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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Inleiding
Dit boek beschrijft het werk en enkele van de ontdekkingen van een handjevol
biologen die allen gedurende een zekere periode met mij hebben samengewerkt aan
dat wat onze gemeenschappelijke belangstelling heeft: de bestudering van het gedrag
van dieren in hun natuurlijke omgeving. Aanvankelijk wilden wij alleen maar wat
meer te weten komen over ‘hoe dieren nu feitelijk leven’, maar al gauw werden wij
geconfronteerd met het feit dat verschillende diersoorten in totaal verschillende
werelden leven en dat hun overlevingskansen bepaald worden door hun vermogen
om de vele problemen waarvoor hun milieu hen stelt, het hoofd te bieden. Dus gingen
wij onze doelstellingen wat nader preciseren: wij wilden de aard van deze
verschillende leefwerelden of ‘ecologische nissen’ wat beter leren kennen en meer
te weten komen over de manier waarop de verschillende soorten erin slagen aan de
eisen, die deze ecologische nissen aan hen stellen, te voldoen. Stap voor stap ontdekten
wij dat het gedrag van elke soort en vaak tot in details zodanig is aangepast dat juist
die dingen, die noodzakelijk zijn om te overleven en zich met succes voort te planten,
bereikt worden.
Bij de beschrijving van de weg waarlangs wij onszelf geleidelijk ontwikkelden
van toeschouwers tot onderzoekers, heb ik geprobeerd om niet al te diep in te gaan
op technische bijzonderheden. Mijn voornaamste opzet is niet, de schoolmeester uit
te hangen, maar veel meer anderen te laten delen in onze groeiende verwondering
en hen met ons de bekoring te laten ervaren die er uitgaat van het ontdekken van
deze verborgen werelden van het dier, waarin wij alleen door geduldig observeren
kunnen binnendringen.
Tot voor kort betekende dergelijk onderzoek niet meer dan een intellectuele
uitdaging, een aantrekkelijke bezigheid. Tegenwoordig echter gaan velen zich
realiseren dat de mens, de enige diersoort die zijn eigen milieu in steeds toenemende
mate en steeds ingrijpender verandert, zijn gedrag wellicht niet voldoende aanpast
aan dit nieuwe milieu. Voor een beter begrip van de risico's die verbonden zijn aan
dit voor het eerst in de geschiedenis plaatsvindende ‘experiment van de natuur’
hebben wij misschien alle kennis nodig die wij kunnen vergaren uit het werk van
nieusgierige biologen; van hen die proberen ‘iets meer te weten te komen over de
manier waarop dieren nu werkelijk leven’.
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Deel een
Hoe slagen wespen erin, de weg naar hun nest
terug te vinden?
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1. De bijenwolven van Hulshorst
Als kind had ik een hartgrondige afkeer van insekten en verdacht ik ze er stuk voor
stuk van, niet alleen over je huid te kruipen, maar bovendien te bijten of te steken.
Later echter bracht ik heel wat zomers door met het bestuderen van de gewoonten
van een van de meest roofzuchtige graafwespen: Philanthus, de bijenwolf, en
geleidelijk ging ik steeds meer waardering opbrengen voor deze en vele andere
insekten. Deze belangstelling heb ik te danken aan de verrukkelijke omgeving van
Hulshorst.
Toen ik een jaar of twintig was en al enkele jaren zoölogie had gestudeerd, vormden
hockey, polsstokspringen, schaatsen, kamperen en het fotograferen van vogels nog
steeds mijn grootste passies. Mijn leermeester in de zoölogie kon dit allemaal maar
matig waarderen; hij had niet al te veel vertrouwen in mij als aspirant-zoöloog en ik
kan hem daarin geen ongelijk geven. Toch was ik wel degelijk met hart en ziel
bioloog, zij het dan een bioloog van een speciaal type, en zonder dat ik mij daarvan
bewust was, wachtte ik op de beslissende impuls, die mij zou brengen tot hetgeen
zowel mijn grootste liefhebberij als mijn werk zou worden.

Hulshorst
Gedurende de zomervakantie waren mijn ouders met al hun kinderen en een groot
aantal vrienden gewoonlijk te vinden in een klein huisje in een van de minder
dichtbevolkte gebieden van het overvolle kleine Nederland, temidden van uitgestrekte
glaciale zandverstuivingen, die godzijdank nergens voor te gebruiken waren, behalve
om er, op de beste gedeelten, bomen aan te planten ten behoeve van de houtproduktie.
Enkele grillige rijen fraaie loofbomen als beuken en eiken omzoomden een beekje
dat zich door heidevelden en zandduinen naar de Zuiderzee slingerde. Een groot deel
van de glooiende zandvlakten was beplant met grove dennen, maar uitgestrekte
heidevelden bedekten aanzienlijke oppervlakten ervan, terwijl weer andere stukken
uit louter kale zandvlakten van de meest schrale soort bestonden. Alleenstaande,
door de wind geteisterde vliegdennen en lage duintjes, schaars begroeid met bunt-
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gras, verlevendigden de aanblik van deze dorre zandvlakten.
Denk echter niet dat het landschap hier saai was! Niets is minder waar. Tijdens
ontelbare wandelingen, aanvankelijk alleen 's zomers, later gedurende alle jaargetijden,
ontdekten wij de vele verborgen charmes ervan. Het koele groene beukenbos aan de
oevers van het beekje herbergde fraaie vogelsoorten zoals de zwarte specht, de
wespendief en de houtsnip. Wanneer wij rustig het beekje volgden, verrasten wij
menigmaal een ree dat aan de frisgroene blaadjes knabbelde of in een stil hoekje
stond te drinken. In de herfst, als het afgevallen beukeblad gloeide als pasgewreven
koper, ontdekten wij tot ons grote genoegen de meest wonderlijke paddestoelen; het
verzamelen van de eetbare soorten verleende onze genoeglijke wandelingen tevens
een culinaire waarde en bezorgde ons een gevoel van verwantschap met de roodbruine
eekhoorntjes die bedrijvig aan eikels zaten te knagen of deze begroeven.
De aangeplante bossen van grove dennen, op het eerste gezicht tamelijk monotoon,
wemelden van talrijke boeiende schepselen, waarvan er vele een schitterende
camouflage vertoonden.
De larven van de dennepijlstaart en verschillende andere rupsen die zich
ononderbroken te goed deden aan de groene naalden, vielen door hun schitterende
tekening van groene en witte strepen volko-
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men weg tegen de achtergrond. In delen van het bos, ogenschijnlijk minder rijk aan
dierenleven, waar de boomstammen bedekt waren met korstmossen, troffen wij een
bijzondere fauna van spinnen, torren en vlinders aan, die allemaal volmaakt bij hun
achtergrond pasten dankzij hun opmerkelijk doelmatige kleuring van licht
mosgroen-met-zwarte-vlekken.
Op het grijsgroene tapijt van rendiermos, zacht als fluweel of bros als beschuit,
naar gelang van het weer, verspreidden de sierlijke oranjegele cantharellen (een
eetbare paddestoelensoort) de hele zomer en herfst hun gouden gloed en zij bezorgden
ons heel wat keren een verrukkelijk maal.
Totaal verschillend waren de uitgestrekte heidevelden. In de nazomer, als de hei
massaal in bloei stond, lag er een paarse gloed over de golvende vlakten, die
geleidelijk vervaagde in de gloeiende nevel die als gevolg van de hitte over de velden
hing, terwijl de horizon glinsterde en trilde in de hete zon. De heidebloempjes die
een heerlijke honing leveren, trokken ontelbare insekten aan, waarvan het
ononderbroken gezoem een even essentieel element van het landschap vormde als
het geluid van de branding aan de kust. Hier en daar zagen wij rijen primitieve rieten
bijenkorven, eigendom van
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kleine keuterboertjes, die zo'n dertig kilometer verderop woonden en hier hun korven
hadden neergezet voor het korte maar zeer lucratieve bloeiseizoen van de heide.
Tenslotte hadden zelfs de kale zandvlakten hun eigen bekoring. De spaarzame
vegetatie slaagde er niet in de grond volledig te bedekken en op winderige dagen
werd het zand over de duintoppen geblazen. Daardoor verplaatsten de kleine heuveltjes
zich voortdurend en, aangezien op dit deel van de aardbol zuidwestelijke winden
overheersen, woei het meeste zand altijd in noordoostelijke richting. Aan de
zuidwestelijke rand van de stuifzanden lagen uitgestrekte vlakten, waarvan het zand
was weggestoven, terwijl aan de noordoostelijke zijde de kale zandtongen langzaam
maar zeker steeds verder oprukten, daarbij alles wat op hun weg kwam begravend,
heide en bos incluis.
De kiezelstenen, die te zwaar waren om door de wind te worden meegenomen,
waren op de stuifvlakten achtergebleven en maakten zo een eind aan de winderosie.
Hier vestigden zich korstmossen, mossen, grassen en tenslotte zelfs kiemplanten van
dennen en geleidelijk werden dergelijke vlakten bedekt met een zeer open vegetatie
van grove den, struikhei (Calluna) en daartussen een mozaïek van
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korstmossen en mossen.
De stuifzanden en deze natuurlijke dennenbossen waren niet zo arm als zij wellicht
lijken. Zij vormden een dorado voor allerlei insekten. Duizenden mierenleeuwen
loerden hier op de rode bosmieren die er in grote aantallen voorkwamen waar
alleenstaande eiken en berken een overvloed aan insekten boden. Op de verspreid
staande dennen leefden dennepijlstaarten. Nachtvlinders kwamen in grote aantallen
voor. Van de uitwerpselen van de vele konijnen leefden mestkevers; op zonnige
dagen vlogen zij hoog door de lucht en dan probeerden boomvalkjes, die kleine
elegante vogels, ze in hun vlucht te verschalken. Zandloopkevers, grote roofvliegen
(Asilus) en talrijke graafwespen voorzagen in hun levensonderhoud door de jacht op
andere insekten die hetzij op de schaarse vegetatie leefden, hetzij per ongeluk in dit
gebied verdwaalden, zoals de ongelukkige langpootmuggen.
Wij woonden lang genoeg in dat gebied om het onder allerlei omsttandigheden
en in verschillende stemmingen te zien en geleidelijk kreeg ieder onderdeel ervan
zijn eigen betekenis; het hele terrein raakte onverbrekelijk verbonden met onze
ervaringen, waarvan ik er vele nooit zal vergeten. Hier hadden wij de vuurstenen
werktuigen gevonden, die de mensen die enkele duizenden jaren geleden hier hadden
geleefd, er hadden achtergelaten. Daar hadden wij de bliksem in een boom zien slaan,
waardoor de schors volkomen versplinterde en de stukken naar alle kanten vlogen.
Ergens anders, midden op de zandvlakte, hadden wij een ander getuigstuk van de
bliksem aangetroffen, daar waar deze de grond had getroffen: een zogenaamde
fulguriet of bliksembuis van gesmolten zand. Wij groeven het hele gevaarte op, in
zijn volle lengte van vier meter en tegenwoordig bevindt het zich in het Geologische
Museum te Leiden. Sommige delen van de bossen staan voor altijd in ons geheugen
gegrift als de verblijfplaats van de havik; wij hebben heel wat uren in een boomtop
doorgebracht, kijkend hoe deze geweldige roofvogel zijn jongen voedde in het
kolossale nest. En speciaal één hoekje van de zandverstuiving, een volledig door de
wind geërodeerde, vlakke vallei van een halve vierkante kilometer, is mijn favoriete
plekje, omdat ik precies dáár Philanthus, de graafwesp ontdekte, die mij inspireerde
tot mijn eerste experimentele onderzoek en waaraan ik mijn zelfrespect te danken
heb.
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Mierenleeuwen (geslacht Myrmeleo) zijn larven van insekten die 's nachts actief zijn. Men treft ze
dikwijls in groepjes bij elkaar aan in de beschutting van een dikke boomwortel (foto boven). Elke
mierenleeuw graaft een eigen trechtervormig kuiltje en gaat op de bodem daarvan liggen wachten
op voorbijkomende insekten, zoals mieren. Wanneer er een potentiële prooi op de rand van de vangkuil
terechtkomt, bombardeert de mierenleeuw het met zandkorrels naar beneden, grijpt het met zijn
sterke, gaffelvormige kaken beet en verorbert het (tekening onder).
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Mijn eerste confrontatie met de graafwesp
Op een zonnige dag in de zomer van 1929 liep ik nadenkend en eigenlijk een beetje
bezorgd door de zandvlakten. Ik was juist afgestudeerd, had een gedeeltelijke baan
gekregen en hoopte te kunnen beginnen aan een promotie-onderzoek. Ik wilde
dolgraag iets op het gebied van gedragsbiologie doen en om die reden had ik een
aantal voorstellen van mijn goedmenende promotor verworpen. Maar het afwijzen
van een goed advies en het zelf bedenken van een onderzoek zijn twee heel
verschillende zaken en tot dusverre was ik er dan ook niet in geslaagd tot een
definitieve keuze te komen.
Terwijl ik zo liep te wandelen, viel mijn oog op een felgekleurde, oranjegele wesp,
ongeveer zo groot als een gewone, op zoetigheid afkomende Vespa. Het diertje
vertoonde een eigenaardige bedrijvigheid in het kale zand. Het liep met snelle,
schoksgewijze bewegingen achteruit, daarbij voortdurend zand achter zich opwerpend.
Bij iedere beweging stoof het zand in kleine wolkjes weg. Ik was er zeker van dat
dit een graafwesp was. De enige soort van die grootte die ik kende was Bembex, de
harkwesp. Maar dit hier was beslist géén harkwesp. Ik bleef staan om het diertje te
bekijken en al gauw zag ik dat het bezig was, zand uit een holletje te verwijderen.
Na tien minuten draaide de wesp zich om en begon zij, haar kop van de ingang
afgewend, losjes zand hieroverheen te harken. Binnen een minuut was de ingang van
het holletje volledig aan het oog onttrokken. Vervolgens vloog de wesp op, cirkelde
een paar maal boven de betreffende plek waarbij zij steeds wijdere cirkels in de lucht
beschreef en ging er tenslotte vandoor. Aangezien ik iets afwist van de leefwijze van
graafwespen, verwachtte ik dat het diertje binnen af-

Philanthus met haar prooi: een honingbij. Zij is zojuist neergestreken op het plekje zand voor haar
nest en staat op het punt om de toegang vrij te maken.
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In afwachting van de terugkeer van Philanthus. Ieder lichtgekleurd vlekje op deze foto is zand dat
door een wesp is uitgegraven. Op een dergelijke donkere, door korstmossen begroeide bodem vallen
de nesten duidelijk op.

