvoor echter noodzakelijk, zeer 
in het kort het ontstaan van het prairie
gebied te schetsen. Dit, om enkele belang
rijke formaties duidelijker te doen uit
komen. 

Volgens de algemene gedachte is het ge
bied in zijn huidige vorm ontstaan gedu
rende de laatste ijstijd, ongeveer 750.000 
jaar geleden. De uiterste grens van het ijs 
in het zuiden moet ongeveer gelegen heb-

D E C A N A D E S E P R A I R I E S 
J. LOOMAN. 
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Fig. 1. Bow River Valley. Links en rechts oude oevers. 

ben bij de huidige Canadees-Amerikaanse 
grens, in het oosten schijnt Ontario nage
noeg geheel ijsvrij te zijn gebleven. Toen 
het ijsveld terugtrok, werden enorme 
massa's zand, klei en leem afgezet met het 
gevolg, dat er thans vrij scherpe afschei
dingen tussen de drie grondsoorten zijn 
waaj te nemen. Zo vinden we dan in het 
zuiden een strook duinzand met stuif dui
nen als eindmorene, gevolgd door een 
strook leem, waarna er vrijwel uitsluitend 
klei werd afgezet. Het is wel vanzelfspre
kend, dat er in het kleigebied meer of min
der grote zandafzettingen plaatsvonden en 
omgekeerd, maar in zijn algemeenheid is 
het gegeven beeld toch juist. In het klei
gebied, dat verreweg het belangrijkste is, 
zowel in oppervlakte als anderszins, wor
den nog weer verschillende typen onder
scheiden, die echter buiten beschouwing 
zullen worden gelaten. 

Nadat het ijs teruggetrokken was tot ' 
alleen nog de Rocky Mountains bedekt 
waren, vloeide het smeltwater in enorme 
hoeveelheden over de achtergebleven la
gen klei en sleep daarin een zeer groot 
aantal rivieren en riviertjes uit. Afhanke
lijk van de dikte der lagen ontstonden 
daardoor valleien van meer of minder 
grote diepte en toen tenslotte het smelt
water verminderde, vele kleine rivieren 
uitdroogden en alleen de hoofdstromen 
overbleven, vormden al deze grote en 
kleine valleien een netwerk van heuvels en 
dalen in het landschap. Vele van de minst 
diepe valleien, of coulees, zullen in de 
loop der eeuwen verdwenen zijn, doch 
de overige geven thans nog voor een groot 
deel het karakter aan het landschap. W a a r 
de coulees in belangrijk aantal aanwezig 
zijn, spreekt men van „rolling country", 
een zeer zeker goedgekozen naam. Niet 
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Fig. 2. Nieuwe oever steekt hoog boven het water uit. 

zelden zijn de hellingen dezer coulees 60 
meter hoog en is de bodem enkele tien
tallen meters breed. W a a r de minder diepe 
en minder steile coulees afgevlakt zijn tot 
heuvels met lange hellingen spreekt men 
van „waving (of undulating) country". 
Vooral langs de grote rivieren vindt men 
de grote coulees, hoog en steil, met vrijwel 
onbegroeide wanden ; steeds nog afbrok
kelend en eroderend. Bij het zien van deze, 
meer imposante dan mooie, formaties, heeft 
men niet veel fantasie nodig om zich te 
kunnen voorstellen, dat uit dergelijke cou-
lecs-in-het-klein het rollende landschap is 
ontstaan. En wie eens gezien heeft, welke 
veranderingen een zware regenbui te
weeg kan brengen op een couleehelling, 
kan zich gemakkelijk voorstellen, hoe een 
ondiepe coulee tot een „wave" werd. Op 
13 Juni jl., na een zeer zwaar onweer. 
viel nabij Swift Current. Saskatchewan, 

