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I N L E I D I N G*
Dewijze,waaropdehoningbijdebloemenbevliegt,heeftreedslang
de aandacht der natuuronderzoekers getrokken, vooral nadat door
DARWIN de groote beteekenis der kruisbestuiving wasaangetoond*
Verschillende waarnemers hebben getracht een bij, nadat zij een
bloem bezocht had, op haar verderen tocht te volgen*Meestal bleek
dan dat slechts iin plantensoort bevlogen werd, doch er komenook
uitzonderingen voor.Langzamerhand is men het er echter over eens
geworden dat eenbij, alshaar drachtplant in grootehoeveelheid aanwezig is, als regel haar bezoeken uitsluitend tot deze e&iesoort beperkt*
Eenanderemethodeomietsoverhetgedragderbijen bij hetbloemenbezoek tewetentekomen,iseenbij,dieeenkleinegroepplanten
bezoekt, van een kleine verfvlek te voorzien en daarna die drachtplanten langdurig te observeeren* Men ziet dan meestal de gemerkte
bijen verschillendekeerenperdagverschijnen enookopvolgendedagenkanmenzedikwijls zien terugkomen*
Ookheeft menhetgedragderbijenbestudeerdaanhetvlieggatvan
haarwoning*Doorgemerktebijen eengedeeltevanhetdoorhaarverzameldestuifmeel af te nemen en dit te onderzoeken, kan men in de
meestegevallen uitmaken dat een bij slechts ££n drachtplant bezocht
heeft*
Op overeenkomstige wijze kan men, vooral als men bijen controleert,die pollenverzamelen dat doorzijn bizondere tintophetoogte
determineeren is,vaststellen hoeveelvluchten een bij per dag naar
eenbepaaldedrachtplant maaktenhoelangiederetochtduurt*In het
voorjaar van 1928ishierovereenuitvoerigepublicatieverschenenvan
den Amerikaanschen onderzoeker PARK*Deze maakteeen bizondere
vliegopeningvoorzijn kasten omgeengemerktebijen overhet hoofd
tezien en controleerde opdezemanierbijen, diedeklaverenandere,
diedemalsbevlogen*Hijpubliceerdeechterzijnmetveelmoeite verkregen gegevens in den vorm van grafieken,waarin het individueele
gedragderverschillende proefdieren nietterugtevindenis*
De uitkomsten, die dit laatste systeem van onderzoek heeft opgeleverd, loopen zeer sterk uiteen* Dit moge blijken uit het vol-

gcnde overzicht, dat wij uit de publicatie van PARK overnemen.1)
Hierin staat achter den naamvan de onderzoekersvermeld het aantal vluchten per dag, dat door hen voor nektarhaalsters werd vastgesteld.
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PARK zelf constateerde in 1920voor nektarhaalsters gemiddeld 13J

en in 1921 gemiddeld 7 vluchten per dag; voor stuifmeelhaalsters
waren de uitkomsten resp.8 en 5 | .
Veel meer dan voor den duur der vluchten heeft men zich echter
geinteresseerd voor de vraag waarom een werkbij gewoonlijk haar
bezoeken tot 6£nplantensoort beperkt.
Aanvankelijk stond de meening hierover geheelonder den invloed
van de in de laatste helft van de vorige eeuw nog domineerende anthropomorfistische denkwijze. DARWIN 2)neemt dan ook aan dat een
bij slechts iin plantensoort bezoekt teneinde vlugger te kunnen werken. PLATEAU S ) zagechter terecht in dat ditnietdeoorzaak,doch het
gevolgisvanhetbizonderegedragderbijenhijmeentditself te kunnen verklaren uit haar geringe physieke kracht. PIREZ 4) neemt aan
dat debijen slechtsbij hetverzamelenvanstuifmeel ££nplantensoort
bevliegen,teneinde aan haar larvenvoortdurend voedselvan dezelfde
pollen-samenstelling te kunnen verstrekken.
In de eerste jaren dezer eeuw hebben, als gevolgvan den strijd tegen het anthropomorfisme, verschillende onderzoekerszich de vraag
gesteld, of de bijen geuren, kleuren en vormen der bloemen kunnen
waarnemen.De proeven,diehierover genomenwerden,zijnvangrooten invloed geweest op de yerklaringvan het gedrag der honingbij
bij het bloemenbezoek. DETTO 5) spreekt van een „Einstellung" der
bijen op de bloemen; v.BUTTEL-REEPEN a) schrijft de bij een „Ste-

^

*)O.W*PARK,Timefactorsinrelationtotheacquisitionoffoodbythehoneybee.
ResearchBulletin no*108, March, 1928.Ames,Iowa,bk.209.
2
) CH. DARWIN, The effect of cross- and self-fertilisation. Second edition,
1900,
bk*422.
s
) F. PLATEAU,Annates dela Soditi entomologique deBelgique.Tome45,
1901,
bk.81.
4
) M.J.Pimz, M^moiresdelaSocidtedesSciencesphysiques etnaturelles
de5Bordeaux.Tome3.1903,bk.29.
\ 6) C. DITTO, Flora. 94.Band, 1905,bk*431.
) H.v.BUTTEL-REEPEN,LebenundWesenderBienen.1915,bk* 171.
10

tigkeitssinn"toe; KNOLL *)neemteen„nat(irlicheBindung" aan, in
tegenstellingtotde„kiinstlicheBindung"of„Dressur",diev* FRISCH
bij voederproeven met bijen verkreeg.
Aldezeverschillende benamingen zijn echter niet instaat hetverschijnsel, waarvoor ze gebruikt worden, volledig teverklaren*
Wei hebben deonderzoekingenvangenoemdeauteursertoebijgedragen dathetinzicht in hetverband tusschenbloemen en honingbij
aanmerkelijk gewijzigd is. SPRENGEL2) nam eenvoudig aan dat een
bij door de bloemen wordt aangetrokken. Later bleek echter steeds
meerenmeerdatdehoningbij bijhaarbloemenbezoekinzekeremate
dooreigenlevensgewoonten wordtbeheerscht.Dit isvooral duidelijk
aanhetlichtgekomen door deonderzoekingenvanv*FRISCHoverde
„taal" der bijen 8 ). Hij toonde hierin o.a.aan, dat een bij,dieergens
een nieuwe drachtplant ontdekt heeft en beladen thuiskomt, op de
raten eensoort dansuitvoert.Dezekantot gevolghebben dat andere
bijen uit ditvolkdoor dezebewegingenworden geprikkeld om uit te
vliegen en overal in den omtrek gaan zoeken naar den geur, die door
dedansendebijverspreidwerd.Eenigedezerzoeksterszullenerinslagen deze drachtplant te vinden en bij thuiskomst dansen deze nieuwelingen ook. Het gevolg is dat in korten tijd een groot aantal bijen
van dit volk de nieuwe voedselbron ontdekt* v. FRISCH neemt zelfs
aan dat het aantal nieuwe bezoeksters in „geometrischer Progression" toeneemt (La bl.99)*
Door dezen dans en de gevolgen ervan, is het bijenvolk in staat
zich aan de in zijn omgeving meestal sterk wisselende dracht, in zekeremateaantepassen.
v*FRISCH neemt nog een lokkende werking der bloemen op zoekendebijen aanenweldoorhaargeur.Reedsvroegerwasgeblekendat
dekleurderbloemen door debijen meestalwelwordt waargenomen,
doch slechts een hulpmiddel isomandere exemplaren van een reeds
bekend gewordenbloemoptesporen.Het isv. FRISCH4)Sinkeergeluktomeenlokkendewerkingvaneenreukstofopdebijen aannemelijk
temaken.Op 15 September 1918,bijmooi,warmweer,zaghijeenige
bijen boven een grasveld zoekend rondvliegen. Hij plaatste toen 4
stukken papier op den grond, waarvan er 3 rijkelijk besprenkeld
waren met een reukstof (resp*met pepermuntolie, geraniumolie en
patchouli-olie) en het vierde met water*De papieren die met patchouli-olieofwaterbevochtigd waren,werden door debijen niet be*) F. KNOLL, Insekten und Blumen. Abhandlungen der zool.-bot. Gesellschaft in Wien. Band 12,Heft 3, 1926, biz. 489.
*) CHR.K. SPRINGEL, Das entdeckte Geheimniss der Natur im Bau und in
derBefruchtung derBlumen. 1793.
*) K. v. FRISCH, Ueber die „Sprache" der Bienen. 1923.
4
) K. v. FRISCH, Ueber denGeruchsinnderBiene.1919,bk. 164.
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zocht,Daarentegcn vlogenin hetvolgendeuur 6bijen op opvallende
matiierbovenhet pepermunt-papier en2bovenhetgeranium-papier,
en verscheidene namen erop plaats en liepen er zoekend overheen,
Deze proef isvoorv, FMSCH voldoende omdetheorievan SPRENGEL
in principe te blijven aanvaarden*
v*FRISCH heeft echter zijn talrijke proevenoverde„taal"derbijen
bijna uitsluitend genomen met kleinebijenvolkjes in glazen observatiekasten en meestal onder geheel kunstmatige omstandigheden* Het
gebruikvanvolkeninglazenkasten isonvermijdelijk, als men het gedrag der bijen ook in haar woning wil bestudeeren* Het is echter
devraag,of deop dezewijze verkregen resultatenookvantoepassing
zijn op bijenvolken, die in de gebruikelijke korven en kasten zijn gehuisvest en op natuurlijke wijze haar voedsel zoeken*
Een en ander heeft mijaanleiding gegeven een nader onderzoek in
testellen naar dewijze, waarop de honingbij haar voedselverzamelt*
Nadat hierin een duidelijk inzicht verkregen was, is getracht de
oorzaak van de gevonden handelwijze op tesporen*
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HOOFDSTUKL
DE DRACHT IN HET WAARNEMINGSGEBIED,

Om de in dit proefschrift opgenomen onderzoekingen en waarnemingen te kunnen beoordeelen, is.het noodig cen inzicht te hebben
in de drachtverhoudingen in de omgeving van het Laboratorium
voor Microbiologic teWageningen*De liggingvan dit gebouwmoge
uit onderstaande schetsblijken*
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Fig. 1. Omgeving van het Lab. v. Microbiologic te Wageningen.
Schaal 1:50.000

Hierin stelt M,gelegen50mtenZ.vandenstraatwegWageningenRenkum,het gebouwvoor*
W. duidtdestadWageningenmethaarbuitenwijken aan*Ditiseen
gebied met zeer veel verschillende drachtplanten, die elk slechts in
13

kleine hoeveelheden voorkomen;alleen op enkele punten treffen wij
vrij veel linden aan*
Ten W* enN*W*vanWageningen,aangeduid metI,ligteenstreek
met veel fruit, paardenbloem en vrij veelklaver*
In III, gelegen ten Z* van Bennekom, komt zeer veel korenbloem
voor in rogge- en havervelden*
Ten O* daarvanvindenwijin IVheideenbosch;ditlaatstevooral
in het Z* gedeelte hiervan*
Aan den Z* kant van het Lab* v* Microbiologie ligt een smalle
strook V, met vrij veelacacia's*
Het door dezegebieden omgeventerrein II iszeerarmaan drachtplanten*
ZuidwaartsvindenwijdenRijn metzi]n uiterwaarden VI,diezeer
veel paardenbloem en wat klaver opleveren*
Daarop volgt in Z* richting VII, de Betuwe,metzeerveel fruit
en paardenbloem en een matige hoeveelheid herik enklaver*
Het Lab*v* Microbiologie is dus geen ideale standplaats voor een
bijenvolk; de dracht in de naaste omgeving is vrij slecht* Eerst op
± 1 / 5 km afstand wordt de gelegenheid om nektar en stuifmeel te
verzamelen, gunstig* Vandaar dat de opbrengsten der volken in de
meestejaren middelmatig zijn.
VcK>r dedirecteomgevingvanhetLab*v* Microbiologie raadplege
men onderstaande schetsteekening*
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o
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Fig 2. Lab. v. Microbiologie, met naaste omgeving.
Schaal 1:2500
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Uitdezeschetsblijkt dathet gebouwzeerbeschut ligt; de N*0*en
Z.kanten worden door hooghoutgewas afgesloten.
Ten O. van het Laboratorium staat,achter deboomen,een bijenstalmet ± 1 5 volken;eentweedeisbijdekassenindentuingelegen;
hier vinden wij 5 volken*Bovendien treffen wij in het gebouw, aan
den O* kant,ongeveerbijB,nog2volkenaan*
Ten W* der kassen bevindt zich een kleine vijver van 3 bij 3m,
metopstaandebetonnenwanden;hetwatererinreiktsteedsongeveer
tot aandenrand*
In 1928 was bij D een zinken drinkbak van 1 m lengte en 1 m
breedteen 10cmdieptegeplaatst,terwijlbijVBnogeenderdedrinkgelegenheid voorkomt* Bovendien kunnen de bijen nog op vele
andereplaatsenwaterverzamelen,o.a* indetalrijkeplassenenslooten
deruiterwaarden,op ± 100mafstandvanharewoningen,dochlager
gelegen, daar het Lab. v* Microbiologie ongeveer 30m hooger ligt
dan deuiterwaarden*
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H O O F D S T U K II.
TECHNIEK.

Een groot deel van de in de volgende hoofdstukken beschreven
proeven is genomen met eenbijenvolk, datz66geplaatst is,dat iin
persooninstaatisgedurendelangentijd ineenopzettelijkdaartoegeconstrueerde vliegopening, allein- en uitgaande bijen nauwkeurig
waar te nemen.
Ditvolkbevindtzichineenvertrekopdeeersteverdiepingvanhet
Lab.v* Microbiologic, op een tafeltje vlak voor een op het (X uitziend venster (zie fig*3)*

Fig. 3. Horizontale projectie van standplaats en
vlieggat van het Lab. volk. Schaal 1:15

Op de tafel AAstaat een gewonebijenkorf, waarvan het normale
vlieggat gesloten is.De bijen kunnen haar woning verlaten door een
openingBeneentunnelC,dieinhetbladvandetafel zijn uitgezaagd.
De tunnel is daarna weer met een dun plankje bedekt. Zij is 10cm
breed en 1cmhoog.
Opdeplaatswaardezetunnelindenrandvandetafeluitmondt,bevindt zich een galerijDEFG, diemethetvensterkozijnKverbonden
16

is*Dezegalerij heeft eenhoutcnbodem,dieopdevensterbankVrust;
zij is10cmbreedenheeft opstaande randenvan1 cmhoogte*Aande
bovenzijde wordt zij door 2 glasplaten afgesloten* Deze laten in
het midden een strook van ± 5cm breedte onbedekt* Die opening
wordtafgesloten door15dradenvandunkoord-elastiek*Ditis± 1mm
dik,zoodat er geen bijen tusschen de matig gespannen draden door,
ontsnappen kunnen* Kleine insnijdingen in de zijwanden dergalerij
houdendezedradenopafstand*Hetelastiekisvastgemaaktaankleine
spijkertjes S,diein2h3rijenstaan,teneindeeendraad,dieteslapgeworden is, gemakkelijk te kunnen spannen*Daartoe wordt het oogje
van den draad even naar eenietsverderverwijderd spijkertje overgebracht*
De galerij eindigt een paar mm in een opening in het raamkozijn,
waardoordebijen bijVghetvlieggatkunnenbereiken*
Daar het kozijn ongeveer 1 dm boven de vensterbank uitsteekt,
wordthetuiteindedergalerijbijEFmindersterkverlichtdanhetgedeelte bij SS*Aanvankelijk aarzelen debijen dan ookom ditduistere
gedeelte te doorloopen entrachten zij,tusschen de draden en E, een
opening te vinden* Het is daarom noodzakelijk dat hetvlieggat zich
recht voor het uiteinde van de galerij bevindt* Zou men (in de
teekening) deopening in het kozijnietsmeernaarrechtsaanbrengen,
dan zou er bij E een groote ophooping van den uitgang zoekende
bijen ontstaan*
Ongetwijfeld zou het devoorkeurverdienen degalerij meervertikaal op het raamkozijn aan te brengen* Daar echter de vensterbank
V vrij breed is en bovendien een radiator der centrale verwarming
zich vlakvoor het venster bevindt, moest deze hoek vrij klein genomen worden, teneinde voldoende werkruimte tehouden*
Het vlieggat Vgbevindt zich 1cmboven devensterbank, die hellend is en waarop bij Sp een stukje spiegelglas staat, dat tusschen
eenige spijkers geklemd is, zoodat dewaarnemer, dienaast de tafel
voorhetvensterstaat,tochhetvertrek derbijen kancontroleeren,indien dit in bizondere gevallen noodzakelijk is*
De galerij is zoo hoqg dat debijenerongehinderddoorpasseeren
kunnen enzoolaag,dat zij geen pogingen aanwenden om tevliegen*
Hetdoelderelastiekendradenisombijen,dieeronderdoorloopen,
eenige oogenblikkengevangente kunnen houden*Wij brengen daartoe tusschen de draden door, een dun plankje in de galerij* Dit is
slechts 3 mm dik, zoodat de passeerende bijen dedraden nogjuist
niet raken, doch een geringe druk met de vingers op het elastiek
voldoende is om ze vast te drukken (ziel.p., %• 5, biz* 19)*
Alsmenpasmet ditwerkbegint, drukt mennogaleenstevroegof
telaat,dochmeteenigeervaringishetmogelijk allebijen gevangente
zetten*Daar eenbij,diedoordedraden gedruktwordt,tracht teont17

snappen, wringtzij zichz<56dat€£ndraadvalttusschen kopen borststuk en de volgende tusschen borststuk en achterlijf* Thans kan zij
zichnietmeerbewegen endaarhet geheeleborststuk blootligt, heeft
men een mooie gelegenheid hierop een teeken te plaatsen*
Ookkanmenhaareventueelwatstuifmeelafnemenofhaartusschen
dedradendoor,latenontwijken,zoodat zi] inhetlokaalterecht komt
en tegen de ruit (R) gemakkelijk kan worden gevangen*
Nadat dit toestel in hetvroegevoorjaarvan 1926ingebruikgenomen was en er eenige orienteerende proeven mee verricht waren,
bleekhetalspoedigdatereenigeveranderingen inaangebrachtmoesten worden* Een groot percentage toch der uitgaande bijen doorlooptdegalerij inomgekeerden stand,looptlangsden onderkant van
deglasplaten,inplaatsvanoverdenbodem*Inditgevalishetonmogelijk een genummerde bij alszoodanig te herkennen*
Dit in tegenstelling met de thuiskomende bijen, diebijna ponder
uitzondering met den rug omhoog, naar binnen loopen*
Het heeft mijzeerveelmoeitegekosthetaantalbijen, datinomgekeerden stand den korf verlaat, tot een minimum terug te brengen*
Ook de Amerikaansche onderzoeker PARK ondervond, hoewel hij
met een veel eenvoudiger vliegopening werkte, dezelfde bezwaren
enhetiswelmerkwaardigdatdebeideoplossingeninprincipegeheel
met elkaar overeenstemmen*
De verandering die aan de bovenbeschreven galerij aangebracht
werd, bestaat uit hetvolgende (ziefig* 4)*
»«»j

• • • * • * » • • • •

Fig. 4. Vertikale doorsnede van de galerij.
Schaal 1:4

Op den rand van de tafel is een latje van1cmhoogte bevestigd,
waarop het glas, dat het voorste gedeelte van de galerijbedekt,rust*
Ook de zijwanden van de galerij zijn hooger gemaakt, zoodat aan de
zijkanten geen bijen ontsnappen kunnen* Tusschen de glasplaat en
het latje is een strookje ijzergaas aangebracht in den stand als in fig.
4 is aangegeven* De bijen kunnen dus nog ongehinderd overden
bodemvandegalerij passeeren.Bijen echter diemetden rugomlaag
de tunnel verlaten willen, loopen in dezen stand ook over hetgaas*
Doch op het uiteinde hiervan, gaanzij op den bovenkant ervan over,
loopenindendooronsgewenschtenstandinderichtingderinvallende lichtstralen (naarD, fig*3) en begeven zich daar over een paar
afhangende draden, op den bodem van de galerij*
18

Met deze heeleenvoudige inrichting gelukte het onshet aantal inomgekeerden-stand uitgaande bijen tot ± 1% terug te brengen*
De stroom van uitgaande bijen beweegt zich hoofdzakelijk langs
den lichtkant der galerij* Bestaat deze wand uit hout, dan beginnen
spoedigeenigebijen hieraan teknagen*Hierdoor ontstaat eenigeverwarring en veelal tijdverlies, zoodat het gewenscht was,de zijwandendergalerij meteenstrookje glastebekleeden (G,fig*5)*
Doch het bleek ook noodig het elastiek tegen de bijen te beschermen* Wei duurt het vrij lang vooreendraadisdoorgeknaagd,doch
op warme zomerdagen wordt dit werkje ook 's nachts voortgezet*
Springtoverdageendraad,danstroomtinkortentijd eengrootemassabijen in hetlokaal,dieermoeilijk uitteverwijderen is*
In fig*5wordt deoplossingvan dezefout voorgesteld*

Fig. 5. Dwarsdoorsnede van de galerij.
Schaal 1:4

De latwaarin despijker Sgestagen is,isterzijde van degalerij bevestigd*Thansisergelegenheidomeenstrookzinkvandegewenschte breedte, onder draden door, over de opening te schuiven* Hiermedewasdit bezwaar geheelopgelost*
Het bijenvolk, waarmede in Februari 1926 de proevenbegonnen,
was een gewoon korfvolk, met vrij veel voorraad en uit een andere
streek afkomstig*
Wij hebben steedsgetracht ditvolkzooweinigmogelijk inzijn natuurlijke ontwikkeling te storen* In den voorzomer werd het heel
sterk enhebbenwij het eenflinke hoeveelheid bijen afgenomen, zoodrazichzwermplannen gingenvertoonen*Het heeft dan ookdatjaar
nietgezwernid*Naafloopvandeheidedrachthadhetvrijveelhoning
verzameld,zelfsietsmeerdanvooreenwintervolk goedis*
In het voorjaar van 1927vertoonde het lichte roer-verschijnselen,
zoodat de tunnel eenige malen gereinigd moestworden*Het bleek
toen ookvrij zwak te zijn* Toch vertoonde het in Mei sterke baardvorming,dochdaarereenperiodevanzeerslechtweervolgde,kwam
het niet tot. zwermen* Toevallig werd, zooals later beschreven zal
worden,waargenomen, dat hetinAugustusvankoningin verwisselde
zondertezwermen*Ookindatjaarwasergenoegwintervoorraadverzameld*
De roer trad echter in het voorjaar van 1928zoo sterk op,dat het
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volk door een ander vervangen moest worden* Ook dit heeft niet
gezwermd, daar zeer ongunstigweerdeplannen daartoe verijdelde*
Zelfs moest er eenigen tijdlaternauwkeurigopgeletwordendathet
volk geen honger leed* In het najaar van 1928 had het niet genoeg
wintervoorraad verzameld, zoodat het met suiker bijgevoerd moest
worden*
De bovenbeschreven inrichting heeft ons overigens seer goed voldaan*Slechtsopenkeledageniserbijeensterkvolkindegalerijeenig
gedrang* Dit vindt vooral plaats omstreeks het middaguur van een
mooienvliegdag,dieopeen paar donkereof koudedagen isgevolgd*
Het aantaljongebijen dat dan den wegnaar buiten nogmoet leeren,
is dan zeer groot*In dat gevalziet men ookvrij veelbijen in omgekeerden stand in de galerij loopen*Dit zijn echter bijna zonder uitzondering nog niet georienteerde exemplaren.
De bijen diedenwegreedskennen, hebben 5&8seconden noodig
omdegalerijtedoorloopen,zoodatmenvoldoendegelegenheid heeft,
de genummerde exemplaren nauwkeurig te bekijken, waarvoor iin
persoonvoldoendeis*
Wij hadden vooropgesteld waarnemingen te willen verrichten bij
normale bijenvolken en reeds dadelijk rijst de vraag,of dit korfvolk
welalszoodanigbeschouwd magworden*
Uit alles wat ons gedurende 3 jaren gebleken is,meenen wij deze
vraag bevestigend te mogen beantwoorden* Bovendien staat eenig
cijfermateriaal, ter vergelijking met andere volken, ter beschikking*
Toch moet op enkele bizonderheden gewezen worden, dievoor de
beoordeeling der proevenvanbelangzijn*
Het venster, waarvoor het proefvolk in het Laboratorium is geplaatst,isiin dermiddelsteuiteenrijv^i 16stuks*Ookderamenvan
degelijkvloersche lokalen hebben alledenzelfden vormenalle kozijnen zijn groen geschilderd*De dakgoot, die zich op eenigen afstand
boven de vensters der eerste verdieping bevindt, is overal gelijk van
vorm*Devoorgrondvanhetgebouwtoontdaarterplaatsegeenenkele
in het oogspringende bizonderheid;hetzelfde ishet geval met de rij
eiken, dieopeen afstand van ± 8 m v66r devensters staat.
Deeentonigheid van dit gedeelte van hetgebouwisvermoedelijk
de oorzaak, dat sommige bijen moeite hebben, het vlieggat terug te
vinden*Menzietopdagenmetsterkevluchtvoortdurend eenigebijen
zoekenaandenonderkant derkozijnenvandeeersteverdieping,zelfs
bij die,welkeopeenafstand van 8h10mvan het goedevenster verwijderd liggen. Deze zoekers vinden na eenigen tijd het vlieggat wel
terug, doch zij komen dan later binnen dan in normale omstandigheden*
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Het aantal dezer verdwaalde bijen is echter, vergeleken bij de
grootemassa,diedadelijk op de goede plek aanvliegt, buitengewoon
gering*
Eenanderebronvanfouten kanzijn,hetverkeerdaflezendernummersvan de geteekende bijen*Heeft dit plaats,dan bemerktmenhet
gewoonlijk eerst, als controle niet meer mogelijk is, zoodat men aan
zijn aanteekeningen gebonden is*
Bovendien heeft men gedurendedewaarnemingmeestalgeenoverzicht der beretkte resultaten* Bij de uitwerking der aanteekeningen
blijkt dansomsdatmenenkelevragengemakkelijk hadkunnenoplossen, als deze den waarnemer dadelijk bekend geweest waren*
Ten slotte moet ik nogwijzen op een bizonderheid, die zich soms
voordoet op dagen met zware dracht* In den namiddag begint zich
dan voor de tunnelopening condensatiewater tevertoonen aan den
onderkant der glasplaat*
Dit kanzoosterk worden dat men debijen slechts met moeitekan
zien.
Gelukkigruimdendebijensteedszelfditbezwaartijdiguitdenweg*
Een bij hield onder de glasplaat stil, keerde den kop naar de tunnel
enbegondaartevliegen-op-de-plaats;haarachterlijf wasdaarbij een
weinigomlaaggebogenenzijvertoonde haar „Duftorgan" niet.
Het gevolg van een en ander was, dat binnen de minuut de glasplaat weer geheel schoonwas*
Het nammermder proefdieren.
De proefdieren moeten met de grootste voorzichtigheid gemerkt
worden; wij hebben uitsluitend gebruik gemaakt van verfvlekjes op
de rugzijde van het borststuk.
De hiervoor noodige verf wordt als volgt bereid: opeenglasplaat
brengt men eenige druppels van een goed vloeibare oplossing van
canadabalsem in xylol* Hierdoor wrijft men met een stokje zooveel
knjtwit* dat de stof nog goed met een fijn penseel uitgestreken kan
worden*Daarna wordt er een zeer kleine hoeveelheid van een of andere gekleurde droge verfstof door gemengd, totdat men de gewenschtetint gekregenheeft. Dezeverf droogtzeersnel, zoodatmen
naeenigeminuten ereenkleinehoeveelheidxylolaantoevoegenmoet*
De meeste onderzoekers die met gemerkte bijen gewerkt hebben,
gebruiktenalskleefmiddel:schellakinalcohol*Ditbevalt ons minder
goed dan canadabalsem;hetlaatgemakkelijker vanhetborststuklos*
B13het gebruik van canadabalsem komt dit echter 00k nogaleens
voor*Natuurlijk is dit, als men met bepaalde individuen werkt, een
grootbezwaar;eengevaarwordthet,alsdemerkeriverminkt worden.
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Daarom werden zeer eenvoudige teekens gekozen, zoodat de kans
op vergissingen zoo gering mogelijk wordt*
Deze teekens,diezeerveelovereenkomstvertoonen metdie,welke
GILTAY *) gebruikte, waren: 0 = 0; 1= .; 2 = |; 3 = —; 4 = / ;
5 = \ ; 6 = T ; 7 = H ; 8 = J ; 9 = LHet aanbrengen van een verfvlekje op het borststuk van een bij,
kan haarverder gedrag echter duidelijk beinvloeden.Hebben wijeen
binnenkomende bij gemerkt endaarnaweerlosgelaten,danlooptzij
bijna steedsterug naar hetvlieggat;somshoudtzijstilentrachtmet
depooten deverf vanhaarlichaam teverwijderen. Het komtookwel
voor dat zij uitvliegt en eenige oogenblikken later weerverschijnt. Is
zij nu echterdedradentotopenkele centimeters genaderd, dan keert
zij weer terug, komtopnieuw dichterbij,wendt zich omen herhaalt
ditspelletje eenpaarkeeren,totdatzi) er eindelijk in slaagt de gevaarlijke zdne over te steken. Is dit eenmaal gelukt, dan looptzi)
zonder aarzeling naar binnen; devluchtreactie treedt alleenopvlak
v66r of onder de draden* Sommige bijen houden dit wel 2 & 3
dagen voL
Men kan echter debijenookzoomerken, dat haar gedrag nietgewijzigd wordt* Het middel hiertoe is een binnenkomende bij, nadat
zij eenvlekgekregen heeft, tedwingen haar wegindeouderichting
tevervolgen, door achter haar eenigedraden omlaagtedrukken.
In dat geval passeert zij een volgende maal de draden op geheel
normale wijze*
Omgekeerd laat men uitgaande bijen, nadat zij een stip gekregen
hebben, naar het vlieggat ontsnappen*
In sommige gevallen kan menvan het optreden der vluchtreactie
bij het naderen van de plaats,waar debij eenohaangenamen prikkel
heeft opgedaan, een dankbaar gebruik maken. Het gebeurt wel eens
dat 2 bijen, die men stuifmeel wil afnemen, gelijktijdig thuiskomen*
Men tipt dan even op de draden als devoorste bij er zich onder bevindt; zij verschijnt eerst weer als de tweede de behandeling reeds
heeft ondergaan*
Bij de in het volgende hoofdstuk volgende waarnemingen over
stuifmeel- en nektarhaalsters, pasten wij deze werkwijze toe: een
groepbijen van ± 20stukswerd in denvoormiddag genummerd. In
den namiddag werd dan gecontroleerd, welke nummers beschadigd
warenendezebijenwerdenverwijderd*Deoverblijvenden warendan
de proefdieren voor den volgenden dag*
Hoewelhetaantalderdooronsgebruikteteekenskleinis,kan men
*) E. GILTAY, Ueber die Bedeutung der KronebeidenBliitenund iiber das
Farbenunterscheidungsvermogender Insekten, IL JahrbiicherfurwissenschaftlicheBotanik, 43.Band, 1906,biz.470.