zienbare tijd zou terugkeren met een prooi en ik besloot te wachten. Terwijl ik op
mijn gemak in het zand ging zitten, keek ik om mij heen en merkte dat ik toevallig
terecht was gekomen in wat mij een onvervalste wespenstad leek. Op minder dan
tien meter afstand zag ik meer dan twintig wespen, druk in de weer met hun holletjes.
Ieder nest was omgeven door een vlek geel zand, zo groot als een vuist en te oordelen
naar het aantal van deze vlekken moeten er enkele honderden nesten geweest zijn.
Ik hoefde niet lang te wachten voor ik een wesp zag terugkeren. Het insekt daalde
langzaam en landde tenslotte als een helicopter op een van de zandvlekken. Toen
zag ik dat zij iets bij zich had, een donker voorwerp, ongeveer even groot als zijzelf.
Zonder deze lading los te laten, maakte de wesp met haar voorpootjes een paar
harkbewegingen, de ingang van het nest werd zichtbaar en de wesp, haar buit achter
zich aanslepend, glipte naar binnen.
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Bij een volgende gelegenheid maakte ik een wesp haar prooi afhandig door haar bij
aankomst aan het schrikken te maken, zodat zij haar buit liet vallen. Ik zag toen dat
de vangst bestond uit een honingbij.
Ik bleef de hele middag naar deze bedrijvige wespen zitten kijken en werd weldra
volledig in beslag genomen door het verlangen, te ontdekken wat zich allemaal
afspeelde in deze levendige insektenstad. Het leek erop dat de wespen slechts een
deel van hun tijd aan de nesten besteedden. Te oordelen naar de hoeveelheid zand
die zij uitgegraven hadden, moesten deze behoorlijk diep zijn. Nu en dan vloog er
een wesp weg om na een half uurtje of langer terug te keren met een prooi die dan
in het hol gebracht werd. Telkens wanneer ik de vangst inspecteerde, bleek het een
honingbij te zijn. Ongetwijfeld vingen de wespen al deze bijen op de heide, want al
het luchtverkeer vond plaats in zuidoostelijke richting, waar naar ik wist het meest
nabijgelegen heideveld zich uitstrekte. Een ruwe berekening toonde aan dat hier iets
gebeurde dat de eigenaars van de bijenkorven op de heide beslist niet zo leuk zouden
vinden: op een zonnige dag als deze vielen enkele duizenden bijen ten offer aan deze
reusachtige kolonie bijenwolven!
Terwijl ik de wespen gadesloeg, begon ik mij te realiseren dat zich hier een
uitstekende gelegenheid voordeed om precies het soort veldwerk te doen dat ik wilde.
Er leefden hier vele honderden graafwespen; welke soort wist ik nu nog niet, maar
het zou niet moeilijk zijn om daar achter te komen. Ik was er vrijwel zeker van dat
iedere wesp regelrecht naar haar eigen nest terugvloog, wat bewees dat zij over een
uitstekend oriëntatievermogen moesten beschikken. Hoe speelden zij het klaar om
zo feilloos de weg naar het eigen holletje terug te vinden?
In die tijd was dankzij het voortreffelijke onderzoek van verscheidene Duitse
zoölogen, met name van E. Wolf, reeds aangetoond dat honingbijen over een
uitstekend oriëntatievermogen beschikken en ook was er al iets bekend over de wijze
waarop deze oriëntatie plaatsvond. Ik wist echter dat de capaciteiten van solitair
levende wespen op dit gebied nog nooit waren onderzocht en dat waarnemingen van
de vooraanstaande entomoloog Henry Fabre en die van zijn leerlingen zoals Ferton,
Rau en anderen, erop leken te wijzen dat dergelijke wespen over nogal geheimzinnige
navigatievermogens beschikken. Het werk van deze biologen, hoe
bewonderenswaardig in menig opzicht ook, had mij echter nooit helemaal kunnen
bevredigen en het was duidelijk dat dit probleem nu eens gron-
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dig onderzocht diende te worden. En hier scheen zich daarvoor een uitstekende
gelegenheid voor te doen. Ik besloot dan ook ter plekke om mij aan dit probleem te
gaan wijden.
Er was nog iets anders raadselachtigs aan deze wespen. Als zij zo exclusief op
honingbijen waren gespecialiseerd, zoals het geval leek te zijn, hoe konden zij juist
deze insekten dan herkennen tussen de vele myriaden insekten van velerlei soorten,
die zich op de heide te goed deden aan de nectar? Zou ik ook daar achter kunnen
komen?
Mijn zorgen waren helemaal voorbij; ik had nu een duidelijk idee van mijn
onderzoek. Later bleek dat deze dag een mijlpaal vormde in mijn leven. Komende
jaren zou ik mijn zomers slijten in gezelschap van deze wespen; aanvankelijk alleen,
later met een steeds groter wordende groep van medewerkers, voor het merendeel
zoölogiestudenten van de Leidse universiteit. Weldra begonnen wij ook andere
insekten te bestuderen en zo startte wat uitgroeide tot een echte traditie van ons
zoölogisch laboratorium; het organiseren van jaarlijkse biologische zomerkampen
te Hulshorst. Wij zijn veel dank verschuldigd aan de vriendelijke eigenaar van dit
terrein, A.E. Jurriaanse, die ons iedere zomer zo hartelijk welkom heette, die ons
volledig onze gang liet gaan (hoewel hij zich ongetwijfeld soms geweldig over onze
activiteiten heeft moeten verbazen) en die ons op allerlei manieren hielp.
Toen ik Nederland in 1949 verliet om mij in Oxford te gaan vestigen, nam mijn
collega Jan van Iersel deze traditie over en na al deze jaren wordt het werk nog steeds
voortgezet.
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Philanthus: enkele verkenningen
In de beginperiode van mijn arbeid was ik gedurende de werkdag van mijn wespen,
die van ongeveer acht uur 's ochtends tot circa zes uur 's avonds duurde, op de
Philanthus-vlakte te vinden. Zo noemden wij dit gedeelte van de zandverstuivingen,
zodra wij hadden ontdekt dat de officiële naam van deze op bijen gespecialiseerde
graafwesp Philanthus triangulum luidde. Zijn populaire naam is bijenwolf.
Een oude stoel, een verrekijker, notitieboekjes en mondvoorraad voor een hele
dag vormden mijn hele instrumentarium. De lokale omstandigheden op die open
stuifzanden verbaasden mij, in aanmerking genomen dat wij hier in een gematigd
klimaat leven. Oppervlaktetemperaturen van 43oC waren geen zeldzaamheid en te
oordelen naar mijn huid die geleidelijk een diepbruine kleur aannam, deed ik een
behoorlijke portie ultraviolette straling op.
Mijn eerste taak was, te ontdekken of elke wesp werkelijk maar één nest bezat,
zoals ik meende te kunnen opmaken uit de resolute manier waarop terugkerende
wespen neerstreken op de zandvlekken voor de holletjes. Ik installeerde mij in een
dichtbevolkt gedeelte van de kolonie, ongeveer vijf meter vanaf een groep van ruim
vijfentwintig nesten. Iedere nestingang werd gemerkt en in kaart gebracht. Telkens
wanneer ik een wesp bij een nestingang aan het werk zag, ving ik deze en na een
korte, ongelijke strijd voorzag ik dan zijn rug van een of twee gekleurde stippen (met
behulp van sneldrogende verf), waarna ik het dier weer vrij liet. Deze wespen gingen
al snel weer gewoon aan het werk en na enkele uren zaten er tien wespen, ieder
herkenbaar gemerkt met een verschillende kleurencombinatie, precies vóór mij te
werken. Het was verbazingwekkend, hoe opzichte van hen veranderde. Zij
veranderden van naamloze leden van de soort Philanthus triangulum in persoonlijke
kennissen, wier leven vanaf dat ogenblik voor mij een zaak van persoonlijk belang
werd.
Terwijl ik wachtte op de dingen die komen zouden, bekeek ik de wespen eens wat
nauwkeuriger. Een paar lenzen, gemonteerd op een montuur dat als een bril gedragen
kon worden, stelde mij in staat om langzaam naar een werkende wesp toe te kruipen
en het dier, sterk vergroot, van enkele centimeters afstand te observeren. Wanneer
men ze onder dergelijke omstandigheden bekijkt, blijken de meeste insekten van een
onvoorstelbare schoonheid te zijn, die
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je in het geheel niet verwacht als je ze met het blote oog ziet. Via mijn lenzen kon
ik mijn Philanthus recht in de immense samengestelde ogen kijken; ik zag hun
enorme, op klauwen lijkende kaken, waarmee zij het bovenste harde laagje zand
verkruimelden; ik kon zien hoe de snelle, zwarte antennen voortdurend op en neer
bewogen; ik keek hoe hun gele, van borstels voorzeiene pootjes het losse zand zo
krachtig wegharkten dat het regelmatig in wolkjes opstoof om enkele centimeters
achter het dier neer te dwarrelen.
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Weldra staakten verschillende van mijn wespen hun arbeid aan de nestingang, harkten
los zand terug over de ingang en vlogen weg. Het vertrek was dikwijls spectaculair.
Alvorens uit het gezicht te verdwijnen cirkelden zij wat rond boven het holletje,
aanvankelijk laag boven de grond, maar al gauw hoger, terwijl ze steeds wijder
wordende cirkels beschreven; dan vlogen ze weg of keerden nogmaals terug om nog
eenmaal laag over het nest te vliegen. Tenslotte vlogen ze echt weg, in een rechte
lijn vijf tot tien meter boven de grond: een snel verdwijnend vlekje tegen de blauwe
lucht. Alle wespen verdwenen in zuidoostelijke richting. Een kilometer verderop in
die richting grensde een uitgestrekt heideveld aan de stuifzanden, en daar gonsde het
van de bijen. Deze heidevlakte vormde, zoals ik later zou ontdekken, het jachtterrein
van de wespen.
De eigenaardige rondvluchten die mijn wespen maakten voor zij hun thuisbasis
daadwerkelijk verlieten, waren ook beschreven door vele andere onderzoekers van
graafwespen. Philip Rau had deze vluchten ‘oriëntatievluchten’ genoemd. Tot dusverre
had echter niemand kunnen bewijzen dat deze betiteling gerechtvaardigd was; dat
de wespen werkelijk bepaalde kenmerken van de omgeving van het nest in hun
geheugen prentten als zij erboven rondcirkelden. Een van mijn doeleinden was, dit,
indien mogelijk, na te gaan; het leek mij het meest waarschijnlijk dat de wespen
bepaalde bakens gebruikten en dat de naam voor deze vluchten wel degelijk juist
was. Allereerst echter, moest ik mij ervan overtuigen dat de wespen die ik van een
merkteken had voorzien, terugkeerden naar hun eigen holletje.
Na het vertrek van mijn wespen, volgde een van die perioden van geduldig wachten
die bij dit soort werk zo veelvuldig voorkomen.
Vanzelfsprekend moest ik voortdurend bedacht zijn op terugkerende wespen;
tegelijkertijd was het zeer verleidelijk om wat om mij heen te kijken en de menigte
van andere schepsels te bekijken, die druk in de weer waren op de hete zandvlakte.
Want ik ontdekte al snel dat ik een groot aantal buren had. Allereerst waren er andere
gravers. Tussen de Philanthus-nesten lagen andere, die er iets anders uitzagen; de
zandvlekken ervoor waren groter en onregelmatiger van vorm. Deze nesten behoorden
toe aan de grootste van onze graafwespen, Bembex, de harkwesp, die ongeveer het
formaat heeft van een horzel. Luid gonzend en pijlsnel laag boven de grond vliegend
schoten deze kolossale wespen heen en weer en het duurde lang voor ik wat meer
van hen gewaar werd dan een felgele schim. Een behangersbij keerde huiswaarts
met haar ‘behang’: een keurig,
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Een roofvlieg, gereed om een voorbijvliegende prooi te bespringen.

uit een rozeblad gesneden schijfjes. Haar holletje, nauwelijks zichtbaar, bevond zich
in het droge mostapijt, even buiten de Philanthus-nederzetting. Roofvliegen (Asilus
crabroniformis) zoefden voorbij, vliegen en andere insekten in de lucht grijpend.
Soms vergisten zij zich en vielen ze een bijenwolf aan. Er volgde dan een korte doch
hevige strijd, die gepaard ging met luid gegons, waarna de beide vechtersbazen weer
uiteengingen, Asilus zich uit de voeten makend om een minder gemelijke prooi te
zoeken, Philanthus terug naar haar nest. Krekeltjes kropen voorbij, gulzig en
ogenschijnlijk bezield van slechts één gedachte: zoveel mogelijk grassprietjes te
verorberen, of zaten uren lang te tsjirpen en met een aandoenlijke volharding
schijnbaar ongeïnteresseerde wijfjes het hof te maken.
Nog voor het einde van de eerste dag was elk van mijn gemerkte wespen huiswaarts
gekeerd met een bij; sommige zelfs twee- of driemaal. Toen het avond was, wist ik
zeker dat ieder van hen een eigen nest had, waarnaar zij regelmatig terugkeerden.
De daarop volgende dagen breidde ik mijn observaties uit en ontdekte ik meer
wetenswaardigs over het dagelijks leven van de wespen. Evenals bij andere soorten
vormde het graven van het nest en het vangen van prooidieren, die als voedsel voor
de larven dienden, een taak die uitsluitend aan de wijfjes was voorbehouden. En
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Een Philanthus-nest met zeven broedcellen aan het uiteinde van de schacht, die ieder één larve en
een voorraad honingbijen bevatten.

het was een zware taak. De wespen besteedden uren aan het graven van de lange
nestgangen en het naar buiten brengen van het zand. Vaak bleven ze lange tijd
ondergronds en terwijl ik dan zat te wachten tot zij weer te voorschijn zouden komen,
werd mijn geduld dikwijls zwaar op de proef gesteld. Op een gegeven ogenblik echter
kwam er dan toch - bijna onmerkbaar - enige beweging in het zand en werd er een
hoopje vochtige aarde omhoog geduwd, alsof er een miniatuurmol aan het werk was.
Weldra verscheen dan ook de wesp, eerst haar achterlijf, en helemaal onder het zand.
Onder luid staccato-gegons sidderde ze over haar hele lijf, waarna ze schoon was.
Vervolgens begon ze als een bezetene te werken, waarbij het zand ettelijke centimeters
van de nestingang werd weggewerkt.
Ik probeerde wel eens om de holletjes bloot te leggen om hun inwendige constructie
te kunnen bekijken. Gewoonlijk brokkelde het zand af en kon ik de gang al niet meer
terugvinden nog voordat ik meer dan vijfentwintig centimeter diep gevorderd was,
maar soms, als ik eerst voorzichtig met een grassprietje wat peuterde, en dan daarlangs
het zand weghaalde, belandde ik bij de broedcellen. Deze vormden uitstulpingen van
het smalle, buisvormige uiteinde van de
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schacht, dat dikwijls meer dan een halve meter lang was. Iedere broedcel bevatte een
ei of een larve en een aantal honingbijen bij wijze van mondvoorraad. Een nest telde
één tot zeven van dergelijke broedcellen. Iedere larve beschikte over een eigen
verblijf-metprovisiekast in een dergelijk nest dat door een ijverig wijfje gegraven
was. Uit het wisselende aantal broedcellen dat ik in de nesten aantrof en uit de
verschillende leeftijden van de larven binnen één nest, trok ik de conclusie dat het
wijfje meestal iedere broedcel geheel met bijen vulde voor ze een nieuwe cel ging
uitgraven, en ik veronderstelde dat dit graven van een nieuwe cel haar noodzaakte,
zolang ondergronds te blijven.

