
en Groenekan begin juni arriveerden, was 
de eigen broedvogelpopulatie vermoedelijk 
nog volledig aanwezig. De controle-waar
neming per fiets gaf aan, dat er vermoede
lijk iets meer dan 21 paar in de waar-
nemingsstrook van plm. 70 ha oppervlak 
nestelden. Dat is meer dan 1 paar per 3 a 
4 ha. weliswaar een vrij hoge dichtheid 
voor Kieviten, maar in overeenstemming 
met de gegevens omtrent dit gebied be
kend geworden door de weidevogeltel
lingen er in vorige jaren verricht. Het ge
middelde aantal kievitterritoria, dat uit de 
trein werd geteld, was in mei het hoogste 
en maakte ruw geschat 2 5 % — 3 0 % uit 
van de totale populatie. Deze schatting is 
niet anders bedoeld dan als een suggestie 
voor verder onderzoek, waaraan hogere 
eisen zullen moeten worden gesteld. 
Dergelijk onderzoek zal zich het beste 
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Instructieve nestconstructies van Eumenes 
B. J. J. R. W A L R E C H T . 

steeds op één soort moeten concentreren. 
Het zal misschien niet meevallen de me
thode tot een voldoende betrouwbare uit 
te werken, maar het is stellig de moeite 
waard het te proberen. 

On the value of bird census from trains. 

Birds were counted from the train between 
Utrecht^—Zwolle—Leeuwarden (210 km) 
and Utrecht — Hilversum (15 km). Counts 
were made in the 100 m-zone along the 
railroad only. The results (table 1 and 2) 
are encouraging to work out the method 
to learn more about relative densities of 
larger birds of the open field in different 
areas. Differences in density of bird-
populations were obvious in some cases 
(table 3). Maximum numbers and average 
numbers are compared (table 4). 

In het artikel „Takjesgedrag bij Hyme-
noptera" (D.L.N., augustus 1958) ver
wezen wij naar een afbeelding uit Step. 
een .Etzmenes-nest van vijf cellen gebouwd 
langs een heidetakje. W e gingen niet 
nader in op de groepering van deze cellen. 
omdat het volgens Step een exceptioneel 

geval was, maar vooral ook. cmdat er 
enige onzekerheid bleef met betrekking tot 
de volgorde van de plaatsing der cellen. 
Op de hierbij nogmaals geplaatste afbeel
ding (fig. 1) zien we beneden een grcepje 
van twee cellen (tegen elkaar gebouwd). 
daarboven een drietal aaneengesloten 
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cellen. Of en hoe de beide groepjes zijn 

verbonden is niet duidelijk uit de afbeelding 

af te leiden, zodat ook niet kon worden 

uitgemaakt welke van de vijf cellen de 

eerstgebouwde was . 

Fig. 1. Groep van 5 cellen op Struik

heide. Hit Step. 

Deze zwarigheden zijn thans met één slag 
weggenomen na het bestuderen van het 
in fig. 2 geschetste nestje, dat wij ont
vingen van de heer F . van Goor. He t is 
afkomstig uit Zet ten , waar het op 15 sept. 
1958 tegen een dakpan bevestigd werd 
aangetroffen. Een nog levende larve be
stempelde dit nestje als te zijn gebouwd 
in 1958. Jammer, dat de soort niet kon 
worden bepaald: dit laatste beïnvloedt 
onze bespreking weinig of niet. daar onze 
inlandse soorten a l thans de cellen op ge
lijke wijze vervaardigen. 
Al betreft het (zo op 't oog) een heel ge
woon .Eumcncs-nestje, een bouwsel van 
drie cellen, toch zal het de geïnteresseerde 
lezer opvallen, dat dit nestje ( C ) op meer 
dan één wijze, een overgang te zien geeft 
tussen de in het vorig artikel besproken 

nestbouw van vier cellen aan de dakpan 
(A) (fig. 3) en het nestje van het heide
takje ( B ) . Het volgende schema geeft 
overeenkomsten en verschillen: 

Bouw Ie cel Cellen S tand 

A in holte tegen los gelijk 

pan 1 + 1 + 1 + I 

B vrij tegen verbonden ongelijk 

takje (2)+(3) 

C in holte tegen verbonden ongelijk 

pan (3) 

