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Van de elf hommelnestjes, die ik in 1956 
in Halsteren uit vogelnestkastjes verzamel
de, werd in het oktobernummer 1956 van 
De Levende Natuur het eerste, een nestje 
van de Tuinhommel (Bombus hortorum). 
besproken. 
In aansluiting hierop vermeld ik thans de 
resultaten, verkregen uit de nestjes no. 2 
en no. 9. Nest no. 9, van de Steenhommel 
(B. lapidarius), was een wat meer ontwik
keld nestje, bestaande uit een broedklomp 
in drie lagen boven elkaar, de onderste 

Fig. I. Boven: Bombus lapidarius in 
mezenest. 16-6-'56. Toegangstunnel met 
nestkamer, B 1—3: Broedtagen: wit: geslo
ten cellen: gearceerd: uitgekomen cocons: 
zwart: pas aangelegde hroedcel. H 1—3: 
Honingpotten (H., en H;i van werksters). 
Onder: Bombus subterraneus in roodstaart-
ncst. 26-6-'56. Tocgangstunnel (in stroot-
jeswand) en broedkamer (in veren). B: 
Broedklomp. H: Honingpot. Beide door 
koningin vervaardigd. 

laag dus de primaire. De schets in fig. 1 
(boven) laat nu zien hoe sterk de situatie 
in dit nest verschilde van die in het 8-
vormig nestje van de Tuinhommel. waar èn 
om de broedklomp èn om de drie-groep van 
honingpotten een verdiepte passageruimte 
(in ,,gang"vorm) was aan te wijzen. 
Hier lag de broedklomp tegen een zijde 
van de „nestkamer" (de ruimte, die door 
vergroting zowel de honingcel als de 
broedklomp omvat). Daarachter was geen 
doorlopende passage, de broedklomp was 
gedeeltelijk tegen de nestwand gehecht 
(zie beneden). 
W e vinden de primaire honingpot (H , ) 
tegen de onderste laag uitgekomen cocons 
(B | ) . Hij staat op de juiste plaats, nl. in 
de richting van de toegangstunnel. Maar. . 
de mond van de tunnel ligt niet (meer) op 
de oorspronkelijke hoogte, eer even hoog 
als de derde (bovenste) broedlaag (B3). 
waarvan nog alle cellen gesloten zijn. De 
toegangstunnel, die door de uitbreiding 
rondom het broednest is ingekort, moet dus 
oorspronkelijk aan het einde beneden-
waarts gebogen zijn geweest. Het is opval
lend, dat de broedkamer in dit geval een
zijdig is vergroot, en wel hoofdzakelijk in 
de richting van de tunnel. Men kan die 
vergroting evenwel volgen via de ligging 
van de drie broedlagen. Daar het oor
spronkelijke nestje thans in het centrum 
ligt. blijkt dat de „gang" oorspronkelijk 
wel degelijk om het primaire nestje (B] + 
H, ) liep. maar later achter door de broed-
lagen B2 en B3 is overbrugd. Die passage 
is nu in de totaal-broedklomp opgenomen, 
de passage ocer deze broedlagen heeft het 
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gewonnen van de passage achterom en dit 
is aanleiding geworden tot de eenzijdige 
uitbreiding van broedkamer tot nestkamer. 
Heel wonderlijk, maar zeer instructief zijn 
de gevolgen hiervan. W a n t de werksters, 
die de honingpotten H2 en H3 bouwden 
naast de ingang, buiten verband met het 
nest (zoals wij het zien) hebben deze ho
ningpotten aangelegd op de wijze, waarop 
de koningin dit gewoon is, nl. als een ver
takking van de hoofdingang. Zo ooit, dan 
is hier door dit natuur-experiment bewezen, 
dat de werksters exact het instinct van de 
koningin bezitten (zie straks nest 2) en dat 
het sociaal arbeiden (hier slechts te zien als 
een individueel arbeiden onder dwang van 
samenwerken naast anderen) het voor ons 
zichtbaar uitleven van dit instinct verhin
dert. Huber zou dit aanduiden als indivi
dueel-successieve. in tegenstelling tot 
simultaan-sociale arbeid. 
Mèt de arbeid in nest 1 (B. hortorum) 
stemt overeen het plaatsen van honingpot 
H3 naast H^. Dit is ook als zuiver solitair 
te zien, immers in de wanden van bepaalde 
solitaire nesten komen de cellen naast 
elkaar. 

In nest 9 (met wat sterker bevolking dan 
nest 1) vinden we de randen van het 
broednest over de bodem en tegen het ge
welf over een korte afstand verbonden met 
de wand van de nestkamer, een aanvang 
van het „omhulsel" (zie nest 1), aanvan
gend in het diepst van het nest (de „sociale 
cel") en uitlopend naar de mond van de 
toegangstunnel. Hier hebben we dus het 
gedeeltelijke omhulsel, waarover we bij 
nest 1 spraken, en wel het dunst (geheel 
ontbrekend) in de boog van de wand, 
waarin de honingpotten liggen. 
W e e r mogen we uitroepen: wat een geluk 
dat dit nestje zo gunstig kon worden ge
opend. 
Een fraaie aanvulling op de verkregen ge