er cen groote hoeveelheid bijen meekenbaar maken,alsmen maar
voorzichtig en spaarzaam ismethetgebruikderverschillendetinten*
Bij andere proeven, bv* bij dressuurproeven, waarbij men met
slechts enkele exemplaren werkt, is het soms niet noodig bepaalde
teekens aan te brengen, doch kan men volstaan met stippen in verschillende tinten*
In dat gevalwerd meestal gebruik gemaakt van waterverf, uit een
gewoonkinderverfdoosje afkomstig*Dezestof laatechtervrijgemakkelijk los,als zedroog geworden is*In bepaalde gevallen kan men er
echter een zeer nuttig gebruik vanmaken*
Was het bij dressuurproeven noodig de proefdieren van een speciaal teekentevoorzien,danwerdenzijopgevangen ineen glasbuisje
en onder een stuk tulle geplaatst*Deze stof heeft per cm 9 draden,
zoodat demazenveeltekleinzijn omereenbij door tekunnen merken* Middenin is echter een klein venster gemaakt doorover een
kleine oppervlakte van de 3 draden er 2door te knippen en teverwijderen* Op dezemanier ontstaan mazenvan ongeveer 4bij 4mm*
Men dwingtnueenbij, diemenonder dietulle gebracht heeft, onder dit venster te loopen en drukt haar dan vast*
Hetisdevraagofeenbij,dieophaarborststukeenverfvlek draagt,
hiervan op een of andere wijze hinder ondervindt, die'haar gedrag
merkbaar sou kunnen beinvloeden* Haar lichaamsgewicht zal er in
ieder geval iets door stijgen*
Hoewel vele onderzoekers met gemerkte bijen gewerkt hebben, is
dezevraag,voorzooverremij bekend is,nognietgesteld.Ikhebechter nooit den indruk gekregen dat een metzorggemerkte bij daarvan
eenigen merkbaren invloed ondervindt*
Bovendien zal in hoofdstuk IV getracht worden hiervoor een bewijs televeren*
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HOOFDSTUK IIL
WAARNEMINGEN OVER STUIFMEEL- EN NEKTARHAALSTERS.

Orienteerende waamemingen.
Onderzoekt men een groot aantal door de honingbij verzamelde
stuifmeelklompjes, dan blijkt het dat deze bijna uitsluitend uit iin
pollensoort zijn samengesteld; hier en daar komen enkele andere
korrelsvoor,meestalinkleinegroepjesvereenigd.
Het is niet met zekerheid te zeggen waar die bijmengsels vandaan
komen, doch het is zeer waarschijnlijk dat het in hoofdzaak verontreinigingen zijn, die de bij toevallig op haar lichaam gekregen heeft.
Daar destuifmeeldraagsters dikwijls zwaarbepoederd thuiskomen en
slechts gedeeltelijk gereinigd de woning weer verlaten, is de kans op
aanraking metbijen dieeenanderestuifmeelsoort verzameld hebben,
vrij groot.
Hetbijmengsel ligtookzeeronregelmatiginhetklompjeverspreid.
Zoueenbij gedurende het eerstegedeelteeenervluchtstuifmeel verzamelenopplantAendaarnaopplantBovergaanenhierophaarwerk
voortzetten, dan moet dit uit den bouw van het klompje blijken.
Zooals CASTEEL*) heeft aangetoond, ontstaathet klompje onderin
het korfje; later verzameldstuifmeel wordteraandenonderkantaan
toegevoegd, vooral door de werking van den traductor der achterpooten. Bezit dit pollen een andere kleur dan het reedsaanwezige,
danzalhet klompje eenvrij scherpe afscheiding vertoonen,dieongeveer loodrecht op de lengteasvan detibia staat.
Deze samengestelde klompjes komen inderdaad voor, doch zij zijn
zeer zeldzaam en,voor zooverre mij bekend, nognietbeschreven. In
mijn omgeving kan ik ze vooral aantreffen gedurende den bloeitijd
van de korenbloem, doch ook wel in een ander jaargetijde.
Gedurendede talrijke waamemingen, die ikgedurende de laatste
3 jaren verricht heb, heb ik 2 bijen zien thuiskomen met stuifmeelklompjes, die uit 3lagen opgebouwd waren.Bij £in ervan bleken de
onderste en de bovenste laagvan het klompje uit dezelfde soort korrels te bestaan.
Deze klompjes zijn derhalve buitengewoon zeldzaam.
*) CASTEEL, The Behavior of the Honey Bee in PolJen collecting. U. S. Departm. of Agriculture. Bulletin no. 121,1912.

Voor het determineeren van door bijen verzameld stuifmeel bestaat geen bruikbare tabeL Daar ik echter in voorgaande jaren
een groot aantal pollensoorten bestudeerd heb en ongeveer 250soorten,5-voudig geprepareerd, inmijnverzameling aanwezigzijn, ishet
mij meestalwelgelukt de herkomst van een gevonden stuifmeelsoort
vast te stellen.
Bovendien is het mij mogelijk gebleken verschillende drachtplantenuitdezeomgevingteherkennenaandenvormendekleurderdoor
de bijen verzamelde klompjes. Dus ishet in velegevallen mogelijk
op het oog uitte maken,opwelkeplanteenbepaald stuifmeelklompje
gewonnen is.
—
Veel gemakkelijker dan een pollenkorrel te determineeren, isde
vraag te beantwoorden of dekorrels,uit 2verschillende klompjes afkomstig, identiek zijn.
Vooral als men gebruik maakt van dezwavelzuur-behandeling,is
het antwoord hierop gemakkelijk tegeven.Hetklompjewordtdaartoe
goedgemengdeneenkleingedeelteervanopeenobjectglas gebracht.
Hierop verdeelt men het zoo fijn mogelijk. Daarna wordt een dekglaasjeopgelegdenaandenrandhiervanbrengtmeneenkleinedruppel geconcentreerd zwavelzuur. Dit trekt zeer langzaam onder het
dekglas en men bekijkt nu de korrels onder het microscoop, bij een
400 k500-maligevergrooting. Zoodra het zwavelzuur de korrels bereikt heeft, vertoonen deze een sterke kleurverandering. Meestal
wordt de inhoud der korrels geel gekleurd; na ongeveer 1minuut is
dezeechterreedsverdwenen.Ookdeexinevertoonteenbizonderetint,
die voor de verschillende korrels karakteristiek is. Sommige soorten
worden dadelijk en blijven langen tijd paars of violet.
In vele gevallen is reeds het gedrag in zwavelzuur voldoende, om
uit te maken of2stuifmeelsoorten identiek ofverschiUend zijn. Is de
reactie onduidelijk, dan staan ons nog de verschillende morphologische eigenschappen der korrels ten dienste.
De in 1926begonnen proeven hadden tot doeluit te maken ofeen
bij gedurende een vliegdag steeds eenzelfde drachtplant bezoekt.
Deze proeven werden als volgt uitgevoerd. Met stuifmeel thuiskomende bijen werden gevangen gezet, een klompje afgenomen, de
bijvan een nummervoorzien enweervrijgelaten. Genoteerd werden
het tijdstip waarop dit geschiedde, het nummer van de bij, de kleur
en de vorm van het klompje en het merk van het buisje, waarin het
stuifmeel werdopgeborgen. Dit afnemen vanstuifmeel werd nu herhaald telkens ak zich daartoe de gelegenheid voordeed. Het nader
onder^>ek der klompjes had eerst 5maanden later plaats,doch het
stuifmeel was in dien tijd nognietmerkbaarveranderd;de zwavelzuurreactie waszelfs na 3jaren nog heel duidelijk.
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Van welke plant het stuifmeel afkomstig was, is bij deze proeven
nietondersocht.Hoofddoel wastewetenof debijen ookverandering
van drachtplant toonden. In het hieronder volgende overzicht is
de naam der plant dan ook met een letter aangeduid. De verschillende proefdieren zijn doorloopend genummerd, een maatregel,
dieookvoorvolgendeproeven werd toegepast.
De uuraanduidingen in onderstaand overzicht hebben betrekking
op de thuiskomst der bijen.*)
OVERZICHT 1926.
No. 1.
No.2.
24April 11,40 PlantB
23April 10,05 PlantA
27 „
16,26 tt C
27 tt
16,50 tt
A
4Mei 8,58 tt
10,20 tt C
29 „
4
4Mei 9,17 tt c
11,41 tt A
4
9,52 tt c
4 >/
15,54 tt A
5 ft
9,15 tt &\
5 tt
13,58 tt
No. 4.
No. 3.
2Mei 15,31 PlantE
29April 11,25 PlantD
4 „
10,00 tt F
3Mei 11,48 tt D
4 „
10,37 tt F
3 tt
12,14 tt D
4 „
10,54 tt F
3 tt
14,59 tt D
12,00 tt F
4 „
3 tt
15,33 tt D
4 „
4 tt
16,20 „ G
9,3o tt D
4 tt
11,50 tt D
9,12 tt F
5 „
10,14 „ F
5 „
11,24 tt F
5 „
No.5.
No.6.
3Mei 14,11 Plant J
2Mei 11,58 PlantH
16,32 » J
3 tt
14,52 „ H
3 „
11,19 // J
3 tt
15,20 „ H
4 „
12,02 /> J
4 tt
4 „
9,43 „ H
4 tt
9,31 tt J
10,17• „ H
5 „
11,07 tt J
11,12 „ H
4 tt
5 „
4 tt
11,52 „ H
11,45 » J
5 ,,
5 tt
9,32 ,. H
5 w
13,49 » J
5 tt
9,53 „ H
12 „
10,35 /> J
#%
10,55 » H
12 „
10,54 tt J
tt
12,05 „ H
5 tt
12 „
11,12 » J
11 AA.
14,05 „ H
5 tt
12 „
/# J
15,46
10 tt
„ H
17,07 » J
12 „
16,13 „ H
10 tt
No.8.
No. 7.
2Mei 15,21 PlantR
2Mei 15,06 PlantP
16,20 » s
10 „
11,40 „ Q
3 tt
4 tt
9,57 „ T
12 „
9,48 „ Q
5 tt
10,54 „ T
12 „
10,20 „ P
J
) Allc tijdaanduidingenin dit proefschrift zijn in „zonne"tijdgegeven.
r
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No,10,

No*9*
2Mei
3 „
A.
A.

•t
5
5
10
MJL

„
„
„
„

15,41 PlantK
15,05 tt K
10,15 tt K
10,49 tt K
11,29 tt K
9,34 tt K
11,52 tt K
15,29 tt K

No.11.
3Mei
3 „
4 „
4 „
4 „
5 tt
5 „
10 „
10 „
12 „
12 „
J

13,58 Plant N
15,20 tt N
9,21 it N
10,28 tt N
10,54 tt N
11,49 tt N
14,14 tt N
15.08 tt N
15,40 tt N
10,06 tt N
10,52 tt N

No.13.
2Mei
5 „
5 „

15,11 Plant U
9,27 tt V
11,56 tt V

No.12.

No. 14.

3Mei
4 tt
4 tt
4 tt
5 tt
5 tt
10 tt
10 tt

14,10 PlantM
9,27 „ M
11,07 tt M
11,27 tt M
10,06 tt M
11,29 tt M
15,24 „ M
16,06 tt M

3Mei
4 tt
4 tt
4 tt
4 tt
5 tt
5 tt
5 tt
5 tt
5 tt
10 tt

14,02 PlantO
9,13 tt o
10,36 „ o
11,16 „ o
16,15 tt o
9,20 „ o
11,23 tt o
11,46 tt o
13,37 tt o
14,11 tt o
14,53 tt o

2Mei
4 tt
4 tt

15,45 PlantW
8,51 tt w
10,45 tt w

Wij zien uit deze proeven dat de meeste bijen eenzelfde drachtplant dagenlang blijven bevliegen, terwijl enkele op een andere
plantensoort zijn overgegaati.
Wat hiervan de oorzaak is,blijkt uit dezeproeven niet.
Het zou o.a. kunnen zijn omdat de oude drachtplant uitgebloeid is.
Dit resultaat stemt geheel overeen met de uitkomsten van andere
onderzoekers, die overeenkomstige feiten geconstateerd hebben.
Tevens kwamen de fouten aan het licht, die reeds in het vorige
hoofdstuk genoemd zijn. Na de noodige verbeteringen aangebracht
tehebben,kondeninhetvoorjaar van 1927dezeproeven systematisch
voortgezet worden.
Systematisch onderzoek.
Deze proeven zijn als volgt ingericht: eenige bijen uit het Lab.
volk worden genummerd en haar gedrag gedurende zekeren tijd aan
het vlieggat geobserveerd. Komen zij met stuifmeel binnen, dan kan
dit worden afgenomen en gedetermineerd. Op dezewijzewordtvastgesteld welke plant zij bevlogen hebben, doch het nadeel van deze
methodeisdatdebijen gestoordwordenenmendewaarneming tijdelijk moet onderbreken om de pollenklompjes op te bergen.
Men kan ook het stuifmeel op het oog determineeren; hierbij zijn
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vergissingen niet uitgesloten, doch men hindert de bijen niet en kan
onafgebroken waarnemen.
Ditonderzoekzalonsmeteenaantalfeiten bekend makenoverden
duur dervluchten opverschillendedrachtplanten,dochhet hoofddoel
dezerwaarnemingen is:bestudeeringdervliegbijen onder natuurlijke
omstandigheden, teneinde bij latere proeven, waarbij de bijen gelegenheid geboden wordt voedsel te verzamelen op voederschaaltjes,
een basiste hebben om debeteekenis en de nawerking van dit feit
na te kunnen gaan.
Voor de beoordeeling der proeven is het noodig de weersgesteldheid inaanmerking tenemen.In deverslagenzaldezedanookin het
kort medegedeeld worden, terwijl algemeene opmerkingen over de
sterktevandevlucht eraantoegevoegd zijn.
Het is noodzakelijk dezeverslagen uitvoerig te publiceeren, doch
daar dit zeer veel plaatsruimte vordert, is gebruik gemaakt van een
grootaantalafkortingen. Teneinde denlezerhiermedebekendtemaken,zullen wij eerst een gefingeerd verslag nader toelichten.
No.X*
Gem. 10 Mei.

Verslag:
Beteekenis:
9,53 paardenbloem, Dezebij werdop 10Mei gemerkt,
toen zij om 9,53 met paardenbloemklompjes binnenkwam.
11 Mei. uit 8,34 8,56 Id.(kl.gr.). Zij vertrok om 8,34 en kwam om
"•%
8,56 met matige (kleine, groote)
paardenbloemklompjes binnen.
9,06 9,52 z.st.b.
Om 9,52 kwam zij zonder kiompjesbinnen.
10,00 10,23 paardenbl.bep. Om 10,23 kwam zij, bepoederd
met paardenbloemstuifmeel, binnen.
10,30 11,06 3DDDDOC
Om 11,06 kwam zij terug met
stuifmeelklompjes, niet afkomstig
van de paardenbloem.
11,20
ev.zichtb.
Zij vertoonde zich even in de
galerij, doch verdween dadelijk
weer in den korf.
11,36 ?
Dezevraagteekensduidenhetver? 13,17 paardenbloem. moeden aan, dat thuiskomst en
vertrek niet waargenomen zijn.
12,34 dUsi. d. gal.
Dezeafkorting beteekent:doeUcx>s
in de galerij.
Deze bijen verschijnen in de galerij, loopen daar wat rond, zitten
een tijdje stM, betasten soms
anderebijen metdeantennen,begevenzichsomstot aan hetvlieggat, doch trekken, aarzelend en
zonder eenige haast te toonen,
weer naar binnen.

De eerste proef had op een der eerste vliegdagen plaats, nl*op 15
Maart 1927* De gemerktegroep bestond uit 10bijen, die alle Crocusstuifmeel verzameld hadden*
Dezegroepwerdgeobserveerd op 16,17,21en23Maart,dochhet
gedrag der verschillende bijen waszeer uiteenloopend* Een paar ervan heb ik slechts een- of tweemaal weergezien;andere vertoonden
zichvrij regelmatig. Ikvolstaechter methetverslagvan2bijen*
Van de eeneheb ik het volgende opgeteekend: 16Maart*Prachtig
voorjaarsweer; zeer drukke vlucht*
9,20Hepzijindegalerijrond.Om9,45waszij8maaltotbijhetvlieggatgeweest,dochkeerdetelkens terug* Zij vloog om 9,51 uit, kwam
10,03z*st*b*en vertrok dadelijk weer*Dit herhaaldezichom10,14,
10,18 en 10,23*Om 10,26 kwam zij weer binnen en verdween in de
tunnel*
10,49 vloog zijuit enkwam 11,09z. st*b*
11,30 „ „ „ „ „ 11,54met kl*Crocuskl*binnen*
12,45 „ „ „ „ „ 13,09z. st*b*
Daarna werd de waarneming stopgezet*
17Maart*Prachtig weer; vrij warm*
10,47 z. st*b*
uit 11,30
11,47met crocuskl; binnen*
12,15
21 Maart* Schitterend weer*
uit 11,34
12,03z-st* b* 23 Maart*Vrij donker en koud*Zwakkevlucht*
11,52met Crocuskl*binnen*
uit 12,01
12,07met zeer kl*Crocuskl* b*
Het gedragvan detweedebij waswat regelmatiger*
No* 15*
Gem* 15 Maart* Crocus*
16 Maart*
10,28 en 10,33 evenzichtbaar*
Uit 10,34
11,04 Crocus, kl.
11,39
12,07 „ gr*
17 Maart* Uit 11,14
11,43
„
11.52
12,20
„
21 Maart. Uit 9,43
9,53 z.st.b.
11,07 Crocus,gr.
11,14
11,44 Muur.
11.53
12,11 „
23 Maart.
13,25 Scilla.

Bij de volgende groep werd het stuifmeel op het oog gedetermineerd*

Weersgcsteldheid: 28 Mrt* Zeer mooi; drukke vlucht*
29 „ Vrij goed; matige vlucht*
30 „ 's Morgens regen*Vanaf 1045 opklarend en daarna goed; matige vlucht*
Waameming van 10,15 tot 12,10*
31 „ Slecht; bijna geen vlucht*
1 Apr* Zeer slecht; geen vlucht*
2 „ 's Morgens helder; vrij koud* Ged* den
voormiddag afwisseleild bewolkt; matige vlucht* Waarneming van 7,30
tot 14,30*
No*16*
No. 17*
28Mrt*gem.
14,53 Scilla.
28 Mrt* gem.
15,02 Iep.
30 „ uit 10,48 10,52 z*st.b. 30 „ nict gezien.
11,48 11,53 z.st.b.
2 Apr* uit 10,30 10,31| z.st.b.
2Apr* uit 9,35 9,37 z.st.b.
10,47 10,47|
tt
10.38 10,38|z.st*b*
11,04 11,04J
tt
10,43 10,59 Scilla,kl.
11*31 H32J
tt
11,04 11,10 z.st.b.
13,15 13,15|
tt
11,46 11,53 Scilla,kl.
11,58 12,13 „ „
13.39 13,40 z.st.b.

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

No*18*
No.19*
28Mrt*gem*
15,12 Buxus. 28Mrt.gem.
15,04 Speenkruid*
30 „ uit 10,35 10,38 z.st*b* 30 „ uit 11,32 11,50
„ gr*
11,37 11,45 „ „ „
2Apr* uit 8,56 8,57 z*st.b*
2Apr* uit 9,16
?
9,06 9,08 „ „ „
?
10,35 Buxus,gr*
9,17 9,19 „ „ „
10,53 10,55 z*st.b.
9,27 9,41 Speenkr.
11,00 11,06 „„ „
10,40 10,40}z.st.b.
1134 11,35 „„ „
11,33 z.st.b.
Vier andere bijen dietot deze groep behoorden,vertoonden een
overeenkomstig gedrag.
Op deze vroege voorjaarsdagen was het gedrag der proefbijen dus
zeeronregelmatig* Opmerkelijk ishet grooteaantalvergeefsche tochten, vooral van No* 17*
De volgende waarneming had plaats op 19 April 1927* Weersgesteldheid:7uur ietsnevelig;mooifrisch weer;weinigwind*9,00 zeer
zwakke vlucht* 12,30 flinke vlucht; betrokken* 14,00 matige vlucht;
15,(X)matige vlucht*
De waarneming begon om 7,00 en eindigde om 16,16*De proefdierenwerden uit deeerstemetstuifmeel binnenkomende bijen gekozen* AJle verdere klompjes werden microscopisch gedetermineerd;
daaromwerd slechts met 3 bijen gewerkt*Het resultaat wasalsvolgt.
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No*20.
19Apr.gem.
uit 7,52
8,11
8,22
8,43
8,58
9,31
10,03
10,49
11,25
12,10
12,37
14,26

7,47 Mahonia.
8,00

„

kl.

8,17

„

it

8,31
„
»
8,50 z.st.b.
9,07 „ „ „
9,41 „ „ „
10,13 Mahonia, kl.
11,04 „
„
11,35
12,24 z.st.b.
12,57 Mahonia,kl.
13,48
14,41
„
gr.

No.21.
19Apr.gem.
uit 7,59
11,04
13,15
No. 22.
19Apr.gem.
uit 8,03
10,41
12,43
14,32

7,37 Buxus,ki.
8>H „ „
11,06 z.st.b.
12,57 Buxus,kl.
13,27 t*
7,40 Prunus.
8,16
10,58
tt
13,07
it
14,58
tt

IndezekleinegroepherinnerthetgedragvanNo.21enNo.22nog
sterk aan dat van devorige groep;No.20begint echter in haar werk
grooter regelmaat te toonen;zij vormt een overgang tot de volgende
groepen.
Deze laatste werden echter waargenomen bij het verzamelen van
stuifmeel en nektar op planten, die in deze omgeving in groote hoeveelheid voorkomen en meestal bij gunstigeweersgesteldheid.
In allethansvolgendeverslagen werd het stuifmeel ophet ooggedetermineerd.
De volgende waarneming werd verricht in den bloeitijd van de
paardenbloem.
De proefdieren werden op 2 Mei gemerkt. De waarneming werd
denvolgenden dagverricht.Weersgesteldheid:prachtigweer;'smorgans lichtbewolkt. 8,00 zwakke vlucht. 8,30 flinke vlucht, bewolkt.
9,15 matige vlucht, het wordt helder. 10,30 drukke vlucht, die aanhoudttot 15,30endaarnazwakkerwordt.17,25matigevlucht;helder;
warm;zwakkewind.
Dewaarnemingbegonom6,15enwerdom17,25geeindigd.

No.23.
uit 8,56
9,27
9,42
9,58
10,17
10,38
11,14
11,51
12,31
13,24
14,14
14,58
?