in 10 minuten tijds 2 cm regen. Gedurende 
de voorafgaande weken was het beslist 
natter geweest dan normaal, tengevolge 
waarvan de bodem verzadigd was met 
water. De zware regenval kon dan ook niet 
opgenomen worden en langs een der 
hoofdwegen, op een steile. lange helling, 
ontstond in enkele minuten tijds een 
„rivier", die tijdens zijn kortstondig be
staan kans zag, een bedding te slijpen in 
de klei. Vanaf de top van de helling tot 
waar het water in de couleebodem een 
meer vormde, is de afstand ongeveer 600 
meter, terwijl de helling 45 graden zal zijn. 
De bedding van de stroom boven was na 
het opdrogen 12 cm diep en 40 cm breed, 
onderaan 4.75 meter diep en bijna 60 cm 
breed ; alleen op enkele punten, waar een 
grote steen in de klei verborgen was ge
weest, had het water een verbreding ver
oorzaakt. De losgewoelde stenen lagen in 
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de coulee, in een grote, nieuwe afzetting 
van verse klei. die in het diepste punt 35 
cm dik bleek te zijn. Op 16 Juni d.a.v. was 
er opnieuw onweer met zware regen, doch 
de beide tussengelegen dagen waren zeer 
heet geweest, waardoor de klei rondom de 
bedding gebarsten was en op enkele plaat
sen zelfs diepe scheuren vertoonde. Na de 
regen op 16 Juni was het beeld dan ook 
opnieuw grondig gewijzigd : de wanden 
van de eerstgevormde miniatuur-coulee 
waren afgespoeld en ingestort; de oor
spronkelijke breedte was aanzienlijk ver
groot ; de diepte weinig of niet veranderd. 
Een derde zware regenbui op 18 Juni liet 
een coulee achter, die bij een diepte van 
5 meter een wijdte had van 9 meter boven 
en een bodemwijdte van 2.85 m. Zo ont
stond dus binnen een week een miniatuur-
coulee, die op zichzelf geen betekenis heeft, 
doch een goed inzicht gaf in de verschijn
selen, die tot het ontstaan en verdwijnen 
van vele echte coulees in vroeger tijden ge
leid hebben. Langs de grote rivieren vin
den doorlopend nog dergelijke wijzigingen 
plaats, vooral in het voorjaar bij het smel
ten van de sneeuw. Daarbij werken dan 
nog de grote verschillen in temperatuur 
tussen dag en nacht het ontstaan van grote 
scheuren in de bodem in de hand. 
Een werkzaam aandeel in de erosie heeft 
ook de wind. Vrijwel ongetemperd over 
het land blazend, is de windsnelheid zel
den beneden 30 km per uur. Na enkele 
droge dagen stuift de bodem dan ook ge
makkelijk. Op dunbegroeide hellingen of 
op vlakke bodem met slechte bedekking 
ontstaan dan al spoedig kleine holten in de 
grond, waarachter de aarde zich tegen een 
plant ophoopt, tot een wat sterkere wind
vlaag alles wegblaast. Een windsnelheid 
van 50 km doet zodoende een stofstorm 
ontstaan ; grotere snelheden veroorzaken 
«.zandstormen", die voor 80 % uit klei 

bestaan terwijl de rest fijn zand is. Het 
laatste is echter beter in staat, de mens er 
van te doordringen, dat er inderdaad erosie 
plaats heeft ; vandaar de enigszins mis
plaatste term. Behalve de hinderlijke wol
ken stof heeft winderosie meestal geen op
vallend zichtbare gevolgen ; op den duur 
moeten echter enorme hoeveelheden aarde 
verplaatst worden en in de loop der eeu
wen zullen zeker ondiepe coulees op deze 
wijze voor een aanzienlijk deel opgevuld 
zijn. 

Dit dus over ontstaan en type van het 
landschap ; de naam prairie heeft het ech
ter niet daaraan te danken, doch aan zijn 
vegetatie. Over de naam prairie en de be
tekenis daarvan is men het niet geheel 
eens ; volgens sommigen is het woord van 
Indiaanse oorsprong en betekent het 
„weide", volgens anderen gaven de eerste 
Franse kolonisten het land op de grens 
van Manitoba en Ontario die naam en 
betekent het „lang gras". Hoe dan ook, 
zowel het een als het ander heeft met gras 
te maken en inderdaad vindt men, zeer 
oppervlakkig gesproken, alleen maar gras 
op de echte prairie. Zeer oppervlakkig, 
want de „grasmat" wordt niet uitsluitend 
door een aantal grassoorten gevormd ; in 
het algemeen echter is gras het hoofdbe
standdeel en is het zo, dat meer bedoeld 
wordt : bomen ontbreken geheel. Ook dit 
is niet geheel en al juist, doch alleen in 
grote trekken waar ; in diepe coulees zijn 
de bodems en lagere delen der hellingen 
wel eens met bomen begroeid. De recente 
aanplantingen rond farms etc. en „shelter-
beits" blijven natuurlijk geheel buiten be
schouwing. 