Een eenvoudig experiment
Ik besteedde niet erg veel tijd aan het blootleggen van de nesten, want ik wilde de
wespen zoveel mogelijk observeren zonder ze te verstoren. Nu ik er zeker van was
dat iedere wesp regelmatig naar haar eigen nest terugkeerde, werd ik geconfronteerd
met het probleem van haar wijze van oriënteren. De hele vallei was bezaaid met de
bekende gele zandvlekjes; hoe wist een wesp, na meer dan een kilometer verderop
op jacht te zijn geweest, haar eigen nestingang terug te vinden?
Toen ik gezien had dat de wespen rondvluchten maakten, dacht ik natuurlijk dat
elk wijfje werkelijk deed wat de term oriëntatievlucht suggereerde: zich bepaalde
bakens inprenten. Een eenvoudig proefje toonde aan dat deze veronderstelling juist
was. Tijdens afwezigheid van een der wespen veegde ik de grond rondom het nest
schoon en verwijderde ik alle mogelijke oriëntatiepunten zoals kiezelstenen, takjes,
graspolletjes en denneappels, zodat over een oppervlak van drie à vier vierkante
meter geen enkel voorwerp op zijn oorspronkelijke plaats bleef liggen. Het nest zelf
liet ik echter intact. Vervolgens wachtte ik de terugkeer van de wesp af. Toen dit
moment aangebroken was en zij langzaam daalde, haar bij tussen haar pootjes
geklemd, vertoonde zij een merkwaardig gedrag. Alles ging goed totdat zij ongeveer
een meter boven de grond was. Toen hield ze plotseling haar vlucht in, schoot als in
paniek heen en weer, bleef een ogenblik roerloos in de lucht hangen om vervolgens
om te keren en in een wijde boog opnieuw te komen aanvliegen, waarna zij opnieuw
op dezelfde afstand van het nest aarzelde. Ze was duidelijk volkomen van haar stuk
gebracht. Omdat ik het nest
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zelf ongeschonden had gelaten, d.w.z. niets veranderd had aan de ingang ervan en
de zandvlek ervoor, liet dit experiment duidelijk zien dat de wesp in de war geraakt
was door de veranderde omgeving.
Geleidelijk aan kalmeerde het diertje en begon het laag over het verstoorde terrein
te vliegen. Het nest werd echter niet gevonden. De wesp streek nu eens hier, dan
daar neer en begon op goed geluk wat te graven op verschillende plaatsen in de buurt
van de nestingang. Na een poosje liet ze haar bij los en begon in het wilde weg
opnieuw te zoeken. Na tien à twintig minuten stuitte ze kennelijk per ongeluk op de
ingang van het nest en pas toen pakte ze haar bij weer op om hem naar binnen te
brengen. Na een paar minuten kwam ze weer te voorschijn, sloot de nestingang af
en maakte aanstalten om weg te gaan. En nu had ze een leuke verrassing voor mij
in petto: alvorens definitief weg te vliegen, maakte zij een uitzonderlijk lange
oriëntatievlucht. Twee volle minuten cirkelde ze steeds maar weer boven de ingang
van het nest, voortdurend terugkerend om nogmaals over het verstoorde terrein te
vliegen.
Na opnieuw anderhalf uur te hebben gewacht, zag ik de wesp tot mijn genoegen
weer terugkeren. En wat ik gehoopt had gebeurde werkelijk: ditmaal aarzelde zij
vrijwel geen moment. Niet alleen had de wesp haar angst voor de omgewoelde grond
verloren, maar ze wist nu ook uitstekend de weg naar de nestingang te vinden.
Ik herhaalde dit experiment met een aantal wespen en hun reacties op mijn ingrepen
vertoonden steeds ongeveer hetzelfde beeld. Het leek dan ook zeer aannemelijk dat
de wespen zich oriënteerden met behulp van bepaalde bakens in de omgeving en niet
als een reactie op een of andere, van het nest zelf uitgaande prikkel (een visuele of
andersoortige stimulans). Nu moest ik nog kritischer nagaan of dit werkelijk het
geval was.
Ook het volgende experiment was zeer eenvoudig van opzet. Als een wesp gebruik
maakte van bakens, moest het mogelijk zijn om meer te doen dan haar alleen maar
van haar stuk te brengen door haar oriëntatiepunten her en der te verspreiden; ik zou
dan in staat moeten zijn, haar te misleiden en naar een verkeerde plaats te doen gaan,
door het geheel van haar bakens over een bepaalde afstand te verplaatsen. Ik bracht
dit in praktijk bij een paar nesten die in een kaal stukje zand lagen en die van slechts
enkele, maar wel zeer opvallende bakens waren voorzien, zoals takjes of polletjes
gras. Na het vertrek van de eigenaresse van een dergelijk nest verplaatste ik deze
paar objecten een halve meter naar het zuidwesten, ruwweg in
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een richting loodrecht op de verwachte aanvliegroute. Het resultaat was zoals ik
gehoopt en verwacht had en toch was ik verrast en zeer opgetogen hierover. Iedere
wesp vloog haar eigen nest voorbij en streek precies op de plek neer waar, volgens
de nieuwe positie van de bakens, de nestingang ‘behoorde’ te zijn! Ik kon variatie
in mijn experimenten aanbrengen door de wesp voorzichtig weg te jagen, vervolgens
de bakens in een andere richting te verplaatsen en de wesp opnieuw te laten landen.
Hoe ik de bakens ook verplaatste, telkens ging de wesp er feilloos op af. Aan het
eind van een dergelijke reeks proeven zette ik de bakens weer terug in hun
oorspronkelijke positie en daardoor kon de wesp tenslotte weer naar haar nest
terugkeren. Zodoende hadden de experimenten altijd een bevredigende afloop, voor
beide partijen. Dit was geen puur altruïsme mijnerzijds; ik kon de wesp nu immers
ook nog voor andere experimenten gebruiken als ik dat wilde.
Als men zo aan het werk is, is het altijd de moeite waard om zowel zichzelf als
de dieren te observeren en wel zo kritisch en onbevooroordeeld mogelijk, wat
natuurlijk niet zo eenvoudig is. Ik heb mij dikwijls afgevraagd waarom ik zo'n intens
plezier beleefde aan de uitkomst van een dergelijk experiment. Een rationalist zou
waarschijnlijk geneigd zijn te veronderstellen dat de oorzaak lag in de toegenomen
voorspelbaarheid die het experiment opleverde. Ik ben ervan overtuigd dat dit
inderdaad een belangrijke factor is, maar nog belangrijker (niet alleen voor mij, maar
ook voor vele anderen die ik in soortgelijke situaties heb meegemaakt) is een veel
minder hoogstaande factor: de mens schept er genoegen in, geniet ervan, als zijn
verlangen naar macht wordt bevredigd. Hoe waar dit was, werd duidelijk bij de
mensen die ervan genoten te zien hoe de wespen misleid werden, zonder dat ze zich
veel interesseerden voor de intellectuele vraagstelling die erachter zat: of de wespen
nu wel of niet gebruik maakten van bakens. Verder ben ik ervan overtuigd dat zelfs
mijn plezier over het krijgen van inzicht niet altijd even zuiver was; het was vermengd
met een zekere trots om het welslagen van de experimenten.

Verdere experimenten betreffende de oriëntatie
Het volgende dat ik nu probeerde, was om de wespen ertoe te brengen, gebruik te
maken van bakens die ik hen gaf. Dit deed ik niet alleen om mijn zucht naar macht
te bevredigen, maar ook met meer
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Een wesp die met een prooi huiswaarts keert, laat zich misleiden door een verplaatste cirkel van
denneappels en landt in het midden dáárvan in plaats van bij het echte nest.

edele bedoelingen, zoals ik later hoop aan te tonen. Aangezien het aanbrengen van
veranderingen in de omgeving tijdens de afwezigheid van een wesp haar een normale
terugkeer belemmerde, en er zelfs toe kon leiden dat zij haar nest helemaal niet meer
zou kunnen terugvinden, wachtte ik totdat een wesp haar nest was binnengegaan en
zette dan mijn eigen bakens, zestien denneappels, in een cirkel met een doorsnede
van ongeveer twintig centimeter neergelegd, rondom de ingang.
De eerste wesp die te voorschijn kwam, was enigszins in de war en maakte een
vrij uitvoerige oriëntatievlucht. Bij haar terugkeer aarzelde zij enige tijd, maar landde
uiteindelijk toch bij het nest. Toen zij de keer daarop uitvloog, maakte zij een
werkelijk zeer grondige rondvlucht en vanaf dat moment verliep alles vlekkeloos.
Andere wespen gedroegen zich vrijwel hetzelfde, en de volgende dag kon ik het
normale programma afwerken bij vijf nesten die ik zo had behandeld. Ik onderwierp
nu deze vijf wespen allemaal aan een verplaatsingstest, gelijk aan die welke ik
hierboven heb beschreven. De resultaten waren echter voor meerdere uitleg vatbaar.
Sommige wespen lieten zich bij hun terugkeer leiden door de denneappels, andere
lieten zich echter niet van de wijs brengen en gingen regelrecht op hun nest af zonder
aan mijn bakens ook maar enige aandacht te schenken. Weer andere schenen niet tot
een definitief
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Zo ziet een ongestoorde nestingang op zandige bodem er uit.

besluit te kunnen komen, en aarzelden tussen het echte nest en de ring van
denneappels. Dit besluiteloze gedrag stoorde mij echter geenszins, want als de wespen
inderdaad gebruik maakten van bakens, zou men eerder min of meer verwachten dat
mijn experiment hen in een conflictsituatie zou brengen. De natuurlijke bakens die
zij hadden moeten gebruiken voordat ik hen de denneappels aanbood, lagen nog
altijd in hun oorspronkelijke positie; alleen de denneappels waren verlegd. En hoewel
de kegels als bakens zeer opvallend waren, hadden zij er niet langer dan slechts een
dag gelegen. Ik legde daarom alle ringen van denneappels weer terug op hun oude
plaats en wachtte nog twee dagen alvorens de wespen opnieuw te testen. En
waarachtig, deze maal wezen de experimenten een duidelijke voorkeur voor de
denneappels uit; ik was erin geslaagd de wespen te leren, zich te verlaten op mijn
bakens.
De rest van die eerste zomer bracht ik grotendeels door met het nader bevestigen
van dit resultaat, en dat op verschillende manieren. Ik had hiervoor niet zo heel veel
tijd, want het seizoen duurt slechts twee maanden. Omstreeks eind augustus werden
de wespen inactief en spoedig daarna stierven ze, het lot van hun soort overlatend
aan hun larven, diep onder het zand, die daar bleven liggen overwinte-
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ren tot het volgend jaar juli. En zelfs tijdens dit toch al zo korte seizoen konden de
wespen niet voortdurend werken; zij waren alleen op droge, zonnige dagen actief en
in een Nederlandse zomer komen zelden meer dan twintig van dergelijke dagen voor.
Ik had echter wel voldoende tijd om vast te stellen dat de wespen bij hun oriëntatie
afgingen op hun gezichtsvermogen. In de eerste plaats kon ik hun antennen
verwijderen (hierop bevinden zich de kleine reuk-, tast- en andere zintuigen) zonder
dat hun oriëntatievermogen daaronder leed. Ten tweede bleken de wespen, als ik
tijdens een ander experiment de ogen van dieren die hun antennen hadden behouden,
met zwarte verf bedekte, in het geheel niet te kunnen vliegen. Verwijdering van het
verflaagje herstelde hun gezichtsvermogen en daarmee het normale gedrag. Als ik
vervolgens een wesp trainde om een cirkel van denneappels, gecombineerd met twee
kartonnetjes, gedrenkt in dennehars, te accepteren, bracht het verplaatsen van de
denneappels het dier op de gebruikelijke wijze van zijn stuk, maar verplaatsing van
de sterk geurende kartonnetjes had geen enkel effect. Tenslotte bleek dat de wespen
die gewend waren aan een cirkel van denneappels, zich ook lieten misleiden als men
hen in plaats van denneappels een cirkel van grijze kiezelstenen aanbood en deze
een halve meter van het nest vandaan legde. De enige verklaring hiervoor kan zijn,
dat de kiezelstenen voor hen blijkbaar hetzelfde beeld opriepen als de denneappels.
Tot zover kon ik gedurende die eerste zomer met mijn onderzoek komen. Ik had
voor het eerst ervaren wat het betekende, experimenteel onderzoek te doen. Hoe
simpel mijn experimenten en observaties ook waren geweest, zij hadden mij enkele
echte ontdekkingen opgeleverd. Ik had dat typische gevoel van triomf leren kennen,
dat de beloning is van echt speurwerk. Vanaf dat ogenblik lagen mijn plannen voor
de eerstkomende zomervakanties vast. Ik kon niet anders dan terugkeren naar
Hulshorst om meer te weten te komen van de bijenwolven. Deze beslissing bleek
later de zomerplannen van mijn vrouw en al onze kinderen te bepalen, en hetzelfde
gold voor ettelijke generaties van studenten. Want het veldonderzoek op de
stuifzanden werd een groot aantal jaren voortgezet, zelfs nog nadat de bijenwolven,
die zo buitengewoon talrijk waren in deze eerste jaren, teruggevallen waren tot hun
oude status van betrekkelijk zeldzame soort en wij gedwongen waren, ons onderzoek
naar hun gedrag te staken.
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In dit experiment gaat men na of wespen bij hun navigatie gebruik maken van geurprikkels. Eerst
wordt een wesp getraind om de denneappels en de geurende plaatjes als baken te gebruiken. Zet men
de met reukstof behandelde plaatjes dan aan één zijde van het nest, en de cirkel denneappels met de
geurloze plaatjes aan de andere kant, dan vertoont de wesp een duidelijke voorkeur voor de
denneappels; zij reageert niet op de geur.
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2. Meer over de bijenwolf
Ik was gedwongen om mijn onderzoek van de graafwespen twee zomers, die mijn
vrouw en ik doorbrachten aan de oostkust van Groenland, te onderbreken. Tijdens
de terugreis uit het noordpoolgebied, gingen mijn gedachten vaak terug naar
Philanthus. Ik had het gevoel dat mijn tot dusverre verkregen resultaten slechts een
pover begin vormden en ik bleef naar mogelijkheden zoeken om dieper in het
vraagstuk van hun oriëntatievermogen door te dringen. De kans om op grotere schaal
veldwerk te verrichten deed zich voor, toen mijn professor, H. Boschma, die inzag
dat er tijdens veertien officiële vakantiedagen die een assistent waren toebedeeld niet
veel werk verricht kon worden, mij toestond enige studenten mee te nemen en het
werk dat zij voor mij zouden doen, als een onderdeel van hun opleiding te
beschouwen.
Mijn enthousiaste verhalen over de wespen en hun prestaties hadden de
verwondering van sommige van mijn vrienden op het laboratorium gewekt, zodat
zij maar al te graag met mij mee wilden gaan. De waarnemingen die hieronder worden
beschreven, zijn dan ook met hun enthousiaste hulp gedaan. Ons team bestond,
afgezien van mijzelf, uit W. Kruyt, D.J. Kuenen, R.J. van der Linden en G. van
Beusekom.

De ‘oriëntatievlucht’
Wij begonnen met een nadere bestudering van de oriëntatievlucht van de wespen.
Zoals ik al eerder vermeldde, beschikten wij reeds over zeer positieve aanwijzingen
dat er werkelijk sprake was van echte oriëntatievluchten, maar het onomstotelijke
bewijs hiervoor was nog altijd niet geleverd. De overigens irriterende grillen van het
wisselvallige Atlantische klimaat boden ons een unieke gelegenheid om dit bewijs
te leveren. Lange perioden van koud, regenachtig weer zijn niet ongebruikelijk voor
een Hollandse zomer; in feite komt dit weertype zelfs meer voor dan de zonnige
dagen die de wespen tot activiteit konden verlokken. Het regenachtige weer stelde
het moreel van ons kamp nogal op de proef, maar de eerste tekenen van
weersverbetering ontketenden gewoonlijk een koortsachti-
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‘Wandelende’ zandduintjes, opgeworpen door de overheersende winden te Hulshorst.

ge activiteit, waarbij ieder van ons zijn uiterste best deed, klaar te zijn voordat de
wespen hun vluchten zouden hervatten.
Wij hadden al eerder opgemerkt dat vele (hoewel niet alle) wespen de koude en
natte perioden in hun holletjes doorbrachten. Regen en wind richtten dikwijls schade
aan onder hun bakens en wellicht vergaten de wespen zelf ook de juiste positie ervan
tijdens hun ondergrondse verblijf. Hoe dan ook, zodra het weer zich herstelde,
maakten alle wespen extra langdurige oriëntatievluchten als ze zich voorbereidden
op hun eerste tocht. Zouden ze zich misschien de ligging van hun gebied opnieuw
moeten inprenten?
Op een van die ochtenden, terwijl de grond nog nat was van de dauw maar het
weer er zonnig en veelbelovend uitzag, waren wij al
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De vliegroute van een Philanthus-wesp bij het verlaten van haar nest: een typische oriëntatievlucht.