OVERZICHT PAARDENBLOEM. 3Mei1927.
No.24.
8,59 z. st.b.
10,05 z. st. b.
uit 9,55
9,38 Paardenbloem.
10,10 10,24
9,54
10,31 10,45 z. st. b.
tt
gi..
10,12
10,54 11,06 tt tt tt
tt
tt
10,33
11,11 11,22 a tt tt
tt
it
11,10
11,27 11,43 xxxxxx
tt
it
11,47
11,47 12,11 Paardenbloem.
tt
bep.
12,28
12,15 12,38
gr.
tt
it
//
13,18
12,41 13,12
bep.
tt
tt
kl.
14,08
13,16 13,52
tt
tt
tt
tt
14,54
13,55
bep.
tt
tt
it
14,51 15,30 z.st.b.
16,35 xxxxxx
15,55 16,24 tt tt tt
16,50 17,11 tt tt tt
A A A A A A
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No.25.
uit 8,23
8,34
9,15
9,37
10,27
11,12
11,47
\.CtfitX

13,02
13,45
14,28
15,54

No.26.
uit 9,02
8,27 z*st» b.
9,22
9,01
9,41
9,19 Paardenbloem.
9,58
10,21
bep.
tt
10,13
11,07
tt
it
11,44
10,27
tt
tt
10,50
12,20
tt
tt
11,28
12,59
tt
it
11,46
13,43
tt
tt
12,16
14,25
tt
tt
12,58
15,22
tt
it
16,49
13,45
tt
tt
J\rfW/W/WAJm

No. 28.
uit 8,56

.27.
8,56
9,48
10,15
10,42
11,05
11,29
11,54
12,30
12,56
14,24
14,48
15,06
15,30
15,33
15,43
16,05

uit

8,50 xxxxxx
9,17 tt
10,01 *

9,41
9,55
10,11
10,26

tt

10,58
11,18
11,45
L&ifHiZf

tt
tt
tt

10,56
11,10
11,29
11,47
12,01
12,22
12,45
13,13
13,45
14,17

tt

13,42 tt
14,39 tt
15,01 tt
15,23 tt
even zichtbaar.
tt

tt

tt

tt

16.13 xxxxxx

15,35
No.29.
Uit 8,26
8,54
10,01
11,01
11,35
12,10
12,41
13,24
14,24

8,34 z.st.b.
9,02 xxxxxx
10,12 „
1131 Paardenbloem.
12,01
„
bep.
12,33
13,zu
14,19

/,
ft
„

ft
tt
„

No.30.
uit 11,46
12,17
\0 44

13,13
13,47
14,15
14,50

9,12 Paardenbloem,gr.
9,32
a
9,51 xxxxxx
10,08
10,21
10,37
11,23Paardenbloem,kl.
11,40
„tt
bep.
12,12
a
12,52
a
tt

tt

9,06 Paardenbloem.
9,27
gr.
a
9,50
tt
10,02
tt
10,19
tt
10,34
tt
10,48
a
11,06
a
11,19
tt
11,38
tt
11,55
tt
12,10
tt
13,09
13,41
14,14
14,48
15,26
16,06 z.st.b.

tt
tt

bep.

tt
tt

a
tt

12,11 Paarden tbloem.
12,36
,,
bep.
13,10
13,44
,
14,09
,
14,47
15,28

15,17

Deze paardenbloem-bijen hebben deneiging het verzamelwerk den
geheelen dag voort te zetten. Af en toe komt er nog een onderbreking
voor, doch meestal verlaten ze, na een verbiijf van enkele minuten,
den korf weer. Enkele veranderen nogal eens van drachtplant.
De gelegenheid hiertoe is heel ruim, daar de paardenbloem groeit op
plaatsen, waar gelijktijdig verschillendeandere planten in bloei staan.
De vluchten duren meestal langer dan bij de vorige groep.
De weersgesteldheid was in dezen tijd zeer gunstig en eenige dagen
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later werd reeds met een andere groep begonnen*Deze bijen werden
gemerkt op 7 Mei; 2ervanvlogen op paardekastanje, de overige op
appel.
Weersgesteldheid op 9 Mei 1927*Vanaf denvroegen ochtend schitterend weer, zonnig en warm, 8,30 vrij sterke wind, drukke vlucht*
9,30 tot 14,30 zeer sterke vlucht. 15,(K) matige vlucht* 17,00zwakke
vlucht, matige wind. De laatste uitgaande bij vertrok om 18,16*
De waarneming begon om 6,15 en werd tot 18,30 voortgezet.
OVERZICHT PAARDEKASTANJE. 9Mei1927*
No* 31*
No*32*
uit 7,48
8,16 P* kastanje*
8,31 P.kastanje.
uit 8,15
9,04 „ „
8,37
9,06 „
9,12
9,37 „
10,51 11,38 „
9,42 10,13 „
11,45 12,35 „
10,17 10,48 „
12,41 13,21 „
10,54 11.23 „
ft
13,27 14,0/ „
„
11,30 11,56 tt
14,15
12,04
cv.zichtb.
14,21 15,08 P*kastanje.
13*20 „
12,43
15,17
„
13,27 14,04 „
tt
16,07 16,43 „
14,12 14,50 „
tt
14,58 15,21 „
tt
15,24 16,06 „
tt
16,29 16,58 „
tt
No*33*
*9,16
9,51
10,30
11,22
11,54
12,40
13,44
16,00
No*35.
uit 8,05
9,05
9,50
11,45
12,15
12,55
13,35
14,07
14,48
15,02
16,19

OVERZICHT APPEL. 9Mei1927.
No.34.
9,00 Appel,ki*
uit 7,51
9,46 „ gr.
8,41
10,27 „
tt
9,26
1148 „
10,13
tt
11,50 „
11,05
tt
12,04
1335 tt
13,12
tt
14,36 tt
14,38
tt
15,35 tt
tt
16,50 tt
tt

8,06 z. st. b.

9,18 Appel,gr,
10,08 „
11,00 „
11,58 „
13,03 tt
14,26
15,46 „tt
„
16,51 z. st. b.

No.36.
8,41 Appel.
9,41 „tt gr
10,19 tt
11,00 tt
11*38 tt
12,11 tt
12,47 tt
13,29 tt
14,04 *t
14,40

„^ „
ev.zichtb.

15,36 Appel,gr.
16,48 „
tt

uit 8,02
8,35

9,14
9,48
10,19
10,51
11,22
11,49
13,00
13,37
14,15
14,48

8,26 Appel,gr*
9,06 „
„
9,41 „
„
10,15 „
„
10,46 „
„
11,17 „
„
11,45 „
„
12,17 „
13,31
14,10

„
„

JLT , T L 3

„

15,26
16,08

„
„
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No*37*
uit 8,02
8,36
9,09
9,52
10,19
11,13
11,40
12,41
13,18
13,55
16,39
17,20
18,11

No*38*
8,21. Appel, gr*
9,02 tt
tt
9,32 it
tt
10,14 t*
tt
10,40 tt
tt
11,07 a
tt
11,34 tt
tt
12,02 tt
tt
12,32 tt
tt
13,10 it
it
13,47 tt
tt
14,18 tt
tt
15,04 tt
ft
16,52 tt
17,55. z. st*b.
18,12 *t tt tt

ti

uit 7,57

8,22

8,59
9,37
10,13
10,51
11,47
12,39
14,35
14,52
15,31
16,06
16,46
17,17
17,55

8,15 Appel, gr*
8,50 tt
9,27 a
10,07 tt
10,45 tt
11,21 tt
12,22 tt
13,38 tt
14.45z.st*b*
15,26 „ „ it
16,00 „ „ tt
16,38 „ „ tt
10,4/ „ „

17.46 „ „
17,56 „ „

it
it
it

Bovendien heb ik nog de aanteekeningen van 4 andere appelbijen,
wier gedrag met dat van de bovenstaande zeer sterk overeenkomt*
Van 16,00tot 16,10werden 10bijen,diemetgroote appel-stuifmeelklompjes binnenkwamen, gevangen gezet en na het eindigen van de
proef op nektar onderzocht* Men pakt daartoe de bij bij beide vleugelsen drukt haar met het achterlijf opden nagelvan den duim*Is de
honingblaas met nektar gevuld,dan komen bij deze bewerking itn of
meer druppels te voorschijn. Met de tong kan men uitmaken of ze
uit water of uit nektar bestaan*
Van deze 10bijen bleken er 2 een bijna geheel ledige honingblaas
te hebben; de overige bleken in het bezit van e^n of meer druppels
nektar*
In den zwermtijd heeft dit soort waarnemingen weinig waarde*
Zoodra een bijenvolk overdag baardvorming vertoont, kan men herhaaldelijk in de massa bijen, die voor het vlieggat zit, eenige nektaren stuifmeelhaalsters vinden,diejuistzijnteruggekeerddochurenlarig
wachten voor zenaar binnen gaan en het werk hervatten*
Aan mijn voornemen waarnemingen te verrichten in het begin van
den bloeivan dekorenbloem,kon in 1927geenuitvoeringworden gegeven, voornamelijk door het zeer ongunstige weer. En daar er, zooals uit het vervolg zal blijken, op de korenbloem zeer lange vluchten
gemaakt worden,leekhetmijin 1928gewenschtdithiaataantevullen*
Daartoe werden op 20Juni 1928eenige bijen uit het Lab*volk gemerkt en den volgenden dag geobserveerd.Weersgesteldheid 21 Juni
1928: vrij goed weer, half bewolkt, matige N*W* wind, vrij warm*
Dewaarneming begonom9,35 en duurde tot 11,30*

«3"X

OVERZICHT KORENBLOEM. 21 Juni1928.
No.39.
No.40.
uit 9,36 10,49 Korenbloem.
uit 9,48 12,07 z.st.b.
11^01
Gcdood: honingblaas gevuld.
No.41.
No.42.
uit 9,48 10,47 Korenbloem, gr. uit 9,57 11,10 Korenbloem, gr.
10,54 11,26
„
„
Gedood:honingblaasgevuld.
No.43.

No.44.

9.44 Korenbloem.
9,44 Korenbloem, gr.
uit 9,50 11,27
„
gr. uit 9,52 10,48
„
„
Gedood:honingblaas gevuld.
10,55
No.45.
No.46.
9.45Korenbloem,
9,46 Korenbloem.
uit 10,01 11,26
„
gr. uit 10,04 10,42 z.st.b.
Gedood:honingblaasgevuld.
Gedood: honingblaas gevuld.
Na het eitidigen van deze waarneming werden nog 5 willekeurige,
met korenbloemstuifmeel binnenkomende bijen gevangen en onderZocht;zeblekenallenektar tebevatten.
In den namiddag van 21 Juni controleerde ik de verkregen resultaten met eenige bijen, afkomstig uit een klein reservekastje, dat in
den tuin van mijn woning (bij S, zie fig* 1, biz* 13) staat. Dit kastje
bevat 3 Simplex-broedramen enwerd in hetbeginvan Juni met een
nazwerm bevolkt.
Daar dit kastje geheel alleen staat, is hier van vervliegen der bijen
geensprake. Het bezit eengalerij,die eindigt in een raampje van een
kleine schutting, zoodat de waarnemer niet door de bijen gestoord
wordt.
Dit kastje iseenigejaren gebruikt voor proeven over het orientatievermogen der bijen. Het heeft het gebrek, dat velebijen de galerij in
omgekeerden stand verlaten. Bij waarnemingen van bijen uit dit
kastje moeterdusopgerekendwordendatweeenaantal genummerde
bijen niet zienvertrekken. Stelt men ditvoorop,dan ishetvoor sommige proeven zeergoedbruikbaar.Erzijn danookverschillende contrdleproeven meeverricht. Het zal in het vervolg aangeduid worden
als: Reservevolkje.
Eenige bijen waren 20 Juni gemerkt, toen ze met korenbloemklompjes binnen kwamen.
Den volgenden dag kreeg ik het volgende resultaat.

No.47.
No.48.
uit 1239 14,20 Korenbloem.
uit 12,54 14,18 Korenbloem, gr.
No.49.
uit 13,10 14,18 Korenbloem, kl.
Thansvolgenweer dewaarnemingen van 1927enweluit het laatst
van den korenbloemenbloei. In den voormiddag van den 25sten Juli
35
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werden 15bijen genummerd enzooalsikdatgewoonwas, controleerde ik in den namiddag den toestand der aangebrachte teekens.
Ik kan mij niet precies herinneren, hoelang ik toen gekeken heb,
doch ik kreeg den indruk dat de meeste bijen haar nummer verloren
hadden,omdatikmaareenpaargeteekende bijenzag*Daarommerkte
ik nogmaals 10bijen, in de hoop er den volgenden dag ± 12te kunnen observeeren* Dit is ongeveer het maximum dat men, bij de mij
toen bekende vliegtijden, waarnemen en aanteekenen kan*
Weersgesteldheid 26 Juli 1927* In den vroegen ochtend prachtig
weer, helder, geen wind*5,15 lets betrokken*6,30 Zwakkevlucht*7,30
Flinke vlucht, betrokken* 9,15 Helder, geen wind* 9,54 Onweerswolk voor de son* 10,06 Helder, zeer drukkevlucht, warm*12,30Betrokken, vluchtneemt iets af* 13,00 Helder* 13,30 Zwaar betrokken,
daarna weer helder* 16,00 Zeer sterke vlucht* 17,15 Helder, vlucht
neemt ietsaf* 18,20Lucht betrekt weer,warm,zwakkevlucht*
De proef begonom5,15 enduurde tot 18,45*
No*50*
uit 7,28
8,04
945
10,37
15,16
17,00
No*52*
uit 7,28
8,16
9,30
10,52
13,06
15,42
No*54*
uit 7,20
7,45
9,48
12,43
No*56*
uit 7,27
8,07
9,25
13,07
15,20

OVERZICHT KORENBLOEM* 26Juli1927
No.51*
8,20 z.st.b.
7,57 z.st.b.
uit
9,32 Korenbloem, gr.
8,32
9,10 Korenbloem, gr.
9,38 10,34
10,32
tt
tt
tt
tt
12,07
10,38
12,53
tt
tt
tt
tt
12,11 14,21
ev. zichtb.
tt
tt
18,16 Korenbloem, kl.
No.53*
8,09 z.st.b.
uit 7,27
7,41 z.st.b.
9,24 Korenbloem, gr.
8,00
9,40 „ „ „
10,46
9,50 12,U1 „ >» •/
tt
13,01
12,06 14,30 „ „ ,,
ft
14,56
15,32
kl.
18,28 z*st*b.
17,10 17,43 z.st.b.
No.55*
uit 8,09
7,41 Korenbloem*
9,18 Korenbloem, gr.
&JL
9,23 10,31
bep.
9 p*Vt
„
tt
10,39
12,23
12*25
tt
tt
tt
12,36
14,33
15,56 z.st.b.
tt
tt

8,00 Korenbloem, kl.
9,18
„
gr.
11,10
14,39 z.st.b.
15,58 z.st.b.
17,25 Korenbloem,kl.
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14,59
No*57*
uit 8,03
8,56
10,00
11,09
13,35

16,37

tt

tt

8,53 Korenbloem, gr.
9,53
tt
11,02
tt
13,00
tt
»
14,51

tt

dllsi.d.gal.
15*22
16,15 16,15J z.st.b.
17,17

tf

No,58*
uit 7,30

11,13
13,11

7,57 z. st.b.
8,54 Korenbloem, gr.
9,53
tt
tt
11,08
tt
tt
12,54
tt
tt
14,46
tt
tt

18,11

(ills i. d. gal.

8,58

No. 60.
uit 7,46
8,21
9,19
11,06
14,10

8,08 z.st.b.
9,15 Korenbloem, gr.
11,00
tt
tt
13,02
tt
tt
16,58

tt

No.59.
uit 7,44
8,26
12,45
15,05

No. 61.
uit 8,04
9,00
11,27
13,20

8,21 z.st.b.
9,45 Korenbloem, gr.
12,39
„
kl.
15,00 z.st.b.
18,12 Korenbloem, kl.

8,42 z.st.b.
11,16 Korenbloem, gr.
13,06
tt
tt
16,33
tt
tt
18,15
tt
tt

t*

17,45
No. 62.
uit 8,05
9,23
11,24
13,32
16,01

No. 64.
uit 7,28
8,09
9,10
10,06
11,20
17,04
17,21
No. 66.
uit 7,06
8,18
10,22
13^3
No. 68.
uit 7,42
8 33
9 19
10 14
11 38
?

17,04

9,13 Korenbloem, gr.
11,20
tt
tt
13,08
tt
15,56
18,17

tt

No. 63.
uit 7,53
9,10
10,06
11,24

kl.

tt

7,57 z.st.b.
9,04 Korenbloem, gr.
10,00
tt
tt
11,14
tt
tt
12,59
tt
tt

9,03 Korenbloem, gr.
10,00
tt
tt
11,16
tt
tt
12,53
tt
tt

13,18

14,45

tt

tt

17,17

18,07

tt

tt

No. 65.
uit 7,28
8,15
11,27
13,16

8,11 z.st. b.
9,15 Korenbloem, gr.
11,18
it
13,05
tt
14,49
tt

17,11 z*st.b.

7,54 z.st.b.
10,11 Korenbloem, gr.
13,00 z.st.b.
17,44 Korenbloem, bep.

8,28 Korenbloem, kl.
9,15
tt
10,08
tt
tt
1130
tt
tt
?

16,49
„
17,09 z.s t b.

No. 67.
uit 7,55
9,08

8,54 Korenbloem, kl.
1145

11,40

14,25

tt

tt

17,15

18,41

tt

gr.

No. 69.
uit 8,11
9,30
10,40
12,35

9,19 Korenbloem, gr.
10,35
12,24 z*st.b.
13,U1 „ „ „

14,37 14,37J z. st.b.
tt

17,09 ev.zichtb.
17,55 „ „
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No*70,
uit 8,03
9,18

9,11 Korenbloem, gr*
11,40
„
bep*

12,11

14,32z.st.b.

17,31

18,40Korenbloem, gr*

Van 17,30tot 18,00werden 15anderekorenbloem-bijen gevangen
enonderzocht*Zijhaddenalleindehoningblaas2&3grootedruppels
nektar*
Het gedragdezerbijenverschiltaanmerkelijkvanderesultaten,die
wij totnu toebereikt hebben:
1°* deduurvansommigevluchtenisveelgrooterdanwebijhetbezoekvanpaardenbloem,paardekastanjeenappelgeconstateerdhebben;
2°* het werk der vliegbijen wordt tijdelijk onderbroken, juist op
dat gedeeltevandendag,waaroperblijkbaar veeltehalenis*
Deoorzaakvanditlaatstefeitstaatongetwijfeld inverbandmethet
volgende*
Uit mijn aanteekeningen blijkt, dathetLab*volkreedsop20Juli
bezig was zijn darren te verdrijven* Op 26 Juli, dus gedurende de
proef, noteerde ikhet volgende:
2,23Dedarrenbeginnen heeldruktevliegen,worden voortdurend
door werkbijen aangevallen en vervolgd*
2;59*Eenjonge koningin vliegt uit*
3,04Jongekoninginonbevruchtweerbinnen*Indegalerijishetongewoon druk, vooral omdat de darren vervolgd worden*
3.20Dedarrenzijnzeeractief;velevliegenuit*
3,32 Zeer sterke darrenvlucht*
3,47 Eenjongekoninginvertoontzichevenindegalerijenverdwijnt
weer*
3,52 Ik hoor in den korf duidelijk tuten*
5.21Eenjonge koningin vliegt uit* Het gedrag der werkbijen ten
aanzien vandedarren, blijft ongewijzigd*
5,45Jonge koningin komtbevrucht binnen, meteenzeer duidelijk
bevruchtingsteeken*
Deze gebeurtenis heeft ongetwijfeld de vliegbijen beinvloed,ook
reeds eenige uren tevoren,omdat hetonderbreken derwerkzaamheden, althans opeenmooienvliegdag,nooit meerindezelfde mategeconstateerdis*
Het isdevraag of deze bizondere omstandigheid ookvaninvloed
geweest isopdenduur dervluchten* Eenaanwijzing, dat dezevoor
hetbezoekenderkorenbloemen zeerlangzijn,hadikop25Julireeds
onbewust ontvangen* Want bij decontrdle,dieiktoeninstelde,zag
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ik veel minder bijen dan ik onderovereenkomstige omstandigheden
waarnam, zoodat ik nog 10nieuwe bijen van een nummer voorzag.
Toch deden vluchten van 3&4 uur mij eenigszins twijfelen aan de
betrouwbaarheid van mijn eigen methode, temeer omdatdeze cijfers
veel grooter zijn dan in de literatuur vermeld wordt.
Ik begon dus met controleproeven, uitsluitend met het doel, lange
vluchten vast te stellen.
Hiervoor werden bijen gebruikt,afkomstig uit het reeds eerder genoemde Reservevolkje.
2 Augustus 1927*In den voormiddag werden eenige bijen uit het
Reservevolkje, die de korenbloem bleken te bevliegen, genummerd.
De waarneming begon om13,30bijhelder,warmweer. Om 14,20begon delucht te betrekken; om 14,55was het zeer donker envielen er
eenigeregendruppels;daarna klaardedeluchtweerop*
Vanaf 13,30 noteerde ik het vertrek van 3 genummerde bijen en
liet de andere aan haar lot over, teneinde al mijn aandacht op deze 3
te kunnen concentreeren.
Het resultaatwasalsvolgt.
No-71.
uit 13,42 14,27 Korenbloem.
No* 73*
uit 13,49 14,45Korenbloem.

No.72.
uit 13,45 15,23 Korenbloem.

Deze eerste poging mislukte dus door slecht weer, doch reeds den
volgenden dag,op3Augustus,kreegikbijwarmweer,met betrokken
lucht, de volgende uitkomsten:
No.74.
uit 13,14
No.76.
uit 13,37
No.78.
uit 13,15

14,37 Korenbloem.

No.75.
uit 13,28

14,42 Korenbloem.

15.28Korenbloem.

No.77.
uit 13,15

14,34Korenbloem.

15,36 Korenbloem, gr.

No.79.
uit 13,16

15,33z.st.b.

No. 80.
uit 13,14. Om 17,00 uur was deze bij nog niet verschenen endaarik
geen gelegenheid had nog langer waar te nemen, sloot ik, hoewel er
nog een zwakkevlucht was, de vliegopening van het kastje geheel af.
Een kwartier later controleerde ikweer even.Er liepen ± 20bijen in
degalerijrond,waaronder No.80,diekleinekorenbloemklompjes aan
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de pooten had en uit wier honingblaas ik 3 groote druppels nektar
persenkon*
Uit een enander moetik concludeeren dat er in dezeomgevingop
de korenbloem zeer lange vluchten gemaakt worden, die zelfs ruim
4 uur kunnen duren*
Andere in deze omgeving veel voorkomende drachtplanten zijn
witte- en basterdklaver* De contrdleder bijen, diedezeplanten bevliegen, stuit echter op moeilijkheden, daar de kleur der stuifmeelklompjes, waarmede debijen thuiskomen, vrij sterk varieert*Vergissing met andere planten, die ongeveer gelijk getinteklompjesgeven,
is dus niet uitgesloten*
In 1927hebikdeklaverdanooknietinmijnonderzoek betrokken,
dochin 1928leekhetmijnoodzakelijk dezeproevenuittevoeren,omdat dezeplant druk bevlogen wordt en ikhet gedrag der klaverbijen,
inverband metandereonderzoekingen, moestkennen*
Bij het beoordeelen der uitkomsten van dit klaveronderzoek moet
menerdusoprekenen,daterfouten gemaaktkunnenzijnbijdedeterminate op-het-oog van het klaverstuifmeel*
In dezeomgevinghaddeklaverindenzomervan 1928veelvande
droogtetelijden* Nadaterechterop25Juliflinkregengevallenwas,
werd deze plant weer druk door de bijen bezocht en op 26Juliwerd
eenaantal bijen genummerd en haar stuifmeellading microscopisch
gedetermineerd*
Deproef had denvolgenden dagplaatsenbegon,ombizondereredenen, reeds zeer vroeg, nL om 4,40*Er was toen reeds een zwakke
vlucht; prachtig weer; gedeeltelijk bewolkt; warm; geen wind*
Om 5,22 zag ik de eerste bij met stuifmeelklompjes binnenkomen*
6,40 Nogzwakkevlucht*7,31Matigevlucht;erkomtbetrekkelijkveel
stuifmeelbinnen*7,58Eenzonder stuifmeel binnenkomende bij voert
indegalerijeenduidelijkennektardansuit(deneenigen,dienikopdeze
plaats ooit heb waargenomen)* Vele der gemerkte bijen vertoonen
zich in de galerij, doch vliegen niet uit*8,30Lichtbetrokken*8,51
Zwaarbetrokken*9,20Devluchtneemtsterktoe;licht betrokken* Er
is nog geen klaverstuifmeel binnengekomen*Heteersteverschijntom
9,36* 9,40 Enkele gemerkte klaverbijen vertoonenhaarnormalegedrag:verlateninsneUevaartdegalerij*Warm;drukkevlucht*Totden
middagafwisselende bewolking*Drukkevlucht tot 15uur*Danwordt
het steeds donkerder, de bijen stroomen naar binnen*15,34Onweer;
zeerwarm*
In het hierondervolgendeoverzichtvanhetgedragder klaverbijen
isvooralvan belang, wat zij in den vroegen ochtend gedaan hebben*
De klaver toch wordt meestel eerstvrijlaatindenvoormiddagbevlogen*Andereplantenscheidendanreedslangnektarenstuifmeel afen
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wordcnregclmatigbezochtdoorbijen, diegewoonzi]nhieroptevliegen, maar niet door de klaverbijen.
OVERZICHT KLAVER. 27Juli1928.
No.82.
No.81.
7,25 dlls i. d. gal.
5,59 dlls i. d.gal*
Jr*'
tt
tt
tt
tt
6,12
tt
»t tt
**
uit 11,11 13,01 Klaver, gr.
6,33 z.st.b.
uit 6,18
13,07 15,04 „
6,42
tt
7,05 „ „ tt
Gevangen; bevatnektar.
7,15
7,30 „ „ tt
9,5a 10,11 ,, t, t*
11,43 14,06 Klaver, kL
14,16
15,26 tt
it,iu
X->,^VJ
it
Gevangen;bevatkl.druppelnektar.
No.83.
7,02 dlls i. d.gal.
8,26 z.st.b.
uit 8,18
8,36J„ „ „
8,35
11,12 14,02 Klaver, kl.
14,13 15,25
Gevangen: geen nektar.

No.84.
8,09
9,06

dlls i. d.gal.
tt

tt

tt

tt

10,28 Klaver, kl.
12,08
uit 10,40
//
„
12,15 14,10
tt
„
14,16 15,15
tt
Gevangen : geennektar.

No.85.
7,4
dlls i. d.gal.
uit 8,22 10,35 Klaver,kl.
10,47 14,11
„ gr.
14,20 15,27 „ kl.
Gevangen: bevat nektar.

No.86.
7,23 dlls i. d.gal.
8,42
tt tt tt
tt
8,45
tt tt tt
tt
11,48 Klaver, gr.
uit 9,52
12,15 15,03 „
tt
Gevangen: bevat nektar.

No.87.
Doelloos in de gal.: 5,22; 7,12;
7,25; 7,43; 7,52; 8,22.
uit 9,13 10,33 Klaver, kl.
10,45 11,55
tt
12,05 13,57
tt
tt
14,07 15,25 „it
Gevangen: geen nektar.

No.88.
Doelloos in de gal.: 5,36;
6,45;7,05;7,17;7,20;7,47;
8,18; 8,26; 9,01; 9,12; 9,16.
uit 9,31 10,52 Klaver, gr.
11,03 12,56 „
„
13,05 14,57 „
„
Gevangen: bevat nektar.

No.89.
8,05
8,51

No.90.
Doelloos in de gal.: 7,31;
8,40; 8,46.
uit 9,27 10,45 Klaver, gr.
11,18 13,22 „
13,29 15,10 „

T

uit 9,44
12,03
14,15
No.91.
8,26
uit 9,01
13,20

dlls i. d.gal.
tt

tt

tt

tt

9,31 z.st.b.
11,56 Klaver, gr.
14,10 „
15,25 „ kl.
dlls i. d.gal.
10,39 Klaver, kl.
13,15 „ gr.
15,16
tt
tt

No. 92.
7,03
8,15
uit 9,30
11,50
14,31

dlls i. d.gal.
tt

tt

tt

tt

11,43 Klaver, gr.
14,Z4

„

„

15,34 nognietbinnen.
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In het gedragvan aldezebijenzijn,meerofminderduidelijkenmet
vrij groote individueele verschillen, 2 perioden teonderscheiden, die
blijkbaar veroorzaaktworden door het moment, waarop de klaver begint nektar en stuifmeel af te scheiden. V66r 9k 10uur vertoonen zij
zich herhaaldelijk in de galerij; na dien tijd is haar gedrag sooals wij
dat tot nu toesteeds hebben leeren kennen.
Wij ontmoeten hier voor de eerste maal het verschijnsel dat een
groote groep bijen werkloos in de woning vertoeft, terwijl andere
regelmatig op dracht uittrekken,
..Wat hiervan de oorzaak is, zal later behandeld worden; wij wijzen
er alleen op dat de toegepaste techniek ons in staat stelt, dit feit
duidelijk te constateeren,
De laatste drachtplant van beteekenis in deze streek is de struikheide.
Op 24 Augustus 1927 werden eenigemet heidestuifmeel thuiskomende bijen gemerkt; de 2 volgende dagen waserbijna geen vlucht
en ook op den 27sten Augustus beloofde het weer nietveel, maar
werd de proef toch genomen, teneinde ook eens het gedrag der bijen
bij slechte dracht te leeren kennen.
Weersgesteldheid, 8,30 Koud, betrokken, matige wind; bijna geen
vlucht, 9,15 Matige vlucht, 10,00 Idem, 10,50 Flinke vlucht, betrokken,11,40Zon,zeersterkevlucht,weinigheidestuifmeel binnen, 12,10
Zon, veel heidestuifmeel binnen. 12,30 Lucht betrekt weer, 13,15
Het wordt zeer donker, bijna geen vlucht meer,Dewaarneming begonom7,30enduurde tot 13,00,
OVERZICHTHEIDE.27Augustus 1927(oogunstigweer).
No,§3,
7,43
8,02
uit 9,02
9,38

dlls i. d. gal.
»f

it

tt

tt

12,45

11,17 z.st.b.
12,24 „ „ „

tt

11,23 „ „ „
12,41 „ „ „

12,21 „ ,, „

No.96,
uit 9,37

9,15 z.st.b.
9,38 „ „ „

10,22 11,10 „ „ „
11,17
11,47 11,49 „ „ „
12,42
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8,15 2.st.b.

