
Fig. 1. Zaailingen 
van de Tongvaren op 
een muur te Spijke-
nisse, juli 1958. De 
grote bladeren zijn van 
de oude plant. 

Foto C. Sipkes. 

varen bij Leersum nergens -wild is, moet 
het wel zeer waarschijnlijk worden geacht 
dai de zaailing van de plant op 30 meter 
afstand afkomstig is. 
Een tweede geval maakte ik mee in 
Spijkenisse. Daar plantte ik in een vochtige 
donkere tuin voor enige jaren enkele 
Tongvarens vlak bij een vochtige, be
moste muur. Dit jaar stonden daar ver
scheidene zaailingen, tezamen met jonge 
planten van de Mannetjesvaren (fig. 1). 
Ook bij Spijkenisse staat, voor zover be
kend, nergens wilde Tongvaren, 
In het algemeen kunnen we wel zeggen 

dat het grote, West-Europese versprei
dingsgebied meer kansen geeft op nieuwe 
groeiplaatsen (Texel, Wieringen) maar 
dat de gekweekte planten op kortere af
stand ook een rol spelen. En ten opzichte 
van geïsoleerde exemplaren in de steden 
zullen we wel altijd in het onzekere blijven 
of planten uit een hortus of tuin van een 
liefhebber de verspreiders geweest zijn. 
Het „alles is overal" gaat met deze soort 
niet geheel op, ondanks de lichte sporen 
en de massa's die verspreid worden in 
Atlantisch Europa groeit de soort lang ni^t 
overal waar zijn biotoop gunstig is, 

Afwijkende nestbouw bi) behangersbi]t)es 
B. J. J, R, W A L R E C H T . 

Toen ik (omstreeks 1930) begon met de 
studie van de biologie der solitaire bijen en 
wespen en mij daartoe het boek van Friese 
had aangeschaft (5), vond ik daarin een 
afbeelding, die grote indruk op mij maakte. 
Het betrof een schets, ontleend aan 

Düdich, van een nest van het behangers-
bijtje Megachile genalis, gebouwd in een 
uiestengel, die naar beneden in een wijde 
blaasvormige ruimte uitloopt. De schets 
vertoonde het nest, zoals het zich voor
deed, toen een deel van de stcngelwand 
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was verwijderd (fig. 1). Men zag niets 
dan een geweldige opeenhoping van ineen-
geschoven ovale stukken van braam
bladeren; de cellen waren onzichtbaar. Ik 
kon me, na vergelijking met de andere af-

(JJfk 

Fig, 1. Nest van Megachile genalis in 
een uiestengel. Inhoud tot 9 cellen. Naar 
Düdich uit Friese (4). 

geheelde en de uit eigen ervaring bekende 
nesten, niet aan de indruk onttrekken dat 
hier een paradoxaal verschijnsel in het 
spel moest zijn. Later versterkte Bischoff 
(2) die indruk, toen ik in zijn boek las, dat 
de grootste dwarse doorsnede van dit nest 
(met inbegrip van de tapijtachtige wand-
bekleding) 38 mm was, terwijl die van de 
grootste cel 10 mm bedroeg. Men kon de 
grote hoeveelheid bladstukken niet meer 
als een bekleding van de nestwand op
vatten; eer v/as hier sprake van een „op
vulling" van de nestruimte. Een wonder
lijke „opvulling" overigens, want deze 
moest hebben plaats gehad, vóór de cellen 
werden gebouwd. 

Ten slotte was er een verschil tussen de 
losliggende blaadjes van de opvulling en 
die welke voor de eigenlijke celbouw wer

den gebruikt: de mededeling van Düdich, 
dat de cellen „widerstandsfahig" waren, 
kan nl. niet anders betekenen, dan dat de 
ovale bladstukjes (fig. 2b), die als opvul
ling fungeerden, een andere behandeling 
ondergingen dan de ovale bladstukjes, die 
tot celwanden werden verwerkt. 
Immers, in de nesten, die ik aantrof in 
daartoe in tuinen, etc, geplaatste riet
stengels '— enkel een reeks aaneensluiten
de cellen zonder verdere opvulling —, 
waren alle cellen eveneens „widerstands
fahig", d.w,z, de blaadjes waren aan el
kaar geplakt. En toch was ook hier de 
aanvang van de cellenbouw het bekleden 
van de gangwand met losse bladstukken. 
Men kan dat constateren aan onafgewerk-
te cellen. 