gevens biedt ons nest 2 (fig. 1, onder). Dit 
nest van de Onderaardse hommel (Bombus 
subterraneus) was nog geheel in het pri
maire stadium, d.w.z. geheel eigen werk 
van de koningin. De figuur geeft de 
situatie weer zoals deze was op de dag van 
de vondst, 26 mei 1956, Het broednestje 
was nog geheel gesloten, de „broedkamer" 
(— vergrote „broedcel") sterk afgerond; 
de afronding in directe connectie met de 
vorm van de broedklomp. Er was één 
honingpot, weer ingegraven in de gang-
wand. De „nestkamer" was dus nog niet 
tot stand gekomen en er is nog passage
ruimte tussen broedklomp en honingpot, 
Ook in nest 9 is er een dergelijke passage, 
maar daar is ze secundair en bevindt ze 
zich tussen de broedklomp en de honing
potten H2 en Ho,, welke door de werksters 
werden aangelegd. De door de koningin 
gevormde honingpot Hj is reeds lang met 
de broedklomp samengebouwd, zodat de 
„nestkamer" reeds tot stand kwam. 
In nest 2 valt op, dat de koningin hem op 
nagenoeg dezelfde plaats bouwde als de 
werksters in nest 9. Wij mogen deze plaats 
(met enige ruimte voor geringe variatie) 
nu wel als de principieel juiste beschouwen. 
daar we ze vonden bij vier hommelsoorten: 
B. agrorum, B. hortorum, B. lapidarius en 
B. subterraneus. 

De honingpot in nest 2 heeft dezelfde 
donkerbruine kleur als de broedklomp, en 
de binnenzijde van de „gang" rondom de 
broedklomp is met een kleverige laag be
dekt. Dit is klaarblijkelijk weer de onvol
tooide omhulsel-laag, de isolatie van de 
„sociale cel". Hier is de cel of broedkamer 
nog niet sociaal gevormd, nog niet door 
meer dan één individu bewerkt. Het be
wijst doorslaggevend dat het omhulsel (als 
sociaal verschijnsel) direct steunt op een 
arbeid van solitaire aard. W e kunnen dit 
niet dik genoeg onderstrepen. 
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E r is nog een ander gegeven in dit nestje. 
dat om sterke onders t reping vraagt : de 
overgang van de bouwende hommel van 
het ene op het andere substraat! W a t is 
nl. het geval? He t vogelnest bestaat uit een 
wand van strootjes, met een voering van 
veren. Terwijl nu de koningin de gang 
„groef" in de buitenzijde van het vogel
nest, ging ze plotseling over op het sub
s t raat van veren. He t vertelt ons, dat de 
nestplaatskeuze, eenmaal gedaan, de stoot 
geeft tot de nestbouw, ongeacht of een 
(naar ons inzicht) niet normaal substraat 
wordt bereikt. H e t wijst ons. zoals we dat 
bij vele handel ingen van de wespen konden 
aangeven, op een zuiver passieve „aanpas 
s ing". 

Deze overgangen van het ene substraat op 

het andere zijn niet beperkt tot hommel

nesten. W a n n e e r in andere sociaal samen

gestelde nesten, van Honingbijen, wespen. 

meliponen, mieren (denk hier bv. aan 

Nu de uitvoering van het Deltaplan spoedig 
een aanvang nemen zal. en het te verwachten 
valt dat de uit te voeren werken diep zullen 
ingrijpen in het gehele samenstel van levens
gemeenschappen dat zich langs de Zeeuwse 
zilte zeearmen ontwikkeld heeft en nog ont
wikkelt, lijkt het mij goed iets te vertellen van 
de vogelgroep. waarvan gedeeltelijk gezegd 
mag worden: ,,Zij zullen Zeeland erg (moeten) 
missen" en: „Zeeland zal hen erg (moeten) 
missen". 
Het zijn de vogels die, voorzover zij gebonden 
zijn of de voorkeur geven aan de aanwezigheid 
van een zoutgehalte in het water, tijdens of 
zeer spoedig na het ten uitvoer brengen van de 
Deltawerken gedoemd zijn te verdwijnen uit 
nagenoeg geheel Zeeland, omdat ze slechts de 
enkele buitendijkse gronden langs de Wcster-
schelde zullen overhouden om daar hun laatste 

voortzett ing van bodemnesten vanuit hout

stobben via de aarde tot in de naa lden

kegels, die op de nesten worden gedepo

nee rd ) , insektcn overgaan op ander mate

riaal, moet deze passieve aanpass ing sterk 

onze aandacht hebben. V o o r Honingbijen 

vestigen wij bv. de aandach t op het ver

vaardigen van nieuwe ra ten in de holten 

onts taan door het wegvreten van kunst

raat of zelfs van oude bijeraten; het is 

niets anders dan bouwen in een voor ons 

nauwelijks logisch schijnend substraat. 

Ook hommels (B, agrorum) bet rapten we 

op nes tbcuw in oude honingraten (D .L .N . 

juli 1954). Ligt hier niet een niet te ver

waarlozen parallel met de e igenaardige 

omstandigheid, dat Honingbijen niet meer 

zwermen, zodra zich de nevenomstandig-

heid voordoet, dat ze aan de raten gaan 

vreten (de moerdoppen wegbij ten)? Kun

nen ze daardoor binnen de woning blijven? 

voedsel tot zich nemen vóór de grote reis 
naar de Middellandse Zee. 
Het zijn de vogels die leven op het dynamische 
ritme van het water; de vogels die tweemaal 
per etmaal het terugwijkende water volgen, dat 
hun voor een aantal uren toegang verleent tot 
hun rijke voedselbronnen, om daarna . . . de 
vogels weer even zovele malen terug te dringen 
naar de veilige vluchtplaatsen. Het zijn de 
steltlopers. 
Over deze vogelgroep wordt de laatste tijd vrij 
veel gepubliceerd. Zie: Wiek en Sneb, okt. 
1956; Natuur en Landschap, herfst 1956; 
Triëntalis, okt 1956; De Levende Natuur, nov. 
1956; respectievelijk over de doortrek van stelt
lopers bij Vlieland, Waddeneilanden, Meppel-
Rouveen, Hondsbosse Zeewering. Dit artikel 
nu is bedoeld om, min of meer als „vervolg" op 
de genoemde artikelen, een overzicht te geven 
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