11,09„ „ „

No.95.
8,18 dlls i. d.gal.
uit 8,41 8,43 2.st.b.
9,53 9,55 „ „ „
12,2U

10,24

9,03 z.st.b.
*/*j

10,12
11,16
11,28

»t t*

No.M.
uit 8,14

No.97.
uit 9,26
1U2
No*99,
uit 10,37
10,50
12,10
No.101.
uit 10,11
10,38
10,51
12,34

9,27 z.st.b.
11,01 Heide,gr.
12,01 tt
tt

12,11

10,29 z.st.b.
11.07 „ „ „
12,13

tt

tt

tt

No.100.
10,40 z.st.b.
11/50 „ „ „
12,11 t» tt tt

uit 10,22
10,30

10,13 z.st.b.

No.102.
uit 10,11
10,20
11,38

1U,43 „ „ „
lZt\)y ,, „ „
12,3f „ „ „

No103.
uit 10,28
11,30

No.98.
uit 10,28
11,03

10,13 z.st.b.
11,23 ft ft tt

1220 *

J.£.,Z.U ft

ft

tt

10,09 z.st.b.
11,32 „ „ „

10,14 z.st.b.
11/31 „ „ „
12,31 „ „ „

No.104.
uit 10,14 11,09 Heide, gr.
11,14 11,15 z.st.b.
11,19 12,21 „ „ „

Bovendien beschik iknog over de gegevens van 10andere bijen uit
deze groep;het gedragdaarvankomtechterzeersterk metdatvan de
genoemde overeen, met uitzondering van i£n, nl. No. 105.
No.105.
uit 9,40
10,11
10,29
11,55
12,04
12,45

9,42 z.st.b.
10,17 xxxxxx
11,41 Heide, gr.
11,57 z.st.b.
12,06 „ „ „
12,47 „ „ „

Ongeveer een uur nahet beeindigen van deze waarneming, klaarde
deluchtop, hetwerdwarmendebijenverzamelden dienmiddagnog
eenflinken voorraad.
Deze waarnemingen mogen dienen ter illustratie van het feit dat
het gedrag dervliegbijen bij ongunstig weer zeer onregelmatig is. Bij
onze latere dressuurproeven moet met dezen regel terdege rekening
gehouden worden.
Daardedrachtaanhield,konbovengenoemde groepop 1September
1927 nogmaals nagegaan worden.
Weersgesteldheid op 1 September 1927. Den heelen dagprachtig
weer, zonnig, zwakke O. wind. Heteersteheidestuifmeelkwamreeds
om 7,15 binnen. Er werddiendagzeerweinigpollenverzameld,doch
door enkele bijen in groote klompen. De waameming duurde van
6,40tot 18,00.
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OVERZICHTHEIDE.1 September1927(zeergunstigweer).
No*106*
No*107.
uit 7,40
8,43 z.st.b.
7,45 z.st*b.
uit 8,22
8,22
8,50 „ „ „
8,58 11,00 „ „ „
8,55 10,30 „ „ „
11,12 11,46 „ „ „
11,33 13,1)1 „ „ „
12,02 13,2!) „ „ „
13,07 l-)/43 „ „ „
13,42 15,34 „ „ „
No*108*
uit 8,28
10,31
12,34
14,16
16,17
No*110*
uit 7,46
8,50
10,14
11,35
13,14
14,57
15,11
16,33
No* 112*
uit 8,44
11,00
13,33
15,58

10,24 z.st.b.
12,1U „

n

,,

14,09 „ „ „
16,06 „ „ „

No*118*
uit 9,10
11,26
13,26
15,17
16,56
No*120*
uit 8,59
11,37
13,21
15,14
17,37
XX

.

11,48 xxxxxx
13,37 „
ijf^grx

ft

17,42 z.st.b.

1#,!)4 ,, „ „

8,44 z.st.b*
10,07 „ „ „
11,29 „ „ „

13,06 „ „ „
14,JU „

No. Ill*
uit 8,40
9,22
10,51
12,28

„ „

15,01 „ „ „
10,2o „ „ „
1/,4!> „ „ „

10,51 z.st.b.
13,2V ft ft ft
ID,jj

,t „ „

* ffjl

ff ft

a

•

No*114*
uit 8,22
11,05
13,54
16,36
No* 116.
uit 8,31
10,47
12,51
14,35
17,03

No. 109.
uit 8,43
11,58

10,55 z.st.b.
13,3/ ft ft „
10,2U „ fr „

18,00 „ „ „

10,38 z.st.b.
12,3/ ft ft ft
14,1/ „ „ „
1O,D4 „ „ „

17,56 „ „ „
11,21 z*st.b.
1^,11 „ „ „

15,05 „ „ „
16,46 „ „ „
18,00 nognietb.

13,09 z*st.b*
14,57 „ „ „
17,2/ „ „ „
17,40 „ „ „

9,20 z.st.b.
1U,4/ „
12,13 „
13,27 „
14,3.) „

„
„
„
,,

„
„
„
„

16,30 „ „ „

16,35
No.113.
uit 8,48
10,37
13,03
15,23
15,50
No.115.
uit 8,15
9,55
12,26
14,31
No.117*
uit 9,43
12,35
14,31
16,24
No*119.
uit 8,24
10,55
13,01
14,47
No.121*
uit 9,44
10,10
11,03
13,29
15,42
17,14

l',-)l „ „ „

10,24 z.st.b.
i2,4y „ „ „

15,06 „ „ „
17,40 „ „ „
9,38 z.st.b.
12,1U „ „ „
14,10 „ „ „
1#,31 „ „ „

12,26 z.st.b*
14,1!) „ „ ,f

16,06 „ „ „
18,00 nognietb«
10,47 z*st*b*
k£,fj£,

ff

ff

ff

A%fJJ

ff

ff

ff

X 1t'jt*3t ff

ff

ff

10,06 z.st.b.
10,49 „ „ „
13 13

XJfLJ
15
24 ff ff ff
Uf&nL „
a „ff „a
10,00

18,00 nogmetb.

Samenvatting.
Bezienwijdebovenstaandewaarnemingen inhaar geheel,dan treft
onsallereerstdat,opdagenmetgunstigweer,destuifmeel-ennektarverzamelende bijen onafgebroken aanhetwerkzijn*
In het algemeen duren devluchten in het voorjaar veelkorter dan
in denzomer ennazomer*
In het voorjaar, als er slechts weinig planten in bloei zijn, blijken
verschillende bijen meer dan tin drachtplant te bevliegen*Later,als
de hoofddrachtplanten in bloeistaan, beperken de meeste bijenzich
uitsluitend tot eensoort*
Het iszeer waarschijnlijk dat de bijen zich in den zomer veel verdervan huisbegeven dan inhetvoorjaar*Tochkan ditnietdeverklaring zijn van het feit dat devluchten in den zomervanveellangeren
duurzijn*Indenregelverwijdert debijzichnietverderdan3kmvan
haarwoningendaar eenvliegendebij20k25kmperuur aflegt,isde
tijd, benoodigd voor het heen en weer vliegen, van ondergeschikt
belang*
De verschillende individuen, die eenzelfde drachtplant bevliegen,
vertoonen onderling heel watverschil, doch ook devluchtenvaneenzelfde exemplaar loopensterkuiteen*In denregelzijndevluchtendie
omstreeks het middaguur ondernomen worden, het langst*De eerste
en de laatstevan den vliegdag zijn vaak onregelmatig*
Ook het verblijf in den korf, tusschen 2vluchten*isniet constant;
toch is het meestal tot 5 h 10minuten beperkt; alleen bij de heidedracht vonden wij een ietslangerenduur**
Verschillende onderzoekers (o*a*v*BUTTEL-REEPEN) zijnvanmeening dat er in een bijenvolk speciale stuifmeelhaalsters zijn naast
bijen* die uitsluitend nektar verzamelen* Overdezelaatste categorie
kunnenwij moeilijk oordeelen, daar wij haar nooit ontmoet hebben*
Dat echter de stuifmeelhaalsters ook en vaak zelfs alleen nektar
halen alshare drachtplant dezemaarverschaft, meenenwij duidelijk
aangetoond te hebben*
Opgrondvan deonderzoekingen vanv*FRISCHoverde „taaT' der
bijen zou menkunnenvermoedendatdeeerstebij*dieindenvroegen
morgenbeladenthuiskomt,doorhaar,.dans''eengrootaantalandere*
dezelfde drachtplant kennende bijen* zou doen uitvliegen* Hoewel
hieropsteedsgeletis,iseendergelijkverschijnsel nooitwaargenomen*
Van ons verkregen inzicht in de wijze, waarop de bijen onder
natuurlijke omstandigheden haar voedsel verzamelen, zullen wij
een dankbaar gebruik kunnen maken bij het beoordeelen van in
volgende hoofdstukken te beschrijven dressuurproeven*
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H O O F D S T U K IV,
HET GEDRAG DER WATERHAALSTERS,

In den zomer van 1927 werd het gedrag der waterhaalsters op
verschillende drinkplaatsen in deze omgeving bestudeerd, Deze
waarnemingen leidden tot de constructie vaneenbizonderedrinkgelegenheid, Deze werd in het voorjaar van 1928gemaaktinden tuin
van het aan het Lab* v.Microbiologic grenzende Lab, v, Plantenphysiologisch Onderzoek,
Hier bevindt zicheen kleinterreintje, dat geheel door een ± 1Jm
hooge Prunus Laurocerasus-heg wordt ingesloten, Er staan slechts
enkelekleineheestersop, Hier werdbijD (ziefig*2,bl,14)eenzinken
bak, 1 m langen breed en 10cm hoog,op den grond geplaatst,Tusschen dezen bak en deheg, diehetterreinaandenN,kantafsluit,is
± 75cmruimte,waareenkistjestondalszitplaatsvoordenwaamemer,
Aan den W, kant van den bakstaat een kleine hulst en aan den O,
kant een Aucuba,beide ± 11mhoog,
Wij herinneren eraan dat zich op 10m afstand in W,richtingeen
vrij groote, met waterplanten begroeide drinkbak en op ± 15m afstand in O,richting een kleine vijver bevinden, Deze laatstewordt
steedsdooreenvrijgrootehoeveelheidwaterhaalstersbezocht,
Daar de zinken bak vertikale wanden heeft, is op den N,kant een
plank gelegd, dieonder een hoekvan ± 45°in het water op den bodemvandenbakrust.Zijwordtindezenstandgehoudendoor2steenen (zie fig, 6).

Fig. 6. Hor. projectie van de drinkplaats. Schaal 1:10

P is een gewone roode baksteen, Q een rechthoekige betonplaat,
Onderdenbaksteeniseenstukjekaasdoekgelegd,zoodatdeonderkant
vandezen steen steeds vochtig is.Indenhalfmetwatergevuldenbak
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staatbijReenbmgekeerdebloempot,dieeenigecmbovendenwaterspiegel uitsteekt*
Deze 3voorwerpen zijn aangebracht omaan de drinkplaats eenige
teekening te geven*
De lange kant van de plank isin 9 gelijke stukken verdeeld, die
met kleine potloodstreepjes daarop zijn aangeduid* In ieder vakje
staat een cijfer* De bedoeling hiervan is om gemakkelijk te kunnen
aangeven, w&ireen bij zich te drinkenzet*
Debenamingderverschillendestrookenblijkt uitfig*6;degeheele
vochtigeomtrekvanbaksteen P isagenoemd*Hetbleeklater noodig
ook het punt hs afzonderlijk aan te duiden*
Deze drinkbak werd reeds in het begin van April in den tuin geplaatst*Indevolgendewekenwashetweervrijongunstigeninhetbegin van Meiwas er nog geen enkele bezoekster waargenomen* Daar
toen de weersgesteldheid verbeterde werd, op een manier die later
beschreven zalworden, een groep bijen uit eenvolkvan den bijenstal naast de kassen in den tuin van het Lab*v*Microbiologie (zie
fig*2,bL 14),naar dezen drinkbak gelokt*
Op5Mei,bij goedweer,warenvoortdurend eenige waterhaalsters
aanwezig en werd een 50-tal voorzien van een witte verfstip op het
borststuk. Bovendien kregen4bijen een stipin een andere kleur en
wel:
No. 122terwijl zij dronk op 1,
„ 123 „ „
„ „ a,
„ 124 „ „
„ „ hs,
„ 12!)

„

„

„

„ o*

Zes dagen later, op 11 Mei,werdendeze bijen gedurende den geheelen dag geobserveerd. De waarneming begon om 7 uurbijmooi,
dochkoudweer,want het had dien nacht gevroren,zoodatdegeheele
plank nat was* Om8uurwasdeluchthelder,zoodatdeplankspoedig
opdroogde*Deeerstebezoeksterverscheenom7,54*Vandatoogenblik
af, namhetaantaldrinkstersregelmatigtoe,tot± 10uur*Daarnaverminderde het een weinig, doordat de luchtbetrok*Om 11,15wasde
temperatuur merkbaar gedaald, doch om11,56werdhetweer helder
en warm en steeghet aantal bezoeksters,zoodat er gemiddeld steeds
15 gelijktijdig aanwezig waren* Na 14 uur daalde hetbezoekgeleidelijk, totdat om 16,30devlucht geeindigdwas*
Hetresultaatdezerwaarnemingen isinonderstaandetabellenneergelegd* In de derde kolom daarvan is aangegeven, op welke plek de
bijen gingenzitten*Hetgebeurtechternogaleensdateenbij,naeven
gedronken te hebben, een eindje verder loopt,of even opvliegtenop
een andere plaats weer neerstrijkt* Dit is aangegeven bv* door 3,5.
Dit beteekent dus dat deze bij eerst op 3plaats nam en daarna op 5*

Aanvliegendebijenverjagensomsdeop eenbepaaldeplekreedsaanwe^ige. In dit geval is het cijfer, dat de plaats aanduidt waar dit
gebeurde, cursief gedriikt, Kv* 3, a, Dit beteekent dus dat deze
bij op 3 had plaatsgenomen, doch verjaagd werd en daarna op a
ging drinken.
Op het midden vanden dag was het aantal bezoeksters somszoo
groot dat niet alle tijdstippen van aankomst en vertrek genoteerd
konden worden. In dit geval is aan het oogenblik van vertrek geen
aandacht geschonken*
OVERZICHTWATERHAALSTERS-11Mei1928.
No*122*
aankomst
9,01
07
11
15
20
25
29
33
38
443

48
51i
584
10,04
09
16
264
324
394
46
51
58
11,054
14
174
23
284
354
42
49
5o

vertrek
9,024
08
13
?
22
264
304
344
?
46
494
53
?
10,054
104
174
28
334
40|
474
52|
584
11,061
15
19
23|
31
38i
434
50
59

plaats
5
5,6
6
5
6
6
6
6
6
6,hs
6
hs
hs
«%

4
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
a,hs
a,3
hs
3
3,hs,3
hs
2
3,2

aankomst
12,01
06
11
* 164
20
264
30
36
39
444
49
554
584
13,02*
08
15
23*
2oj

311
364
45
524
14,00
07
13
21
23J
29
37
50
56
15,02
14

Aantal bezoeken:64*

48

vertrek
12,03
084
?
174
214
2 8f32
?
404
454
51
•

13,00
04
?
?
?
?
?
?
?
544
14,014
-?
15
22
?
32
384
?
?
15,054
17

plaats
3
3
3
hs
hs
4,a
a
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
hs
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1,3
3

No*123.
aankomst vertrek plaats
8,01
7,59
3,1
8,04
8,06
a
9,02
08
15
18}
28
36
49i
574

9,034
104
164
204
294
374
45
504
58|

3
3
1

10,40
47
54
11,024
07
134
19

10,41
48*
54|
11,03|
08
144
204

2
6
hs
2
3
6
hs

55
59
12,05
094
19
26
31
35
38f

57
12,004
?
11
?
27
?
?
?
?
50
54
?

1
hs
1
1
7,8
7
8
6,8,1
2
6,5,5, 6
6
6, hs
hs

AA.

*§Ub

48j-

51}
58|

3,2,1
3,2
2
5
3
**, D , ^S

aankomst vertrek
13,03
13,04
054
06}
084
?
124
13}
?
16
18
?•
?
23
*
26
274
284
?
?
31
•
38
39}
412
?
AA
?
ix
48*
?
5r
51}
54
?
58i
?
14,03
?
09
?
14*
14,16}
18
20
25
26}
30}
32
35
36J
41}
43
474
50
• 584
59
15,04
15,054
?
154

plaats
1,3
4,hs
hs
hs
6
6
hs
hs
5
4
6
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
7
hs
hs
hs
hs,4
7
5,hs
hs
hs
hs

Aantal bezoeken: 60.
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No*124
aankomst vertrek plaats
hs
9,06
9,07|
hs
11
J>^4
17
hs
15}
21}
20
hs
27}
hs
29
35
36}
hs
48
hs
49}
56
58
hs
10,02}
hs
10,01}
06}
07}
hs
11
hs
12}
hs
19
201
28 j
hs
29}
hs
35
36|
hs
"STxg
45}
hs
53
54
hs
58
59|
11,04|
hs
11,05}
09
?
hs
56
12,00
03J
08
11
16}
20

58
12,01i
05
09}
?
17|
21}
^Og

29
331
38
42
47}
51}
54|

30f
JTSJ-

38|
^«32

48J
?
55J

hs
hs
hs •
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs

.

13,10
16
21}
311
40
451

?

13,17
22}
?
?
?
*

?

48

hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs

*

14,03}
16|
25
35
41f
471
58
15,02}

?
14,18
27f
37}

16,29

37
47}
16,00f

hs
hs
9,3

jfe«3 W

^^*

59
?
•

{jTjjfc

35
451
58

15,11}

hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs

•

?

Aantal bezoeken: 54
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hs

«•
No,125*
aankomst vertrek plaats
9,09J
3
9,08
13 Geraakte te water.
Gered,
9,31

10,04
11
16}
28}
37f
59
12,06}
08
11
15}
18} •
24}
29
321
364
39~
48}
51|
55}
13,00
041
09}
18
231
31}
36}
43
48
14,03
10}
13
18
23}
32}
37}
48f
53
57
15,01

10,05}
12}
18}
30
39

•2
2
1
1
7,2

11,00}

2

?
?

1
1

?
?•

1
1*

20
26}
30
?
?
41}
45|
50
?
?
13,02}
?
?

1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1
1
1
1

?
24J
?
?

1
1
1
1

44

1

?
14,04}
?

1
1
1

JL^fj

A

19}
24}

1
1

?

1

39}
. 50
?
58f
?

1
1
1
1
1

?

1

26"
31}

27
34

1
1

47}

?

1

lyk

16,18

16,20}

1
<••

Uit dit overzicht blijkt dat de waterhaalsters zeer regelmatig naar
de drinkplaats terugkeeren.
De duur van de vluchten varieert weinig en komt vrijwel geheel
overeen met die, welke PARK bij zijn onderzoekingen vaststelde, Hij
tochconstateerdedat,alsdedrinkplaats zichindebuurtvandenbijenstal bevindt, de bijen iedere5minuten er een tochtnaarondernemen, Sommige van zijn proefdieren maakten 100 of meervluchten
perdag,dochhijmeenthetgemiddeld aantaldichterbijde50dan bij
de 100temoetenzoeken*),
Af en toe wordt echter het regelmatige gaan en komen onderbroken,Wat debijen in dien tusschentijd doen,isopdedrinkplaats niet
uittemaken,maarwelbijwaarnemingen aanhetvlieggat,
Wij hebben nu vanzelf een heel gemakkelijk middel gevonden om
uitdevliegbijen dewaterhaalsters teherkennen:wijmerkeneenaantal bijen en noteeren gedurehde eenigen tijd het moment van thuiskomst en vertrek.
Hebbenwijopdezewijzeeenigewaterhaalstersopgespoordendaarnaaan het vlieggat gecontroleerd, dan nemen wij daar hetzelfde verschijnselwaaralsopdedrinkplaats:dezebijenvliegeneentijdlangmet
vrij groote regelmaat uit, dochblijven danvaakeenigen tijd binnen,
Veel interessanter dandeduurdervluchten isechter hetfeit, datde
waterhaalsters steeds naar dezelfde drinkplaats terugkeeren enzelfs op
dezebeperkte ruimteaan bepaaldepuntendevoorkeurschijnentegeven.
Zij passeeren bij mijn proeven telkenmaleeenvrij groot wateroppervlak, waar geregeld een aantalandere bezoeksters aanwezigis,doch
strijken er niet neer. En dit geldt niet alleen voor de beschreven
bijen, Ik hebopbeide drinkplaatsen verschillende malen een groote
hoeveelheid bijen gemerkt, doch verwisseling van drinkplaats nooit
kunnen constateeren,
Vanzelf dringtzichnu devraagop:watzullen dezebijen doen,als
wij op de drinkplaats eens eenof andereverandering aanbrengen?
Op 14Mei,dus3dagennahetvorigeonderzoek,noteerdeikopde
gewonedrinkplaatsde volgende bezoeken:
No, 122: 9,46 op 3; 9,50 op 3; 9,54 op 3, 7, 3; 10,04 op hs.
No, 123 9,48 op 4; 9,54 op 8; 10,01 op 4,7,
No, 124 9,46 op hs; 9,51 op hs; 9,56 op hs; 10,02 op hs,
Nadatgeblekenwas,dat dezebijentotdegeregeldebezoekstersbehoorden,werdom 10,04,bijgunstigweer,detoestandindendrinkbak
alsvolgt gewijzigd: de plankmetdeeropliggendesteenenwerdvoorzichtigopgenomenenovergebrachtnaardentegenovergestelden kant
!) O. W. PARK. Time factors in relation to the acquisition offood bythe
honey-bee. Research Bulletin no 108, March, 1928. Ames, Iowa, biz. 223.
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van den bak. Het uiteinde van deplank,dat zich eerst in den N.O.
hoekbevond, kwamthans in den Z.W.hoekvandendrinkbak.Ook
debloempot verhuisde naarhetandereuiteindevandediagonaal.
Deze verandering wasineenhalveminuutaangebracht;dewaarnemernamzijn vorigezitplaatsweerinennoteerde hetvolgende:
No. 122.
10,08 Vliegt boven de oude plek rond, gaat dan op de Aucuba zitten en
verdwijnt even later.
10.13 Zoekt boven de oude drinkplaats.
10.14 Loopt over den N. rand van den bak en verdwijnt.
10,24 Boven oude plek.
No.123.
10,11
10.13
10,26
10,36
10,51
11,02
11,08

Vliegt boven oude plek en gaat op den grond bitten.
Boven oude plek.
Boven oude plek, vliegt 2maal boven de drinkplankenverdwijnt.
Vliegt zoekend boven den bak.
Zoekt boven oude plek en gaat 3 m verder op een tak zitten.
Vliegtzoekend rond en gaat2mverder op oen grond zitten.
Zoekt even en verdwijnt.

No. 124.
10.14 Boven oude plek en verdwijnt.
10,17 Loopt op 1en 2, doch op het droge gedeelte; vliegt dan boven de
oude plek even rond en verdwijnt.
10,19 Boven oude plek; gaat op den rand van den bak zitten; vliegt langs
den O.-rand van den bak en neemt om 10,20ophsplaats.
10,31 Boven oudeplek,daarnaop hs.
l\),jj

