
Eenmerkwaardig bijennest
.

De Heer Jhr. J. b. van mekleN
,

eigenaar van Boschbeek, door wien

mijne opmerkzaamheid op dit nest is gevestigd, en aan wien ik boven-

Op het buitengoed Boschbeek onder Heemstede bij Haarlem is in

Augustus dezes jaars door een arbeider, die wespennesten opzocht en

uitroeide, een geheel onbedekt bijen-

nest gevonden aan een hoogen

beuk
, op ongeveer 15 metersboven

den grond. De raten zijn bevestigd

onder een afgesneden, hollen, doo-

den tak, waaronder nog een leven-

de tak uitkomt. Het bovenste der

raten zit aan de takken, de ach-

terzijden zitten tegen den stam.

Het nest heeft eene breedte van

omstreeks 25 centim.; de raten zijn

even lang als die van een gewo-

nen bijenkorf; de buitenste zijn de

kleinste, en in de buitenste cellen

dezer laatste was geen honig. Deze

bevond zich slechts in de gedeel-

ten der raten, die niet aan wind

en regen waren blootgesteld, ter-

wijl de bijen zich tusschen de raten

ophielden.

In het najaar zijn de bijen en

ook de honig verdwenen. In den

hollen tak bevindt zich een kleine

raat. Welligt dat de bijen zich in

den boom hebben genesteld. Zeker

is het dat zich een bijenzwerm be-

vindt in een hollenboom, die naast,

den boom staat, waaraan het nest.

bevestigd is.
Bijennest op

Boschbeek.
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staande mededeel'mgen, alsook de bijgevoegdo teekening verschuldigd

ben, beeft het nest met een houten dak doen bedekken, zoodat hot

tijdelijk voor den regen is gespaard. Het zal echter don invloed van

het najaars- en winterweder wel niet kunnen wcörstaan.

Volgens don Heer Mr. s. c. snellen van vollenhoven
,

wion ik over

dit verschijnsel heb geraadpleegd, komen onbedekte bijennesten zelden

voor. Ik acht hot daarom niet onnut, de aandacht der lezers van het

Album der Natuur op do zaak te vestigen. Wolligt zijn er onder de

beoefenaars der Entomologie, die meer dorgelijke onbedekte nesten

hebben waargenomen en die nadere inlichtingen kunnen geven aan-

gaande de oorzaken, waardoor de bijen tot eene zoo zonderlinge af-

wijking van don regel kunnen komen.

Haarlem, 2G November 1874. F. W. van EedenI.