om half acht present in de kolonie. Ieder van ons installeerde zich in de buurt van
een aantal nesten en lette nauwkeurig op de eerste tekenen van te voorschijn kruipende
wespen. Wij hoefden niet lang te wachten voor wij bij een van de ingangen het zand,
waarmee deze was afgedekt, zagen bewegen: het teken dat een wesp probeerde zich
naar buiten te werken. Snel legden wij een cirkel van denneappels rondom de
nestingang. Toen de wesp uiteindelijk uit het nest kwam, begon ze direct te graven
en haar holletje in orde te brengen, waarna zij zand over de ingang harkte en
wegvloog. In de loop van de ochtend kwam een groot aantal wespen naar buiten en
elk van hen kreeg een cirkel van denneappels rond haar nestingang voordat zij
daadwerkelijk ‘de deur had geopend’. Enkele van deze wespen lieten het nest voor
wat het was en vlogen direct weg als ze buiten kwamen. Deze laatste wespen besloten
wij te gaan gebruiken voor onze experimenten. Zoals verwacht, maakten zij
uitgebreide oriëntatievluchten, waarbij ze steeds wijdere cirkels beschreven, steeds
hoger boven de grond vliegend, alvorens definitief te vertrekken. Wij noteerden
zorgvuldig de duur van deze vluchten. Zodra een van de wespen echt vertrokken
was, namen wij de denneappels weg. Dit deden wij om er absoluut zeker van te zijn
dat, wanneer een wesp onverwacht terug zou keren, zij geen denneappels rondom
haar nest zou zien. Wanneer wij een wesp zagen terugkeren
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met een bij, deden wij een verplaatsingstest door de cirkel van denneappels op enige
afstand van het nest te leggen. Als de wesp zich door deze kegels liet leiden, zouden
wij hebben bewezen dat zij zich de bakens moest hebben ingeprent tijdens haar
oriëntatievlucht, want zij zou ze op geen enkel ander tijdstip hebben kunnen zien.
Niet alle wespen keerden diezelfde dag terug. Hun langdurig verblijf ondergronds
en hun lange periode van vasten noodzaakte hen waarschijnlijk om zich eerst op de
heide te voeden. Enkele keerden echter terug met een bij, en met deze exemplaren
konden wij enkele schitterende experimenten doen. In totaal testten wij dertien
wespen. Wij lieten hen 93 maal kiezen tussen hun echte nest en een ‘fopnest’,
omgeven door een ring van denneappels. Zeventigmaal kozen zij de fopnesten, slechts
twintigmaal hun echte nestingang. Bij de controle-experimenten, die wij na de echte
tests namen, viel slechts drie van de 39 maal de keuze op de fopnesten, in alle andere
gevallen kozen de wespen weer voor het echte nest, waaromheen wij de denneappels
hadden teruggelegd. Het was nu absoluut zeker dat de wespen de aard en de positie
van de nieuwe bakens tijdens hun oriëntatievlucht hadden leren kennen.
De meest indrukwekkende prestatie werd geleverd door wesp nr. 179. Ze had een
oriëntatievlucht gemaakt van krap zes seconden en was daarop vertrokken zonder
nogmaals terug te komen, laat staan te landen. Toen ze meer dan een uur later bij
haar terugkomst werd getest, koos ze twaalfmaal de ring denneappels en kwam ze
nooit in de buurt van haar echte nest! Nadat wij de oorspronkelijke situatie weer
hadden hersteld, landde ze direct bij haar nest en glipte naar binnen. Deze
recordprestatie werd bijna geëvenaard door nr. 174 en 177; beide wespen bleken na
een ononderbroken oriëntatievlucht van dertien seconden perfect getraind. Alle andere
wespen maakten ofwel langere oriëntatievluchten of onderbraken deze door een of
meer keren weer op het nest te landen alvorens opnieuw te vertrekken. Dergelijke
wespen leerden misschien eerder tijdens hun landing dan tijdens de rondvluchten
zelf, zodat hun resultaten minder overtuigend waren.
Dit resultaat, hoewel niet geheel onverwacht, maakte desondanks toch diepe indruk
op ons. Het maakte in ieder geval duidelijk dat deze kleine insekten een
verbazingwekkend leervermogen bezaten en nog meer verbaasde het ons dat een
wesp, als zij zich niet volledig met haar omgeving vertrouwd achtte, steeds een
dergelijke oriëntatievlucht maakte, alsof het dier er zich van bewust was, wat het
effect van dit speciale gedrag zou zijn.
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Waarschijnlijk vertoonden de wespen deze oriëntatievluchten omdat zij door het
lange verblijf ondergronds het resultaat van hun laatste vlucht waren vergeten. Maar
de wespen wisten ook het hoofd te bieden aan de toevallige wijzigingen in de situatie
op korte termijn, veroorzaakt door een schaap of misschien een ree, die de bakens
uit hun positie hadden gebracht. Wij onderzochten het effect van twee vormen van
verstoring op de oriëntatievluchten. In de experimenten van het type A voegden wij
een niet al te opvallend baken toe aan de reeds aanwezige of haalden er juist een
weg, voordat de wesp terugkeerde en herstelden dan de oorspronkelijke situatie weer
als zij in haar nest was. Deze wespen maakten, hoewel zij de oude bekende situatie
aantroffen bij het verlaten van hun nest, lange oriëntatievluchten. Bij de experimenten
van het type B werden de wespen totaal ongemoeid gelaten als zij hun nest
binnengingen, maar werden dezelfde veranderingen aangebracht als in de
experimenten A als zij het nest weer verlieten. Deze wespen maakten geen van alle
oriëntatievluchten. De wespen in de experimenten van type A vertoonden steeds
enige aarzeling alvorens te landen. Met andere woorden: veranderingen in de
vertrouwde omgeving aangebracht op het ogenblik van terugkeer, stimuleerden de
wesp tot het maken van een oriëntatievlucht bij haar eerstvolgende vertrek, terwijl
diezelfde verstoringen, aanwezig op het tijdstip van vertrek, geen effect hadden!
Enkele andere, tamelijk onvolledige experimenten vestigden onze aandacht op
een ander interessant facet van de zaak. Opvallende nieuwe bakens, aangebracht
vóór de terugkeer van de wesp en na haar vertrek daar gelaten, beïnvloedden zowel
de aard als de duur van de oriëntatievlucht: de wesp cirkelde in zo'n geval altijd een
paar keer rond dit speciale baken. Wanneer men een dergelijk baken enige tijd op
zijn plaats liet liggen, zodat de wesp het verschillende malen tijdens haar aankomst
en vertrek kon zien, en het vervolgens verplaatste, maakte de wesp gewoonlijk een
wat langere oriëntatievlucht, maar zonder extra rondjes boven het speciale baken te
vliegen. Ze herkende het baken duidelijk en hoefde zich alleen maar de nieuwe positie
ervan in te prenten. Deze experimenten waren te gering in aantal en niet honderd
procent overtuigend, maar zij lieten wel vermoeden dat het hele verschijnsel
oriëntatievlucht meer omvatte dan wij aanvankelijk gedacht hadden. Het hele
merkwaardige fenomeen verdiende ongetwijfeld verder onderzoek.
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De aard van de bakens
Vervolgens gingen wij ons afvragen wat de wezenlijke aard was van de bakens die
de wespen gebruikten. Wat prentten zij zich nu precies in? Wij besteedden
verscheidene seizoenen aan de beantwoording van deze vraag en de meest
opmerkelijke van de uitgevoerde experimenten zijn waard om hier beschreven te
worden.
Allereerst ontdekten wij dat niet alle voorwerpen van even grote betekenis waren
voor de wespen. De eerste aanwijzing hiervoor kregen wij toen wij probeerden, hen
te trainen op velletjes gekleurd papier van 7 × 10 centimeter, die wij rondom de
nestingang neerlegden, als een soort inleiding op een onderzoek naar het vermogen
om kleuren te zien. Het bleek vrijwel onmogelijk om de wespen ertoe te bewegen
zelfs een combinatie van drie van dergelijke velletjes papier als baken te gebruiken;
zelfs nadat wij ze dagenlang onafgebroken op dezelfde plaats hadden laten liggen,
boekten wij nauwelijks resultaat met dezelfde eenvoudige verplaatsingstest die zo
uitstekend voldeed bij de denneappels. De meeste wespen keken niet eens naar de
papiertjes. Toch hadden wij de indruk dat de helder blauwe, gele en rode velletjes
zeer opvallend moesten zijn. Om de een of andere reden voldeden de denneappels
beter aan de eisen die de wespen aan bakens stelden dan de vlakke velletjes papier.
Samen met Kruyt bedacht ik een experiment om dit te toetsen. Wij legden twee
typen voorwerpen rondom een nest, bijvoorbeeld platte schijven en denneappels,
afwisselend in een cirkel gerangschikt. Na een dag of wat verplaatsten wij de hele
cirkel en keken of de wesp zich erdoor liet leiden. Als dat het geval was, maakten
wij twee fopnesten, een aan iedere zijde van het echte nest, even ver er vandaan, en
legden alle voorwerpen van hetzelfde type rondom een van deze fopnesten, alle
voorwerpen van het andere type rond het andere fopnest. Wanneer de wesp zich
vooral op een van beide typen objecten had getraind, zou zij een van beide fopnesten
de voorkeur geven. Een dergelijk gedrag zou nergens anders aan kunnen worden
toegeschreven dan aan een verschil in instelling van de wesp ten opzichte van de
twee typen bakens, want beide konden even vaak door de wesp zijn opgemerkt,
aangezien hun afstand tot de nestingang gelijk geweest was en zij allemaal rondom
deze ingang waren aangeboden; kortom, beide typen voorwerpen hadden evenveel
kans om gekozen te worden.
Op deze wijze vergeleken wij vlakke voorwerpen met driedimensionale, donkere
met lichte bakens die contrasteerden met de achter-
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Dit experiment dient om de voorkeur voor bepaalde bakens te testen. Een wesp wordt geconfronteerd
met zowel grote, platte schijven als kleine, massieve bolletjes, die beide als baken rondom het nest
worden geplaatst. Vervolgens groepeert men de twee typen bakens ieder afzonderlijk rond fopnesten
aan weerszijden van het werkelijke nest (zie tekening blz. 41). Nu streek de wesp steeds in het centrum
van de cirkel ronde bollen neer, wat aantoont dat deze de belangrijkste bakens vormen.

grond met bakens die er juist mee harmonieerden, grotere bakens met kleinere,
dichtbijgelegen objecten met verder verwijderde, etc. Iedere test diende gedaan te
worden met talrijke wespen en iedere wesp moest meermalen kiezen voor wij er
zeker van konden zijn dat haar voorkeur echt constant bleef. Dit vergde zeer veel
tijd, maar de resultaten waren de moeite waard. De voorkeur die de wespen voor
bakens vertoonden, verschilde werkelijk van de onze. Als wij platte ronde schijven
en halve bollen met dezelfde diameter aanboden, kozen de wespen altijd de halve
bollen (43 scores voor, 2 tegen). Dit was niet een gevolg van het grotere oppervlak
van de halve bollen, want als wij de proef herhaalden met platte schijven met een
veel grotere diameter (tien centimeter middellijn, terwijl de doorsnede van de halve
bollen maar vier centimeter was) waren de scores nog 73 voor, 19 tegen, ten gunste
van de halve bollen.
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Tijdens andere experimenten ontdekten wij dat de halve bollen niet de voorkeur
genoten vanwege hun schaduwwerking, noch omdat zij contrast vertoonden tussen
helderverlichte en diepzwarte vlakken, noch omdat zij driedimensionaal waren, maar
vanwege het feit dat zij boven de grond uitstaken. Het doorslaggevende bewijs hier-
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voor werd geleverd door holle kegels aan te bieden, die voor de helft gewoon op de
grond gezet waren en voor de andere vijftig procent ondersteboven in de bodem
waren ingegraven. Beide typen bakens waren driedimensionaal, maar het ene type
stak boven de grond uit, terwijl het andere putjes in de bodem vormde. Vrijwel zonder
uitzondering kozen de wespen voor de rechtopstaande kegels (108 tegen 21 scores).
De voorkeur voor voorwerpen die boven de grond uitstaken, was een van de
redenen waarom denneappels zo gewild waren als baken. Een andere reden was dat
de dennekegels een regelmatig patroon van lichte en donkere vlekjes vertoonden,
terwijl zij in de derde plaats een ruw in plaats van een glad oppervlak hadden, d.w.z.
dat er van ingesneden voorwerpen een grotere aantrekkingskracht uitging dan van
gladde. Andere studenten waren tot soortgelijke bevindingen gekomen in een
onderzoek aan honingbijen en dit houdt waarschijnlijk voor een groot deel verband
met de structuur van de samengestelde ogen van insekten.
Verder ontdekten wij dat grote voorwerpen geschikter waren dan kleine,
dichtbijgelegen objecten beter dan diezelfde voorwerpen, maar dan verder weg
gelegen, voorwerpen die contrasteerden met de achtergrond beter dan objecten die
ermee harmonieerden, voorwerpen gepresenteerd tijdens kritieke fasen (zoals bij het
begin van het graven van een nieuw nest of onmiddellijk na een periode van regen)
geschikter dan voorwerpen die men aanbood als een wesp eenmaal een bepaalde
kennis van zijn omgeving had.
Terwijl wij deze experimenten deden, verwonderde het ons dikwijls dat de wespen
vaak zo gauw een fopnest kozen, hoewel de aangeboden cirkel slechts half zoveel
voorwerpen telde als die waarop de dieren waren getraind. Dit zou niet zo vreemd
geweest zijn als de wespen deze ‘zwakkere’ bakens eenvoudig hadden genegeerd,
maar dit was niet het geval. Wanneer wij bij onze oorspronkelijke proeven met platte
schijven en halve bollen alleen de schijven aanboden, kozen de wespen,
geconfronteerd met de keuze tussen de schijven en hun eigen nest zonder schijven
of halve bollen, vaak de schijven. Deze werden dus niet volledig genegeerd; zij
vormden potentiële bakens, maar waren als zodanig minder van betekenis dan de
halve bollen. Toen wij dit eenmaal wisten, ontdekten wij dat wij met enige volharding
de wespen ook konden trainen op onze stukjes papier. Maar het duurde lang.

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

43

Een ander experiment omtrent het gebruik van bakens: men bood de wespen zowel lange staande
blokjes, als korte maar grotere blokjes aan. De wesp koos gewoonlijk de langste bakens uit.

De eerste vorderingen
Op grond van het feit dat de wespen deze cirkels, die slechts uit half zoveel elementen
bestonden als zij gewoon waren te zien, accepteerden, vermoedden wij dat zij zowel
op de cirkelvormige rangschikking zelf als op de eigenschappen van de afzonderlijke
voorwerpen letten. Dit zou betekenen dat hier sprake was van ‘vorm-afhankelijke’
stimuli en het leek goede experimentele mogelijkheden te bieden. Het was Van
Beusekom die zich hiermee ging bezighouden en die door middel van een aantal
vernuftige experimenten aantoonde dat de wespen inderdaad reageerden op een zeer
gecompliceerde prikkelsituatie.
Om te beginnen stelde hij vast dat de wespen bakens zoals denneappels tamelijk
goed konden herkennen. Hij trainde de wespen met de gebruikelijke cirkel van
denneappels en liet ze vervolgens kiezen tussen deze cirkels en een overeenkomstige
rangschikking van gladde blokjes, die ongeveer het formaat van denneappels hadden.
De wespen kozen hoofdzakelijk de denneappels, waaruit bleek dat zij reageerden op
kleine verschillen tussen de twee typen bakens.
Vervolgens trainde hij een aantal wespen met een cirkel van zestien denneappels
en deed toen twee soorten proeven met deze dieren. In de experimenten van type A
moest de wesp kiezen tussen twee arrangementen van zestien dennekegels, waarvan
het ene stel een cirkel vormde, het andere een daarvan afwijkende vorm, zoals een
vierkant, een driehoek of een ellips. Hij ontdekte dat de wespen in
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staat waren onderscheid te maken tussen beide figuren, tenzij de ene figuur zeer veel
leek op een cirkel, en dat zij altijd neerstreken in de cirkel. Bij deze experimenten
bleken de afzonderlijke kegels niet van belang te zijn; hij kon dezelfde exemplaren
gebruiken voor zowel een cirkel, een vierkant of een driehoekige figuur. De wesp
koos duidelijk de hele cirkel, niet de denneappels van de training.
In de experimenten van type B bood hij, na de gebruikelijke training met een cirkel
van zestien kegels, deze zestien dennekegels aan in een niet-cirkelvormige
rangschikking in combinatie met acht of zelfs minder denneappels die wel tot een vrij open - cirkel waren gerangschikt en hij zag dat de wespen toch deze laatste cirkels
kozen ondanks het geringe aantal denneappels waaruit zij bestonden. Hij kon zelfs
nog verder gaan en een cirkel aanbieden die uit totaal verschillende elementen bestond,
zoals vierkante blokjes (die, zoals uit andere experimenten was gebleken, door de
wespen goed onderscheiden werden van denneappels). Gaf hij de wespen de keuze
tussen dergelijke cirkels en denneappels, die niet cirkelvormig waren gerangschikt,
dan kreeg altijd de cirkel de voorkeur. Zodoende kwam het langs verschillende wegen
tenslotte vast te staan dat de wespen niet alleen reageerden op afzonderlijke bakens
(zoals de voorkeursexperimenten van Kruyt en mijzelf hadden aangetoond), maar
ook op de gehele cirkel als gegeven figuur.