Hoe stevig de aaneengekitte blaadjes de 
cel omsluiten werd wel zeer afdoende aan
getoond door een proef van Prof. R. 
Nachtwey (Bremen), die een door hem 
gevonden nest, straks te bespreken, 8 
dagen lang in een buis met cyaankali 
plaatste, waarna later toch nog enkele 
volwassen bijtjes na het uitkomen de cellen 
doorboorden (fig, 3c). Nachtwey conclu
deerde hieruit, zoals hij me schreef, dat de 

Fig. 2. Rozeblad met ronde (a) en ovale 
(b) uitsnijdingen door Megachile centun-
cularis. 
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cellen hermetisch gesloten moesten zijn 
geweest en dat het speeksel van de nest-
bouwende behangersbij hierbij een grote 
rol speelde. Hiermede is tevens de legende 
de wereld uit, dat de cellen van bepaalde 
hymenopteren ventilatie behoeven (zie 
o.a. mijn artikel over de cellen van Antho-
phora acervorum; 13). 
W e keren terug 'tot de celwanden bij 
Megachile, samengesteld uit losse blad
stukken, die later worden aaneengekit, en 
de bladopvulling, die bij M. genalis de 
cellen omgeeft. Deze wonderlijke bouw
wijze dook weer in mijn herinnering op 
vele jaren na de aanvang van mijn studie, 
toen mij duidelijk was geworden, dat de 
ook bij sociale wespen aangetroffen 
ruimte-opvullingen hun verklaring vonden 
als een bouwen elders van een op de juiste 
plaats verhinderde nestdelenbouw (9). 
Een opnieuw beschouwen toonde mij aan, 
dat aan de juistheid van Düdich's waar
neming niet kon worden getwijfeld. Tot 
beter begrip was slechts nodig aan te 
nemen, dat er onderscheid bestaat tussen 
het bekleden van de „nestruimte" en van 
de „celruimte". 

Als de bij de wand van de nestruimte (de 
„gangwand") bekleedt, doet ze dit met 
losse bladstukken; heeft ze aldus een 
zekere bekleding verkregen, dan gaat ze 
ertoe over ter formering van een celwand 
de volgende blaadjes tegen de vorige te 
plakken. Gevolg: ook in de nauwere nest
ruimten zit de stevig vervaardigde cel los 
in het nest. Achteraf beschouwd bleek in 
dit eenvoudig gegeven niet alleen een ver
klaring te liggen voor het verschijnsel 
dat de cellen soms niet en soms wèl in 
elkaar geschoven liggen, er bleek zelfs 
een plausibele en zeer belangrijke verkla
ring te vinden voor het aaneenkitten zelf. 
Beschouwen we eerst de „nestgang", ge
vuld met cellen, zoals deze bij Megachile 