In dit schema hebben de nesten A en B 
niets gelijk, het nest C heeft met elk 
twee punten van overeenkomst en neemt 
daardoor een positie tussen A en B in. 
De eerste twee kolommen betreffen de 
keuze van de nestplaats en de plaatsing 
van de eerste cel, wat neerkomt op een 
nadere bepaling van de nestplaatskeuze. 
O p de bouw van de eerste cel. die bij A 
en C loodrecht op de steen wordt ge
plaatst, volgt dan bij A een drievoudige 
herhaling van de werkzaamheden; bij C 
volgt hechting van cel 2 tegen cel 1 en van 
cel 3 tegen cel 2, met daarbij behorende 
afwijking van de celstand, evenals ook 
van e lkaar afwijkende celstanden bij B 
direct te verklaren zijn vanuit de plaats 
waar de hechting plaats had. Vergelijken 
we in verband met de verschillen in de 
nestbouw de vier aangegeven punten dan 
blijkt als belangrijkste vraag naar voren te 
komen: W a a r o m verbinden de Eumenes-

wijfjes de ene maal de cellen wel, de 
andere maal niet? Juist t.a.v. deze vraag 
geeft nest C belangrijke aanwijzingen. 
Als gezegd werd de eerste cel volkomen 
normaal tegen de pan gehecht en kon de 
wesp bij de bouw daaromheen lopen. Bij 
de bouw van de tweede cel kon de wesp 
dit ook doen. maar nu diende de eerste 
cel als basis ( subs t raa t ) voor de bouw. Nu 
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was het voor ons een vraag in hoever de 
wesp deze omloop om het nestje kon 
voortzetten. Bij de derde cel was dit geen 
vraag, de cel was zoveel kleiner, de wesp 
kon er tot het eind van de bouw rondom
heen passeren. Nadere bestudering van de 
tweede cel toonde nu aan, dat deze cel 
nergens aan de pan gehecht was geweest: 
er was geen spoor van kleibreuk, die wél 
te vinden was onder de eerste cel. Voorts 
viel op, dat het gehele bouwsel taps toe
liep en dit wijst ongetwijfeld op een naar 
buiten toenemende vernauwing van de 
holte, waarin werd gebouwd. De aan
wijzing die we hier ontvangen is dus, dat 
een onmogelijkheid om een juiste bouw
stand in te nemen, de wesp dwong als sub
straat de eerste cel te kiezen, waardoor de 
celstand bijna 90° omkipte en op dezelfde 
wijze de derde cel bijna geheel in de 
lengteas van de holte bracht. Er ontstond 
op deze wijze een verbonden celcomplex 
van de eerste cel in de richting van de 
nestopening (ingang). Bekijkt men nu de 
celgroepering op het heidetakje, dan ziet 
men de onderste cel in de normale stand, 
nl. loodrecht op de plaats van de nest
keuze (het takje). De eigenaardig lang
werpige vorm van deze cel, benevens het 
gegeven ons door Fabre (verstrekt (en 
door de eerste cel van nestje C bevestigd) 
dat de cellen op een ring ontstaan, laat 
zien dat deze cel inderdaad de eerste was. 
Haar vorm werd immers beïnvloed alleen 
door het takje (alleen dan langwerpige 
vorm van de ring mogelijk) én door de 
mogelijkheid van steun voor de wesp bij 
het nodige rondlopen op de beide zij
takjes. De tweede cel is kennelijk gebouwd 
op een veel gunstiger te plaatsen ring, nl. 
op de eerste cel als substraat. De derde cel 
staat weer gunstig op zichzelf, nl. nor
maal een klein eindje van de celgroep af, 
waar bouwsteun gevonden werd op het 

takje + drie zijtakjes. De vierde cel rechts 
komt dan weer gunstiger tegen cel 3 dan 
tegen het takje en cel 5 kennelijk op 3 en 
4. Hiermee is nu voor deze celgroep (dit 
nestje van 5 cellen) vastgesteld dat het ligt 
in de richting, die wij bij ..takjesgedrag" 
mogen verwachten nl, vanuit het centrum 
van de plant naar de buitenzijde ( = ook 
van het relatieve donker naar het evenzeer 
relaïieve licht). 

Fig. 2. Nestje van Eumenes, Zetten. 
Boven: Bij rusten van het losse nestje op 
het tafelblad staat cel 3 (de meest rechtse) 
reeds geheel vrij: in werkelijkheid stond 
ook cel 2 vrij. Onder: Nestje een kwart 
slag gedraaid; in het centrum van cel 1 
(de meest linkse) het gat van de ring, 
waarop de cel werd gebouwd. In deze 
stand is duidelijker het taps toelopen van 
het nestje en de gladde afwerking van cel 
3 te zien, X wijst naar de plaats van de 
tamelijk vlakke sluitprop. 