Verder weg gelegen bakens
Al deze experimenten hadden, hoewel ze ons waardevolle informatie gaven over de
manier waarop de wespen zich een indruk van hun omgeving vormden, één beperking
gemeen: ze maakten alleen duidelijk hoe de wespen zich gedroegen tijdens de laatste
etappe van hun thuisreis. Wij beschikten over talrijke aanwijzingen, dat de
denneappels pas werden opgemerkt als de wespen nog slechts een paar meter van
hun nest waren verwijderd. Hoe waren zij er echter
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in geslaagd om tot zover de weg te vinden?
Hoewel wij ons bewust waren van deze beperkingen, was het zeer moeilijk om
onze experimenten over grotere oppervlakten uit te breiden. Toch probeerden wij
het op verschillende manieren. Een paar maal verplaatsten wij kleine denneboompjes
die op enige afstand van de door ons geobserveerde nesten groeiden. In veel gevallen
werden de wespen hierdoor om de tuin geleid en probeerden zij hun nesten te vinden
in een positie die correct was ten opzichte van de verplaatste boompjes. De precisie
van hun oriëntatievermogen met behulp van dergelijke ver verwijderde bakens was
werkelijk verbazingwekkend.
Van dergelijke grote bakens werd op enigszins andere wijze gebruik gemaakt dan
van de denneappels. In de eerste plaats fungeerden zij ook wanneer de wesp op
grotere afstand van het nest was, als baken. Ten tweede konden wij ze over veel
grotere afstanden verplaatsen dan de dennekegels. Een cirkel van denneappels had
geen enkel effect meer als richtingaanwijzer voor de wespen als wij deze meer dan
een meter of twee verplaatsten, maar een denneboompje of zelfs een tak van ongeveer
een meter hoog, kon, zelfs wanneer ze meer dan acht meter werden verzet, nog
wespen op een dwaalspoor brengen. Bij veel van onze voorgaande experimenten
hadden wij bovendien waargenomen dat de wespen, als ze de directe omgeving van
het nest niet in de vertrouwde staat aantroffen, rondom een denneboompje of een
grote zandheuvel, die wel zeventig meter verderop kon liggen, gingen cirkelen om
daarna opnieuw naar het nest te vliegen. Het leek erop dat zij aan de hand van deze
grotere bakens opnieuw hun richting bepaalden.
Van der Linde en anderen besteedden veel tijd en energie om afzonderlijke wespen
over afstanden van maximaal een kilometer naar alle richtingen te transporteren in
een doek waar geen licht doorheen drong. Aangezien de beste jachtterreinen zich
ten zuiden en zuidoosten van de kolonie uitstrekten, terwijl de Philanthus-vlakte
naar alle overige richtingen begrensd werd door kale zandvlakten of

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

46

Dit experiment diende om na te gaan hoe de wespen zouden reageren op een combinatie van meerdere
bakens. De resultaten worden hieronder besproken.

dichte dennenbossen, mochten wij veronderstellen dat onze wespen het gebied ten
zuiden en zuidoosten van hun woongebied beter kenden dan dat in de andere
windrichtingen; een vermoeden dat versterkt werd door het feit dat de wespen altijd
naar het zuiden of zuidoosten wegvlogen en vandaar met een bij terugkeerden. Toen
wij dan ook gingen kijken welke van de getransporteerde wespen het snelst bij hun
nesten terugkeerden, bleek dat zij vanuit het zuiden en zuidoosten veel gemakkelijker
de weg terugvonden dan vanuit de overige richtingen. De wespen die naar het
noordwesten waren gebracht bijvoorbeeld, keerden gedurende de hele
observatieperiode niet terug. Dit leek erop te wijzen dat de terugkeer vanuit onbekend
gebied moeilijk, zo niet onmogelijk was, en dat dus een of andere vorm van ervaring
opdoen hiervoor onontbeerlijk was; meet kon het experiment ons daarover echter
niet zeggen.
Een van de testen gaf ons een goede indruk van de manier waarop de wespen
gebruik maakten van combinaties van bakens. Een be paalde wesp kreeg een vierkant
blok van zwart hout aangeboden
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25 × 25 × 3 cm groot, dat vlak bij het nest werd neergelegd en een dennetak van iets
meer dan een meter hoog, die ongeveer een meter van het nest vandaan gezet werd.
Het blok raakte met een van zijn hoeken de nestingang. Toen de wesp gewend was
geraakt aan deze rangschikking, verzette Van Beusekom zowel de tak als het blok
ongeveer 25 cm; de wesp koos het blok en probeerde haar nest te openen bij punt X
(zie tekening). Draaiden wij nu het blok 45o, dan wist de wesp niet bij welke hoek
ze moest gaan graven; ze probeerde het vijfmaal bij hoek a, vier maal bij hoek b en
vijf maal ergens daar tussenin.
Verplaatsten wij daarop de dennetak zodanig dat deze in positie B1 terechtkwam,
dan koos de wesp zevenmaal hoek b2 en driemaal hoek b1; zetten wij daarna de tak
in positie B2, dan vloog de wesp achtmaal naar b1 en slechts tweemaal naar b2. Deze
getallen zijn weliswaar klein, maar in verschillende andere experimenten konden wij
dezelfde tendens waarnemen: de wespen maakten gebruik van meerdere bakens:
sommige na elkaar, andere tegelijkertijd.
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De jacht
Terwijl wij zo stap voor stap steeds meer te weten kwamen over de
oriëntatievermogens van Philanthus, werden wij voortdurend nieuwsgieriger naar
een ander aspect van hun levenswijze: hun bijna griezelige vermogen om feilloos
honingbijen te herkennen tussen de talrijke insekten op de heide, waarvan er
verschillende zeer veel gelijkenis met de honingbij vertonen, zoals sommige solitair
levende bijen en vooral de zweefvlieg Eristalis tenax, een soort die met zoveel succes
honingbijen imiteert dat zelfs vogels zich dikwijls laten misleiden, zoals de
experimenten van Mostler hebben aangetoond. Hoewel Philanthus uitstekend in de
verte kan zien, zoals onze dagelijkse experimenten op het gebied van hun
oriëntatievermogen aantoonden, zien zij niet erg scherp en het was dan ook absoluut
uitgesloten dat zij de fijnere details in de bouw van een bij konden zien. Wij
veronderstelden daarom dat een wesp tijdens de jacht van andere zintuigen gebruik
zou maken. Misschien herkende zij de karakteristieke toonhoogte van het gezoem,
zoals wij, en ook sommige op hommels jagende vogels, dat doen. Ook zouden reukof
tastzin hierbij een rol kunnen spelen. Een andere mogelijkheid was dat Philanthus
de bijen als zodanig niet eens herkende, maar op de korven reageerde en de bijen
ving als deze hun korven verlieten of binnen gingen. In dit laatste geval zouden ze
niet eens andere insekten tegenkomen en zou er zich helemaal geen
herkenningsprobleem voordoen.
Terwijl Kruyt en Van Beusekom hun onderzoek naar de oriëntatie voortzetten op
de zandvlakte, besloot ik een seizoen te gaan kijken hoe de wespen zich tijdens de
jacht gedroegen. Dit was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er waren, en dit is niets
teveel gezegd, enkele duizenden wespen. Maar een eerste vluchtig onderzoek wees
uit dat zij in een uitgestrekt gebied van ongeveer anderhalve vierkante kilometer op
jacht gingen. Ondanks urenlang observeren in de buurt van de dichtstbijzijnde
bijenkorven, zag ik nooit een wesp in de buurt van deze korven komen en het was
dus duidelijk dat ze niet bij de ingang daarvan op de bijen loerden. Ik besloot daarom
mijn probleem anders aan te pakken. Tijdens onze oriënteringsexperimenten hadden
wij gezien dat een wesp in staat was haar bij terug te vinden als ze hem verloren had.
Sommige wespen lieten wel hun bij vallen als wij onze experimenten te lang
voortzetten, maar als wij daarna de proef beëindigden en de denneappels weer vlak
bij het nest teruglegden, zodat de wesp haar eigen ingang weer kon
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vinden, ging het dier gewoonlijk eerst het nest open maken en inspecteren, om daarna
haar bij op te halen. Ook liet een wesp wel plotseling haar prooi vallen als ze werd
opgeschrikt door een onverwachte beweging van een van ons. Dikwijls slaagden
zulke dieren er dan weer in hun bij terug te vinden, een opmerkelijke prestatie,
aangezien de betreffende prooi soms metersver van het nest terechtgekomen was,
tussen het donkerbruine mos waar hij zelfs voor ons vrijwel onzichtbaar was.
De manier waarop een wesp op een zoekgeraakte bij afging, leverde mij zeer veel
informatie op. Ze vloog op een ongebruikelijke, opvallende wijze rond, daarbij laag
boven de grond wijde cirkels beschrijvend. Plotseling hield ze haar vlucht in, zette
dan, hangend in de lucht, op een eigenaardige zigzaggende manier haar vlucht weer
voort, waarbij ze steeds lager boven de grond kwam en landde tenslotte op enkele
centimeters van haar prooi. Daarna liep ze op haar bij toe terwijl ze haar antennen
op en neer bewoog, en greep dan in minder dan een seconde de bij beet.
Het viel ons op dat de wespen bij dergelijke gelegenheden steeds hun verloren
geraakte bijen tegen de wind in naderden. Het leek alsof zij tijdens hun zoekactie
plotseling gealarmeerd werden door de geur van de bij die door de wind werd
aangevoerd. Twee eenvoudige experimenten toonden ons dat dit inderdaad het geval
was.
Wanneer ik een wesp liet schrikken zodat ze haar bij liet vallen en ik dan snel deze
bij in een open buisje stopte dat ik met gaas afdekte en in de bodem ingroef, zodat
de bij zelf onzichtbaar was maar haar geur wel kon ontwijken, naderde de wesp deze
buisjes altijd tegen de wind in, precies zoals wanneer ze de bij helemaal kon zien.
Uiteindelijk landde zo'n wesp dan op het gaas, waarover ze dan rondliep en als
waanzinnig probeerde om in de buis te komen.
Een andere proef, oorspronkelijk opgezet met een heel ander doel, wees in dezelfde
richting. Aangezien wij op goede gronden vermoedden dat de reukorganen van de
wesp gelokaliseerd waren op de antennen, wat later ook bevestigd werd, hadden wij,
pogend om duidelijk aan te tonen dat zij zich oriënteerden met behulp van hun ogen
en niet via de reukorganen, bij sommige wespen de antennen verwijderd, en hen
vervolgens gebruikt voor onze experimenten met de bakens. Dergelijke wespen
bleven gewoon werken aan hun nesten; zij vlogen uit en maakten oriëntatievluchten,
ze volgden precies onze bakens als wij die verplaatsten, maar ze brachten nooit een
prooi mee naar huis. Dit sterkte ons in ons vermoeden dat de reuk een grote rol
speelde bij de jacht.
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Mijn volgende poging om iets van het jagen te zien, ondernam ik eveneens vanuit
de veronderstelling dat het onbegonnen werk was om zomaar het veld in te gaan en
daar naar jagende wespen te zoeken. In Fabre's artikel over Philanthus had ik gelezen
dat men deze wespen in gevangenschap kon leren bijen te vangen, door eenvoudig
een wesp met een paar levende bijen in een jampot te zetten. Ik besloot dit experiment
te herhalen. Aanvankelijk probeerde de wesp te ontsnappen, daarna kalmeerde ze,
maakte haar antennen schoon, wreef haar pootjes en vleugels, maar vertoonde niet
de minste aandacht voor de bijen. Nu en dan, wanneer een van de bijen tegen haar
aanvloog, trok zij zich terug of draaide ze rond, alsof ze zich gereed hield voor de
verdediging. Ik begon er al aan te twijfelen of ik nog iets te zien zou krijgen dat de
moeite waard was. Toen greep de wesp onverwacht, vlak voor een bij haar weer zou
raken, de aanvaller vast, draaide zich met de bij in haar poten om en voordat ik kon
volgen wat er precies gebeurde, had zij haar prooi al onder ‘de kin’ gestoken. De bij
viel onmiddellijk op haar rug, trok nog enkele seconden met haar pootjes en bleef
toen bewegingloos liggen. Philanthus gaf haar slachtoffer nu een zeer eigenaardige
behandeling. Zij drukte de bij stevig tegen haar lichaam, zodat er nectar uit de
mondopening van het dier vloeide. Deze likte de wesp tot de laatste druppel op.
Vervolgens bracht ze de bij in transportpositie (omgekeerd onder haar lichaam,
vastgehouden bij het middelste paar poten) en vloog ermee op, om echter tegen het
glas te botsen en weer op de tafel te belanden.
Ik herhaalde dit experiment een paar keer en kreeg zo uiteindelijk een volledig
beeld van wat er gebeurde. De wesp greep een bij alleen, wanneer deze haar antennen
raakte. Ze draaide het dier dan
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bliksemsnel om, totdat het met zijn kop naar haar toegewend was en terwijl de
ongelukkige bij als een razende probeerde zijn belaagster te steken, waarin zij zelden
slaagde omdat de angel afketste op het harde pantser van Philanthus, wist de wesp
met feilloze precisie de kin van de bij te vinden en daar haar vervaarlijke angel in te
steken.
Dit drama-in-miniatuur leverde mij een aanzienlijke hoeveelheid informatie. Het
feit dat de aanraking van de antennen het volledige jachtgedrag ontketende, toonde
duidelijk aan dat het een of andere op de antennen gelegen zintuig hierbij een rol
speelde. Iedereen die wel eens antennen van een insekt onder een microscoop heeft
bekeken, weet dat deze bedekt zijn met vele duizenden kleine structuurtjes van allerlei
aard, alle verbonden met zenuwuiteinden, die op hun beurt weer in verbinding staan
met de grote antennezenuw. Deze structuren, allemaal zintuigen, vervullen
onmiskenbaar een groot aantal functies. Er zijn er minstens een paar bij met een
tastof reukfunctie. Ik deed een eenvoudige proef om uit te maken welk van deze
zintuigen in dit speciale geval een rol speelde. Ik stopte tegelijk met honingbijen
enkele bromvliegen en hommels in de jampot. Zelfs als deze insekten in contact
kwamen met de antennen van de wesp, werden ze ongemoeid gelaten. Toch bewees
dit nog niet alles: zij zouden op grond van tastzinutuigen kunnen worden
onderscheiden. Nu nam ik een paar kleine hommels en schudde deze in een glazen
buis samen met levende bijen, om ze de geur van bijen te laten aannemen. Tot mijn
tevredenheid zag ik dat mijn wespen nu wel belangstelling begonnen te tonen voor
deze ‘geparfumeerde’ hommels, een soort chemische imitatiebijen eigenlijk, en dat
zij zelfs een ervan vingen en staken. Dit toonde op zijn minst aan dat chemische
stimuli een rol speelden, althans zeker onder deze tamelijk onnatuurlijke
omstandigheden waaronder ik deze experimenten deed.
Ik besefte echter dat deze proeven mij nog niet zoveel verder hadden gebracht.
De wespen die zoekgeraakte bijen opspoorden, zouden heel goed op een andere
manier te werk kunnen gaan dan wanneer ze op jacht waren (en inderdaad ontdekte
ik later dat dit zo was). De wespen in de jampot waren trouwens helemaal niet op
jacht; ze wilden alleen maar reageren als de bijen zich, bij wijze van spreken, aan
hen opdrongen.
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Naar de echte jachtgebieden
Er bleef mij niets anders over dan toch maar naar het echte jachtterrein te trekken.
Het zomaar ergens gaan zitten in de uitgestrekte heidevlakte en dan maar te wachten
op bijenvangende wespen in mijn buurt, leek een tamelijk hopeloze onderneming.
Zou ik geen stukje terrein kunnen vinden waar de wespen zich waarschijnlijk zouden
concentreren? Ik beredeneerde dat de zoom van de heide, die het dichtst aan de
kolonie grensde, de meest geschikte plaats moest zijn, vooral wanneer de wind uit
zuidoostelijke richting woei en de wespen niet zo ver zouden willen vliegen. Dus
installeerde ik mij een paar dagen aan de noordwestelijke rand van de heide en was
inderdaad zo gelukkig om een paar maal het complete jachtgedrag te kunnen
observeren. Verschillende malen per dag zag ik felgele wespen over de heide vliegen.
Sommige peurden honing uit de Calluna-bloempjes, andere streken van tijd tot tijd
neer op een takje of gewoon op de grond. Een enkele maal echter vloog een wesp
zoekend van plant naar plant zonder ergens te landen. Ze bleef alleen maar even stil
in de lucht hangen, voor een takje, en vloog dan weer naar een volgend takje om ook
hier weer even voor te blijven hangen. Een paar maal zag ik een van de wespen in
actie met een bij. Als de wesp toevallig op minder dan een halve meter van haar
vandaan een bij zag, draaide ze zich abrupt om, zodat ze tegenover haar prooi kwam,
vloog er dan op af en hield enkele centimeters voor de bij haar vlucht in om
bewegingloos, als een zweefvlieg, in de lucht te blijven hangen. Met een plotselinge
duik wierp ze zich vervolgens op de bij. En vanaf dat ogenblik gebeurde alles precies
zoals ik het reeds in mijn jampot-experimenten had gezien. Er had een korte worsteling
plaats, waarbij beide partijen heftig zoemend en als dollen rondtollend dwars door
de heidestruiken omlaag vielen. Het volgende moment had de wesp de bij in een
gunstige positie gemanoeuvreerd en stak zij haar slachtoffer. Dan drukte ze de bij
stevig tegen zich aan, likte de nectar op en vloog na een minuut of wat in
noordwestelijke richting weg, terug naar de kolonie.
Dit was dus de hele gedragsketen. In de loop van de volgende dagen kreeg ik
verschillende zaken te zien die mijn begrip nog vergrootten. De eerste reactie van
de wesp, het zich omdraaien tijdens de vlucht of als ze ergens zat, en daarna het zich
recht tegenover de bij plaatsen, hield geen verband met de heersende windrichting.
Deze reactie kon daarom ook onmogelijk afhangen van het reukvermo-
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Alvorens een vliegend insekt aan te vallen, zal Philanthus het altijd beneden de wind naderen om even
de geur ervan te controleren.