„

„

„

„

„

„

1U,JO

„

„

„

„

„

„

11,10 Bovenoudeplek,daarnaop hs.
Wij brengen in herinnering dat op5Meiookeen50-talbijen van
eenwitteverfvlekvoorzienwas.Eengedeeltehiervanbehoordenogtot
degewonebezoekstersvandedrinkplaats.
Gedurende deproef washet gedrag van dezebijen natuurlijk niet
nauwkeurigtevolgen,dochikkreegdenindruk,datdezeopovereenkomstigewijzehandeldenalsdeNos.122,123en124.
Het grootsteaantalbijen, dat gelijktijdig opdenieuwe drinkplaats
zat, was 5, terwijl voordenaanvangvandeproef gemiddeld 8 bijen
gelijktijdig aanwezigwaren.
Om 11,15werd deoude toestand zoovlugmogelijk hersteld; No.
124verscheenom11,17enzettezichdadelijk enzondereenigeaarzeling neer; No. 123kwam om 11,24en No.122om 11,36.Alle drie
kwamenzeregelmatigterug.Om11,35zatenerweer9bijentedrinken.
Bovendeplaatswaardedrinkplankeenpoosgelegenhad,vertoondezich geenenkele bij meer.
Terwijl hetbezoekrustigdoorging,werdenom 13,20opden rand
van den drinkbak 7latjes gelegd,van36cmlengteen2cmbreedte.
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Deze latjes staken een dm over denranduitenhetandereuiteindelag
in hct water*Zooalsmijlater gebleken is,kunnen debijen heelgoed
hierop aanvliegen omtedrinken*Eenanderlatjewerdopdenbloempot gelegd,diemidden in den bak geplaatstwas*
Nadatvan 13,30tot13,50geconstateerdwasdatNos.122,123en124
benevens een aantal witte bijen geregeld af en aanvlogen,werd om
13,50 de drinkplank uit het water genomen en weggebracht* Dan
werd de waarneming zoo snel mogelijk hervat*
Na een uur werd deze gegindigd en bleek dat geen enkele gemerkte of ongemerkte bijopdelatjeshadplaatsgenomen*Dezegroep
wasnietinstaathetwatertevinden,wantbij contr61eaanhetvlieggat
vandekast,waarin dezebijenthuishoorden,werdenslechtsenkeleuitvluchten geconstateerd en geen enkele bij vertoonde het typische
gedrag der waterhaalsters*
De weersgesteldheid was in dien tijd niet merkbaar veranderd*
Een zelfde gedrag vertoonen de waterhaalsters, als mendendrinkbakinzijn geheelverwijdert ofer'savondstevorenhetwateruitverwijdert en zorgt dat den volgenden morgen alles kurkdroog is* Zij
Zoeken afentoebovendeplaatswaarzegewoonwaren,waterteverzamelen, doch als er op de oudepleknietstevindenis,blijvenzein
hoofdzaak binnen*Zijzijnnietinstaathetwatertevinden,datzich in
haar onmiddellijke nabijheid bevindt*
Hoelangdezetoestand bestendigd blijft, ismijniet bekend;ik heb
echter verschillende aanwijzingen, dat het dagenlang kan duren*
Het gedrag der waterhaalsters is door mij nietverdersystematisch
onderzocht* In het algemeen zijn denatuurlijke drinkplaatsen in den
zomer 's morgens veel minder sterk bezocht dan in den namiddag*
Het lijkt mij daarom niet geoorloofd de verkregen resultaten over
vliegduur en aantal vluchten per dag te generaliseeren, althans niet
voor alle waterhaalsters*
Ookbizondereomstandighedenkunnenhieropvaninvloedzijn,zooalsuit het volgende mogeblijken*
Opdedrinkplaatsdiemijtotvoorbeeldisgeweestbijhetontwerpen
van mijn drinkbak, lag in 1927een plank meteengrootensteenerop*
'sMorgens lagde O* kantvan dezen steen inde zon en deW*kantin
de schaduw;in den namiddag was het omgekeerde hetgeval*
Bij vrij koud weer bleek nu dat in den voormiddag de O* kant
vandensteenhetdrukstdoorbijen bezochtwerdeninden namiddag
de W* kant*
Toen ikditfeit voorheteerstvaststelde,leekmijditzeerrationeel*
Bijonderzoekbleekechteralspoedigdater2groepenbijeninhetspel
waren;de O.groepverscheen alleen aan den O* kant en omgekeerd*
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Erwarenslechtsenkelebijenonder,diedebeidekantenvandensteen
bleken te bezoeken*
Wij laten thans nog enkele feiten volgen, die wij min of meer toevalligbijdewaterhaalsters hebben geconstateerd*
E6nkeerhebbenwijopeendrinkplaatseenbijzienverschijnen, die
heelemaalbepoederd wasmet paardenbloemstuifmeel*
Op 2 Mei 1927was in het Lab*volkaanwezig deopbladzijde 31
genoemdepaardenbloemgroep*Indennamiddagtrokeendergenummerde bijen mijn aandacht door haar groote activiteit, hoewel het
slecht weer was*Ik noteerdevan dit nummer:
uit 13,00
13,02| z.st*b*
13,11 „ „ „
13,07
13,16
13,19 „ „ „
ijfZo „ „ „
13,24
13,32
15t5j „ „tf
Zij werd toen gevangen en onderzocht en bleek water te bevatten*
Het is algemeen bekend dat bijen gewoontedieren zijn* Wat dit
beteekent, hebben wij uit het voorgaande eenigszinsleerenkennen*
Daarom ishet afwijken van een gewoontevoor een bij een opmerkelijk feit en de gelegenheid om dit te bestudeeren iszoobeperkt, dat
de volgende waarnemingen niet zonder belang zijn*
De ons reedslangbekendebijen No*123enNo*124verzamelden,
nadat de proef in den namiddag van 14 Mei gegindigd endedrinkplank weer teruggebracht was, op normale wijze water* Eenigentijd
later zag ik echter No*123bezig de bloemtrossen van den hulst, die
vlak naastdendrinkbakstaat,aftezoeken*Hiervanwarennogslechts
een paar bloempjes open en een poosje later zat No*123weer water
tedrinken*
Ook den volgenden dagzagikdebeide nummerseenpaar keer op
deplank*
In den voormiddag van den 16den Mei werd de drinkplaats gedurende 10 minuten nauwkeurig waargenomen* No*123 verscheen
weldra,zettezichop3,daarnaophs,dochzevloogweeropenbegon
indenhulsttezoeken,waarzespoedigeenigeopenbloemengevonden
had. Later op den dagzagik haar weerals waterhaalster*
TweedagenlaterzagikNo*124bovendeplankverschijnen; zijging
echter 2dm vandenbakopdengrondzittenenverdween*Gedurendeeenhalf uurwerdnugewacht,dochzijverscheen nietmeer,evenmin als No*123*Wei kwam er regelmatig No*122*
Vermoedende dat No. 123en No*124hulst-bezoeksters geworden
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waren, bekeek ik de weinige hulstplanten, die in de onmiddellijke
omgevingaanwezigwaren,nauwkeurig, dochbondersucces.
Op 21 Mei zat No, 122om 8,26op de plank te drinken; No, 124
kwamaanvliegen, zette zich even op hs, dochvloogvandaar dadelijk
naar den hulst enbegon daaropteverzamelen,Dezeplantstondnuin
vollen bloeL
Wij hebben hier dus een voorbeeld van 2waterhaalsters, wier geschiedenis wijvrij nauwkeurigkennen, dieer op zeker oogenblik toe
over gingen haar voedselverzamelingsinstinct op andere wijze te bevredigen*
Hetisdevraagofhetwegnemenvandedrinkplankop 14Meihiertoenietdenstootgegeven heeft.
Echter het feit wasvastgesteld en gaf aanleiding tot de dressuurproeven, die in het volgende hoofdstuk zullenvolgen*
Aan het eindevan het tweede hoofdstuk hebben wij devraag besprokenofhetaanbrengenvaneenverfvlek ophetborststukeener bij
hetgedragvanditdiermerkbaarzoukunnenbelnvloeden*Hoeweldit
seer onwaarschijnlijk geacht werd, verwezen wij naar dit hoofdstuk
om deze kwestie na tegaan*
Dit onderzoek isnietzooheelgemakkelijL Het herkennenvaneen
bepaalde bij uit een volk is technisch wellicht wel uitvoerbaar, doch
de groote moeilijkheid ishetvindenvaneenmaatstaf,waarnaar haar
gedrag beoordeeld zalworden,
De waterhaalsters vertoonen echter in haar werk een zeer groote
regelmaat en hiervan kunnen we gebruik maken*
Opdebovenbeschreven drinkplaatswerdenindemaandenJunien
Juli 1928 een aantal proeven genomen, waarbij het noodig was aan
heteindeervan degemerktebijen tedooden*Het gevolghiervanwas,
datinhetbeginvanAugustusslechtsenkelebijenmeeroponzendrinkbakverschenen* In den voormiddag van 13Augustuswerdditaantal
tot 1 teruggebracht door deandere bezoeksterste dooden*
Deze bij had lichamelijk geen enkel bizonder kenmerk; zij verscheen echter regelmatig op de drinkplank en wel op 3, Nadat dit
eenigen tijd, bij gunstig weer, geconstateerd was,werden vanaf 9,45
de volgende aankomsten genoteerd (alleop 3):
9,50; 9,56|; 10,02; 10,0% 10,11|; 10,16; 10,22; 10,29|; 10,33§;
10,38|.
Toen deze bij weer verscheen en op de plank had plaatsgenomen,
werd zeopgevangen ineenbuisje, onder eenstukje tulle gebracht en
van een groote gelestip voorzien*Voorloopig vertoonde zij zich niet
meer opdedrinkplaats,
Om 12,30 was zij echter weeraanwezigen nadat haar gedrag een
*I3

poosjewaargenomenwas,werdenvanaf 13,07 de volgendeaankomsten opgeschreven (alleop3):
13,10; 13,15|; 13,19f; 13,24; 13,28|; 13,33|; 13,39£; 13,46; 13,51;
13,54*
Bovendien bezitik,uit denzelfden tijd, deaanteekeningen vaneen
bij,dieregelmatigverscheenopdedrinkplaatsindentuinvanhetLab.
v. Plantenphysiologisch Onderzoek. Opdenranddaarvanlag,ongeveer in het midden, eenkleinegraszodehalf inhetwater.Dezeplek
werd dagenlang door 66n bij bezocht.Dezebij leverdebij eenproef
overeenkomstige resultaten opalsde reedsgenoemde.
Uiteenen ander meenenwijte mogenconcludeerendatdeinvloed
vanhetmerkenderbijen,indienditalthansopdejuistewijzegeschiedt,
verwaarloosdmagworden.
Over het percentage waterhaalsters onder de vliegbijen zijn tnij
geen gegevens bekend.Wei heb ik den indruk gekegen, dat dit zeer
kleinis.
In demaandAugustus 1928hebik3maaleengroepvan30bijen,
diehet Lab.volkverlieten, gemerkt en haar gedragbestudeerd. Onderdeze90bijenbevondzichechtergeenenkelewaterhaalster.
Conclusie.
Hetresultaatvandeindithoofdstuk beschreven proevenenwaarnemingen over waterhaalsters, is het volgende. Deze bijen verzamelen hetwateropeenzeerbepaalde plaats.Beletmenhaarhieriets
tevinden,dan keeren zijtochlangentijd naar deze oude drinkplaats
terug. Zij zijn blijkbaar niet instaat om andere bronnen in de onmiddellijkenabijheid teontdekken,omdatzij zich langen tijdnktonttrekken kwmen am dminvloed vanemgevormdegewoonte.
Toch bezitten enkelen dit vermogen, zooals uit deopbl.54en55
vermelde waarnemingen gebleken is.Wijzullen deze eigenschap in
het volgende hoofdstuk nader b^tudeeren.
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H O O F D S T U K V.
DRESSUURPROEVEN I.

Bij het onderzoeknaar hetzintuigelijk waarnemingsvermogender
bijen, heeft men op groote schaal gebruik gemaaktvandressuurproeven.Vooral de bekende v*FRISCH heeft hiermede zeer veelgewerkt*
Hetuitgangsmateriaalvoordezeproevenbestaatuiteengroepbijen
uiteenbepaaldvolk,dieopi&nofandereplek,bv*opeenexperimenteertafel, suikerwater komt drinken.
De techniek hiervoor isniet zooheel eenvoudig*Uit deverschillende beschrijvingen, dieer vanbestaan, citeeren wijhier die, welke
voorkomt in het artikel: Neue Versuche fiber die Bedeutung von
Duftorgan und Pollenduft fur die Verstandigung im Bienenvolk;
von K. v. FRISCH und G.A* ROSCH.1)

Hierstellen deonderzoekerszichtot doeleengroepbijen uit2bijenvolkenAenBtelokkennaar2voederplaatsenaenb,op7mafstand,
Z<S6, dat op aslechts bijen verschijnen uit volkAen op b uitvolk B.
AenBzijn inditgeval2kleinewaamemingskasten, diebeidevaneen
eenvoudige galerijvoorzien zijn en op een tafel staan.
„Diesklingtsehreinfach,erfordert abereinelangere Vorbereitung
und einige technische Kunstgriffe, deren Mitteilung demjenigen erwiinscht sein wird, der solche Versuche nachmachen will: Wir beginnen mit der Errichtung eines Futterplatzes, indem wir vor das
Flugloch des StockesAein gelbesPapierund daraufeinHonigschalchen setzen. Der Honig wird bald von Bienen gefunden und eingetragen.SobaldeinigeBienenkommen,ruckenwirdasSchalchensamt
demgelbenPapier allmahlichinkleinen Schritten immerweitervom
Stockweg,biswirausderGalerieherausinsFreiegelangtsind*Hierbei muss der Futterplatz durch ein entsprechendes Untergestell zunlchstaufgleicherHohemitdemBodenderGaleriegehaltenwerden,
da die Bienen zu Beginn der Futterung einenstarkeren Ortswechsel
nicht mitmachen. Gleichzeitig beginnen wir die am Schalchen verkehrendenBienenzunumerieren*EinBeobachterkontrolliertdasInnere des Stockes* Haben wir Gluck, dann stammen die am Futterplatz verkehrenden Bienen alle oder teilweise aus dem Stock A, in
dessen Galerie wirzu futtern begonnenhaben*JedeBiene,die nicht
l

) Zeitecfarift fiir vergleichettdePhysiologic,4. Band,I.Heft. 1926,biz.5.
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binnetikurzemalszumStockAgehorigfestgestellt ist,wird getotet,
und sohaben wir bald an unserer Futterstelleausschliesslich numericrteTiere,vondenenwirwissen,dasssiedemVolkeAangehoren,
Eskannaber auchvorkommen,dassdasHonigschalchen in der Galeae rasch von Bienen eines anderen Volkes aufgefunden wird, besonders dann, wenn ein solches schon an die Fiitterung in Glasschalchengewohntist.Dannkannespassieren,dasswirbeiderersten
KontrollekeineeinzigeBieneausdemgewiinschtenVolk dabeihaben
und es bleibt nichts iibrig, als alle Besucher umzubringen undvon
vorneanzufangen*Sindwirsoweit,dassamFutterplatzenurBienen
aus dem VolkAverkehren, dann ruckenwirschrittweise ingrosserenAbstandvomStock*Gleichzeitig wirdder HonigimFutterschalchen allmahlich durch dufdoses Zuckerwasserersetzt.DieNeulinge,
die sich weiterhin zugesellen, werden entweder numeriert und —
nach Feststellung ihrer Zugehorigkeit zu Volk A— unserer Schar
einverleibt, oder,wenn unsere Schar bereits grossgenug ist,getotet.
Denn es sollen ausschliesslich die numerierten Bienen den Futterplatzakennen.Dabeidauernder Fiitterung infolge der anhaltenden
TinzedieZahlderNeulingesehrgrosswird,schaltenwir Futterpausen ein imd vermeiden so, das Volk durch unnotig viele Morde zu
schwachen."
Dan plaatsen zij een schaaltje met honing op een blauw papier
v66r volk B en handelen daarmee op dezelfde wijze. Daarnakan
dedressuur beginnen. Deze voorbereidingen nemen 1&2dagenin
beslag.
Men kan nu echter een heeleserie proeven op dezelfde piaatsnemen,alsmennaafloopvaniederonderzoekslechtseenpaarbijen in
het levenlaat,wier actiebij hetvoeren in demeestegevallen andere
bijen uithetzelfde volknaardedresseertafel lokt.
Op deze wijze heeft v. FRISCH een uitvoerig onderzoek ingesteld
naarhetwaarnemingsvermogenderbijen,o.a.vcx>rgeuren.Dezeproeven waren als volgt ingericht.Hij laat een groepvan bv. 100bijen
suikerwater verzamelen in een kleinkartonnen of porseleinen kastje.
Hierinisookaanwezigeenreukstof,dochz66,datdebijenernietmee
besmeerd kunnen worden. Dit dresseerkastje staat tusscheneenige
anderekastjes, die er precieseender uitzien,dochgeheelledigzijn.
Nadatdebijen eenigeuren of langer het dresseerkastje, datvaakmet
de andere van piaats verwisseld wordt, bezocht hebben, volgt de
proef:alle kastjes worden verwijderd en door nieuwe vervangen.
In ££n daarvanbevindtzichdereukstof,dieookinhet dresseerkastje
aanwezig was* Nu teltv. FRISCH met iia of meermedewerketshet
aantal bijen, dat in5minuten deverschillendekastjes binnengaat.
Behalve naar deze door telling verkregen gegevens,beoordeelt hij
ooknogsubjectief hetgedragderbijen*
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Dit laatste lijkt mij echter verbazend moeilijk en tcgen de objectievewijze vanbeoordeeling bestaan m.i.ernstigebezwaren.Dit mogeblijken uit hetvolgende citaatuithetprocfschrift vantin derleerlingen van v. FRISCH, die op overeenkomstige wijze bijen op bepaalde vormen dresseerde 2 ):
„Anfangs hatte ich so die Frequenz fiir die Kastchen in fiinf aufeinanderfolgenden Minuten bestimmt, aber dabei zeigte essich,dass
dieErgebnissederletzten Minuten erheblich schlechter waren alsdie
der ersten,weildieTiere,diezuerstvielleichtmehrereMalehintereinander indasKastchenmitder Dressurform gegangen waren,schliesslich verwirrt herumschwarmten und dann inMassenvonirgendeiner
falsch gehendenBieneindieGegenkastchengelocktwarden*Ichhabe
daherspater nur zwei Minuten gezahlt; sogar schongegendasEnde
der zweiten MinutekonntemandieseStorungenwahrnehmen."
v*FRISCHvermeldt ditverschijnsel inzijn publicatieoverhetkleurenonderscheidingsvermogen der bijen herhaaldelijk. Hij noemt het
>,Klumpenbildungen.''
Bovendien iser,vooral bij dressuur opzwakgeurendestoffen, nog
een ander bezwaar. Aannemende dat men op een bepaalde zwakke
geur dresseert, is het niet onmogelijk dat niet de onderzochte reukstof,dochdegeurdiedebijen zelfverspreiden,dedomineerende factoris.
Dat de invloed van dezen bijengeur niet onderschat magworden,
blijkt uit het volgende citaat vanv. FRISCH: 2) „Es gelang mir nicht
die Kastchen, in welchen die Bienen wahrend der Dressur gefuttert
und die daher tagelang von zahlreichen Tieren besuchtwerden,vom
anhaftenden Bienengeruch vollstandig zu befreien. Solche Kastchen
werden daherausschliesslichwiederfiir Dressurzwecke und nicht fiir
Versuche verwendet."
De laatste zin van dit citaat is allesbehalve logisch, doch afgezien
daarvan,blijktuit het voorafgaande wel, dat de dresseermethode van
v- FRISCH nogal bezwaren heeft.
Hijheeft dezetechniekevenweltoegepastomhet waarnemingsvermogen der bijen voor een groot aantal reukstoffen te bnderzoeken.
Hiertoebehcx>rdeookhoning.Hijwerktezoowelmet(voordenmensch)
Zeer zwak geurenden zomerhoning als met honing, die op de struikheide gewonnen is,welkevoor onszeer typisch envrij sterk geurt.
v.FRISCHkomtbij dit onderzoek tot devolgende,eenigszinsaarzelende conclusie.3) „Viel natiirlicherscheint esmir, auf dieunbegriin1

) H. BAUMGARTNIR. Der Formensinn und die Sehscharfe der Bienen. Zeitschrift
fiir vergleichende Physiologie. 7. Band, 1. Heft, 1928. biz. 62.
2
) K. v. FRISCH. Metfaoden sinnesphysiologiscfaer und psychologischer
Untersuchung an Bienen, in: Abderfaaldtn. Handbuch der biologischen
Arbeitsmetfaoden. Abt. VI, Teil II, Heft 2, 1922. biz. 146.
3
) K. v. FRISCH. Ueber den Gerudhsinn der Biene. 1919. biz. 117.
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dete Annahme, dass die Bienen ein hervorragend fein ausgepragtes
Witterungsvermogenfur denHonigduftbesitzen,zuverzichten.Dann
erklaren sich die Versuchsresultate in ungezwungener Weise, Das
MisslingenderDressurbeiVerwendungvonHonig,derfiirunskaum
merklich duftete, der massige Dressurerfolg in jenen Fallen, wo im
Dressurkastchen ein Honigduft wahmehmbar war, der aber an
Intensitat den Blumendiiften weit nachstand, fugt sich dann
harmonischindieKettederanderen,zumTeilschonerwahnten,zum
Teilinfolgenden KapitelgeschildertenBeobachtungen,diealledafiir
sprechen, dass die Riechscharfe der Honigbiene fur die gepruften
Diifte nicht wesentlich andersund jedenfalls nichtvoneiner anderen
Grossenordnung ist als die des Menschen*Auch brauchen wir dann
keinen spezifischen Nektarduft anzunehmen, dessen Vorhandensein
von vornherein unwahrscheinlich und durch nichts erwiesen ist,
undkonnendenHonigduft alsdasbetrachten,waserdochder Hauptsachenachoffenbar ist:alsdenvomNektarabsorbierten Bliitenduft/'
Deze uitspraak van v*FRISCH isvan diepgaande beteekenis,vooral
voor de bloembiologie*
Wijmogenechternietvergetendatanderebiologen,o«a*v*BUTTELREEPEN1), feiten beschreven hebben, die met de conclusies van v*
FRISCHniet overeenkomen* Bovendienheeft dezelaatsteinlaterjaren
zelf resultaten gepubliceerd overde„taal"derbijen, die,alsmen aan
de bijen een waarnemingsvermogen voor geuren toeschrijft, dat met
dat van den mensch vrijwel overeenstemt, niet te verklaren zijn.2)
Bij mijn omgang met bijen waren mij herhaaldelijk verschijnselen
opgevallen,vooral bijhetwerken methoningenwas,diemet deconclusievanv«FRISCHinstrijd schenen,zoodathetmijgewenschtvoorkwam,dezeeenstecontroleeren.Eenherhalingvanzijn proeven kost
echter zeer veel tijd en de bezwaren die zijnmethodemeebrengt,deden mijreedslanguitzien naar eenandere techniek.
Bij de in het vorige hoofdstuk beschreven waarnemingen over de
waterhaalsters,kwamikechter opeenspoor*
Wij hebben op biz*54 gezien dateenigewaterhaalstersertoeovergingen, de hulstbloemen, die in de nabijheid van de drinkgelegenheid aanwezig waren, tebezoeken*
Dezebijen zijn dusnietabsoluut aanhetverzamelen vanwatergebonden en dit bizondere gedrag moeten wij nader onderzoeken*
Daartoe plaatsen wij, op ± 25 cm afstand vandeplek,waareenige
waterhaalstersregelmatigverschijnen, eenofander voorwerp,bv* een
horlogeglas,meteenpaardruppelssuikerwater*Inditzoetevochtdool

) H. VON BUTTEL-REEPEN* Sind die Bienen ReflexmascWnen? 1900*biz.

') K. VON FRISCH. Uebcr die „Sprache" der Bienen.1923.
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pen wij het uiteindevaneenstrookje papiervan ± 10cmlengteen1
cmbreedte, naderen hiermeevoorzichtig een drinkende bij en trachten het vochtige gedeelte in aanraking te brengen methaarzuigsnuit.
Alsmen hierin niet geoefend is,mislukt dit gewoonlijk. Men drukt
danhetpapiertje tegendenkop,debijvliegtopenzetzichevenlater
weerneer.Herhaaltmenzijnpoging,danvliegtzijmeestalreedsweg,
alsmenhaarmet het papiertje totopeenpaarcmgenaderdis*
Na eenige oefening is het echter praktisch mogelijk, allebijen met
het papiertje in aanraking tebrengen. Gelukt dit, dan gaat debij dadelijk hetsuikerwater oplikkenenalsmennuhetpapiertje tegenhaar
lichaam drukt, neemt zi) erop plaats en wij kunnen haar nu rustig
naar het horlogeglas overbrengen. Hierop leggen wehet papiertje
neer en de bij vindt nuspoedighet suikerwater.Meestal gelukthet
nu haarophetglastedoen overgaan.
Somsvaltdebijgedurendehettransportvanhetpapieraf;zi)vliegt
dan even rond engaatopdeoudeplaatswater drinken.Nadertmen
haar nu opnieuw methet papiertje, dan loopt zijreeds hetuiteinde
daarvan tegemoetenneemterdadelijk opplaats.
Desgewenscht kanmendebij,dieophethorlogeglaszitte drinken,
van een teeken voorzien. Meestal laat zij zich hierdoor niet storen.
Noodzakelijk isdit echter niet,want dezebij isookzonder eenigteekenuithonderdenanderewaterhaalstersherkenbaar,althansvoordengene, die haar later gedrag al eens waargenomen heeft.
Alsdezebij± 1minuutgedronkenheeft,poetstzijhaarkopwatschoon
envliegtweg,naeenigegrootekringen boven denieuwe voedselbron
gemaakttehebben.Indienzijafkomstigisuiteenbijenvolk, datinde
buurt staat, kunnen wij haar na ± 5 minuten terug verwachten. Zij
kondigt zich aan door een hoogeren vliegtoon dan de andere waterdraagsters, neemt op haar oude plekplaats en begint water te drinken.Echterslechtsheeleven;zoodrahaartonghetwaterbereikt heeft,
loopt ze een paarcmverderenproeftopnieuw.Zijherhaaltditeenige
nialen, doch vliegt al gauw op en zweeft eenigen tijd vlak boven de
drinkplaats.Somskomtzijdanookbovenhethorlogeglas,dochmeestal gaat zeweer naar de drinkgelegenheid en neemt daar plaats. Maar
wen latervliegtzeweerweg,komtsteedsdichter indebuurtvanhet
suikerwater enzijzaldit, nakorteren oflangeren tijd, vinden.
Eenenkelemaalgelukthaarditnietengaatzewaterdrinken,doch
de kans isdan heelgroot,dat zebijeenvolgendekomsthethorlogeglas ontdekt.
Bij volgende bezoeken neemt nu deinvloed van haarvroegere gewoontesteedsafenvindtzijhetsuikerwatersteedssneller.Tochkomt
het nog weleensvoor datze,nabv.het horlogeglas 10keer bezocht
tehebben,devolgendemaalevenophaaroudedrinkplek neerstrijkt.
(Men vergelijke hiermede het gedrag der in hoofdstuk III vermelde
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stuifmeelhaalsters, dieafentoeookopeenanderedrachtplant terecht
kwamen)* Jg
Wij kunnen na 1of 2 bezoeken het horlogeglaswat verder van de
drinkplaatsverwijderen, mitsgeleidelijk overkleineafstanden.
Bevindtzichophetglaseengmrendvoedsel,danvinden de proefdieren ditveelgemakkelijker terug,ookop vrij grooten afstand, bv*
op2mvandedrinkplaats*
Bij behoorlijk vliegweer zien wenu in demeeste gevallen spoedig
eenpaaranderebijenopopvallendemanierbovenhethorlogeglaszweven,diespoedighetvoedseldatzicheropbevindt, gevonden hebben*
Hoe en waarom deze bijen, die uit hetzelfde volk afkomstig
zijn als de eerste bezoekster van het glas, hierop verschijnen, is
door v*FMSCH uitvoerig en zeer nauwkeurig beschreven*)•
De toeneming van nieuwe bezoeksters zal echter in de meeste
gevallen voortduren en des testerker worden naarmate er meergeregelde bezoeksters komen* Wenscht men dusmet kleine groepen te
werken,dan moeten de meeste nieuwelingen gedood worden*
Zoo'nkleinegroepvan3&4bijenvormteenprachtigmateriaalvoor
het nemenvan dressuurproeven* Merkt men dezebijen metverschillend gekleurde stippen, dan zijn deze ook onder het vliegenteherkennen*
Wordt degroepechtersterker,danwordtzijtevensonoverzichtelijL
Voor sommige onderzoekingen is het geheel onverschUlig,uitwelk
volkdewaterhaalstersafkomstig zijn*Wenscht menechtermetdieren
uit een bepaald volktewerken, dan moetmen bijen uit datvolk naar
eendrinkplaatslokken*Demethodedaartoe zaleerst in het volgende
hoofdstuk aangegeven worden (Zie biz* 86).
Daar de waterhaalsters ook bij ongunstig weer uitvliegen, behoeft
men niet steedsopmooievliegdagentewachten.
Wij hebben met dezekleinegroepen in 1928eengrootaantalproeven genomen, vcx>ral over het waarnemingsvermogen voor honing*
Daarbij is ak regel aangenomen dat de dressuur gedurende 1 uur
plaatsvindt*Aanvankelijk hebben wij het aantal bezoeken van ieder
proefdier nauwkeurig aangeteekend, dochalheelgauwblijkt, dat dit
vrijwel constantis*Bovendieniseenenkelbezoekmeerofmindervan
geen invloed opde resultaten derproef*In vele gevallen zalook een
dressuur van korteren tijd voldoende zijn. Daar echter vele proevenvergelijkend genomen zijn, washetgewenschteenzelfdeuitgangsmateriaal te kiezen.
Gedurende den dresseertijd, die 1uur duurde, bezochten de bijen
8 h 10maal het suikerwater*
l
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) K*VON FMSCH* Ueber die „Sprache" der Bienen.1923.