voorkomt, wanneer de nestruimte in de 
aarde wordt gegraven. Deze nestgang 
stelt voor de gewonnen ruimte voor het 
totaal van het kroost; de cel is de ge-
isoleerde ruimte, die voor één enkel indi
vidu wordt gereserveerd (1). Een ken
merk van deze nestgang is, dat de ge
graven gang ongeveer beantwoordt aan de 
maat van het insektelichaam (8) . Onge
veer hetzelfde bouwprincipe vinden we in 
de rietstengel, waar slechts improvisorisch 
wordt „gegraven": de stengel wordt in
wendig van vliezen ontdaan en glad-
gemaakt, afgeknaagd. De ruimte is om zo 
te zeggen onmiddellijk gereed. 
Al ik afga op Düdich's mededelingen, 
later geraadpleegd in Friese (4), dan heeft 
er in de uiestengel iets bijzonders plaats 
gehad, iets dat niet dan met grote voor
zichtigheid behoort te worden benaderd. 
Van een „opvulling" te spreken is in dit 
geval niet juist, daar die zou moeten ge
schieden, wanneer vooraf reeds minstens 
één cel gebouwd was. Liever zeggen we 
het met de woorden, die de bouw van de 
hommels, wespen en honingbijen sterk aan 
de solitaire bouw bindt; de gekozen nest
ruimte wordt verkleind, tot ze beantwoordt 
aan de eisen, die het instinct van het 
(althans oorspronkelijk) „gravende" soli
taire insekt bevredigt: m.a.w. de cellen
bouw heeft plaats in of vanuit een ruimte
beperking, die herinneringen oproept aan 
de „gegraven" nestgang, die nauw sluit om 
het lichaam van het insekt. 
De consequentie van deze gedachte, die 
elders uitvoerig zal worden verdedigd, is, 
dat het insekt een nestruimte kan kiezen, 
die enerzijds voldoet aan het instinct (be
wijs: de keuze), maar anderzijds niet vol
doet ten aanzien van een onmiddellijk aan
vatten van de cellenbouw. Evenals bij de 
sociale wespen schijnt ook reeds in het 
geval van Megachile genalis de keuze van 
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de nestplaats in delen uiteen te vallen. De 
eerste keuzehandeling bepaalt definitief de 
plaats, waar alle bouwhandelingen zullen 
worden uitgevoerd, zodat bij nadere be
schouwing nog ongewenste toestanden 
daarbinnen het insekt niet meer kunnen 
verjagen (voorbeeld: bouw van de Hoor
naar in een nestkastje, veel te klein om het 
tot ontwikkeling komende nest te bevatten, 
beter gezegd: om het begonnen nest tot 
normale ontwikkeling te doen geraken), 
Het komt ons voor, dat dergelijke ge
scheiden optredende instincten ten aan
zien van de nestbouw over een groot deel 
van de dierenwereld verbreid liggen. W a t 
doet een bovengronds nestelende hommel? 
Ze sleept strootjes e.d. aan, tot ze een 
imitatie heeft verkregen van de „gegraven" 
gang. Ze vervaardigt dus al „bouwend" 
de gang, terwijl het verleidelijk is daarbij 
het afbijten van de sprietjes te beschouwen 
als een „graven" elders! Hoe een dergelijke 
„aanpassing" aan omstandigheden moge
lijk is bij de eenvoudige instincten, die wij 
bij dergelijke insekten moeten verwachten. 
kan naar mijn mening met bevredigende 
resultaten worden bestudeerd aan de ge
woonten van diverse Meachile-soorten en 
met daardoor gescherpte vermogens tot 
waarneming reeds aan de variërende ge
woonten van één soort. Het lijkt er immers 
heel veel op, dat de Megachile genalis van 
Düdich na de keuze van ds nestplaats 
lange tijd bezig is met zich (binnen de uie
stengel) een „nestgang" te „bouwen", 
principieel gezien precies zoals de boven
gronds bouwende hommel het doet, 
Wanneer we in aanmerking nemen, dat 
het werk van M. genalis bestaat in het los 
in elkaar schuiven van ovale bladstukjes 
langs de „nestwand", tot de prikkel uit de 
uiteindelijk verkregen nauwe gang de bij 
dringt tot het aaneenkleven van de laatst-
geplaatste bladstukjes, dan zien we wéér 