Nu wij zover zijn kunnen we de verge
lijking met te meer succes voortzetten. Wij 
zien nl. dat in nestje A alle cellen gelijk 
gericht zijn, met een lichte neiging van de 
sluitingsdopjes om naar de ingang van het 
nest te wijzen (verband houdend met 
nadering van de wesp met de aangesleepte 
kleibrokjes). Dit is zeer sterk het geval 
met nestje C. maar toch ook duidelijk in 
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nestje B, waa r geen nestwanc/ de houding 
van de bouwende wesp beïnvloedde en 
de cellen, hoe de ring ook werd geplaatst . 
de bijna loodrecht op het takje gerichte 

Fig. 3. Nestje van Eumenes (in holte) 

onder dakpan, Biezelinge. 

stand behouden, die we in nestje A aan
treffen op het vlak van de pan. Een aan
wijzing. dat de cclstand nóg meer afhangt 
van de aanlooprichting van de wesp dan 
van het substraat zelf. Dit is een tweede 
aanwijzing dat het : 90° omkippen van 

de cellen in nestje C veroorzaakt werd 
door een vernauwing van de holte. D e 
laatste aanwijzing vinden we in het s teeds 
gladder worden van de latere cellen in 
nestje C, een zeker teken, dat brokjes 
wegens de nauwe passage tot gladstrijken 
over de cel dwongen. In vri jgebouwde 
cellen blijven de kleibrokjes veel meer on
bewerkt zitten, hetgeen ook duidelijk uit
komt in een nestje aan een takje, op
genomen in het pas verschenen werk van 
Paul Pesson ,,De wereld der insekten". 
He t meest belangrijke van het bruggeval 
van nestje C zien wij in een merkwaardige 
overeenkomst met raatvorming, nl. het 
steunen op één cel van een groepje cellen. 
dat zich vrij in de ruimte bevindt; een 
bouwwijze waarbij enkele cellen als het 
ware van een bepaald subst raa t de ruimte 
in worden gedrongen. Met als bijomstan-
digheid. dat dit kan gebeuren via C2n 
tegelijkertijd omkippen van de celstand 
onder een hoek van 90° . In ons volgend 
artikel hopen wij iets te vertellen over 
hele raten, die onder omstandigheden ge
lijk aan die, waaronder nestje C werd 
gebouwd, van stand veranderen met om
klapping over 90° . 

Vragen en korte mededelingen 
Zwemmende Kieviten. Op 2 september 1958 was 
ik getuige van iets dat wellicht wel vaker zal 
voorkomen, maar waarover ik tot dusverre nog 
nimmer heb gelezen of gehoord. Dit iets betreft de 
waarneming van ( 20 badende Kieviten. Op 
zichzelf natuurlijk niets bijzonders. Het, althans 
voor mij, bijzondere van de waarneming school 
echter in de wijze, waarop de badende vogels zich 
gedroegen. Het baden geschiedde in een circa 70 
cm diepe sloot nabij s-Hertogenbosch. De vogels 
gedroegen zich hierbij aanvankelijk volkomen nor
maal, d.w.z. zij bleven evenals alle andere Kieviten. 
die ik tot dusverre zag baden, langs de rand van 
de sloot staan met alleen hun poten in het water en 
wipten van tijd tot tijd met hun vleugels wat water 
over zich heen. terwijl ook de kop al en toe even 

onder water verdween. Een en ander gepaard 
gaande met de gebruikelijke schudpartijen op de 
manier, die o.m. zeer bekend is van zich badende 
Huismussen. Het vreemde van dit geval was echter, 
dat de meeste van de waargenomen Kieviten na 
deze conventionele baadpartij wat heen en weer 
gingen zwemmen in de sloot! Dat jonge Kieviten. 
als het nodig is (bv. bij achtervolging door de 
mensen) uitstekend kunnen zwemmen, is vrij alge
meen bekend. Hetzelfde constateerde ik ook eens 
bij een volwassen Kievit, nl. tijdens een poging om 
deze vogel, die vleugellam was t.g.v. het aanvliegen 
tegen een hoogspanningsleiding, te vangen. Dat 
Kieviten echter kennelijk soms ook zonder directe 
noodzaak gaan zwemmen, lijkt mij zeker ver
meldenswaard. S. BRAAKSMA. 
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