gen, in tegenstelling tot het gedrag dat de wesp vertoonde bij het opsporen van een
zoekgeraakte bij. Ik veronderstelde dat de prikkel van visuele aard moest zijn, vooral
omdat de maximale afstand waarop een wesp een bij bleek te kunnen ontdekken,
minder was dan een halve meter, wat goed overeen leek te komen met de groote van
hun gezichtsveld, die waarschijnlijk in de buurt van 1o lag. Dit zou betekenen dat
een voorwerp ter grootte van een bij onmogelijk gezien kon worden op een afstand
van meer dan dertig centimeter. Maar hoe was het dan mogelijk dat de wespen
onderscheid maakten tussen een honingbij en andere insekten van ongeveer gelijke
afmeting? Ik zag weldra dat zij dit bij deze afstand ook niet konden. Zij reageerden
ook op andere insekten, volgen zelfs op hen af; ik zag reacties op hommels, vliegen
en kleine torretjes. Het gedrag jegens deze insekten maakte mij nog iets anders
duidelijk ook. Zij benaderden hen altijd op dezelfde manier als honingbijen en bleven
vlak voor hen stil in de lucht hangen, maar vlogen dan verder. Dit ‘bidden’ vlakbij
de potentiële prooi gebeurde altijd met de neus in de wind, met welk insekt zij ook
geconfronteerd werden. Het leek erop dat zij de geur controleerden.
Nu zou het niet moeilijk meer zijn om dit experimenteel na te gaan, als ik maar
voldoende wespen zover kon krijgen om een voldoende
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groot aantal experimenten te doen. Dit bleek heel goed mogelijk. Ik doodde een paar
bijen en bond ze vast aan een dunne draad die ik tussen twee takjes spande, die
verticaal, een halve meter uit elkaar waren geplant. Ik had mijn opstelling zo gemaakt
dat de bijen precies voor en in de luwte van een paar Calluna-struikjes hingen. Daarna
nam ik mijn post weer in en wachtte af. Diezelfde dag nog kwamen er verschillende
wespen langs, jagend van plant naar plant. De eerste twee passeerden zonder ook
maar enige andacht te schenken aan mijn namaakbijen en, ongeduldig als ik was,
begon ik al te wanhopen. Maar juist toen de derde wesp mijn lokaas was genaderd,
deed een briesje de dode bijen bewegen en meteen kreeg de wesp hen in het vizier,
bleef voor een van hen in de lucht hangen en wierp zich er toen op. Ze stak het dier,
daarbij ondersteboven hangend en met een poot om de draad geklemd, greep haar
slachtoffer, drukte het tegen zich aan en likte de nectar op. Toen probeerde ze weg
te komen, wat haar rond deed tollen als een acrobaat aan de vliegende trapeze. Luid
zoemend bleef ze proberen met haar buit er vandoor te gaan, maar tenslotte gaf ze
het op.
Nu wist ik hoe ik mijn volgende experiment moest opzetten. Allereerst bevestigde
ik een extra draad aan een van de takken. Door hier zachtjes aan te trekken kon ik
de hele opstelling op en neer laten schommelen en daardoor ontdekte ik dat mijn
eerste waarneming geen puur toeval geweest was: de flauwe bewegingen trokken de
aandacht van de wespen die dicht genoeg in de buurt waren om de bijen te zien.
Vervolgens bood ik in plaats van uitsluitend dode bijen verschillende andere imitaties
aan. Mijn basisopstelling bestond uit een pas gedode bij, een droog, dood
Calluna-takje, ongeveer zo groot als een bij, een dode bij die ik eerst even in alcohol
en later in ether had bewaard en daarna gedroogd had om alle geur ervan af te halen,
verder een stokje dat samen met levende bijen was geschud zodat het naar bijen was
gaan ruiken, en tenslotte een bij die ik geurloos had gemaakt en vervolgens opnieuw
een geur had gegeven door hem met levende bijen te schudden. De levende bijen
zullen het wel niet prettig hebben gevonden, zo geschud te worden, maar voor zover
ik kon nagaan liepen ze er geen ernstig letsel bij op en ik voelde dan ook geen
wroeging als ik ze op die manier dwong mij een handje te helpen. In de loop van dat
seizoen behaalde ik enkele zeer bevredigende resultaten. Er zat hoegenaamd geen
variatie in de reacties van de ongeveer honderd wespen die mijn proefopstelling
bezochten. Alle namaakprooien werden even dikwijls benaderd en
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gefixeerd. Alle geurende prooien werden eveneens ‘gevangen’. Het geurende stokje
echter kreeg geen enkele steek, terwijl de bijen die ik opnieuw van een geur had
voorzien wel steken opliepen. Deze resultaten maakten de hele geschiedenis duidelijk.
De eerste reactie was inderdaad van visuele aard. Tijdens het bidden in de lucht
controleerde de wesp de geur. Nadat de prooi gevangen was, bepaalden nieuwe
prikkels of hij al dan niet gestoken zou worden en daarvoor kwamen ofwel bepaalde
visuele stimuli ofwel tactiele prikkels in aanmerking. De aard van de eerste visuele
prikkelsituatie was betrekkelijk eenvoudig: ieder bewegend object dat ongeveer de
grootte van een honingbij bezat werd aan een nader onderzoek onderworpen. De
afmetingen konden binnen zeer ruime grenzen variëren: zelfs zeer grote hommels
werden geïnspecteerd, evenals kleine vliegjes die maar half zo groot waren als een
honingbij. Indachtig het feit dat de wespen in staat waren om een bij op een afstand
van enkele meters te ruiken, verbaasde ik mij erover dat geen enkele jagende wesp
ooit mijn geurende namaaksels van een grotere afstand dan een halve meter waarnam.
Ik plaatste zelfs tien bijen in een open buisje dat ik in de heide verborg; hoewel hun
geur zo sterk was dat zelfs ik hen gemakkelijk op een halve meter afstand kon ruiken,
was er geen wesp te bekennen die erop reageerde. Het verschil met het gedrag van
een wesp die haar zoekgeraakte bij opspoort, was werkelijk verbazingwekkend.
Klaarblijkelijk waren al deze jagende wespen ingesteld op een visuele prikkel, en
werden ze pas als ze deze hadden ontvangen ‘geprogrammeerd’ om te reageren op
geurprikkels. Dit maakte een diepe indruk op mij; de resultaten waren zo ontzettend
duidelijk. Toch vond ik het allemaal maar onbegrijpelijk. Later leerde ik dat dit een
heel normaal kenmerk is van een keten van opeenvolgende gedragspatronen, wat
natuurlijk het begrip ervan niet gemakkelijker maakt, maar wat ons wel toont dat wij
te maken hebben met een algemeen verschijnsel.
Deze zelfde buizentest konden wij herhalen met levende bijen, zodat behalve de
geur nu ook het gezoem op enige afstand kon worden waargenomen. Ik deed dit
experiment een paar maal, maar weer reageerde er geen enkele wesp en ik denk ook
eigenlijk niet dat wespen kunnen horen.
Voor het eind van het seizoen voltooide ik nog één ander onderdeel van mijn
onderzoek: als de wesp de prooi op zijn geur had getoetst en besloten had hem te
bespringen, welke prikkels begeleidden dan deze sprong? De pijlsnelle beweging en
de feilloze precisie ervan verschilden hemelsbreed van de aarzelende, onhandige
manieren
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van de wesp die op zoek was naar een verloren prooi en ik kon mij moeilijk
voorstellen dat deze sprong een reactie was op een geurprikkel; het stond vrijwel
vast dat de wesp daarbij op haar ogen afging. Nu maakte ik een opstelling die iets
ingewikkelder was voor de wespen. Ik bood hen een geurend stokje aan, dat enkele
centimeters achter een niet-geurend stokje hing, aan de zijde waarvan de wind vandaan
kwam. Zoals gewoonlijk kwamen de wespen op de in de lucht hangende stokjes af
en sprongen er naar. Ze grepen echter nooit het geurende stokje, maar altijd het
andere, dat het dichtst bij hen hing. Dit kon niets anders betekenen dan dat de geur
weliswaar de sprong ontketende, maar dat deze door een visuele prikkel, nl. het zien
van de prooi, geleid werd.

Mogelijkheden voor verder onderzoek
De resultaten van deze experimenten verschaften ons meer dan voldoende stof tot
nadenken. Bijvoorbeeld het gegeven dat wespen altijd op een afstand van zeven tot
tien centimeter van de prooi doodstil in de lucht blijven hangen, en dat vrijwel zonder
variatie, toonde dat zij op de een of andere manier in staat zijn om vrij nauwkeurig
afstanden te schatten. Bovendien moesten ze op zijn minst een verschil in grootte
kunnen zien tussen bijvoorbeeld een honingbij en een grote hommel. Toch leerden
zij nooit onderscheid te maken tussen een ongewone prooi of een namaaksel, louter
op het gezicht, want ze bleven reageren op mijn namaakbijen, zelfs op de abnormaal
grote die ik hen nu en dan presenteerde. Deze hardleersheid vormde een schril contrast
met de werkelijk verbijsterende leerprestaties op het gebied van bakens-herkennen,
die wij ontdekten tijdens onze experimenten betreffende hun oriëntatievermogen.
Wij konden niet anders dan aannemen dat de wespen op bepaalde tijden erop ingesteld
waren iets te leren, en op andere tijden niet. Op die wijze werden wij opnieuw
geconfronteerd met een zekere starheid in gedrag, met zekere beperkingen aan hetgeen
waartoe de wespen in staat waren of dat zij op een bepaald moment konden leren.
In andere opzichten constateerden wij echter weer een ongelooflijke soepelheid. Er
was bijvoorbeeld een bijna onbeperkte variatie in de bewegingen die de wespen
maakten om een bij zo te draaien dat hij in de juiste positie lag om gestoken te worden;
dit zou vanzelfsprekend ook niet anders kunnen, want zij moesten tegenspel bieden
aan de heftige en onvoorspelbare bewegingen van de bij.
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Vanzelfsprekend is het juist dit ontbreken van flexibiliteit in zoveel opzichten van
het gedrag dat ons vertrouwen in de uiteindelijke effectiviteit van dit type onderzoek
in stand hield. De basis voor dit vertrouwen lijkt te worden gevormd door het feit
dat de beperkingen van het gedrag van een dier zich steeds duidelijker manifesteren
naarmate wij er meer over ontdekken. Deze beperkingen zijn misschien niet altijd
even begrijpelijk, ze zijn niettemin reëel. Om twee voorbeelden te noemen: een wesp
zal nooit zand wegharken door het naar voren te duwen of zijn kaken te gebruiken,
hoewel dat gezien zijn spierstelsel heel goed mogelijk zou zijn. Wanneer het dier
echter een kiezelsteentje moet verplaatsen, zal het altijd proberen dit met zijn kaken
vast te pakken en het nooit met zijn lichaam gaan wegduwen.
Vijf zomers hadden wij nodig gehad om dit beeld van het leven van een bijenwolf
te construeren, ontegenzeggelijk een lange periode, maar dit type werk vordert nu
eenmaal nooit snel; het wordt vertraagd door ongunstige weersomstandigheden,
doordat men in het wild levende dieren nu eenmaal niet naar zijn hand kan zetten en
door nog allerlei andere problemen die een wezenlijk onderdeel vormen van veldwerk.
Toch zou het absoluut onmogelijk zijn geweest, dit onderzoek in een laboratorium
te doen; het was een kwestie van in het veld experimenteren of helemaal niet
experimenteren. En er waren ook vele voordelen aan verbonden. Een daarvan was
de mogelijkheid om het hele gedrag van een soort waar te nemen. Daardoor kon Van
Beusekom zijn onderzoek uitbreiden tot het voedingsgedrag van de wesp, de reacties
op bloemen, hun geur en kleur. Dit alleen al biedt genoeg materiaal voor een boeiend
artikel, maar ik zal daar hier verder niet op ingaan.
Omstreeks het einde van de jaren dertig begonnen de aantallen wespen af te nemen.
Geleidelijk aan was het ons duidelijk geworden dat Philanthus, doorgaans zeldzaam
in West-Europa, gedurende de late jaren twintig een geweldige bloeiperiode had
doorgemaakt. Tijdens de topjaren, rond 1930, was onze aandacht op hen gevallen
en juist hun massale voorkomen had ons tot dit experimentele onderzoek gestimuleerd.
Toen de wespen na 1935 in aantal begonnen af te nemen, bereikten wij spoedig het
stadium waarop experimenten op grote schaal niet langer mogelijk waren. Daarom
schakelden wij over op andere dieren. Tegen die tijd echter hadden wij zoveel
mogelijkheden voor ander onderzoek ontdekt, dat ik besloot om Hulshorst te blijven
gebruiken als studieterrein voor mijn studenten. Wij hebben deze beslissing nooit
hoeven te betreuren.
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3. De kleine rupsendoder
De glaciale stuifzanden van Midden-Nederland waar wij de bijenwolf bestudeerden,
zagen er heel anders uit dan vroeger. Vóór de mens deze schrale bodem begon te
exploiteren door er de uitgestrekte dennenbossen aan te planten, die men er vandaag
de dag aantreft, waren grote delen door onafzienbare heidevlakten bedekt. Verspreid
in deze zacht glooiende vlakten stonden menselijke nederzettingen, bestaande uit
kleine dorpjes van lage huisjes met rieten daken, gegroepeerd rondom een pleintje
en een kerkje en verscholen achter enig geboomte. Rondom een dergelijk dorp lag
een gordel van akkers waarop men aardappels, rogge, haver en boekweit verbouwde
en die door dichte hagen werden beschermd tegen ongewenst bezoek van reeën,
herten en wilde zwijnen. Hier en daar zag men, tussen de velden, op een gunstige
plaats een windmolen staan. Men hield grote kudden schapen die, geleid door een
herder, iedere ochtend de heide opgingen om er te grazen. Afgezien van een enkel
poeltje in een ondiep valleitje waar een groene vegetatie en helder gekleurde bloemen
de monotonie van de heide doorbraken, vertoonde het Calluna-tapijt het grootste
deel van het jaar een weinig opwindende, bruine kleur. Alleen in augustus veranderde
dit in een prachtige paarse weelde van bloemen en dan deden miljoenen insekten
zich te goed aan de heerlijke nectar.
Door het aanplanten van grove dennen veranderde het landschap. De dennenbossen
groeiden weldra uit tot uitgestrekte complexen van tamelijk eentonig, hoog oprijzend
produktiebos. Miljoenen zaden afkomstig van deze bomen, verspreidden zich over
het omringende gebied, zodat er op de daarvoor geschikte bodem verspreide groepjes
van spontaan opgeschoten denneboompjes ontstonden, prachtige, gekromde bomen
met een wijdvertakte kruin, volstrekt onbruikbaar voor de houtwinning, maar
landschappelijk zeer aantrekkelijk.
Om te voorkomen dat bosbranden zich over te grote oppervlakten konden uitbreiden
(zij vormden immers nu een bedreiging voor de aangeplante bossen), ontdeed men
bepaalde stroken land van alle vegetatie. De kale bodem die zo ontstond, vormde
een uitstekend milieu voor talrijke gravende insekten. Een opvallende verschijning
hiertussen was een bepaalde soort graafwesp, Ammophila, een van
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de verschillende soorten rupsendoders die beroemd zijn geworden sinds Fabie
beschreven heeft hoe zij hun prooi verlammen door de zenuwcentra in het lichaam
van de rups aan te prikken.
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Ammophila, de rupsendoder
Deze wespen lijken in het geheel niet op Philanthus. Zij zijn lang en slank, zwart
gekleurd met een rode vlek aan de basis van het achterlijf. De wijfjes graven een
ondiep holletje, bestaande uit een smalle, verticale schacht, die naar een nestkamer,
vier à vijf centimeter onder het aardoppervlak leidt. Hierin slaan ze de rupsen op,
die het voedsel voor de wespelarve vormen. Op een van de rupsen, de eerste die in
het nest gebracht wordt, deponeert de wesp haar eitjes. De wespelarven voeden zich
met de rupsen, gaan zich daarna verpoppen en blijven in het nest overwinteren. De
volgende zomer komt de volwassen wesp naar buiten en in juni, juli en augustus kan
men talrijke exemplaren over de heide zien rondvliegen, de mannetjes zorgeloos en
genietend van de nectar, de wijfjes gravend, jagend en eitjes leggend.
Vanaf het moment dat wij onze experimenten aangaande het oriëntatievermogen
van Philanthus startten, waren wij ons ervan bewust dat wij dit ook bij Ammophila
moesten onderzoeken. Het gebruik van bakens, zo gemakkelijk voor een wesp die
in een kaal, open milieu leeft en die zijn prooi vliegend naar het nest brengt, zou wel
eens veel minder gemakkelijk kunnen zijn voor een dier als Ammophila, dat tussen
kniehoge heidestruiken leeft met slechts enkele opvallende bakens in de omgeving
en dat zijn buit lopend over de bodem onder de heidestruiken naar het nest moet
slepen. Het leek ons heel goed mogelijk dat Ammophila er een totaal verschillende
wijze van oriënteren op na zou houden.
Door het toeval werd onze aandacht nog voor wij met ons onder-