gescheiden optredende instincten, waarvan 
de eerste worden toegepast, tot de ruimte 
ergens tot celvorming (samenkleving van 
de blaadjes) kan prikkelen, 
Hier blijkt, dat de ovale bladstukjes dus 
niet alleen geplaatst worden op een prikkel 
uitgaande van de nestwand, maar dat er 
een tweede prikkel moet worden veronder
steld, uitgaande van de resterende ruimte! 
Zolang deze prikkels samenwerken (nest
wand + te wijde ruimte) worden én nest
wand én geplaatst bladstukje oorzaak, dat 
het volgend bladstuk los wordt bij-
geschoven, Men kan ook zeggen: het ge
plaatste bladstukje vervangt (t.a.v. de ont
vangst van de prikkels) de nestwand zelf. 
Het ovale bladstuk + de juiste ruimte 
geeft aanleiding tot bewerking van het 
laatste bladstuk als „gangwand". Deze 
wordt dan (als alle celwanden. die eigen
lijk verbrede gangwanden zijn) geïsoleerd 
met een speekselafscheiding (vergelijk bv. 
Andrena) en door deze afscheiding ge
raakt het nu laatst geplaatste ovale blad
stuk vast tegen het andere (zie ook de 
reeds gereleveerde opmerking van Prof. 
Nachtwey over de rol van het speeksel). 
Niet alleen sluit deze bouworde nauw aan 
bij de minder gecompliceerde „graafbouw" 
van de graafbijen, maar ook is een zeker 
direct contact met verschijnselen in sociale 
staten niet te loochenen. Een zeer belang
rijk punt, dat leiden kan tot beter begrip 
van deze verschijnselen, vinden we in het 
feit, dat reeds een solitair insekt als Mega
chile genalis lang kan doorgaan met het 
werken op bepaalde prikkels om dan ten 
slotte toch over te gaan op werk volgens 
andere prikkels, prikkels, die in een nor
maal (?) geval elkaar veel sneller op
volgen. Het is opvallend, dat bv. Honing
bijen zeer lang achtereen kunnen water 
halen, honing halen, stuifmeel halen en 
andere werkzaamheden doen zoals nog: 
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ingang bewaken. Lindauer (7) verhaalt 
van bijen, die bijna hun gehele leven lang 
water halen; bekend is ook, dat bijen
houders door middel van een „stuifmeel-
val" het stuifmeelhalen kunstmatig kunnen 
verlengen. In de serie fasen, die het in
stinct behoort te doorlopen, kunnen dus 
door het blijven aanhouden van een prik
kel, bepaalde fasen worden verlengd. 
Hierin ligt reeds een aanwijzing, dat ook 
het omgekeerde kan plaats vinden, nl. dat 
het gedeeltelijk of geheel ontbreken van 
een bepaalde prikkel een fase kan ver
korten of ev. doen uitvallen. W e komen 
hierop terug, al kunnen we reeds als voor
beeld aangeven: het slechts kort ..graven" 
in een rietje, i.e. het schoonmaken van een 
gereed gevonden nestruimte. 
Als andere belangrijke winst van deze 
wijze van beschouwen noteren wij de waar
schuwing, bij het vinden van afwijkingen 
in de bouw niet direct te denken aan „ver
gissingen" (met als consequentie, dat hier 
iets hogers dan een „instinct" in het spel 
zou zijn) maar liever eerst te onderzoeken 
of hier verlengde of verkorte (ev. uit
gevallen) fasen een rol hebben gespeeld, 
waardoor de bouw een andere „verschij
ningsvorm" heeft verkregen. 
De volgende voorbeelden zullen duide
lijk maken, dat vreemde verschijnings
vormen in de bouw eenvoudige oorzaken 
kunnen hebben. 

Zo berichtte de heer G. Roding (Directeur 
van het Natuurhistorisch Museum te 
Enschede) mij, een Megachile-nest te 
hebben ontvangen, waarvan de cellen niet 
cylindervormig, maar bekervormig waren 
gebouwd (fig. 3). Het ging bovendien om 
een nestje, dat was gebouwd in een hoek 
van een nestkastje voor vogels, een voor 
mij merkwaardig geval, daar de keuze van 
de nestplaats herinneringen wakker riep 
aan de nestbouw van hommels, wespen en 

zelfs Honingbijen in nestkastjes, die ik in 
1953 te Halsteren waarnam. Ik meende, 
dat de Me^ac/»7e-cellen niet hadden kun
nen worden gebouwd zonder de steun van 
een „nestgang", waarin ze moesten zijn 
vervaardigd. Ik moest dus de suggestie 

Fig. 3. Nest van Megachile centuncularis 
uit ineengepaste, bekervormige cellen. 