Wij zullen thans een uitvoerigebeschrijving van de techniek dezer
proevenlatenvolgen*
Begonnen werd met de dressuur op heidehoning* Deze is in 1927
gewonnen. Door bizondere omstandigheden v66r en gedurende den
heidebloeiindatjaar,magwordenaangenomen datdezehoningbijna
uitsluitendopdestruikheideverzameldis*Voordezeproeven hadden
wijeenraampje metraathoningterzijdegezet*Hiervanwordtnaarbehoefte eenstukje afgesneden, waarnadehoningdooreenstukje kaasdoek geperst wordt*
Men brengt nu in denabijheid van dedrinkplaats een druppel honingwater, de zgn*dresseervloeistof, op een of ander voorwerp,bv*
opeen verdord Primus Laurocerasus-blad, een Rhododendronblad,
een stukje papier, een glasplaatje, enz*Dezevoorwerpen mogen niet
altekleinzijn,omdat de bijen, na gedronken te hebben, wel eens
even rondloopen. Komen zij daarbij op den grond terecht, dan kan
deze bevochtigd worden met honingwater, dat aan depooten van de
bijen hangt, wat de latere proef in gevaar kan brengen.
Wijdresseeren nuzoodanigdatdenbijengeleerdwordteenbepaald
oppervlaknauwkeurigaftezoekennaareenkleinehoeveelheidvande
dresseervloeistof*Daartoe verplaatsen wij het voorwerp,waaropzich
het voedsel bevindt, telkens, liefst na elk bezoek*Hierdoor trachten wij te bereiken dat de neiging der bijen omnaareenbepaald
punt terug tekeeren,zookleinmogelijkwordt*Bovendienmoetenwij
vermijden dat er dressuur optreedt ophetvoorwerp,waaropzichhet
voedsel bevindt, of op den geur, dien de bijen zelf eraan zouden
kunnen mededeelen.
Onderbepaaldeomstandigheden kanditzeergemakkelijk optreden
endaaromnemenwijalsregelom,telkensalseendruppelvoedselop
is,opeenandereplaatseennieuwobjectneerteleggen*Allevoorwerpen die met honing in aanraking geweest zijn, worden in een goed
sluitende stopflesch opgeborgen*
Van deze dressuur geven wij het volgende voorbeeld (ziefig*7)*

•• ---
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Fig. 7. Voorbeeld van dressuur. Schaal 1:40
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Deze teekening stelt voor den N.W.hoek van hetvijvertje inden
tuinvanhetLab.v.MicrobiologiesEenArabisalpinabedektdenrand
vandenvijvergedeeltelijk.Hieriseennatuurlijkedrinkplaatsderbijen.
Teneindededrinkendebijengemakkelijk meteenpapiertjetekunnen
naderen, is vlak ervoor in het water een plankje verankerd, datbespannen ismet kaasdoekendussteeds goed nat is.De bijen hebben
langzamerhand de gewoonte aangenomen, hierop plaats te nemen.
E&i der waterhaalsters wordt nu op de op biz*60beschreven
wijze overgebracht naar de dresseervloeistof op een Rhododendronblad bij a. Nadat zij hier 2 maal gedronken heeft, wordtnahaar
vertrek dit blad verwijderd en bijbeenverdordPrunusbladgelegd
en van een druppel dresseervloeistof voorzien. Meestal vinden nu
ook eenige nieuwelingen dit zoete vocht; somsisdit al bij a het
geval. Na b volgt c,eenglasplaatje; daarna d, eenstukje witofgekleurdpapier endaarnae,fengopovereenkomstigewijze.
Dezedressuuropheidehoninggeluktuitstekend enzonderuitzondering; een nieuwe voederplaats wordtsneldoordebijengevonden.
Zorgvuldigmoeteropworden geletdat geenhoningwater gemorst
wordt,wat,alserwatwindis,nietzooheeleenvoudigis.Dedresseervloeistofbevindtzichineenkleindruppelfleschje,dat,daarhetvoortdurend door de bijen gevonden wordt, opgeborgen moet worden.
Alsdedresseertijd verstrekenis,wordtde dresseervloeistof verwijderd en alser nu verder niets gebeurt, zien wijspoedig de gemerkte
bijenorisproefveldje afzoeken.Meestalvliegenzij,dochafentoezetten zij zich op een wiUekeurige plek even neer. Somskomenzeook
welboven dedrinkplank, gaan er ookweleven likken, dochvliegen
direct weerop.
HettoevalHgergensplaatsnemenopdedresseerplek isvanbelang,
omdatbij deeigenlijke proef hetzelfde gebeuren kan.
Deze wordt zoo snel mogelijk genomen en is als volgt ingericht.OpdelijnPQ(ziefig.7)worden 10objectglaasjes gelegdenop
9ervan eendruppel water gebracht. Het tiende ontvangt een druppel van de proefvloeistof, bv. heidehoning, en wordt op een willekeurigeplaatsin derij geschoven.Bijen, diezich boven de glaasjes
vertoonenalsnognietallesgereedis,wordenvoorzichtigmetdehand
verdreven.
Dan begint de waarneming.De bijen zwevenboven dedresseerplek, somsvlak over dewaterdruppels, doch schenken Weraan geen
aandacht.Komenzijechter indebuurt van den honingdruppel, dan
wijzigen zij haar gedrag. Zij vliegen in kleine kringen boven hetobjectglas rond; soms gaan zeaarzelend op 2 h4 cmafstand zitten en
loopendanopden druppeltoe.
Vooraiak erwatwindis,gebeurthetechtervaak,datzeweerverder
vliegen;zijkomenechterherhaaldelijk indebuurtvande proefvloei-

stof, zoodat menverschillende malen gelcgenheid heeft haar gedrag
te vergelijken.
Er is,ookbijdressuur enproef opeengeurdiedoor debijen zeer
goed wordtwaargenomen,geensprakevandatdeproefbijeninrechte
lijn hetvoedselzullenopsporen.Zijvliegenaltijd zoekend rond,zoodaterover een afstandwerking derreukstof geenoordeeltevellenis*
De proefdruppel, diedoor eenbij gevonden is,wordt dadelijk uit
de rijverwijderd enopeenandere plekwordt eennieuwglaasje,van
een druppel proefvloeistof voorzien, in de rij gebracht.
Meestal heeft menna ± 5 minuten eenduidelijk resultaat. Blijft
hettwijfelachtig, dankanmendeproef voortzetten. Menbehoeft een
bij, die66nkeerdeproefdruppel gevondenheeft, nietdadelijk tedooden, doch kan er de proef mee voortzetten. Soms verdwijnt eenbij
wel eens een paar minuten, doch daarna keert zij trouw boven de
dresseerplek terug.
Is er tot beeindiging derproef besloten, danmoeten degemerkte
bijen gedood worden, teneinde bijvolgende proeven niet metandere
te worden verwisseld.
Men opent daartoehetfleschje metdresseervloeistof enlaatditop
deplekstaan.Allegedresseerde bijen diezichvertoonen,zitten erin
kortentijd ingevangen.
De beoordeeling van het gedrag der gedresseerde bijen geschiedt
dussomsopsubjectieve wijze.Eenbij,dieopvallend bovendeproefdruppel vliegt en dewaterdruppek geheel negeert, wordt genoteerd
akof zij den druppel gevondenheeft. Zetzijzichevenlaterop2 cm
afstand van eenwaterdruppel neer,zonderinderichting daarvante
loopen,danwordtditnietalseennegatiefresultaataangeduid.Neemt
zij echteropdenzelfden afstand vandenproefdruppel plaatsenvindt
Zij dezen niet, dan geldt dit als een negatieven uitslag. Komt zij
toevallig geen enkele maal in de buurt van denproefdruppel,dan
wordt zijgeheel buiten beschouwing gelaten*
Daar de beoordeeling der proeven subjectief geschiedt, heeft het
geen zin deze uitvoerigtebeschrijven*Wijvolstaandusmeteenkort
overzicht.
De proeven zijn op3verschillende drinkplaatsen genomen, diein
hetverslagmetlettersworden aangeduid.
A ishetvijvertje in dentuin vanhetLab.v.Microbiologie*
B isdedrinkbai indentuinvanhetLab.v.Plantenphys.Onderzoek.
C iseenvogeldrinkbak in dentuinvaneenmijnervrienden(J,fig.1,
biz. 13).
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OVERZICHT DER PROEVEN MET HEIDEHONING.

4Juni1928*Prachtigzonnigweer,warm,zwakkewind.DrinkplaatsA.
Dresseervloeistof: 1 vol. deelheidehoning + 1deel water.
Proefvloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Resultaat: positief.
5 Juni 1928.Gedeeltelijk betrokken, vrij koud, weinig wind. Drinkplaats A.
Dresseervloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: als dresseervloeistof. Bij de proef worden echter alle
druppels bedekt met een Rhododendronblad.
Resultaat: positief.
5 Juni 1928.Herhaling van devorige proef op drinkplaats B.
Resultaat: positief.
7Juni 1928.Betrokken, vrij sterke wind, vrij warm. Drinkplaats A.
Dresseervloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: 1vol. deel heidehoning + 6 deelen water.
Resultaat: als de proef om 10,10begint, regent het flink. 1van de 4
gemerkte bijen vindt de honingdruppel dadelijk. Dan moet het
werk wegens hevigen regen gestaakt worden. Om 12,45zie ik, bij
flinken regen, een andere der gedresseerde bijen op deoude plaats
water drinken. Daar ikvreesdatzijwegensden regen nietlangerzal
terugkeeren, haal ik zoo gauw mogelijk de proefvloeistof van dien
morgen en breng daarvan een druppel op een plankje op de dresseerplek. De gemerkte bij zit juist te drinken. Bij terugkomst
vindtzedenhoningdruppelonmiddellijk. Duspositief.
Daar, ondanks het slechte weer, de waterhaalsters regelmatig op
drinkplaats A verschijnen, worden de proeven voortgezet.
7 Juni 1928. Zwaar betrokken, af en toe regen, vrij koud. Drinkplaats A.
Dresseervloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: 1vol. deel heidehoning + 12 deelen water.
Resultaat:2van de4gemerkte bijen vinden den proefdruppel dadelijk;de2anderezijnnietmeerverschenen;duspositief.
11Juni 1928. Mooi weer, zonnig, vrij sterke wind. Drinkplaats C.
Dresseervloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: 1 vol. deel heidehoning + 24 deelen water.
Resultaat: positief.
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12 Juni 1928* Ongunstig weer, donker, koud en veel wind* Drinkplaats B.
Dresseervloeistof: 1vol. dcel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: 1 vol. deel heidehoning + 48 deelen water.
Resultaat: positief.
Ein druppel van deze proefvloeistof op een objectglas gebracht,
vertoont geenkleurverschilmeermetdewaterdruppels,dochdaterbij
onzeproevengeendressuuropkleurinhetspel is, wordt denzelfden
dag nog aangetoond door een proef,waarbij dedruppels ondereen
blad verborgen worden. De bijen hebben in dit geval vrij veel
moeite het voedsel te vinden, doch het resultaat is onmiskenbaar
positief.
13Juni 1928.Mooiweer, matigewind.Drinkplaats A.
Dresseervloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: 1vol. deel heidehoning + 96 deelen water.
Resultaat: positief.
13Juni 1928.Mooi weer, matige wind. Drinkplaats B.
Dresseervloeistof: 1vol. deel heidehoning + 3 deelen water.
Proefvloeistof: 1 vol. deel heidehoning + 96 deelen water.
Resultaat: positief.
In den namiddag wordt de proef herhaald voor 1vol. deel heidehoning + 192deelenwater.Het resultaat isechter twijfelachtig. Wei
wordt de honingdruppel meer bezocht dan de andere, doch de bijen
vergissenzichherhaaldelijk enhetmaaktdenindrukofbijhetvinden
het toeval een rol speelt.
Wij hebben nu waarschijnlijk bij de door ons gevolgdetechniek,
de minimale grens bereikt.
Nu wij echter weten dat de bijen ook zeer geringe honingconcentraties waamemen kunnen, kan onze techniekverfijnd worden.
Totnutoehebbenwijsteedsgedresseerdopeenvloeistof,dievrijveel
van de geurende stof bevat. Wij kunnen echter de dressuur ook uitvoeren op saccharose, waarbij een zeer kleine hoeveelheid heidehoning gevoegd is.
13Juni 1928. Prachtig weer, zwakke wind. Drinkplaats B.
Dresseervloeistof: 10 gram saccharose + 1 5 0 mgr heidehoning +
30 cm8 water.
Proefvloeistof: 0,1 % heidehoning.
Resultaat:positief.Er isgeenspoorvanaarzelingte herkennen.
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14Juni 1928*Buiig weer, vrij koud, vrijsterkewind DrinkplaatsA.
Dresseervloeistof:als bij voorgaande proef.
Proefvloeistof: 0,1 % heidehoning.
Resultaat: negatief.
18Juni 1928*Vrijgoedweer,vrijwarm,matigewind*Drinkplaats C.
Dresseervloeistof: als bij voorgaande proef.
Proefvloeistof: 0,1 % heidehoning.
Resultaat: twijfeiachtig.
21Juni 1928*Afwisselend bewolkt, vrij warm, weinig wind. Drinkplaats A.
Dresseervloeistof: als bij voorgaande proef.
Proefvloeistof: 0,2 % heidehoning.
Resultaat: negatief.
2 Augustus 1928. Prachtig weer, half bewolkt, vrij warm. DrinkplaatsA.
Dresseervloeistof: alsbijvoorgaande proef.
Proefvloeistof: 0,2 % heidehoning.
Resultaat:positief.
Na het beSindigen van deze proef worden de gemerkte bijen niet
gedood, doch opnieuw op de gewonewijzegedresseerd.15minuten
later wordt de proef herhaald met 0,1 % heidehoning.
Resultaat: positief.
27 Augustus 1928. Vrij warm, afwisselend bewolkt, sterke wind.
Drinkplaats C.
Dresseervloeistof: alsbijvoorgaande proef.
Proefvloeistof: 0,2 % heidehoning.
Resultaat: twijfelachtig.
3 September 1928. Zeer mooi weer, warm, zwakke wind. DrinkplaatsA.
Dresseervloeistof: alsbijvoorgaande proef.
Proefvloeistof: 0,2 % heidehoning.
Resultaat: positief.
Uit het bovenstaande %alduidelijk geworden zijn dat de bijen in
staat zijn, zeer kleine hoeveelheden sterk verdunden heidehoning
waartenemen.
VON FRISCHheeftgetrachthetwaarnemingsvermogenderbijenvoor
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heidehoningtevergelijkenmetdatvanden mensch.2) Hij liet daartoe
menschen, waarvan hem bekend was dat ze over een zeer fijn reukvermogen beschikten, ruikenaandekastjes,waarinhijzijnbijendresseerde. Hij vond dan voor mensch en bij ongeveer gelijke waarden.
Hoewel wij onze gegevens niet met die van v. FRISCH vergelijken
kunnen, hebben wij deze proef toch op overeenkomstige wijze herhaald. Drie personen, die mij als scherpe ruikers bekend waren,
kregen de keuze nit een aantal dekglaasjes, waarvan een gedeelte
voorzien was van een druppel water en de rest van een druppel
honingwater van mij bekende concentratie.
Deze proeven moeten,zoolangnogkleurverschillen zichtbaar zijn,
in eenvrij duister vertrek worden uitgevoerd. Geheeldonkermaghet
metzijn, daar anders dedruppels heelvaaktegen den neus gebracht
worden.
Bij dit onderzoek vindt men, als men met een vrij hooge concentratiebegint,alvrijspoedigeengrens;naarbenedenwordenderesultatentwijfelachtig entenslottekomtmenbijeenconcentratie,dieniet
meer waargenomen wordt.
Bij den het scherpst ruikenden proefpersoon, bleek de grens voor
heidehoning te liggen bij een druppel van ± 2 %• Dit resultaat
werdverkregen in een vertrek, waar geen wind was en bij ongeveer
dezelfdetemperatuuralswaarbijdeproevenmetbijengenomenwaren.
Uit een en ander meenen wij te mogen afleiden, dat de conclusie
vany. FRISCH,nl.dathetwaamemingsvermogen derbijenvoorheidehoningvandezelfde grootteisalsdatvandenmensch (zie citaat biz*
60)#nietjuistis.
Als men dan bovendien nog ziet, hoe snel een enkele bij, die een
^eer zwak geurenden honingdruppel gevonden heeft, bewerkt dat
andere bijen denzelfden zwakken geur opsporen, dan moet men wel
besluiten dat deminimum grensvan het waamemingsvermogen der
bijen voor heidehoning ndch doorv. FRISCH,ndch door mij gevonden is. Onze techniek is daartoe nog veel te grof.
Wij hebben dit onderzoek cx>k herhaald voor een andere, veel
Swakker geurende honingsoort, nl. voor korenbloemhoning. Hierbij
kiezen wij echter een veel korteren weg.Nadat een groepje bijen gedresseerd is, volgt de proef. De bijen blijven echter naafloop in
leven en worden weer metdeoudedresseervloeistofgevoerd.Daarna
herhaalt men de proef met een druppel van lagere concentratie en
3*jt dit voort tot het gedrag der bijen aarzelend wordt. Op deze
wijze werkend kon in 2J uur worden aangetcx>nddat de sterktevan
) K. von FRISCH. Ueber den Geruchsinn der Bienen* 1919. bk. 125.
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den door mij gebruikten druppel korenbloemhoning, die nog duidelijk waargenomen wordt, bij5 %ligt.
Het is mij bij verschillende goed ruikende menschen gebleken,
dat zij niet in staat waren een druppel van een oplossing die5%
korenbloemhoning bevat, vanwaterdruppels teonderscheiden.
Ookbijhetgebruikvan dezehoningsoort komenwijdustotandere
resultaten danv. FRISCH.
Bovenstaandeproeven wijzen erop datdestof, diemetdennaam
honing wordt aangeduid, zeer verschillend geurende eigenschappen
kanvertoonen,nietalleenvoorden mensch,dochookenwaarschijnlijk
noginveel hoogere mate,voordehoningbij.
Het gebruik van honingbijproeven metbijen, isdaaromnietzonder bezwaar.
Dit feit is van groot belang voor hem, die in depublicatiesder
oudere bijenphysiologen denwegtracht tevinden. Ditis inderdaad
een zoeken* Want het aantal feiten, datlijnrecht metelkaarinstrijd
schijnt, is zeer groot*Meestal handelen deze onderzoekingen over
het vermogen derbijen om kleuren teonderscheiden. Eenalgemeen
gevolgde methode daarbij isdeze:men dresseert eenaantal bijen op
een schaaltje met honing, staande opeenstuk gekleurd papier. Dat
deze honing geurt of geuren kan, wordt meestal geheeloverhet
hoofd gezien:menneemteenvoudig eendressuur opkleuraan.
Ditverwaarlcx>zenvaneeneventueelenhoninggeurmaakthetmeestal onmogelijk over de uitkomsten dezeronderzoekingen eencritisch
oordeeltevellen.
Bij het overwegen van de vraag waarom deonderzoekingenvan
v. FRISCH over hetwaamemen vandenhoninggeur,dietochmetde
meeste zorg en de grootste accuratesse zijn uitgevoerd, eenander
resultaat hebben opgeleverd dandemijne, doetzichdevraagvoorof
er tusschen onzemethoden niet eenprindpiiel verschil bestaat.
v. FRISCHtoch dresseert zijn bijen opsuikerwater inkleine kastjes,
waarin zich als reukstof eenzekere hoeveelheid honing bevindt,die
echter voor debijen onbereikbaar is;mijn bijen worden gedresseerd
op de geurende stof zelf.
Inhetalgemeengesteld,kanmen dezevraagalsvolgtformuleeren:
wat domineert bijdedressuur, degeur vandeomgeving of die van
het voedsel?
Hieroverhebikeenproefgenomen,diedevraagnietvolledigbeantwoorden kan,dochwaarvan deuitslagzootypisch is,datzeopzichzelf reeds onzeaandacht verdient.
Na eenige orienteerende onderzoekingen, die aan duidelijkheid
nietstewenschenoverlieten,werddeproef alsvolgtuitgevoerd.
30Augustus 1928.Gedeeltelijk bewolkt,vrijsterkewind,vrijwarm.
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Om 13,23wordt op 1 mafstand vandrinkplaatsCeenpetrischaalgeplaatst,waarvandebodembedektismeteen laagje verdunden heidehoning (2 vol. deelen water + 1 voL deel heidehoning).
Op denzelfden afstand van dedrinkplaats komteen tweedeschaal,
gedeeltelijk gevuld meteen33percentige saccharoseoplossing, waaraanper 100cm33 druppels citroenolie zijn toegevoegd.Beide schalen
geuren voor den mensch zeer duidelijk. Vanaf 13,23wordenzeop
eenafstand voortdurend geobserveerd, want alle bezoeksters moeten
gedood worden. Op de honingschaal wordt een bij gevangenom
13,32en ££n om 13,42.
Na \ uur verwisselen wij beide schalen van plaats,teneinde een
eventueele invloed daarvan uit teschakelen.Tot 14,23verschijnener
echtergeenbezoekstersmeer.
Deze v66rproef dientomvasttestellen,hoeveelbijenuiteigenbewegingdezeschaaltjes ontdekken.
Om 14,23wordtop 1mafstandvanbeideschalen,aandenrandvan
den drinkbak, een glazen cilinder geplaatst, die 10cmhoogisen een
even groote middellijn heeft. In de monding ervan is een stuk ijzergaas gedrukt, dat doorbuigt tot op de halve hoogte van den cilinder.
In hetlaagstegedeeltevandit gaaszijn meteenspitsvoorwerp8gaatjes gedrukt, op 1h2cm afstand van elkaar. In ieder gaatje past een
klein glasbuisje, van 5mm doorsnede en 1 cm lengte. Deze buisjes
worden in het gaas geklemd en kunnen niet omvallen.
Debodemvanden cilinderwordtbedektmeteenlaagjevandezelfde vloeistof, als zich op de citroen-petrischaal bevindt; de 8 kleine
buisjes worden gevuld metverdunden heidehoning.
Voor den mensch, die den neus boven den cilinder brengt, ruikt
deze zeer sterk naar citroenolie; de geur van de kleine hoeveelheid
heidehoning in de 8 buisjes, is niet merkbaar.
Van 14,23af wordt nu een kleine groep waterhaalsters gelokt naar
de buisjes met heidehoning in den cilinder. In korten tijd zijn 4
regelmatigebezoeksters aanwezig,die gemerkt worden. Alle verdere
nieuwelingenworden gevangen en gedood; de kleine buisjes worden
°tet honingwater bijgevuld als dit noodig is.
Een tweede persooncontroleertindientijd debeidepetrischaaltjes.
Hij vangt op de honingschaal bijen resp.om 14,40; 15,14; 15,16;
15,17en 15,24.
Dan worden de beide petrischalen van plaats verwisseld en op de
honingschaal worden bijen gedood resp.om 15,25; 15,30; 15,31;
!535; 15,37 en 15,40.
In dien tijd isopdecitroen-schaalgeenenkelebezoeksterversche-.
nen; wel vliegt er af entoeeenbijzoekendoverheen,dochallegaan
Ilaar
deschaal met honingwater.
Om 15,40wordt de dresseercilinderverwijderd enwordendebeide
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petrischaaltjes, vlak naast elkaar, naar diens plaats overgebracht.
Twee van de4 gemerkte bijen nemen onmiddellijk op de honingschaalplaats;debeideanderezijn,omwelkeredenenismijonbekend,
nietmeerverschenen, Wdir men in deomgeving debeide petrischalen, vlak naast elkaar, ook neerzet, debeidegemerktebijen nemen
steedsopdenhoning plaats.
Twee dagen later wordt deze proef, bij zeer gunstig weer, als
volgt gewijzigd.
Op 3m afstand van drinkplaats Aworden 2petrischalen geplaatst
methetzelfdezoetevochtalsop30Augustusgebruiktis.
Van 12,50afworden beideschalengeobserveerdenom13,05wordt
opdehoningschaal££n bij gedood,
Om 13,50wordt op 1 m afstand van den vijver en op 2m afstand
van de petrischalen, een glascilinder geplaatst alsin devorigeproef
beschreven is, De bodem is bedekt met een laagverdunden heidehoning en de kleine buisjeszijngevuldmetcitroen-suikerwater,Deze
cilinder ruikt duidelijk naar honing £nnaar dtroen.
Op deze citroen-suiker wordt eenwaterhaalster geplaatst enalser
even daarna 4 bijen op gemerkt zijn, worden de bijen die nog
komen, gedood; en wel om: 14,11 (2 stuks); 14,13; 14,19; 14,23
(2 st,); 14,26 (2 st,);14,27(2st,); 14,32; 14,33; 14,39; 14,42 (2st,);
14,45; 14,46 (2st.); 14,47;14,50; 14,51; 14,56; 14,59 (2st,).
Op de honingschaal wordt een bij gevangen om 14,30;op de citroenschaal om: 14,15; 1418;14,20; 14,21; 14,31; 14,32; 14,33.
Nadat om 14,34 beide schalenvanplaatsverwisseld zijn, worden
op de honingschaal bijen gedood om: 14,39en 14,44;op de citroenschaal echter om: 14,38; 14,47; 14,48; 14,51; 14,53; 14,55 (2 st,);
14,57 en 14,58, Bovendien moet om 14,35 ££nder gemerkte bijen
(rood), die tevoren den grooten cilinder bevloog,van de citroenschaalverjaagd worden,
De dresseercUinder wordt om 15,04verwijderd en de2 petrischalen worden op zijn plaats neergezet, Drie gemerkte bijen en eenige
ongemerkte zetten zich dadelijk op de citroenschaal neder; de 4de
gemerkte bij (groen),neemtechteropdehoningschaalplaats,
Uitdezeproevenblijkt duidelijk datdenieuwelingen beinvloedgeworden zijn door den geurvan hetvoedsel der gedresseerde bijen en
dat de geur van de omgevingvan devoederplaats slechtsvan ondergeschikte beteekenisis,
Passen wij deze waarnemingen toe op het natuurlijke bloemenbezoek der bijen, dan is het dus, afgezien van de andere factoren, die
hierbij een rol kunnen spelen, theoretisch mogelijk dat niet de geur
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vandekroondeelen,dochdievandennektardehandelingen derbijen
bepaalt*
En daarwijvoordehoningbij eenzeerscherp waarnemingsvermogenvoordenhoninggeur hebbenvastgesteld,doetzichdevraagvoor
ofdebloembiologen die,onderinvloedvandeonderzoekingenvanv.
FRISCH, aan den geur der bloemen eenbetrekkelijk ondergeschikte
rol toeschrijven, nL deze, dat de honingbij den geurder bloemen
eerst waarneemt als zij deze tot op enkele cm is genaderd, hunne
meeningnietbehooren tewijzigen.
Conclusie.
Wij hebben in dit hoofdstuk aangetoond,dat het starre gedragder
waterhaalsters zeer gemakkelijk te wijzigen is*Heeft een waterhaalster maar eerst een anderevoedselbron leeren kennen,danverandert
haar gedrag oogenblikkelijk; wel werkt de oude gewoonte noglang
na, doch dezewordt langzamerhand verlaten*
Het is nu de vraag of dit ook geldtvoordenektar-en stuifmeelhaalsters*Wij hebben het gedrag van deze bijen in hoofdstuk III
leeren kennen ensullenthanstrachtendeverklaringvanhaarhandelingen op het spoor te komen door deze bijen suikerwater te laten
verzamelen uit een voederschaaltje.
Dit iseenafwijking vanonzen tot nu toegevolgden regelhetleven
der bijen zooveel mogelijk te bestudeeren onder natuurlijke omstandigheden*Maar het is onvermijdelijk, daar het praktisch niet mogelijk is een bij bij haar bloemenbezoek regelmatig te volgen.
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HOOFDSTUKVL
DRESSUURPROEVEN II*