Het totaal-bceld van de prairie, zeer in 
het algemeen, is dus : een door coulees 
doorsneden, golvend landschap ; boomloze 
grassteppen. Dit totaal-beeld, echter, 
wordt weer in een aantal stukken verdeeld 
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en wel naar het meest karakteristieke deel 
van de prairie : de vegetatie. Men onder
scheidt nl. 
1. „Tall grass", een gebied, waarin lange 

grassoorten overheersen. 
2. „Short grass", een gebied met korte 

grassoorten. 
3. „Mixed prairie", een gebied, waar 1 

en 2 of 2 en 4 in elkaar over gaan. 
4. „Foot-hill-region", een gebied, ge

vormd aan de voet van de Rockies. 
De „mixed-prairie" kan dan nog verdeeld 
worden in twee groepen ; een overgang 
van 1 en 2, maar ook van 2 en 4 in elkaar. 
In beide gevallen echter heeft ze hetzelfde 
algemene karakter. 
De oorzaak van deze verschillende zones 
is voornamelijk van klimatologische aard. 
De tall-grass vindt men in het oosten van 
het gebied. Hier is de regenval behoorlijk 
en de verdamping niet zeer groot ; het 
gras krijgt voldoende vocht en hier vindt 
men ook een vrij groot aantal bomen in het 
landschap. De mixed-prairie, verder naar 
het westen, heeft minder regenval en gro
tere verdamping, het gras groeit minder 
hoog en een groot aantal plantensoorten 
met geringere vochtbehoefte komt er voor. 

XI. Een nestje van Vespa vulgaris. 
Wie wespennesten bestudeert moet zo nu 
en dan eens geluk hebben. 
Wespennesten ontstaan voor een hoog 
percentage in het verborgene. Meestal 
valt pas op, dat er wespen aan het werk 
zijn, wanneer het nest al een flinke om
vang heeft bereikt en het komen en gaan 
van de ijverige werksters de nestplaats 
verraden. 

in de eerste plaats grassen. Nog verder 
naar het westen is de regenval gering, de 
verdamping groot en het karakter is dan 
ook voornamelijk dat van een droog gebied: 
short-grass. Hier vinden we de grassen 
met geringe vochtbehoefte de plaats in
nemen van de hogere soorten uit de mixed
prairie ; op plaatsen, waar een stoornis in 
de plantengroei heeft plaats gevonden,-
komen onkruiden voor, die verder naar het 
westen vergeefs gezocht zullen worden e» 
na droge jaren nemen Cacteeën belangrijk 
in aantal toe. Steeds nog westwaarts gaan
de komen we in de tweede vorm van 
mixed-prairie ; hier neemt de regenval 
weer toe, maar ook de hoogte is aanzienlijk 
toegenomen. Er treden hier dan ook slechts 
gedeeltelijk dezelfde planten op als in de 
oostelijke mixed-prairie. De foot-hill-
region is nl. sub-montaan en in de over
gangszone vinden we dan ook planten uit 
het submontaan naast typische short-grass 
planten. 

Van deze prairie-typen is de short-grass 
het belangrijkste en minst verstoorde ; de 
mixed-prairie naar het submontaan het 
meest interessante. Beide zullen wc dan 
ook een keer meer in details beschouwen. 

De kleine begin-nestjes vindt men meestal 
bij toeval, maar daar ze worden gemaakt 
door slechts één wesp (de koningin), die 
ongestoord door medewerksters bezig kan 
zijn. hebben ze bijna steeds dezelfde vorm: 
een fraai rond lantaarntje. met een of meer 
volledige (of onvolledige) omhulsels rond
om een klein raatje. Men moet al heel diep 
zijn ingeleid in de mogelijkheden rondom 
zo'n koninginnenestje om daaraan iets 

HET BOUWINSTINCT DER SOCIALE WESPEN 
B. I. J. R. W A L R E C H T . 
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