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Onder de frappante gevallen, die als ge
volg van een vergelijking van de bouw 
van sociale wespen en die van Honing-
bijen aan de dag kwamen, behoren zeker 
te worden vermeld die van gebleken voor
keur voor bouwen op plaatsen, waar al
reeds „bouw" aanwezig is. 
Voor wat de Honingbij betreft mag een 
dergelijke voorkeur bekend worden ge
acht. Zwermen zetten zich bij voorkeur 
neer op plaatsen, waar reeds vroeger een 
zwerm hing; een nieuwe bijenwoning 
wordt gaarne van een stukje raat voor
zien om ze voor de bijen aantrekkelijk te 
maken. Over de oorzaken van deze voor
keur tast men volkomen in het duister. 
Dat wespen eenzelfde voorkeur kunnen 
vertonen voor reeds van „bouw" voorziene 
plaatsen is minder bekend, al heeft men 
bij Hoornaars kunnen constateren, dat 
holle bomen soms enkele jaren achtereen 
hoornaarnesten bevatten. In deze gevallen 
blijft echter steeds de vraag: is hier over
wintering in het spel en (of) heeft soms 
woningnood de Hoornaars naar de ge
bruikte holte gedreven? Het reeds-in-ge-
bruik-zijn als hóófdfactor staat daar 
wankel. 
De volgende gevallen leveren echter 
duidelijke voorbeelden van voorkeur voor 
bestaande „bouw", en kunnen bijdragen 
tot een inzicht in de oorzaak daarvan. 
Geval a. Nest 112. Hoedekenskerke '55. 1) 
In dit overjarig nest van de Gewone wesp 

") Thans in Rijksmuseum van Natuurlijke Historie 
te Leiden. 
2) Thans in het Entomologischc Museum van de 
Landbouwhogeschool te Wageningen. 

(Vespuia vulgaris) trof ik een gedeelte 
aan van een nog klein nest van de Hoor
naar (Vespa crabo). Alhoewel de kleur 
van het gebruikte bouwmateriaal van 
beide wespesoorten grote overeenkomst 
vertoont (geel-grijs) geeft de veel grovere 
bewerking van het materiaal van het kleine 
nest ongetwijfeld werk van de Hoornaar 
aan. Het hoornaarnest was gehecht aan de 
binnenzijde van resterend omhulsel van het 
(door muizen) gedeeltelijk verwoeste nest 
van de Gewone wesp. Hier was „over
wintering" in het eigen nest dus volkomen 
uitgeschakeld. 
Geval b. Nest 115. Schaarsbergen 1955 2) 
(E. Elton). 
Dit nest van de Hoornaar was gebouwd 
op een vliering van het nieuwe (ver
bouwde) centrum van het I.T.B.O.N. Bij 
het controleren van de bouwplaats vonden 
we dat de primaire hechtingssteel was 
vastgehecht om de primaire steel van een 
nest van de Saksische wesp (Dolichoves-
pula saxonica). Van dit laatste nest waren 
de hechtplaatsen van de hulselbladen in
tact op het dakbeschot aanwezig, zodat 
met behulp van het verloop van de hech-
tingslijnen het centrale hechtpunt kon 
worden gevonden. Vergissing was dus 
niet mogelijk. In de daar aanwezige ruimte 
had de Hoornaar de voorkeur gegeven aan 
de steel van het saxom'ca-nest boven het 
andere aanwezige papier van dit nest. Al
zo aanvang op aanvang en wel zo. dat 
eigenlijk de steel van het .saxom'ca-nest met 
het materiaal van het crafcro-ncst werd 
„bekleed", een ogenschijnlijk onbelangrijk 
punt, waarop wij later nog terug zullen 
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komen. Hier verviel alle twijfel over de 
herkomst van het materiaal, daar dat van 
saxonica totaal anders van kleur is dan 
dat van crabro. Bovendien richtte de voor
keur zich hier wel zéér bepaald op één 
scherp begrensd punt van de oude bouw. 
Geval c. Bijenbouw 1952 Biezelinge. 
Een geschept bijenzwermpje maakte tegen 
het deksel van een schepkistje een drietal 
raatjes die later afbraken. Het plankje met 
de nog bevestigd gebleven raatvoetjes 
diende mij als studieobject voor mijn ver
gelijking van de primaire bouw van bijen 
en wespen. Ik meende in het middelste 
raatvoetje een verschuiving van de bouw
richting te constateren: de beide vleugels 
stonden in één richting maar ietwat ver
schoven ten opzichte van het centrale deel 
(de opzet van de bouw). 
Een jaar later bouwde een andere zwerm 
tegen hetzelfde deksel en de imker toonde 
mij, dat de kleine raat was opgetrokken op 
het zojuist besproken centrale deel van de 
middenraatvoet. Op de beide vleugels van 
de raatvoet was niet gebouwd, deze waren 
integendeel bijna geheel weggevreten. Niet 
alleen bevestigden deze bijen op frappante 
wijze dat mijn deductie over de verschoven 
bouwrichting geen gezichtsbedrog of 
hersenschim was geweest, maar ook in dit 
geval was er een scherp begrensde voor
keur aan de dag getreden voor een scherp 
begrensde plaats. De bouw had plaats 
aanvang op aanvang en de zwermen kozen 
de plaats onafhankelijk van elkaar. Hun 
verblijf in het kistje was noodgedwongen. 
Geval d. Nest 100. Halsteren 1953. 
In een nestkastje voor vogels had een 
bijenzwerm vier raatjes gebouwd tegen het 
deksel. De raten waren verwijderd, de 
raatvoetjes nog aanwezig. Tegen het pri
maire bouwcentrum van het eerstgebouw-
de raatvoetje was een nestje van de Hoor
naar gehecht. 