De in dithoofdstuk beschreven dressuurproeven zijn in hoofdzaak
in 1926en 1928uitgevoerd en voornamelijk met bijen,afkomstiguit
hetLab*volk*Voorcontrdlezijneenigemalenbijen uitanderevolken
in dit onderzoek betrokken*
De methode die v*FRISCH e*a*hebben toegepast om bijen uiteen
bepaald volk naar een ofandere voederplaats telokken(zie biz.57),
kon bij het Lab*volk niet worden uitgevoerd, omdat ditveeltehoog
boven den beganen grond staat* Ermoest dus een andere techniek
bedacht worden* Deze werd in1926zonder moeitegevonden enis
voor allevolgende proeven toegepast*
Techniek.
Op de plek,waar men bijen uit een bepaald volkvoedsel wil doen
verzamelen, worden 3petrischaaltjes neergezet* Hierin bevindt zich
een laagje kaasdoek, dat bevochtigd is met geurend suikerwater* Dit
laatste wordt bereiddooraan± 1(X)cm8vaneen33-percentigesuikeroplossingeendruppelvaneengeurendeolie,bv.citroen-,pepermunt-,
lavendel-,thijm-ofkruidnagelolie,toetevoegenenflinkteschudden.
Hetkaasdoekwordthiermeeflinkvochtiggemaakt,dochalsmende
petrischaal invertikalen ofomgekeerden stand houdt, mag ergeen
vloeistof afdruipen*
Uiteengroot aantalproeven isonsgebleken dat dezeschaaltjes, ook
alszegeplaatst wordenineenomgevingwaar veelbijenvolkenaanwezig
zijn, inhetalgemeen nietdoorbijenwordenontdekU v*FRISCH heeft
hiervan eenafwijking geconstateerd (ziebiz*11)enneemtdaaromaan
datervandiegeurendevloeistoffen eenlokkendewerkingkanuitgaan
opbijen, diedezestoffen nognieteerderhebbenleerenkennen*Onze
ervaringwijst echter ophettegengestelde*
Eenuitzonderingvormenechterdehoninggeurendegeurvanbijenraat*Schaaltjes met honing worden in velegevallen ontdekt en dit is
meestal ook het gevalalswij bv* in een schaaltje met citroen-suikerwater een stukje raat laten drijven*
Ook bij toeval kan een schaaltje met geurend suikerwater weleens
gevonden worden. Inde omgeving van een bijenstal ziet men vaak
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bijenplaatsnemeriopheelwillekeurigevoorwerpen:opdengrond,op
eenblad,enz.Gaateenbijtoevalligoponsvoederschaaltjezitten,dan
is ergrootekansdatzijhet daarin aanwezige voedsel vindt*Maar in
het algemeen blijkt dater eenzeergeringekans bestaat dat degeurendeschaaltjes door bijen ontdekt worden*
Uit het bijenvolk dat voor de dressuurproeven bestemdis,worden
50-60 bijen opgevangen door een koker voorhetvlieggattehouden*
Deze koker bestaat uit een opgerold strookje ijzergaas, waarvan de
doorsnede iets kleiner moet zijn dan die van de petrischalen* Een
uiteinde is afgesloten door een stukje kaasdoek, dat met een touwtje
vastgemaaktis,dathetgaastevensbeletuitterollen*
Glazen voorwerpen kunnen ook gebruikt worden om er bijen
in op te vangen, doch het opsluiten van bijen inglasmoetzooveel
mogelijk vermeden worden, omdat zij hierin langen tijd zeer onrustig blijven*
Plaatstmendenkokervoorhetvlieggat,danheeft menerinkorten
tijd een groot aantal bijen in*Bij het Lab*volkwerd dit bereikt door
den kokeropdeelastieken dradenteplaatsen endezemeteenpincet
eenweinigvanelkaar te verwijderen.
Zit er eenvoldoend aantal bijen in den koker, dan wordt deze met
de opening tegen hetlichaamgedruktzoodat er geen bijen ontsnappen kunnen en z66 gaat men er mee naar de dresseerplaats* Daar
Ztt men hem vlug op een schaaltje* De meeste bijen bevinden zich
dan bovenin, tegen het kaasdoek.
Keert men nu echter het toestel onderste boven, dantrekkende
bijenomhoogenvelekomenmethetmetsuikerbevochtigdelapje, dat
in de petrischaal is gelegd, in aanraking* Men kan dit aantal nog
vergrooten, door de as van het toestel naardezonofhet sterkst gedeeltevan den hemel te richten*Een groot aantal bijen begint dante
likken* Verwijdert men nu voorzichtig de petrischaal vandenkoker,
dan zitten ereen20h30bijen optedrinken*Eenpaarvliegenerweg
en met de rest,diezichnogin den kokerbevindt, herhaaltmeneen
enanderopdetweedeschaal en zoonoodig op dederde*
Daarna giet mennogeen weinig voedsel op de schaaltjes, wacht
totdat de bijen. na 1i 2minutengedronkentehebben,weggevlogen
zijn enbergt2vande3schaaltjesop*
Wij hebben ditexperiment honderden malenuitgevoerd, dochmet
zeeruiteenloopende gevolgen.
Dezekunnen in3groepensamengevatworden*
A* Bevindt de plaats, die wij voor onze dressuur uitgezocht hebben,zichopvrijgrootenafstand vandenbijenstal, bv* op500m, dan
zien wij spoedig nadat de bijen verdwenen zijn, een paar zoekende
bijen boven en in de omgeving van ons schaaltje* Af en toe nemen
75

zij er op plaats, drinken even, verdwijnen weer, dochkomenna
eenigeoogenblikken terug.
Wij mogen op grond van de resultaten van talrijke onderzoekers,
dieovereenkomstigeproeven namen,aannemendat ditbijen zijn, die
den weg naar haar woning niet kunnen terugvinden. Men vindt ze
vaakdenvolgendenmorgenverstijfd ophetschaaltjebitten*
B.Worden deze proeven genomen op minder dan 100 m afstand
van den bijenstal, dan behooren die niet georienteerde bijen tot de
hooge uitzonderingen.
Een veel voorkomend geval is dan, dat er geen enkele bij op het
schaaltje terugkomt.Dit verschijnsel vertoont zich in dezeomgeving
vooralin hetvoorjaar, tot ongeveer half Juni. Ooklater komthet nog
wel eens voor, doch veel minder.
Er zijn echter dagen, waarop het nietgelukteenenkelebijophet
schaaltje te doen terugkeeren. Wij hebben deze proef weleens20
keerachterelkaarherhaald,zondereenigsucces.
C.Dikwijls gebeurt het echter dat men na 5 h 10 minutene&iof
meer bijen boven het schaaltjezietverschijnen, welkeereenigentijd
zoekend over heen vliegen om er eindelijk opplaatstenemenente
drinken.
Dit zijn steeds bijen uit ons proefvolk.
Keert slechts een enkele der in den koker overgebrachte bijen op
het schaaltje terug,dan isonsdoelreedsbereikt,daarnuvrij spoedig
eenkleinerofgrooteraantalbijen uitonsproefvolk terplaatsezalverschijnen.
Hoesterk dezetoenamezalzijn isvanverschillende omstandighedenafhankelijk,o.a.vanhetaantal,datna door den proefnemer naar
het schaaltje overgebracht te zijn, daar naar terugkomt.
0

Wijzullenthansdevraagbesprekenhoehetkomt.dateenkleindeel
der in den koker overgebrachte bijen naar onsvoederschaaltje terugkeert en de rest niet.
Het laatste gedeeltevan dezevraag isgemakkelijker te beantwoordendanheteerste.Wijmoetendaartoeechter geen willekeurige bijen
overbrengen,dochexemplaren,waarvanonsheteenenanderbekendis.
Daarbij blijkt dan het volgende.
Denektar-enstuifmeelhaalsters keeren,naophetschaaltje gedronkentehebben(somswillenzt datnieteensdoen),naarhuisterug,vliegen na een minuut of 7weer uit en zetten haar normale werk ongestoordvoort.Daarhetalgemeenegedragdezerbijen onsvandewaarnemingen,dieinhoofdstuk III beschreven zijn,bekend gewordenis,
kan dit gemakkelijk aan het vlieggat geconstateerd worden.
Dit is niet alleen het geval op dagen met goede dracht, doch ook
als er weinig te verzamelen valt.
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In perioden van slecht weer, als de bijen gedurende eenige dagen
niets verzameld hebben, kan het wel eens gelukken, een nektar- of
stuifmeelhaalster naarhetdresseerschaaltjetedoenterugkeeren,doch
dit is uitzondering,geenregeLWijhebbenookwelgetracht bijen, die
nektarofstuifmeel verzamelden,naareenvoederschaaltjeovertebrengen doorhaar, terwijl zijbloemen bezochten, met eenmet suikerwater bevochtigd papiertje in aanraking tebrengen.Met eenigemoeite
gelukt dit wel.Hetzelfde hebben wij gedaan met bijen, die de extraflorale nektarien van de laurierkers bevlogen. Meestal komen deze
bijen echter niet naar het voederschaaltje terug, doch kan men haar
eenigen tijd later haar oude werk zien voortzetten. Alleen als bijen
slechts een enkele, alleenstaande plant bevliegen,kan men met deze
methodesucceshebben,alsmen hetvoederschaaltje vlakbijdieplant
neerzet. De bijen komen dan vanzeif op deze plant terug en er is in
dat geval groote kans, dat zij het schaaltje ontdekken.1)
Ook de waterhaalsters komen niet naar het voederschaaltje terug,
doch zetten dadelijk haar normalewerkvoort. Weltoonen zij>alsze
weeropdedrinkplaatsverschijnen, eenzekereonrust enzoekenzede
naasteomgevingaf, dochzeeindigenmetwateroptenemen.Daarom
hebben wij opbiz*60uitdrukkelijk aangegeven dat deplaats,waarnaar wij de waterhaalsters overbrengen, slechts ongeveer 25cmvan
dedrinkplek verwijderd mag zijn.
Hetisookmogelijk bijen,die reeds op een andere plaatseenkunstmatige voedselbron bevlogen hebben, naarhetdresseerschaaltje over
tebrengen.Wij kunnen dezebijen opvangen op het oogenblik,datze
het vlieggat verlaten; zij keeren echter naar haar oude plek terug.
Zelfs als zij daar gedurende eenige dagen niets gevonden hebben,
gelukt het meestalniet,haarnaareennieuwevoederplektelokken*
Uit een en ander volgt blijkbaar, datoponsschaaltje alleen terug
zullen komen bijen, die nog geen voedselbron ontdekt hebben. In
het algemeen zijn dit jonge bijen. Hiervan kunnenwijeenkleingedeelte op de dresseerplek terug verwachten. Ik schat dit althans
op een klein gedeelte; waarom niet alle jonge bijen terugkeeren, is
mij niet bekend.
AlsdezeverondersteUing juistis,moetdituiteenigeverderewaarnemingen blijken. Dit isookwerkelijk het geval.
In denzomer,alsdebijen zeeractief zijn,o.a.gedurendededracht
op de korenbloem, vertoonen bijna alle vliegbijen meer of minder
sterk gehavende vleugels* Op de voederschaaltjes vei^chijnen echter
alleen bijen met gave vleugels,
Evenmin ziet men op de dresseerplek bijen verschijnen, die meer
l

) BIERENS DE HAAN. Ueber Wahl nachrektivenundabsolutenMertoalen^
Zcitschrift fiir vergleichendePhysiologie, 7.Band, 3.Mett, iy/5, biz- mi.
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of minder sterk met stuifmeel bepoederd zijn, ook niet in den tijd,
dat het grootstedeel der vliegbijen overdag geheel of gedeeltelijk
met pollen bedekt is.
Onze methode is dus een middel om te zien, hoeveel jonge bijen
van een volk er op zeker oogenblik nog geen drachtplant gevonden
hebben.Weliswaarisdezemethodevrijruw,dochhetisiniedergeval
een middel, om een inzicht te krijgen in den inwendigentocstand
van een bijenvolk. Voor wijdaartoeovergaan,zullenwijechtereerst
nogheteenanderoverdeze dressuurproeven mededeelen.
In dezeomgeving kost het inhetvoorjaar grootemoeitedezedresseergroepen totstandtebrengenen,alheeft menooksucces,dan blijven zij meestal toch klein. Er komen echter in deze omgeving in het
voorjaar ook uitzonderingenvoor*
Na ± half Juni echter hebben bijna allepogingen een gunstiggevolg en worden de groepen in korten tijd zeer sterk, hoewel er ook
dan weer uitzonderingen voorkomen.
Voordewijze, waaropdezedressuurgroepen tot stand komen, verwijzen wij naar de uitvoerige publicatie van v. FWSCH:Ueber die
„Sprache" der Bienen (1923).
Wijhebbenechterdebijen,dieeenvoederschaaltje bevliegen,voornamelijk bestudeerdomeenverklaring tevinden voor het gedrag der
stuifmeel- en nektarhaalsters, zooals dit inhoofdstuk III beschreven
is.Daaromzullen wij ons tot de volgende vragen beperken:
1. welke beteekenis heeft het gedurende eenigen tijd bevliegen
van eenvoederschaaltje voor de betrokken bijen en
2. welke nawerking heeft dit*
Beteekmis van de dresstmr.
Bijen, die een voederschaaltje bevliegen, gaan hiermede voort
totdat al het voedsel op is. Daarna vliegen zij eenigen tijd zoekend
boven het schaaltje en de omgeving daarvan rond en gaan dan naar
huis. Af en toeverschijnt danopdevoederplaatsnogeenseenzoekster,doch het aantal hiervan neemt geleidelijk af.
Plaatst men echter, alshet schaaltje bijna leegis,hetzelfde voedsel
op ± 1ni van de oude plek, dan wordtditvrijsneldoordezoeksters
ontdekt. Vergroot men den afstand tot bv. 5 m, dan duurt dit gewoonlijk vrij lang. Geurt het voedsel echter sterk, dan wordt het
zelfs op een afstand van ± 50 m na korteren of langeren tijd door
deze bijen gevonden.
Een bij die een geurende voedingsstof heeft leeren kennen, zoekt
dus op de haar bekende plek en in de omgeving daarvan naar dezen
geur.En wijkunnen gemakkelijk aantoonen datzijslechtsnaar dezen
geur zoekt en naar geen anderen. Daartoedresseeren wij een groep
78

bijen op ecn schaaltje met citroen-suiker (100 cm3suikerwater +
1 druppel citroenolie, goed geschud),bv*gedurende 2dagen*Als de
groep te sterk wordt, zetten wij de voedering af en toe een poosje
stil.Allebijen wordenvan eenkleineverfvlek voorzien,zoodatwijze
ookonder hetvliegenkunnen herkennen.
Terwijl nog voedsel op het schaaltje aanwezig is, plaatsen wij er
rondom,opeenafstandvanbv*15cm,eenkringvan monsterfleschjes
met platten bodem* Deze fleschjes zijn 10 cm hoog en hebben een
doorsnede van 2 cm* Zij zijn gevuld met een ± 2cm dikke laag
lavendel-, pepermunt-, tijm-, tuberosen- of kruidnagel-suikerwatervandezelfde concentratiealsinhetvoederschaaltje aanwezigis*
In den kring staat ook een monsterfleschje methoning* De fleschjes
moeten zoo gevuld zijn, dat het bovenste deel niet met het zoete
vocht in aanrakinggekomenis.
Raakthetvoedselinhetschaaltje op,danverdringendebijen elkaar
een poosje om het laatste restje op te likken, doch langzamerhand
verdwijnen ze*Af en toe verschijnt er weer eens een en onderzoekt
het schaaltje of blijft er boven zweven, doch de groote massa komt
niet meerterug*
Al onze geurende zoetestoffen indefleschjes zijnonopgemerktgebleven*Weigaaterafentoeeenseen bijopden rand ofergenstegen
het glas zitten, doch dat ziet men ze ook doen op den grond in de
omgeving*
Na ongeveer een half uur schenken wij weer wat van het gewone
voedsel (citroen-suiker) op hetschaaltje*Deeerstebijdieverschijnt,
neemt er dadelijk op plaats en wij kunnen er op rekenen, dat de
heele gedresseerde groep ongeveer 20 minuten later in voileactie
Zalzijn*
Nu plaatsen wij echter in den kring van monsterfleschjes er ook
iin, dat gedeeltelijk gevuldwordt met hetzelfde vochtalszichop het
schaaltje bevindt, dus met citroen-suiker.
Dit laatste fleschje trekt reeds dadelijk de aandacht* Eenige aankomende bijen vliegen er op opvallende wijze overheen, doch ze
emdigen met op het schaaltje plaats tenemen.
Is hierop een grootaantal bijen aanwezig,dan wordt dit plotseling
°Pgenomen, afgeschud en onbereikbaar voor de bijen opgeborgen*
Ecn groot aantal zweeft nu eenige oogenblikken boven de plek,waar
het schaaltje even tevoren stond, doch reedsna | minuut trekken zij
inde richting van het monsterfleschje, dat met citroen-suiker gevuld
*s*Ookhiervliegenzenogevenboven,dochspoedigzittenereenpaar
opden rand en nogbinnen de minuut, nadat hetvoederschaaltje opgeborgen is, moet het naar citroen geurend monsterfleschje worden
keggeschud, omdat een dichte klomp bijen zich op het voedsel gestort faeeft.
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De andere geurende fleschjes, ook dat met honing,worden niet
bezocht.
Bij deze proef hebben wij ongetwijfeld te docn met de opbiz.
59 vermelde ^Klumpenbildung"*
Wenscht men de bijen individueel te onderzoeken, dan moet men
wachten tot het voederschaaltje ongeveer een half uur leegis.Plaatst
men daama een fleschje met citroen-suiker in den kring, dan verdwijnen alle zoeksters er apart in en doorhetfleschje tevervangen
dooreen nieuw, kan men gemakkelijk uitmaken dat niet een reeds
het voedsel ontdekt hebbendebijdeandereaanlokt,dochdatdegeur
van het voedsel dit doet. Een leeg fleschje, voorzien van een klein
druppeltje citroenolie, desnoods voor de bijen geheel onzichtbaar,
lokt alle bezoeksters aan.
Wij kunnen met een andere groep bijen, die bv.op pepermuntsuiker gedresseerd is,dezeproef herhalen.Thanszalhet pepermuntmonsterfleschje bezocht worden; de andere blijven geheel onopgemerkt.
Menkanookeenzelfde groepbijeneerstdresseerenopdeeenegeur
en,nadatdeinvloed daarvan voor de groep vastgesteld is, gedurende
3 dagen opeenandere.Indrt geval zal blijken dat slechts een klein
percentage der bijen de herinnering aan de eerste reukstof behouden
heeft.
Uit deze proeven blijkt dat de beteekenis der dressuur deze is:
een bij, die een zeker voedsel heeft leeren kennen, zoekt voorloopig
uitsluitend deze stof. Deze behoort tot haar „Umwelt" en andere
suikerhoudende vloeistoffen, die in bepaalde omstandigheden hardnekkig door haar bezocht worden, komen daarin voorloopig niet
voor. Zelfs honing wordt door haar in dit geval, menschelijkerwijs
gesproken, genegeerd.
Dit laatsteverschijnsel, dat aanveleonderzoekers bekend is, heeft
veel verwarring veroorzaakt. Het is een bekend feit, dat een schaal
met honing, die in de buurt van een bijenstal wordt neergezet, soms
langen tijd nietdoorbijen wordt bezocht.
ZANDER*) heeft dit systematise!! onderzocht en vond dat in een
tijd van goede dracht zoo'n schaal weinig of niet ontdekt wordt; bij
slechte dracht daarentegen, vertoontzichsneleenaantalbezoeksters,
ookalsde honingvoor haar met bereikbaar is.
Men zou dit feit kunnen verklaren dooraantenemen,dat.de bijen
bijgoededracht aanden nektar devoorkeur geven. Dressuurproeven
wijzen echter in heel andere richting. Ook bij de zwaarste dracht
*)E.ZANDER.DasGenscfasvermogenderBienen.Biol.Centralbiatt,33.Band,
1913,bk.711.
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blijven de bijen de schaaltjes bezoeken, zelfs alworden zij er maar
zeer spaarzaam gevoederd*
Zeer veel onderzoekers hebben dit verschijnsel wUlen verklaren
door een slecht waarnemingsvermogen der bijen voor honing
aan te nemen.
Wij hebben echter aangetoond dat eerder het tegengestelde
het geval is; bijen kunnen den honinggeur beter waarnemendande
mensch*
De verklaring is dan ook een heel andere, en wel deze: bij goede
dracht gelukthet allebijen in korten tijd eennatuurlijke voedselbron
te ontdekkem Is dit eenmaal geschied, dan heeftvoor dezebijen een
schaal met honing niet de minste aantrekkingskracht, daar dezestof
niet tot haar „Umwelt" behoort. Zij verrichten het werk, dat zijgewoon zijn te doen; er is dan geen enkelebij,dienaarhoninggeur
zoekt*
Bij slechte of matige dracht zijn de omstandigheden op den bijenstal echter heel anders; dan zijn er een groot aantal zoekende bijen
aanwezig en deschaal met honing wordt snel gevonden.
Honing onderscheidt zich dan ook door een bizondere eigenschap
van andere geurende stoffen: hij kan op de bijen, die deze stof nog
nieteerderverzamelden,eenlokkendewerkinguitoefenen* Schaaltjes
met citroen-, pepermuntsuiker enz. worden slechts bij toeval door
bijen ontdekt; dezereukstoffen spelen alsregelinhetlevender bijen
geen roLHoning daarentegen isdenbijenreedsvanafdeneerstendag
vanharegeboortebekend,Hetzelfde ishetgevalmetbijenraatenwas*
Men mag daarom bij dressuurproeven geen raat als drijfmateriaal
in de schaaltjes gebruiken. Doet men dit,danworden dedressuurgroepen, als de omstandigheden daartoe gunstig zijn, dikwijlsmet
bijen vananderevolken vermengd*
Nawerking van de dresstmr.
Hoewel ik niet in staat ben de vraag: welke nawerking heeft de
dressuur, volledig te beantwoorden, kunnen de volgende waarnemingen er toch een vrij duidelijk inzicht in verschaffen*
Wij kunnen deze kwestie bestudeeren door een groepbijen eenige
dagen te voeren, daarna het schaaltje niet meer te vullen en te
Sien,wat deze. bijen verder doen.
,
In 1926 hcbik dit gedaan,zoowel opde dresseerplaatsalsaande
vliegopening van het Lab.volk.
, , ..
Ditheeftnatuurlijkzijnbezwaren,omdatmennietweetwatdeby,
diemen,hetzijopdevoederplaats,hetzijbijhaarvertrekuitdenkorf,
waargenomenheeft,verdergaatdoen.Opdenduurkrijgtmenechter
toch een inzicht in den gangvanzaken. Bovendien heb ik eenpaar
maaleengroepbijenuithetLab.Volkgeloktnaareenvoederschaaltje
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dat geplaatst was in het venster van een aan de andere zijde van het
gebouwgelegenvertrek*In ditgevalwashetmogelijk evenstielopde
dresseerplaats te zijn als degemerktebij,dieikindegalerijzagvertrekken*
Heelgemakkelijk komtmentoteenconclusiealsmeneenigedagen,
nadatervoorhetlaatstgevoederd is,debijen (dieinditgevalvaneen
duidelijk cijfer voorzien moeten zijn) met stuifmeelklompjes ziet
binnenkomen of aan haar gaan en komen bemerkt, dat zij water- of
nektarhaalsters geworden zijn.
Bij deze proeven maken wij dus een dankbaar gebruik van ons
systematisch onderzoek, dat in hoofdstuk III beschrevenis*
Uit de studie van een vrij groot aantal dressuurgroepen, kreeg ik
reeds in 1926 den indruk dat het de gedresseerde bijen allesbehalve
gemakkelijk valt, een nieuwe, natuurlijke voedselbron te ontdekken*
Bij slecht, matig of vrij goed weer, ziet men 4 k5 dagen later deze
bijen nog af en toeboven het leegeschaaltje vliegen;de restvan den
dag bliiven zij binnen*Alleen bij zeer gunstigweer en goede dracht,
ziet men ze spoedig met nektar of pollen verschijnen en zij zetten
dan dit nieuwewerk opregelmatige wijzevoort*Onder goede dracht
verstaan wij in dit gevalechter niet het verzamelen van stuifmeel en
eenenkeldruppeltje nektar;eenflinkvolkmoetdanindenzomereen
gewichtsvermeerdering van 1a2kg per dagvertoonen*
In 1928 heb ik mij tot taak gesteld dezen algemeenen regel door
een paar nauwkeurige proeven nader te controleeren* Nadat in den
loopvandenzomer7dressuurgroepengevormd waren, doch deerop
volgende proef door ongunstig weer,waarbijgeencontrdlemogelijk
isomdat alle bijen zich dan zeer onregelmatig gedragen, verijdeld
was, ieverden de 2volgendegroepeneengunstigresultaat.Het verslag van de laatstedezer2groepen,laatikhieronderuitvoerigvolgen*
Op30Juli1928wordteengroepbijen uit hetLab*-volkgeloktnaar
een voederplaats, gelegen aan den 0*-kant van het Lab* v. Microbiologic (I in fig* 2,biz*14)* Het schaaltje is voorzien van pepermunt-suikerwater*
Erworden 12bezoekstersgemerkt,in4kleuren,zoodatervaniedere
tint slechts 3 nummers zijn* Dit is noodig om de bijen ook onder
het vliegen te kunnen herkennen* Het aflezen van een nummer is
dan meestal onmogelijk, doch in dit speciale geval is het vaststellen
van een kleur meestal reeds voldoende*
Nadat deze bijen genummerd zijn, worden de andere bezoeksters
gedood. De voedering wordt den geheelen dag voortgezet*
Opdevolgendedagenwordt 5maalper dagzooveelvoedselop het
schaaltje geschonken, dat de bijen ongeveer een uur lang kunnen
drinken* Nieuwe bezoeksters wordenzooveelmogelijkgedood*
De voedering wordt voortgezet tot 3Augustus,alsom 14uur het
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schaaltje ledig is; het wordt:zorgvuldig schoongemaakt en weer op
de oude plaats gezet*
Gedurende den voedertijd is het weer zeer wisselvallig; meestal
vliegt het Lab*-volk slechts matig;alleenop2Augustusiserna den
middag een drukke vlucht* De gedresseerde bijen laten zich echter
door ongunstig weer weinig beinvloeden; zij verschijnen dan ook
regelmatig op de voederplaats*
Na een voedertijd van 5 dagen, wordt 5 dagen langgeensuikerwater verstrekt en op 9Augustus het gedrag der gemerktebijen bestudeerd* In deze periode is de weersgesteldheid alsvolgt*
4 Augustus* Donker en koud;zwakkevlucht*
5
„
Regen; bijna geenvlucht*
6
„
Den heelen dag prachtig weer, warm, geen wind* Er
komtin het Lab*-volk zeer veel stuifmeel binnen*
7
„
Betrokken, warm*Den heelen dag goede vlucht*
8
„
Regen tot 10uur*Daarna droog en zwakkevlucht*Na
den middag goede vlucht tot ± 15uur*
Op9Augustusvindt de controleplaats*E^nwaarnemer bekijkt de
galerij; een andere zit bij de voederplaats* Door tikken tegen het
raam kan de eerstewaarnemer den tweeden waarschuwen,alser een
gemerkte bij uitvliegt* Weersgesteldheid op 9 Augustus* Heldere,
koude morgen*Het eerste stuifmeel komt in het Lab*-volk om7,35
binnen* Om 8 uur is er matige vlucht* Afwisselende bewolking*
9,10 Matige vlucht* 9,50 Helder; zeer drukke vlucht* Deze houdt
aan tot het einde der waarneming* Er kwam dien morgen zeer veel
serradellastuifmeel binnen*
Alsdeproef om 11,15geeindigd wordt,blijkt het dater eenmooie
overeenstemming bestaat tusschen de aanteekeningen der beide
waarnemers*
Wij zullen het overzicht van deze proef combineeren met dat van
een volgende waarneming, die 2 dagen later plaats heeft*
Op 10 Augustus is er weer een mobievliegdag*Reeds om8 uur
isereendrukkevlucht*Voorheteerstinditseizoenwordt dien dag
geconstateerd dat het Lab*-volk de heide bevliegt*
Denvolgendendagwordtdecontrdleder gedresseerde bijen voortgezet,thans slechts door 1 waarnemer aanhet vlieggatvan hetLab*volk* Het weer is dien dag zeer mooi* De waarneming wordt om
13,36 afgebroken* Het resultaat is niet twijfelachtig, doch ter contrdleder methode,worden degedresseerde bijen bij thuiskomst zooveelmogelijk opgevangen enonderzocht*De exemplaren, diezonder
stuifmeelklompjes binnenkomen, worden, nadat de inhoud van de
honingblaas vastgesteld is, in een druppel water afgewasschen en
het daarin terechtkomende stuifmeel gedetermineerd* Op deze wijze
kan worden vastgesteld op welke plant de nektar verzameld is*
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OVERZICHT DER CONTROLE OP 9EN 11AUGUSTUS 1928.
No. 126.

9 Augustus:
Van 7,00 tot 11,25met uit.

11 Augustus:
7,27 uit 7,29 z.st.b.
7,57 „ 8,01 „ „ „
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.

No. 127.

9 Augustus:
11 Augustus:
10,06 uit 10,07 bijschaaltje.
7,42} uit 7,44}z.st.b.
10,08 z.st.b.
8,10| „
11,08 uit 11,09 bij schaaltje.
11,11}z.st.b.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
//

No. 128.

1*

tt

it

tt

9 Augustus:
9.14 doelloos in de gal.
9.15 uit 9,15}bijschaaltje.
9,16}2.st.b.

it

tt

11 Augustus:
7,37 even zichtb.in dega
8,10 uit 8,12 z.st.b.
10,21 „ 10,34 „ „ „
10,43 „ 12,4!) „ „ „

Bevatte serradella-nektar.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
,,11
„
een
„
a
No. 129.