Fig. 4. Verwijde mond van patroonhuls 
met blootgelegd nest van M. centuncularis. 
Bekervormige cellen; a rond, b vierkant. 
Naar Nachtwey (7). 

maken, dat de cellen zouden zijn gebouwd 
tussen een hoekwand van het kastje en 
daarin nog aanwezig nestmateriaal van 
vogels. De heer Roding bevestigde dit 
vermoeden na bij de schenker van het nest 
inlichtingen te hebben ingewonnen. 
Voor mij loste het vraagstuk van de 
vreemde vorm van de cellen zich daarmee 
als vanzelf op. Evenals de hommels had 
de behangersbij zich de „gang" gedeelte
lijk moeten verschaffen door het ver
wijderen (ev. wegduwen) van het nest-
materiaal van de vogels, dit alles te be
schouwen als een soort graven in het 
zachte nestmateriaal. Vonden de eerste 
bladstukjes (fig. 2a), als celbodems, vol
doende steun tegen het horizontale einde 
van de „gang", de verticaal geplaatste 
ovale bladstukjes kregen een afwijkende 
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stand wegens onvoldoende weerstand van 
het vogelnestmateriaal tegen druk van het 
insektelichaam, waardoor ze tijdens de 
bewerking opzij werden geduwd. Daar
door moest de bekervorm (als andere ver
schijningsvorm onder dezelfde bouwprin
cipes) zijn ontstaan. 
De gevolgde richting bij de deducties 
leidde er toe, te veronderstellen dat er 
naast de bekervorm waarschijnlijk een 
andere afwijking in deze bouw zou moeten 
worden gevonden. De in de hoek vervaar
digde cellen moesten door de vorm van de 
„gang" (enerzijds hoekig, anderzijds af
gerond in het ncstmateriaal) invloeden 
hebben ondergaan, zodat zich onder de 
cellen enkele zouden kunnen bevinden, die 
behalve bekervcrmig, althans aan een 
zijde „hoekig" waren gebouwd. 
Omstreeks dezelfde tijd verscheen de 
Nederlandse vertaling van het boek van 
de Bremer hoogleraar Robert Nachtwey 
(9). Tot mijn grote verrassing vond ik 
daarin een afbeelding (fig. 4a en b) van 
twee bekervormige cellen, waarvan de ene 
nagenoeg rond, de andere daarentegen aan 
de bovenzijde bijna zuiver vierkant was, 
Heel belangrijk werd deze ontdekking 
door het feit, dat ook hier de verschijnings
vorm nauw gekoppeld scheen aan een bij
zondere keuze van de nestplaats. Maar de 
kroon op de merkwaardigheid werd ge
plaatst door het feit. dat deze beker
vormige cellen behoorden tot de arbeid 
van een doodgewone behangersbij, nl. 
Megachile centuncularis. Hoewel de nest
bouw nauw vergelijkbaar was met de be
sproken bouw van M. genalis, hadden we 
hier een nestvorm, die tegelijkertijd ver
gelijkingen toeliet met al de mij bekende 
afwijkingen in de bouw van één soort. 
Het bedoelde nestje werd gevonden in een 
lege patroonhuls. die op de hei lag; het 
bevatte 10 cellen. Op de afbeelding (fig. 

4c) waren slechts vier van deze cellen 
zichtbaar, die niet onder, maar naast el
kaar waren geplaatst. Met de gegevens 
van Düdich over M. genalis in de hand 
stelde ik een beschrijving op van de om
standigheden, zoals deze zich binnen de 
huls aan de waarnemer moesten hebben 
voorgedaan en wendde mij daarmee tot de 
hoogleraar. Hoewel slechts de zichtbare 
gegevens tot mijn beschikking stonden, die 
in dit stuk in fig. 4 zijn afgebeeld, zond 
de professor mij bericht, dat mijn deducties 
„tatsachlich" juist waren bevonden, 
Hiermee was dus principieel de bouw van 
Megachile genalis binnen het bereik van 
de normale bouwinstincten van Megachile 
centuncularis gebracht. De overtollige 
ruimte was eveneens geheel met ovale 
bladstukjes gevuld. 