Geval e. Nest Amersfoort 1950 (van 
foto's). 
Een Hoornaar bouwt haar nest in een 
bijenkorf, waarin nog raten hangen. De 
wespen moeten ten behoeve van de uit
breiding van het nest raatdelen ver
wijderen. 
De gevallen a en b behandelen voorkeur 
van wespen voor wespenbouw. Het geval 
c betreft voorkeur van bijen voor bijen
bouw. De gevallen d en e vertonen voor
keur van wespen voor plaatsen waar bijen 
hebben gebouwd (waarbij e puur als geval 
van woningnood zou kunnen gelden). 
De vroeger reeds zo mysterieuze voorkeur 
van de bijen voor hun eigen bouwsels 
wordt door dit alles tot een meer algemeen 
probleem, dat echter scherper dan voor
heen kan worden gesteld. 
Het schijnt hier immers niet slechts te 
gaan om de „bouw" (-materialen) op zich
zelf, maar om een speciale aantrekkelijk
heid van de plaats van aanvang. Scherper 
gezegd, de bijen tonen voorkeur voor de 
primaire hechtcellen, de wespen voor de 
primaire hechtsteel en in het geval Hoor-
naar-Honingbij schijnen beide elkaar te 
kunnen vervangen. 

Wanneer we nu consciëntieus speuren 
naar iets, dat de hechtsteel van de wespen 
en de hechtcellen van de bijen gemeen 
hebben (bij al hun verschil), rest ons niets 
zichtbaars dan... de besmeringstechniek. 
Wespen en bijen besmeren hun primaire 
bouwonderdelen met speeksel ( + nog iets 
anders?). Voor de wespen is dit bekend; 
voor de bijen constateerde ik, dat het 
zoeken naar de primaire celbouw wordt 
vergemakkelijkt door het daarin voor
komen van een gele verkleuring. Dat deze 
wordt 'aangebracht als besmering vertelt 
ons het gedrag van de wasmottelarven (1). 
In door mij bestudeerde raatjes verliep de 
aantasting door de wasmottelarven als 
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volgt: de larven vraten het gele opper
vlaktelaagje van de was af, alvorens ze er
toe overgingen de witte was, die daarbij 
overbleef, zelf aan te tasten. 
Het zou moeilijk aannemelijk te maken 
zijn, dat inderdaad de besmeringstech-
nieken van wespen en bijen iets gemeen
schappelijks bezitten. Maar, kort geleden 
(november 1955) deden dezelfde wasmot
ten een oplossing aan de hand. In nest 127, 
Baarn 1955, een nest van de Gewone 
wesp, vonden Dr. P. F. van Heerdt en ik 
een sterke aantasting door wasmotten (!). 
W a t konden wasmotten zoeken in een 
wespennest? De heer J. P. van Lith deelde 
mee, dat de nesten van D. saxonica in 
Ulvenhout steeds sterk van wasmotten 
hadden te lijden. Gezien de door mij waar
genomen voorkeur van wasmotten voor de 
besmering ( = speekselbewerking) in 
bijenraten, kon aan geen ander aantrek-
kingspunt worden gedacht, dan aan de ge
woonte van de sociale wespen hun vezel
materiaal met speeksel aan elkaar te 
hechten. 
Het gaat er dus naar uitzien, dat de 
mysterieuze voorkeur voor het primaire 
bouwsel van de eigen of van een andere 