Graafwespen van het geslacht Ammophila zijn slechts gedurende een bepaalde tijd van het jaar actief.
De poppen maken een rustperiode door die aan het einde van de zomer ingaat en tot het volgend jaar
juni duurt.
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Ammophila met een van haar gebruikelijke prooien: een rups van Anarta myrtilli.

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

62
zoek van Philanthus gereed waren, gevestigd op Ammophila. Gedurende onze
zomerkampen hadden wij wat wij noemden het ‘slavensysteem’ ontwikkeld:
jongerejaars studenten meldden zich vrijwillig om ons te helpen bij het veldwerk
van de ouderejaars en ze deden op die manier niet alleen zelf ervaring op, maar
verrichtten ook zeer nuttig werk. Tijdens een van zulke zomerkampen werd Van
Beusekom, die zich op dat moment bezigheid met het eerder beschreven
Philanthus-project, ziek en moest een heel seizoen zijn werk staken. Twee van zijn
assistenten waren al gearriveerd en zij wilden dolgraag beginnen met het werk. Bij
de bespreking van eventuele noodoplossingen uitten zij de wens om Ammophila te
gaan bestuderen. En zodoende begonnen G.P. Baerends en J. van Roon (tegenwoordig
Mevr. Baerends) een onderzoek waarvan de resultaten in de loop van zeven
opeenvolgende zomers uitgroeiden tot een wonderbaarlijk, boeiend en in velerlei
opzicht uniek verhaal. Behalve dat ik trots ben op deze prestatie, brengt het mij ook
enigszins in verlegenheid, want hoewel ik mijn eigen opvattingen had over het
oriëntatievermogen van de wespen doordat ik mij er voortdurend mee bezighield,
gingen de Baerendsen hun eigen gang en bestudeerden zij verscheidene nieuwe
aspecten van het leven van de rupsendoders en ontdekten zij talrijke opmerkelijke
bijzonderheden.
Om te beginnen brachten zij een aantal mooie zonnige dagen door op een
onbegroeid pad dat zich door de heide slingerde en waarvan zij een zone van ongeveer
twaalf meter hadden afgezet omdat daar een groot aantal wespen doende was. De
soort die zij hier aantroffen was de kleinste van de twee meest voorkomende soorten,
nl. Ammophila campestris, zoals de officiële naam toen luidde. Deze rupsendoder,
hoewel moeilijker te observeren dan de forser gebouwde Ammophila sabulosa, kozen
zij omdat hij in groepen nestelt.
Voordat de Baerendsen in staat waren om individuele wespen te herkennen, konden
zij alleen maar onsamenhangende elementen van het gedrag waarnemen. Deze waren
op zich echter al belangwekkend genoeg. Sommige wespen kon men voortdurend
aan hun nesten zien werken. Het graafwerk vond plaats met behulp van twee soorten
‘gereedschap’. Met hun krachtige, puntige kaken beten zij in de harde zandbodem.
Als het zand losgewerkt was, harkten zij het met schoffelende bewegingen van hun
voorpoten naar achteren. Aan deze poten komen een soort bezems van stijve
borstelharen voor. In tegenstelling tot Philanthus laten deze wespen het uitgegraven
zand niet gewoon op een hoopje liggen,
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maar zij nemen het ‘onder hun kin’ door de kop tegen de borst te duwen en brengen
zo het zand vliegend weg. Een paar centimeter verderop werpen ze het dan neer. Op
die manier hoopt zich dus nooit zand op rond de nestopening, waardoor het nest
moeilijk te vinden is.
Bij goed weer neemt het graven van een holletje ongeveer drie kwartier in beslag.
Naarmate het nest dieper wordt, verdwijnt het lichaam van de wesp steeds verder
onder de grond, totdat zij op haar kop staat en alleen het uiteinde van haar achterlijf
nog zichtbaar is. Als de schacht ongeveer deze lengte heeft bereikt, begint de wesp
een kamer te graven. Deze biedt juist genoeg ruimte voor de larve en een voorraadje
rupsen. In de kamer kan de wesp zich juist omkeren, maar meestal komt ze toch
achterstevoren het nest uit als ze er normaal ingaat en omgekeerd, komt ze er met
de kop naar voren uit
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als ze zich er achterstevoren inwerkt.
Als het nest gereed is, verzegelt de wesp de toegang. Dat wil zeggen, ze verzamelt
kleine kiezelsteentjes of stukjes hout in de omgeving van het nest en propt hiermee
de ingang vol. Zolang het nest nog leeg is, wordt het bij ieder vertrek maar
provisorisch afgesloten; ze gebruikt daarvoor stukjes hout, kiezelsteentjes of klontjes
aarde en het nest blijft zichtbaar als een ondiep kuiltje in het bodemoppervlak.
Wanneer het nest met iets, een ei of een larve, gevuld is, mengt het wijfje ook aarde
tussen de steentjes en harkt zij over het geheel los zand, zodat de ingang dan volledig
aan het gezicht onttrokken is. In de loop van een dag keerden de wijfjes menigmaal
met een rups terug. Deze konden even groot zijn als de wespen zelf en moesten naar
het nest worden gesleept. Als ze een lichtere last hadden, vlogen de wespen wel
kleine afstandjes, maar zelden meer dan enkele meters ver.
Een wesp die een prooi droeg, leek precies te weten waar ze heen moest. Wanneer
ze uit de heide te voorschijn kwam, liep ze vaak in een rechte lijn over het pad, bleef
dan staan, legde haar rups neer en begon, zonder enig merkbare aarzeling, het zand
weg te harken. In negen van de tien gevallen leek zij precies op de juiste plaats te
zijn gaan graven. Weldra kwamen dan de kiezelstenen bloot te liggen, die ze
vervolgens een voor een verwijderde en binnen enkele ogenblikken was de ingang
van het nest vrijgemaakt. Later zullen wij zien hoe de wespen erin slaagden hun nest
zo feilloos te vinden.
Na het nest opengemaakt te hebben, dook de wesp naar binnen. Vaak werkte ze
dan eerst het zand weg dat naar binnen gerold was tijdens het weghalen van de
kiezelstenen. Vervolgens draaide ze zich om totdat het puntje van haar achterlijf zich
juist boven de nestingang bevond en terwijl ze de rups tussen haar kaken klemde,
sleepte ze deze dan achterwaarts het nest in. Na een poosje kwam de wesp weer te
voorschijn, sloop op de ingang af en ging er opnieuw op uit.
De Baerendsen hadden binnen tamelijk korte tijd deze en vele andere
bijzonderheden van het gedrag van de rupsendoders ontdekt. Zij waren echter niet
in staat om uit deze losse fragmenten de hele reeks gebeurtenissen te reconstrueren
in de volgorde zoals ze plaatsvinden in het individuele leven van iedere wesp. Het
was praktisch onmogelijk om afzonderlijke wespen langer dan hooguit een uur
onafgebroken in de gaten te houden, want als zij het nest verlieten, verdwenen zij
onmiddellijk tussen het dichte struikgewas waar men ze direct uit het oog verloor.
Daarom begonnen de Bae-
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rendsen nu eerst enkele wespen van een gekleurd merkteken te voorzien, zodat zij
hen telkens konden herkennen. Hiervoor gebruikten zij stippen die ze met behulp
van een sneldrogende verf aanbrachten. Verder markeerden zij ieder nest zodra zij
het vonden, door een dun ijzerdraadje in het zand te prikken op twee centimeter
afstand van de nestingang. Het ijzerdraadje werd in de vorm van een omgekeerde J
gebogen en het uiteinde ervan hing vier centimeter boven de ingang.

De dagindeling van de rupsendoders
Hierna gingen de Baerendsen een logboek bijhouden van wat iedere gemerkte wesp
nu precies deed, een nogal vervelend karweitje dat een voortdurende oplettendheid
en een grote volharding vraagt, want deze wespen zien er veel minder opvallend uit
dan de heldergele Philanthus. Maar hun onverdroten arbeid loonde de moeite, want
gaandeweg ontrolde zich een bijna ongelooflijk beeld. Zij ontdekten dat iedere wesp,
na een nest te hebben gegraven, begon met het vangen van een rups. Deze werd dan
in het nest opgeborgen en tijdens haar verblijf ondergronds, zo'n twintig tot honderd
seconden, legde zij hierop een ei. Dan verliet zij het nest voor een poosje om zomaar
wat in de hei te gaan rondkuieren of, wat vaker voorkwam, een tweede nest te bouwen.
Ook, en even dikwijls, begaf de wesp zich naar een ander plekje op het pad en maakte
daar een reeds bestaand nest open. Soms ging ze alleen maar een ogenblik naar
binnen, sloot het nest weer af en vertrok daarna definitief; een andere maal echter
kwam ze na een poos terug met een prooi. Deze werd dan weer aan de voorraad
toegevoegd, maar nu bleef de wesp maar hooguit tien seconden beneden. Later werd
het ons duidelijk dat een dergelijk bliksembezoek niet meer inhield dan het
bevoorraden van een larve die door zijn eerste rantsoen heen was.
Wanneer de wesp hetzij één, hetzij meerdere rupsen naar dit nest had gebracht,
was het mogelijk dat zij opnieuw terugkeerde naar het oorspronkelijke nest. Daar
bracht ze dan eerst een kort bezoekje zonder een prooi mee te brengen, maar daarna
kwam ze gewoonlijk een- of tweemaal terug met een rups. Dan liet ze dit nest voor
de tweede keer achter en keerde er gedurende een, twee of drie dagen niet meer naar
terug. In die tussentijd was het mogelijk dat ze naar het andere nest ging, of zelfs
een derde nest maakte.
Na enkele dagen bezocht ze opnieuw haar eerste nest, en bracht ze
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Enkele van de verschillende activiteiten die bij een nest plaatsvinden.

er snel achter elkaar een aantal rupsen naar binnen. Hierna sloot ze het nest
buitengewoon grondig af. Terwijl ze daarbij haar kop als hamer gebruikte drukte ze
die krachtig en luid zoemend tegen de kiezelstenen die ze in de nestgang gestopt had.
Dit was het laatste dat ze deed voor de larve in dit bewuste nest; het vormde de
definitieve vergrendeling van de ingang. Hierna zette ze haar arbeid aan het tweede
of derde nest voort.
Door eenvoudig de nesten en de individuele wespen van een merkteken te voorzien
en door zorgvuldige, voortdurende observatie hadden de Baerendsen ongekende
resultaten bereikt. Zo'n nietig wespje, een doodgewoon insekt, zorgde werkelijk voor
twee, soms zelfs drie nesten tegelijk. Het diertje kende de ligging van elk van die
nesten tussen de talrijke overeenkomstige bouwsels op het pad en wat nog
verbazingwekkender was, ze wist precies wat haar bij ieder nest te doen stond! Want
de geschiedenis van ieder nest bestond werkelijk uit drie hoofdstukken. De eerste
fase bestond uit het graven van het nest, het voorlopig afsluiten van de toegang, de
jacht op een rups, het naar huis slepen van deze buit, het opbergen ervan, het leggen
van een ei op deze rups en het afsluiten van de nestingang. Dan volgde een pauze
van enkele dagen, waarin de wesp bezig was met een ander nest. Voor de tweede
fase keerde ze terug, bezocht het nest zonder er een rups heen te brengen, sloot de
in-
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gang weer af, keerde een- of tweemaal terug met een rups en verliet het, na het
zorgvuldig gesloten te hebben, weer voor een dag of wat, intussen opnieuw werkend
aan een ander nest. Tenslotte kwam de wesp dan terug voor de derde fase, opnieuw
beginnend met een inspectiebezoek waarna ze de ingang afsloot; dit maal keerde de
wesp gewoonlijk snel terug met een verzameling van drie, vier of nog meer rupsen.
Tenslotte vergrendelde ze de ingang en liet dan het nest verder voor wat het was.
Wij hebben hier dus te maken met een solitaire wesp die, in tegenstelling tot andere
soorten, tot tweemaal toe naar haar nakomelingen terugkeert en iedere keer een
nieuwe voorraad leeftocht meebrengt. Tijdens de twee pauzes die tussen fase 1 en 2
en die tussen fase 2 en 3, werkt ze zeer efficiënt aan andere nesten, die in een vroeger
of later stadium kunnen verkeren. De manier waarop de verschillende legsels elkaar
overlappen, kan variëren, evanals de tijd die tussen de fasen bij ieder nest verloopt.
Dit is in hoge mate afhankelijk van de temperatuur. Bij koud weer groeit en eet de
larve langzamer dan wanneer het buiten warm is en werkt het wijfje langzamer.
Het duurde natuurlijk vrij lang voordat de Baerendsen wisten dat dit de algemene
gang van zaken was. Zij moesten hiervoor dagenlang talrijke wespen voortdurend
observeren. Dit vergde verschei-
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Dit schema geeft weer hoe een Ammophila tegelijkertijd vijf achtereenvolgende nesten verzorgde en
daarbij steeds haar activiteiten aanpaste aan de fase waarin ieder nest verkeerde. Het is zeer
merkwaardig dat een insekt zulk een gecompliceerde reeks handelingen kan verrichten en dat het
precies weet wat er bij ieder nest van hem verwacht wordt, zelfs als het nest verscheidene dagen niet
meer is bezocht.