Hoe ontstond nu een nagenoeg zuiver 
vierkante bekervormige cel in de ronde 
r:iimt:, die de ledige patroonhuls bood? 
In de eerste plaats als consequentie van de 
noodzaak de ruimte te verkleinen door in 
verlengde fase alleen ovale bladstukjes in 
de huls ineen te schuiven. De beker
vormige ronde cel kan zo op dezelfde wijze 
ontstaan als in het nestkastje (onvolledige 
steun tegen de „gangwand"). Hier en 
daar echter konden de bladstukjes zelf 
oorzaak worden (door hoekige opstelling) 
dat de beker vierkant moest worden, 
Voorts hebben we te laten wegen, dat de 
cellen niet als in de hoek van het nestkastje 
rijenvormig waren opgesteld, boven elkaar. 
maar zo, dat beneden de groep van vier, 
een andere groep van vier cellen was aan
gelegd en daaronder een van twee cellen. 
M.a.w. de bij moet naast de oorspronke
lijke „gang" nieuwe „gangen" hebben 
„uitgegraven", door reeds geplaatste blad-
stukjes te verwijderen. Door deze ver
wijdering werd de mogelijkheid bevorderd 
hoekige holten te verkrijgen. 

84 



Het is heel merkwaardig dat in de proeven 
van Willem (14) in bepaalde gevallen 
dezelfde groepering van vier cellen naast 
elkaar in bijenraten optreedt, in welke ge
vallen de cellen eveneens vierkant worden. 
De gunstige uitslag, verkregen op de ver
zonden deducties, schijnt erop te wijzen, 
dat we met de verworven gegevens met 
succes de afwijkingen in de bouw te lijf 
kunnen gaan. Daar de ronde bladstukjes 
in het gebruik slechts van de ovale blad
stukjes verschillen, doordat de laatste de 
celwand voorstellen, terwijl de eerste fun
geren als celbodem, kunnen we dus met 
vertrouwen genoemde gegevens gaan toe
passen bij de beschouwing van de zuiver 
cylindervormige cellenbouw in de cy-
lindervormige ruimte en daarnaast ook de 
bouwversohillen gebonden aan bepaalde 
soorten. 

Hoe belangrijk een dergelijke principiële 
vergelijking kan worden voor een beter 
begrip van de samenhang der soorten is 
zonder meer duidelijk. 
W e moeten daarbij voorlopig trachten een 
uitleg te vermijden, die beoogt het „nut" 
van de handeling vast te stellen, alsof het 
insekt daarvan enig idee zou kunnen 
hebben. De vreemde methode van de nest
keuze bij M. genalis, alhoewel mogelijk 
aan de soort gebonden (Friese; 4) en nu 
ook gevonden bij M. centuncularis, het 
eigenaardig bouwen onder directe invloed, 
niet van een veranderd instinct, maar van 
de levenloze omgeving, moet ons voor
zichtig doen worden, 
Als Ferton (3) ons dus meedeelt, dat M. 
octosignata voor de buitenlagen van de cel 
jonge kastanjebladeren gebruikt, omdat ze 
jong zijnde beter buigbaar zijn dan oudere 
(is hier niet een bepaalde tijd in het ge
ding? W . ) terwijl aan de binnenzijde van 
de cel de „veel zachtere" braambladeren 
worden genomen, zien wij daarin niets dan 