soort berust op de besmeringstechniek, dit 
zowel bij bijen als bij wespen, en het ge
val van de wasmotten sluit daarbij aan. 
Scheen het ons vroeger reeds vreemd, dat 
één hoornaarkoningin een nestkastje uit
koos om daarin te bouwen, terwijl de 
ruimte daarin veel te klein was voor het 
uitgroeien van het nest, met des te meer 
bevreemding zien we een hele bijenzwerm 
zich aan hetzelfde euvel schuldig maken. 
Daarnaast zien we echter, dat hun voor
keur zich op veel groter terrein parallel 
beweegt en dat deze parallel zich laat 
doortrekken tot in fijne details. 
Hieruit mogen we voorzichtig twee zeer 
belangrijke conclusies trekken: ten eerste. 
dat de instincten van bijen en wespen el
kaar op bepaalde punten zeer dicht 
naderen, en ten tweede, dat een gedegen 
kennis van de gewoonten van bijen en 
wespen ons vermoedelijk tot dieper kennis 
van het instinct zal voeren. 
Dat er een aannemelijke oorzaak kan 
worden gevonden voor de aandacht van 
bijen en wespen gezamenlijk voor de pri
maire bouwonderdelen via de besmerings
techniek hopen wij een andermaal aan te 
tonen. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDELINGEN 
Makreclgccp. Via Dr. ]. H. Stock en de heer G. 
Spaink ontving ik bericht van aanspoelingen tussen 
Scheveningen en Bloemcndaal. De massale stran
ding bij Egmond op 29 december (140 exemplaren) 
19 december 1957 en 2 januari 1958 bij Egmond, 
viel na de massale stranding bij Vlissingcn, be
schreven in het artikel over de Makreclgccp in de 
fehruan-aflevering. Uitvoerige mededelingen zijn te 
vinden in „Het Zeepaard '. 

B. J. J, R. W A L R E C H T . 

Putter. Terwijl ik anders elke winter geregeld een 
troepje Putters in mijn tuin krijg op de vrucht
stengels van distels en tcunisbloemen. heeft zich deze 
winter geen Putter vertoond. Hoe is dat geweest in 
andere streken van ons land? J.W. 

Grote trap in de Noordoostpoldcr. Op 8 februari 
jl. deelde de heer W . van der Zee, Hoofdjacht-
opziencr in de Noordoostpoldcr. mij mee, dat zich 
in het zuiden van de polder een Grote trap ophield. 
De volgende dag slaagde ik er inderdaad in de 
zeldzame soort waar te nemen op een luzernepcr 
ceel met tarwcstoppel. De vogel bleek schuw te 
zijn en zeer snel te kunnen lopen. Vanuit de auto 
was hij echter met behulp van een kijker goed waar 
te nemen. Eenmaal vloog de trap een paar honderd 
meter, waarbij het vele wit op de bovenzijde der 
vleugcis opvallend was. Het vlicgbecld deed enigs
zins aan dat van een gans denken, maar maakte 
een plomper indruk. 

Dr. D. BAKKER. 
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