11 Augustus:
7,42} uit 7,44 z.st.b.
8,12 „ 8,15| „ „ ,,
8,35} „ 8,57},, „ „
9,30 „ 9,41},, „ „
10,07 „ 11,50 „ „ „
Bevatte serradella-nektar.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
„ 11
„
een
„
,>

No. 130.

9 Augustus:
10,54 uit 10,54} bijschaaltje.
10,54}2.st.b.
11,08 „ 11,09 bijschaaltje.
11,11 z.st.b.

9 Augustus:
8,55 doelloos indegal.
8,59
„
,, „ „

11 Augustus:
9,21} uit 9,30 z.st.b.
10,23 „ 10,44 „ „ „

9,25

lu,Dy

„

„„ „

„ 11,17 „ „ „

10,19
„
„„ „
11,30 „ 13,00 „ „ „
10,26
„
„„ „
Bevatte serradella-nektar.
10,41 voor het vlieggat.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
,,11
„
een
„
„
No. 131.

11 Augustus:
10,11} uit 10,12}z.st.b.
10,25 „ 1 0 , 4 1 } , , , , , ,
10,50} „ 11,11 „ „ „
11,21 „
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
,,11
„
een
„
„
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9 Augustus:
10,27} uit 10,28 bijschaaltje.
10,29}%.st.b.

No. 132.

9 Augustus:
10,30 uit 10,31 bijschaaltje.
10,32£z.st.b.

11 Augustus:
6,36 evenzichtb.
6,49 uit 6,50 z.st.b.
8,34 doelloosin de gal.
y,5o
„ „ „ „
y>4i

„

„ „

„•

9,54| uit 10,09 z.st.b.
10,15i „ 11,35 „ „ „
11,41* „ 13,18 „ „ „
13,22 „ 13,36 nognietb.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
11
„
een
tt
tt
tt
No. 133,
7,41
8,07
8,55
10,03

9 Augustus:
evenzichtbaar.
„
„
doelloos in degal.
uit 10,04 bijschaaltje.
10,04|z.st.b.

11 Augustus:
7,42 evenzichtbaar.
9,16 „
9,45 uit 9,53J z.st.b.
10,36| „ 10,44i tt tt tt
11,034 „ H/20
tt tt
tt
11,3/

„ \Zt52, „ tt„ tt„

Bevatte geen nektar, wel
serradella-poUen.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
11
..tt
een
tt
tt
tt
11 Augustus:
9 Augustus:
8,02 evenzichtbaar.
8,58 doelloosin degal.
8,38|uit 8,39£z.st.b.
9,09 even zichtbaar.
10,03 doelloos indegal.
9,37 tt
tt
9,38 tt
10,14Juit 11,45 z.st.b.
10.50 doelloosindegal.
11,55 „ 13,36 nognietb.
10.51Juit 10,52 bijschaaltje.
10,521z.st.b.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
11
„
een
tt
tt
tt

No.134*

No. 135*

9 Augustus:
7.06 doelloosin de gal.
8.07
„ „ „ „
9,37 evenzichtbaar.
10,11J uit 10,12 bijschaaltje.
10,12|z.st.b.
10,53 even zichtbaar.

11 Augustus:
9,10 doelloosin degal.
9,49 even zichtbaar.
'fi

•

tt

tt

10,00 doelloosin degal.
10,08uit 10,49 z.st.b.
10,53 tt 12,40 „ „ „
13,00 „ 13,36 nognietb.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplantgevonden.
11
•»tt
een
tt
tt
tt
11 Augustus:
9,04 uit 9,07 z.st.b.
9,11J „ 9,13f „ „ „
11,11 „ 11,16^ „ „ „
12,32 doelloosin degal.
12,58 evenzichtbaar.
13,33 uit 13,36 z.st.b.
Conclusie: had 9 Augustus nog geen drachtplant gevonden.
11
tt
tt
tt
tt
tt
tt

No.136*

9 Augustus:
Niet gezien.
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No* 137*

9 Augustus:
Niet gezien*

11Augustus:
10,10 uit 10,14£z*st.b.
10,52* „ 10,58|„ „ „
11,054 „ 11,08 „ „ „
11,15 „ 11,26 „ „ „
11,30 „ 11,32 „ „ „
11,50 doelloosin degaL
12,1U

„

Conclusie: had 9 Augustus nog geendrachtplantgevonden.
/>

11

»

f*

»

tf

„ „

tt

>*

Deze laatste bij vertoonde in den namiddag van 11Augustus, toen
ik nog even aan het vlieggat keek, het typische gedrag der waterhaalsters* Bij onderzoek bleek zij regelmatig het voederschaaltje te
bevliegen, dat gedeeltelijk met regenwater gevuld was*)*
Uit het bovenstaande blijkt dat er een duidelijke nawerking van de
dressuur bestaat:na5 dagen (van30Julitot 3Augustus) een voederschaaltje bevlogen te hebben, bleek 6dagen later (op9Augustus) dat
nog geen enkele der proefdieren eendrachtplant gevondenhad*Toch
zijn er in de periode tusschen voederen en proef 2 goede vliegdagen
geweest*
Eerst op 11 Augustus, bij zeer goede dracht, bleken van de 12
proefbijen er 8 een drachtplant ontdekt te hebben* Wij krijgen
zelfs den indruk dat dit feit eerst op dezen dagplaatsgevonden heeft*
Voor alle bijen bleek dit de serradella te ztjn; toch werd ook de
heide reeds eenige dagen door het Lab* volk bevlogen*
Dat de proefdieren alle zonder stuifmeelklompjes thuiskwamen,
acht ik een toevallig verschijnsel* Andere bijen bleken op de proefdagen veel serradellastuifmeel verzameld te hebben. Uit mijn aanteekeningen over andere dressuurgroepen blijkt dat dezebijen, onder
bepaalde omstandigheden, zeer goed stuifmeelhaalster kunnen worden*
Samenvatting.
Door gebruik te makenvan een speciale techniek hebben wij in dit
hoofdstuk vastgesteld datde„Umwelt"derbijen,dieeenigentijd een
voederschaaltje bevlogen hebben, zeer beperkt is*
Wij constateerden reeds vroeger een overeenkomstig verschijnsel
bij de waterhaalsters* Deze bleken aanvankelijk niet in staat te zijn
J

) Dezebijwijst onstevensdenwegomuiteenzekervolkeenaantalwater-,
haalstersnaareenbepaaldedrinkplaatstelokken.Menvormtdaartoeeendressuurgroep opeenschaaltje metsuikerwater,vlakbijdeplek,waarmendebijen
waterwiflatenverzamelen*Zijner ± 2(X)aanwezig,danwordthetschaaltjeverwijderd en een kleine hoeveelheid suikerwater op de drinkplaats gesprenkeld*
Naarruwescnattingblijft ± 95%derbijenweg,dochderestwordtwaterhaalster endoetnaeenigentijd vanzelf nieuwelingenopdezeplekverschijnen.
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omwater,datzichindeonmiddellijkenabijheidvanhaar drinkplaats
bevindt, op tesporen.Bijen die geurend suikerwater verzameldhebben, kunnen echtersteeds dezelfde stofindeomgevingvandeoude
vindplaats ontdekken*
Stelt men echter geen voedsel meer beschikbaar, dan blijkt
dat het deze bijen zeer moeilijk valt zich aan den invloed van de gevormde gewoonte te onttrekken*Bij normaal weer ziet men ze af en
toe boven de oude voederplaats even zoekend rondvliegen, de rest
van den tijd brengen zij echter in haar woning door, waar andere
bijen regelmatig uitvliegen om natuurlijke voorraden teverzamelen*
Alleenbijzeergoededracht gelukthet degedresseerdebijen snelom
een drachtplant te vinden*
Wij leerden tevens een methode kennen die ons een inzicht geeft
in het aantal bijen, dat in zeker bijenvolk op den dans van met
voedsel thuiskomende bijen kan reageeren* In sommige gevallen
neemt een dressuurgroep zeer snel in sterkte toe, in andere daarentegen slechts langzaam* Dit doet het vermoeden rijzen dat het ook
de jonge bijen, die den leeftijd bereikt hebben om drachtbij te worden, niet gemakkelijk valt een natuurlijke voedselbron te vinden*
Immers onze dressuurgroepen bleken overwegend, wellicht uitsluitend, uit jonge bijen te bestaan en schaaltjes met geurend suikerwater, die vlak bij denbijenstal werden neergezet, werden door
dezeniet gevonden,alsze door andere bijen daartoe niet geprikkeld
werden*
Deze op de dressuurplaats waargenomen verschijnselen zullen wij
inhetvolgendehoofdstuk opanderewijzenadercontroleeren*

87

H O O F D S T U K VIL
TOEPASSING VAN EENIGE WAARNEMINGEN OPHET NORMALE
BIJENVOLK*

Wijmoeteneenigefeiten, dieinhetvoorgaande hoofdstuk genoemd
zijn, icts uitvoeriger beschrijven en naast elkaar plaatsen, omdat de
combinatie ervanindithoofdstuk vergelekenzalwordenmetnormale toestanden in een bijenvolk*
Alsalgemeenelijn heb ik door toepassing van de beschreven dressuurproeven, de volgende feiten meenen te constateeren.
In hetvoorjaar komtinmijn omgeving eendressuurgroep moeilijk
tot stand, omdat de in den koker meegenomen bijen meestal niet
terugkeeren* Dit wijst er op dat, in het algemeen, in het voorjaar
en in den voorzomer, de meeste bijen reeds een natuurlijke voedselbron ontdekt hebben.
Gelukt het echter op de aangegeven wijze enkele bijen naar een
voederschaaltje te doen terugkeeren, dan duurt het vrij lang voor er
nieuwelingen verschijnen en meestal is dit aantal gering* Dit is dus
weer een aanwijzing dat het aantal bijen, dat op den dans der bijen
die het dresseerschaaltje bevliegen, reageert, beperkt is*
Uit een en ander krijgt men den indrukdathet denbijenindeze
omgeving in het voorjaar vrijgemakkelijk gelukt,eendrachtplant te
vinden.
De gedresseerde bijen vertoonen in dezen tijd een overeenkomstig
gedrag*Zet men devoedering stop,dan bhjken zij nakorten tijd een
natuurlijke voedselbron gevonden te hebben*
Analoog hiermede zijn de verschijnselen, die wij bij de nektar- en
stuifmeelhaalsters waargenomen hebben* In hetvoorjaar bleken deze
bijen zichmeestalniettot i&ndrachtplant tebeperken;wijhebben er
zelfsenkele leerenkennen,dieer3blekentebevliegen*
De omstandigheden om een drachtplant te vinden, zijn echter in
dezestreekinhetvoorjaarvrijgunstig:overalindenomtrekstaandan
verschUlende bijenplanten in bloeL
Indenzomerennazomerzijn deverschijnselen anders*
Het vormen van dressuurgroepen gaat danmeestalerggemakkelijk*Van de meegenomen bijen keert dikwijls een klein deel dadelijk
naar het voederschaaltje terug en de toename van nieuwelinefen is
8o0

vaak zoo groot, dat men genoodzaakt is maatregelen te nemen,om
te stcrkcn groei der groepen tegentegaan.Blijkbaar zijn erindezen
tijd van het jaar dikwijls veelbijen, die nog geen drachtplant gevonden hebben.
Datditdenbijennietzooerggemakkelijk valt,blijkt uit hetverdere
gedrag der dressuurgroepen; zij hebben, ook bij gunstigweer,soms
eenige dagen noodig om.een natuurlijke voedselbron op te sporen*
Alleenbijzwaredracht geluktdit heelwatSnellen
Bijde controlederstuifmeel- ennektarhaalsters hebbenwijgezien
datindezen tijd vanhetjaarbijna allebijen haarbezoekentot slechts
een drachtplant beperken*
In denzomerennazomerzijnechterindeomgevingvanmijnbijenstalslechtsweinigbijenplanten inbloeiaanwezig*
Uit dezefeiten meeniktemoetenopmaken dathet debijen in den
zomer en nazomer in deze streek niet gemakkelijk valt, een drachtplant tevinden*
Tot deze conclusie komenwij dus op grond van een aantal feiten,
diewijbijdeverschillendeproevenwaarnamen*
Alsmen nu echter, dezefeiten kennende,indezestreek degewone
bijenvolken nauwkeurig bestudeert, komt men tot overeenkomstige
verschijnselen*
Het blijkt dan dat er in den zomer vele dagen voorkomen, dat er
eenwanverhoudingbestaattusschenhetaantalvliegbijen enhet groot
aantal bijen, dat in de woning, schijnbaar werkloos,op de ratenzit*
En die vliegbijen zijn steeds in actie;zijzettenbijbehoorlijk vliegweer haar werk onafgebroken voort.
Deze verschijnselen springen bij volken, die in gewone korven of
kastengehuisvestzijn,mindergoedinhetoog,omdatmenbijinspectie dezer woningen onmiddellijk de rust en de regelmaat in het volk
verstoort*
Zeerduidelijk isditgedragvaneenbijenvolk echterwaartenemen
in een opzettelijk daartoe geconstrueerde waarnemingskast^
Dezekaststaatinhetzelfde vertrekalshetvroegerbeschrevenLab*
volk, doch daar er in dit geval gevaar bestaat dat de bijen zich in de
vlieggaten zullen vergissen, alsdezezichop gelijke hoogte bevinden,
is de waarnemingskast ongeveer 2 m hooger geplaatst* De vliegopening bevindt zich aan den onderkant van het steeds geopende
bovenraam (zie fig. 8).
De kast is zeer eenvoudig geconstrueerd* Inwendig is zij 60cm
lang,breedenhoog*Dezijwanden endebodemzijnvanglas,hetdekselisvanhout*Eender zijwanden kan geopend worden.Hetvlieggat
isevenbreed alsdekast enbevindt zichaandenv66r-bovenkant, ter
hoogte van het bovenraamkozijn* Dit raam is voortdurend open en
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met bordpapier bedekt*Doet men dit niet, dan is het op vele dagen
dicht bezet met bijen, die groote moeitehebben langsden onderkant
of de zijkanten te ontwijken*
Daarhetvertrek,waarindekaststaat,slechtsvenstersaandenvoorkantheeft, wetendebijen hetvlieggatvrijgemakkelijk tevinden*
Dezewaarnemingskast wordtinhetbeginvanJunibevolktmeteen
flinken zwerm en er worden maatregelen genomen, dat deze in het
midden van hetdekselbeginttebouwen*Daarisookeenkleingaatje
aanwezig, waardoor de bijen eenvoedertoestel kunnenbereiken, dat
ophetdekselstaat*

i •

Fig. 8. Waarnemingskast voor een zwerm.
Schaal 1:40.

Indezeglazenkastontwikkelendezwermen zich zeer goed, vooral
alszebijongunstigedrachtwatgevoederdworden*Indemeestejaren
ontstaan er 10k 12raten in; de middelste raat reikt meestalvanzijwand tot zijwand en wordt 30& 35cmlang*De kast herbergtdusin
den zomer een zeer sterkvolk*
In3opeenvolgendejarenhebikdevolkenindezekastzichzooveel
mogelijk op natuurlijke wijze laten ontwikkelen*Daar de wanden en
debodemvan glaszijn*isvoortdurend en iederoogenblik observatie
mogelijk, zonder het volk ook maar het minst testoren*
Daar deze kast vlak naast het Lab*volk staat,kunnen waarnemingen,dieaan hetvlieggatvan dit laatsteverrichtworden,onmiddellijk
methet gedragvanhet glazenkast-volkvergelekenworden*
Ditlaatstenutoont hetverschijnsel datindenzomereengrootgedeelte derbevolkingdoelloosopderatenzit,zeer duidelijk*
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Menkanditfeit nietinverbandbrengcnmetdeafkoeling, waaraan
het volk in dit bizonder geval blootgesteld is; talrijke verschijnselen
spreken dit tegen.
De bijen, die doelloos op de raten zitten, kunneninvrijkortentijd
tot de meest actieveverzamelaarsgemaaktworden;wij moeten dan
eenkunstmatigevoedselbron oprichten enereenigebijen uitdatvolk
op dresseeren.
In ditgevalkanmenhetgedragvanhetvolk,ookbijmatigeweersgesteldheid, in korten tijd zien veranderen.
Hetzelfdegebeurtbijplotselinginvallendezwaredracht.Danneemt
hetverkeeraanhetvlieggatsneltoe;deratenwordensteedsmeerzichtbaar engedurende demiddaguren ishet grootste deelvan den ratenbouwslechtsspaarzaam met bijen bedekt enkan men tot diepin het
broednest kijken.
Samenvatting.
Door vergelijking van de resultaten, die wij door het experiment
bereikten en door waarneming van het gedrag van gewone bijenvolken,vooralvandatvanvolkenindeglazenobservatiekast,komenwij
totde conclusiedatindenzomereengrootaantalbijen invelegevallen niet instaat is, een natuurlijke voedselbron te vinden.
En dit geldtwaarschijnlijk nietalleenvoordejongebijen,voorwie
ROSCH1) ditvermoeden reedsheeft geopperd,dochookvoordeouderediereedseendrachtplant kenden,dochwaarvan debloeiten einde
liep.
Men zou dit feit kunnen verklaren door met v. FRISCH aan te nemendatbijen, diebijslechtedrachtbeladenthuiskomen,opderaten
niet dansen2). Hij heeft dit aangetoond voor bijen dieopeenvoederschaaltje slechts een zeer kleine hoeveelheid voedsel aantroffen.
Deze bijen dansten bij thuiskomst niet en oefenden dus geen prikkel
op andere bijen uit»
Wijhebbenechtereensterkvermoedendatdezeverklaringnietopgaat* In 1928hebben wij een bijenvolk in een waarnemingskast systematisch bestudeerd, doch vonden alsregel dat de bijen, die nektar
of stuifmeel verzameld hadden, zelfs bij zeer slechte dracht, op normalewijze dansten.
Deze waarnemingen zijn echter slechts bij een bijenvolk verricht
en het is dus gewenscht om,voor wij een andere verklaring zoeken,
deze nader te controleeren*
x

) G. A. ROSCH. Untersuchungen iiber die Arbeitsteilung im Bienenstaat.
Zeitschrift
fitr vergleichendcPhysiologic, 2* Band, 6. Heft, 1925,biz* 623.
2
) K. VON FRISCH. Ucber die „Sprache" der Bienen. 1923, biz. 94.
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H O O F D S T U K VIIL
SAMENVATTINGENBESCHOUWINGEN.

Wij zullen het voornaamste uit de in de vorige hoofdstukken beschreven proeven en waarnemingen thans in het kort samenvatten
en hierop eenige beschouwingen doen volgen*
Door gebruik te maken van een speciaal daartoe geconstrueerde
vliegopening en door determinatie van het door de bijen verzamelde
stuifmeel, hebbenwijeensystematischoverzichtgekregenvanhetgedragderstuifmeel- ennektLhaalstersindezeom|evin|.
Dit bevestigt de door demeesteonderzoekers aanvaarde,doch op
onvoldoende bewijsmateriaal steunende meening*dat, als eenzekere
drachtplant in groote hoeveelheid voorkomt,een werkbij deze plant
dagen achter elkaar bevliegt en haar vluchten in de meeste gevallen
uitsluitend hiertoebeperkt*
Wij constateerden vliegtijden, die tot nu toe onbekend waren*De
vluchtenzijninhetvoorjaar vrijkort,dochindenzomerwordenerin
deze omgeving gemaakt tot een duur van 4 uur* En deze worden
slechts door een kort verblijf in den korf (5& 15minuten) onderbroken*
Het werk der waterhaakters kon geraakkelijk op de drinkplaats
bestudeerd worden* Ook deze bijen zetten het eenmaal begonnen
werk dagenlang vrijwel onafgebroken voort* Zij vertoonen de bizonderheid om steeds op dezelfde drinkplaats te verschijnen* Belet
men haar hier opeenof anderewijze omtedrinken*dan blijken zij
voorloopig niet in staat te zijn omwater dat zich in de onmiddellijke
nabijheid bevindt,optesporen.
Door dezebijen metsuikerwater inaanrakingtebrengen,konhaar
starre gedrag gemakkelijk gewijzigd worden*Wij hebben hieruit een
methodeafgeleidvoorhetnemenvandressuurproeven,waarbijnauwkeurige observatie van alleproefdieren mogelijk is* Hiervan gebruik
makend, werd aangetoond dat het waarnemingsvermogen der bijen
voorhoningandersisdanv*FRISCHmeentaangetoondtehebben*De
honingbij reageert in velegevallen nog op den geur van een druppel
honingwater, die door den menschniet meer kanworden waargenomen*
Uit het gedrag der waterhaalsters onder natuurlijke en experimen^7Z»

teele omstandigheden, krijgt men de overtuiging dat de „Umwelt"
dezer bijen buitcngewoon beperkt is* Om uit te maken of dit
ook het geval is bij de nektar- en stuifmeelhaalsters, werd een
nieuwe methode toegepast om bijen te dresseeren op een schaaltje
met suikerwater* Ook bij deze bijen bleek de „Umwelt" zeer
beperkt te zijn* Zij verzamelen slechts het voedsel dat ze reeds
eerder vonden; is hiertoe geen gelegenheid, dan zoeken zij, voornamelijk op de haar bekende plaats of in de omgeving daarvan, naar
een eigenschap of een complex van eigenschappen van het haar bekende voedsel*Andere suikerhoudende vloeistoffen en zelfs honing,
worden door deze bijen, uit menschelijk oogpunt beschouwd, genegeerd; inwerkelijkheid worden zij niet gevonden,omdatdeze stoffen
niet tot de „Umwelt" dezer bijen behooren*
Door deze resultaten krijgen wij een heel anderen kijk op het
gedrag der honingbij, dan tot nu toe mogelijk was*Om dit duidelijk te maken, citeeren wij hier een klein gedeelte uit een publicatie van PARK 1 ): „One marked water-carrier which was found
to be going two-thirds of a mile for her loads, spent nearly 10
minutes on the average in making round trips* It may be of
interest to note that this bee was making her trips regularly toa
bucket of water which contained a little salt when she could have
obtained fresh water from a small brook not astone'sthrow from
the hive* There is no question but that bees often show a preference for salt water, but whether or not they actually need it is
still unknown*"
Wij meenen door onze onderzoekingen duidelijk gemaakt te
hebben, dat deze conclusie onjuist is* In het beschreven geval
heeft die bij geen preference" voor zout water* De menschzou
in dit geval de keuze hebben tusschen beekwater en zoutwater;
de bij „kent" echter alleen het laatste*
Op geheel overeenkomstige wijze moeten wij ook het gedrag
der bijen bij het bloemenbezoek beoordeelen*Een bij dieopzeker
veld, waar witte, gele, blauwe en roode bloemen gemengd voorkomen, alleen de blauwe bezoekt, heeft geen voorkeur voor deze
blauwe bloemen* Voor haar zijn, als voedselbron, op dat veld
geen andere aanwezig.
De gedresseerde bijen zijn instaat een nieuwe,natuurlijke voedselbron te vinden, doch alleen bij gunstige drachtomstandigheden*
Bij matig of goed vliegweer hebben zij dikwijls dagenlang noodig

AW. PARK*Field bees and their work, in: Vllth InternationalCongress
of bee-keepers, Quebec, 1924,biz*474.
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om zichaandeninvloedvandegevormde gewoonteteonttrekken en
eendrachtplant opte sporen.
Uitdewijze, waarop de dressuurgroepen onder verschillende omstandigheden tot stand komen,reeshetvermoeden dat hetookjonge
bijen,dienoggeendrachtplanthebbenleerenkennen,invelegevallen
niet gemakkelijk zalvallen een drachtplant tevinden*
Dewaarnemingvaneen normaal bijenvolk in eenopzettelijk daartoe geconstrueerde waarnemingskast, bleek ditvermoeden volkomen
te bevestigen.
Hoe eenbij een drachtplant vindt, isin velegevallen duidelijk; de
meeste bijen worden door andere bewoners van den korf geprikkeld
omeenbepaaldegeurtegaanopsporen.Hetgrootstegedeelteder bijenzaldussecundaireendrachtplant ontdekken.
Hoe de eerste bij een nieuwe, pas in bloei gekomen drachtplant
vindt,isechternognietbekend*Demeesteonderzoekersnemenhiervoor een lokkende werking der bloemen aan, doch vrijwel alles wat
zich in de vrije natuur als zoodanig voordoet, zijn secundaire verschijnselen.Omditvraagstuktekunnenoplossenzoumenhet gedrag
van bijen moeten kunnen bestudeeren die als eersten, dus primair,
zonder daartoe door andere bijen geprikkeld te zijn; een pasinbloei
gekomen drachtplant vinden*
Wij achten een lokkende werking der bloemen op bijen, diehierop nog geen voedsel verzamelden, allerminstaangetoond*Op grond
van onze eigen onderzoekingen zou men misschien aan nektar of
stuifmeel deze rol kunnen toeschrijven, omdat de bijen deze stoffen reeds in haar jeugd hebben leeren kennen,
Doch ook zonder eenige lokkende werking van welke eigenschap
derbloemook,aantenemen,lijktonshetgedragderbijengeheelverklaarbaar alsmen hetvindenvaneennieuwedrachtplant alseentoevalligheidbeschouwt*Ontdektslechts&&nbijeennieuwevoedselbron,
danvolgtderestvanzelf,zooalsv*FMSCHopgenialewijzeaangetoond
en verklaard heeft*
In het gedrag der bijen bij haar voedselverzameling zien wij dan
ookeenzelfde afhankelijkheid van deverschillende bewonersvan den
bijenkorf van elkander, als GERSTUNG m zijn vele geschriften voor
andere levensverschijnselen der honingbij heeft aangetoond en wij
zien hierin een bevestiging van diens zienswijze, dat men eenbijenvolk moet beschouwen als een (voorloopig niet nauwkeurigte definieeren) „organisme/'
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keuren perceel verwijderd zijn", de daarin genoemde afstand voor
kruisbloemige gewassen zonder bezwaar tot 150 m verminderd
worden*
VII
De beschrijving van een epigynische bloem door KARSTEN in:
STRASBURGER, NOLL, SCHENCK, SCHIMPER'S, Lehrbuch der Botanik
fur Hochschulen, 17* Auflage, 1928,biz*441, voldoet niet aan redelijke, voor een dergelijk leerboek te stellen eischen*
VIII
De determinatievanstuifmeelkorrels dient nietalleengebaseerd te
zijn ophaar morfologische eigenschappen,dochtevensophetgedrag
der korrels na behandeling met H 2 S0 4 en met JJK.

1 JbLiLiliSvjrmN*

I
De nieuwere inzichten in de„psychologie"der honingbij wettigen
deverwachting dat het mogelijk is,deroodeklaver door dat insekt te
doenbestuiven.
II
Deopvattingvanv.FRISCH„dassdieScharfedesGeruchsinnesder
Biene bei alien uhtersuchten Duften nicht wesentlich anders und
wenigstensvonder gleichen Grossenordnung ist wie die des Menschen" (K. v. FRISCH, Ober den Geruchsinn der Biene, 1919, biz*
139), is niet juist gebleken.
III
Bij den aanleg van boomgaarden moet er naar gestreefd worden
iedere boom van een zelfsteriele soort aan 4 zijden door goede bestuiverste omgeven.
IV
Voor het nuttig effect in een boomgaard is het onverschillig, aan
welkenkantdaarvandebijenvolkengeplaatst worden.

VON BUTTEL-REEPEN vermeldt

ten onrechte dat bijen, die bedwelmdgeweestzijn metsalpeterdampen, aether of chloroform, haar
„Ortsgedachtnis"hebbenverloren(H.v.BUTTEL-REEPEN,Lebenund
Wesen der Bienen, 1915, biz* 163).
VI
In art.20vandeVoorschriften van het Centraal Comit€voor keuring van gewassen, kan in de alinea:„Bij kruisbloemige en schermbloemige gewassen moeten andere rassen minstens 200mvan het te