een doorgevoerd verschil in het reageren 
op de prikkel nestwand-bekleding tegen
over de reactie op de prikkel celwand-be-
kleding. 
Tevens zegt Ferton's mededeling ons, dat 
ook M. octosignata grotere, wijdere ruim
ten kiest dan precies nodig voor de cellen
bouw, 
Zo zegt de mededeling van Gutbier (in 
4), dat sommige behangersbijen in hun 
nesten alléén ronde bladstukjes gebruiken, 
die als celruimten-scheiding worden aan>-
gebracht, dat deze Megac/ii/e-soorten hun 
gevonden nestruimte niet behoeven te ver
nauwen als M. genalis of M. octosignata, 
integendeel, dat ze hun nestruimte zo 
kiezen, dat zelfs de celwand niet meer door 
ovale bladstukjes behoeft te worden ver
vangen. Het zou overigens interessant zijn 
te weten of die blote wanden in de nesten 
van de door Gutbier geobserveerde nesten 
van een (isolerende) besmering werden 
voorzien. 

Met de door Gutbier bedoelde nesten zijn 
we bij de betekenis van de ronde blad
stukjes en hun aanwending aangeland. 
Het is merkwaardig, dat ook deze, evenals 
de ovale bladstukjes, tot een veel groter 
aantal kunnen worden geplaatst, dan wij 
voor de nest(ev, cellen-)bouw noodzake
lijk zouden achten. 
In nestjes van M. centuncularis (in riet
stengels). speciaal in die. welke door mij 
werden afgebeeld in De Levende Natuur 
van december 1936, vinden we diverse 
kleine afwijkingen, in die tijd even zovele 
problemen, thans na het constateren van 
directe invloeden van de levenloze ruimte 
minder moeilijk te doorzien. 
W e vinden: 
a. opvallend veel „rondjes" bijeen; 
b, cellen, die niet in elkaar geschoven 

kunnen worden (fig. 5, a ) , maar tegen 
elkaar passen (fig. 5, b) ; 
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c. onregelmatig geplaatste ovale blad
stukjes i— „ruimteverkleining"; 

d. bladstukjes van rozebladeren gemengd 
met stukjes van bloemen; 

e. geheel van bloemblaadjes vervaardigde 
cellen. 

Fig. 5. Nesten van Me
gachile bombycinae a in 
elkaar geschoven, b tegen 
elkaar geplaatste cellen. Uit 
Friese (4). 

In totaal dus tientallen „vergissingen", 
waarbij die onder d en e doen denken aan 
de bouwgewoonten van M. thevestensis 
die blad + bloemblad, en die van M. 
alpestris die alleen bloemblad gebruikt. 
Voor wat de gevallen a, b en c betreft, 
hebben we te bedenken, dat de holte van 
een rietstengel in het algemeen niet zuiver 
cylindrisch doch bij de knopen vaak sterk 
versmald is. Veel hangt hier af van de 
lengte en de plaats van afsnijding van het 
stengellid dat we de bij als nestruimte aan
bieden. 

In het algemeen staat de nestbouw in zo'n 
stengel dus doorlopend onder de invloed 
van een verandering in de vorm der ruimte, 
terwijl de in de aarde gegraven gang 
(waarin men de cellen steeds ineenge-

schoven aantreft) overal ongeveer dezelfde 
doorsnede heeft. Als we dit laatste geval 

even normaal noemen d.w.z. het meest aan
gepast aan het lichaam van het insekt, ge
bruikt dit dus van de gevormde celruimte 
slechts een gedeelte, zodat de volgende cel 
in de eerste past. 
In twee van de bedoelde rietstengels werd 
de bodem door het bedekken met een rond 
bladstukje tot celbodem, de cellen konden 
daar cylindervormig worden gebouwd. 
Het derde pijpje was te ruim voor deze 
bouw, het werd dus, als bij M. genalis, 
zodanig met (echter veel minder) ovale 
bladstukjes versmald, tot daarin de cel met 
de vereiste ruimte kon worden gebouwd, 
In een derde nest, waar de stengel achter 
iets vernauwd was, nam de bij door het 
afsluiten van dat deel met een rondje 
slechts het direct bruikbare deel van de 
gang in beslag. Eigenlijk slechts het me
chanische resultaat van het gebruiken van 
het rondje, dat daar bleef steken. Opval
lend was de geweldige sluitprop, die op de 
zesde cel werd aangebracht. Deze bestond 
uit niet minder dan 33 ronde bladstukjes 1). 
Beschouwen we deze plaatsing als verricht 
in een verlengde fase, dus op een voort
durende prikkel uit een onbevredigende 
situatie (hier nieuwe celbodembouw), dan 
moeten we besluiten tot het feit, dat de 
ruimte boven elke nieuwe als celbodem be
doelde afscheiding niet geschikt was om 
als celruimte te dienen. Dit is zeer wel te 
verklaren uit het feit, dat ook naar de in
gang toe de stengel zich vernauwde, en 
dit terwijl het nest nog niet vol was. Daar 
de meeste in stengels bouwende insekten 
de voorzijde van het nest ongebruikt laten 
(de vroeger in alle toonaarden bezongen 
„ledige cel") hield op een bepaald mo-

' ) Zie ook de sluitprop op plaat 16 in ,.Die euro-
paischen Bienen" van Friese, daar ingevolge nuts-
overwegingen beschreven als palissaden-bouw 
tegen parasieten (die er toch wel weten binnen te 
komen, W . ) . 
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ment deze celbodembouw op. Hier ergens 
moet de prikkel gaan werken; „het nest is 
vol" (waarbij we moeten bedenken, dat de 
rondjes evenzeer dienen als sluiting van de 
cel. Op deze prikkel werd nu overgegaan 
tot de eigenlijke nesfsluiting, het plaatsen 
(op enige afstand) van een prop in de 
opening van het nest, 
De cellen, die tegen elkaar, niet in elkaar 
sluiten, komen eveneens meest in nauwe 
nestgangen voor. Het beginsel van de be
sproken lange prop werkt hier in geringe 
mate (binnen de celwand?). De overtollige 
rondjes zijn ook los geplaatst. 
Men spreekt graag van het soepel instinct 
bij de hymenopteren en de dagelijks voor
komende nestbouwverschillen tonen aan, 
dat deze uitdrukking goed is gekozen. Het 
voorgaande kan ons echter leren, dat dit 
„soepele" instinct niet in de eerste plaats 
ligt in een zekere beoordeling van het in
sekt van de omstandigheden, waaronder 
het zijn nestbouw tot een hoog percentage 
van profijt moet aanpassen, waarna ge
wijzigde arbeid volgt. De voorgaande be
schouwingen leiden er toe de gewijzigde 
bouw, de „aanpassing" zelf, in de eerste 
plaats te zien als een gevolg van directe 

L i t t e r a t u u r , 

1. 

2. 

invloed van de vorm van de levenloze 
ruimte op de duur van de elkaar opvolgen
de instinctsfasen, die bij de bouw zijn be
trokken (verlenging, verkorting, uitvallen) 
terwijl de handelingen zelf steeds het oor
spronkelijke principe blijven volgen, 
Merkwaardig genoeg brengt deze ziens
wijze de handelingen van de sociale in
sekten heel dicht naast die van de solitaire 
groepsgenoten. Reeds Huber (16) con
stateerde voor de Honingbij niet een simul
taan sociale arbeid, maar een successief 
individuele, een zienswijze, die ook door 
Ribbands (10) wo\rdt voorgestaan. Dit 
noopt er toe de handelingen van de sociale 
insekten op andere gronden opnieuw 
scherp waar te nemen. Een totale wijzi
ging van de tot heden bestaande visie, uit
gedrukt in termen als: „de bijen werken 
naar behoefte" en „de bijen gevoelen wan
neer zij tot andere arbeid behoren over te 
gaan" is in deze omstandigheden onont
koombaar, Zo kan de arbeid van Mega
chile vermoedelijk een hechte brug be
tekenen tussen die van de hoog-ontwik-
kelde solitaire bijen en die van de eveneens 
hoog ontwikkelde sociale hymenopteren, 
in het bijzonder de nog steeds zeer pro
blematische Honingbij. 
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