dene seizoenen van hard werken, omdat een aantal reeksen waarnemingen
onderbroken werden door lange perioden van koud en regenachtig weer, waarin
talrijke wespen en hun larven omkwamen. Zoals wij al hadden ontdekt bij het
onderzoek van Philanthus leent het Atlantische klimaat zich niet bepaald voor het
werk van deze wespen, noch voor dat van hun biografen.
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Het inwendige van het nest
Gewoonlijk observeerden de Baerendsen, wanneer het weer het toeliet, een aantal
wespen gedurende een week tot tien dagen zeer nauwlettend, registreerden hun
activiteiten en maakten tenslotte hun nesten open om te zien wat zich daarbinnen
bevond. Later vervaardigden zij kunstnesten van gips, waarmee zij nog veel meer
bijzonderheden konden ontdekken. Deze methode met behulp van gipsnesten was
eenvoudig maar geniaal. Een massieve cilinder van zeven centimeter hoog en met
een doorsnede van vijf centimeter werd verdeeld in een onderste en bovenste helft.
In het bovenste deel werd een schacht geboord op de manier van Ammophila, en in
de onderste helft een nestkamer. Als er een nest ontdekt was, werd met behulp van
een grondboor een cilindervormig deel van de bodem waarin zich het complete nest
bevond, weggenomen. De inhoud van het nest werd overgebracht in het gipsnest,
dat vervolgens in plaats van het oorspronkelijke nest werd ingegraven en afgedekt
met de toplaag van het blok aarde dat tevoren verwijderd was. Het was belangrijk
dat deze toplaag intact bleef, dat hij precies in de juiste positie geplaatst werd en dat
de ingang precies aansloot bij die in het gipsnest. Hierna kon het nest naar believen
worden opengemaakt door eenvoudig de bovenste cilinder op te tillen.
Het was vanzelfsprekend een grote dag toen de eerste wesp, geconfronteerd met
deze nieuwe uitvinding, haar bleek te accepteren. Vanaf dit ogenblik was het mogelijk
de toestand van de nestinhoud (grootte van de larve, voedseltoestand) op elk
willekeurig tijdstip te controleren. Zoals wij later zullen zien, opende deze vinding
tevens de mogelijkheid voor enkele zeer boeiende experimenten.
De gelijktijdige observatie van zowel het gedrag van de moeder als van de stand
van zaken in de nestkamer onthulde dat het ei altijd op de eerste rups gelegd werd,
dat de tweede fase inging als de eerste rups compleet verteerd was en de larve opnieuw
voedsel nodig had en dat de derde fase meestal begon als de tweede hoeveelheid
rupsen eveneens verbruikt was. Tegen de tijd dat de larve door zijn voedselvoorraad
begon te raken, was hij volgroeid en in staat om een cocon te spinnen en zich te
verpoppen.
Deze waarnemingen, verricht aan afzonderlijke wespen, werden in een tabel
gebracht. In het geheel volgden wij 43 nesten van begin tot eind en vele daarvan
vormden de respectieve achtereenvolgende nesten van dezelfde wesp. Van
verschillende wespen konden wij niet minder dan vier nesten onderzoeken en van
enkele zelfs negen
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Dit gipsnest werd gebruikt om echte nesten van Ammophila-wespen te vervangen. De wespen
accepteerden het alsof het hun eigen nest was en daarna was het voor ons eenvoudig om de inhoud
van het nest te controleren (en daarin wijzigingen aan te brengen).
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nesten. Baerends publiceerde zeven tabellen, die alle weliswaar in detail iets
verschilden, maar waarin steeds de drie fasen en het overlappen van de legsels
duidelijk naar voren kwamen. Zodra het duidelijk was dat deze wespen voor twee
of drie nesten tegelijk zorgden, die elk in een verschillend stadium van ontwikkeling
verkeerden en bijgevolg andere hoeveelheden voedsel vereisten, ging men zich
natuurlijk afvragen, hoe de wespen konden weten wat er bij ieder nest van hen
verwacht werd. Dankzij de methode van de gipsnesten konden de Baerendsen het
antwoord op deze vraag ontdekken.
Zoals ik al heb aangetoond, vingen de fasen 2 en 3 dikwijls aan met een
bliksembezoek aan het nest zonder dat daarbij een prooi meegebracht werd en waarbij
de wespen na enige tijd weer vertrokken. Soms echter volgden op een dergelijke
inspectie geen bevoorradingen. De meest voor de hand liggende verklaring hiervan
lijkt te zijn dat de bezoekjes waarbij de wespen ‘met lege handen’ kwamen (en die
ik daarom van nu af aan zal aanduiden als ‘even aanwippen’), dienden ter inspectie,
waarbij de wesp prikkels ontving die haar gedrag voor de komende uren bepaalden
en die uitmaakten of zij veel, weinig of helemaal geen rupsen naar het betreffende
nest bracht.
Dit kon experimenteel worden nagegaan, omdat dankzij de gipsnesten de inhoud
van de nesten naar believen kon worden veranderd. Door deze experimenten
zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren slaagden de Baerendsen erin, dit probleem
op te lossen. Allereerst observeerden zij een aantal wespen verscheidene dagen
achtereen om hun diverse nesten te ontdekken en te voorspellen wanneer zij die ter
inspectie zouden bezoeken. Vervolgens brachten zij kort voor een dergelijk
bliksembezoek werd verwacht, verschillende veranderingen aan. Ze gaven
bijvoorbeeld een nest waarin een larve zat met maar weinig voedsel, een ruime portie
rupsen. Of zij haalden uit een nest dat al veel rupsen had gekregen en eigenlijk nog
maar een of twee nieuwe rupsen nodig had, alle rupsen weg. In weer een ander geval
vervingen zij een rups met een ei door een larve. In andere experimenten werd een
larve, die meer voedsel nodig had, vervangen door een cocon. Gewoonlijk voerden
zij de experimenten paarsgewijs uit, waarbij rupsen, larven of eieren onderling werden
verwisseld, zodat er weinig rupsen of larven verloren gingen. De resultaten waren
verbluffend. Ik kan ze hier onmogelijk allemaal beschrijven, maar zal er enkele
uitlichten. Wanneer de rupsen vóór een inspectiebezoek werden weggehaald,
reageerden alle wespen hierop door, na even aangewipt te zijn, meer voedsel aan te
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slepen dan zij normaal zouden hebben gedaan; sommige wespen brachten in totaal
twaalf of dertien rupsen naar een nest, terwijl het normale aantal tussen vijf en tien
ligt. Werden er extra rupsen in het nest gestopt vóór het aanbreken van de derde fase,
dan bracht de wesp in plaats van drie tot zeven rupsen, geen enkele, of - in één geval
- slechts één rups naar het nest. Met andere woorden: als er veranderingen werden
aangebracht in het aantal rupsen, had dit een wijziging in het gedrag van de moeder
tot gevolg. Ook de grootte van de larve beïnvloedde haar gedrag: een heel jong larfje
kreeg nooit veel rupsen; en werd een jonge larf vervangen door een cocon, dan
staakten de wespen de proviandering volledig en vergrendelden hun nest, als zij de
derde fase ingegaan waren. Wespen die nog in de tweede fase verkeerden, sleepten
weliswaar geen rupsen meer naar het nest, maar vergrendelden de ingang nog niet.
Deze resultaten waren zo opmerkelijk, omdat zij niet alleen aantoonden dat het
‘even aanwippen’ inderdaad een inspectie tot doel had en bepaalde wat de volgende
stap was die de wesp zou ondernemen, maar ook omdat eruit bleek dat het effect van
een dergelijk inspectiebezoek zo lang nawerkte: wanneer bijvoorbeeld nest P van
wesp XXX ontdaan werd van alle rupsen op 28 juni 1940 om 10.30 v.m., reageerde
het wijfje hierop door op diezelfde dag één en op de dag erna nog drie rupsen te
brengen. Het effect duurde dus nog die hele volgende nacht. Om de werkelijke
betekenis van dit feit te kunnen vatten, moet men bedenken dat deze wesp
tegelijkertijd ook nog voor andere nesten, die in een ander stadium van ontwikkeling
verkeerden, te zorgen had. De prikkels die zij gedurende het inspectiebezoek ontving,
brachten haar niet zonder meer in een algeheel veranderde toestand, want ze bracht
geen extra rupsen naar alle nesten. Het inspectiebezoek stimuleerde de wesp tot een
speciale reactie, die betrekking had op één speciaal nest. Dit is een opmerkelijk
staaltje; wij hebben hier te doen met een echte vertraagde reactie en nog wel een heel
vertraagde ook.
De Baerendsen onderwierpen andere wespen aan precies dezelfde experimenten,
maar nu tijdens provianderingsbezoeken en niet als ze alleen maar ‘even aanwipten’.
Bij geen enkele van al deze proeven beïnvloedden de aangebrachte veranderingen
het gedrag van de wesp ook maar in het minst; zij zette haar werk gewoon voort
zoals haar opgedragen was tijdens haar inspectiebezoek. Wat betekent dit nu in feite?
De wesp weet de exacte ligging van twee, drie of zelfs meer nesten, want van tijd
tot tijd kan zij ook bij oude nesten nog even aanwippen. Wanneer zij een nest zojuist
heeft verlaten, brengt
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Een situatieschets van het gebied waar de experimenten die in dit hoofdstuk beschreven worden, in
werkelijkheid werden uitgevoerd. De stippellijn geeft de grens van het onderzoeksgebied aan.
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zij gewoonlijk een inspectiebezoek aan het nest dat op dat ogenblik het hardst nieuwe
voorraad nodig heeft. Hoe zij dat weet, is een ander raadsel. Tijdens deze
inspectievisite ontvangt zij haar ‘instructies’ en voert deze uit. Hierna zal zij wellicht
een ander nest gaan inspecteren en opnieuw handelt ze overeenkomstig de situatie
die ze daar aantreft. Al die tijd blijft ze zich herinneren, waar alle nesten liggen en
in welk stadium ze ongeveer verkeren. De inspectiebezoekjes dienen alleen als
geheugenopfrisser.

De jacht
Het zal ongetwijfeld duidelijk zijn dat een dergelijke kolonie van ongeveer honderd
rupsendoders een aanzienlijke aanslag pleegt op de fauna van de omringende heide.
De onderzoeker kan dan ook niet nalaten zich af te vragen hoe dit milieu, dat een
betrekkelijk armelijke indruk maakt, in de enorme aantallen rupsen kan voorzien,
die iedere dag door de wespen worden aangesleept. Zijn verwondering slaat om in
bewondering, als hij zich tracht te meten met de wespen en zelf op zoek gaat naar
rupsen, want dan komt hij al gauw tot de ontdekking dat hij als rupsenjager maar
een pover figuur slaat.
Dit vormde voor de Baerendsen de aanleiding om de jachtgewoonten van hun
wespen wat meer in detail te gaan onderzoeken. Waar gingen de wespen heen? Hoe
groot waren hun jachtterreinen? Hoe slaagden zij erin een prooi te vinden? En als
zij een rups hadden gevangen, hoe kregen zij hem dan naar het nest?
De drie soorten rupsen waarmee men de wespen het meest zag slepen, Anarta
myrtili, Ematurga atomaria en Eupithecia namata, waren stuk voor stuk schitterend
gecamoufleerd. Anarta, een groengeel gevlekte soort, is vrijwel onzichtbaar op de
jonge Calluna-twijgjes waarop hij leeft. Ematurga lijkt sprekend op een oud, kaal
Calluna-takje en Eupithecia is en rozeachtige soort die op de bloemen van Erica en
Calluna leeft. Het was onmogelijk om experimenteel na te gaan hoe de wespen hun
prooi vonden, maar toevallige waarnemingen lieten zien dat een wesp nooit regelrecht
op een rups afging, zoals men zou verwachten, wanneer zij er een had gezien.
Daarentegen liep zij er via omwegen naar toe totdat zij, op een afstand van twee tot
hooguit vijf centimeter, in nauwe cirkels om de rups heen begon te rennen. Dit ging
zo voort totdat de wesp als per ongeluk de rups aanraakte en hem dan stak. Daardoor
leek het alsof
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de wesp haar prooi hoofdzakelijk aan de geur en wellicht ook via aanraking ontdekte
en herkende. Toen de Baerendsen de wespen naar de omringende heide volgden,
zagen zij tot hun verbazing dat de dieren daarbij helemaal niet ver van hun nesten
gingen. Als zij gedeelten van de heide, parallel aan het pad afzochten, troffen zij in
de strook tot vijf meter van de rand geen enkele wesp aan. Dit was niet zo vreemd,
want deze zone was dor en bruin en droeg vrijwel geen bloemen. De meeste wespen
werden gevonden in de volgende zone van vijf meter, minder wespen in de strook
daarachter, dus op tien tot vijftien meter van het pad en zo verder, tot er in de strook
die vijfendertig tot veertig meter van het pad lag geen enkele wesp ooit gezien werd.
Het jachtgebied was dus zeer klein. Toch was het groot genoeg om de terugtocht
voor de wespen problematisch te maken. In haar worsteling met een rups, viel een
wesp dikwijls op de grond en zag zij zichzelf omringd door Calluna-struiken, die
hoog boven haar uitrezen. Alvorens nu de tocht naar het nest te aanvaarden, klom
de wesp in een heidestruik of in een jong denneboompje. Als ze na een inspannende
klimpartij het topje daarvan bereikt had, draaide ze zich naar verschillende richtingen,
als om goed om zich heen te kijken. Dan nam ze een ferme sprong, onveranderlijk
in de richting van haar nest. Het gewicht van de rups was bepalend voor de lengte
van deze ‘glijvlucht’, maar deze bedroeg zelden meer dan twee meter. Vervolgens
begon de wesp te lopen, struikelend en ploeterend over de oneffen bodem. Gewoonlijk
begon ze in de goede richting, maar vaak raakte ze uit de koers of begon zelfs vreemde
bochten te maken of in een cirkel rond te lopen. Als dit gebeurde, klom de wesp
opnieuw in een boom, keek rond en nam een nieuwe sprong, die haar weer op het
juiste pad bracht. Op die manier kwamen de wespen thuis, een lange en moeizame
tocht.

Navigatie-experimenten
Na een aantal van dergelijke wespen op hun thuisreis te hebben gevolgd, waren de
Baerendsen ervan overtuigd dat de wespen in staat waren om zich te oriënteren, als
zij tenminste een vrij uitzicht hadden over het veld. Het was beslist niet zo dat zij
maar wat op goed geluk ronddoolden. Nu begonnen de Baerendsen met hun
experimenteel onderzoek.
Eén mogelijkheid was, dat iedere wesp, hoewel zij haar nest niet van een afstand
kon zien, het toch direct waarnam met een ander
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zintuig, misschien een dat wij niet kenden. Er was een eenvoudige methode om dit
na te gaan. Zij groeven lege biscuitblikken zonder deksel in de grond in, zodanig dat
de randen ervan gelijk waren met de grond. De aarde in de blikken werd stevig
aangestampt, zodat zij even vast werd als de oorspronkelijke grond. Vroeger of later
gingen wespen hun nesten graven in deze blikken. Terwijl een van deze wespen op
jacht was, nam men haar nest (blikje A) weg en groef het ongeveer een meter verder
opnieuw in, terwijl een ander, iden tiek blikje (B) op de plaats van A werd ingegraven.
Wanneer de wesp terugkeerde, ging ze nooit naar haar verplaatste nest in A, maar
altijd naar B en zocht precies op de plaats waar haar nest had ‘moeten’ zijn. Dit
toonde aan dat zij onmogelijk kon hebben gerea geerd op prikkels die van het nest
zelf uitgingen. Het leek waar schijnlijker dat Ammophila, evenals Philanthus, gebruik
maakte van bakens. Als dat zo was, dan moest zij deze eerst hebben leren kennen,
want de situatie rond ieder nest was natuurlijk verschillend. Sommige nesten lagen
niet ver van objecten die als eventuele bakens in aanmerking kwamen, zoals polletjes
gras, denneappels of kiezelstenen. Verplaatste men dergelijke voorwerpen een halve
meter, dan werden de terugkerende wespen daardoor misleid; zij zochten naar hun
nest op een plaats die correct was ten opzichte van de verzette bakens, maar verschilde
van de werkelijke positie.
Vervolgens probeerden de Baerendsen te achterhalen hoe groot het deel van het
terrein was, dat de wespen met behulp van bakens echt kenden. Zij vingen daarvoor
wespen als deze bij hun nest terugkeerden, brachten hen dan in een gazen kooitje,
afgedekt met een zwarte doek, een eind het veld in en lieten ze dan op verschillende
plaatsen in de heide weer los. Daarna keken zij of, en zo ja hoe de wespen de weg
naar hun nest terugvonden. De resultaten waren zeer veelzeggend. Aanvankelijk
liepen alle wespen die ver van hun nest - in elk geval meer dan 40 meter - waren
losgelaten, kriskras heen en weer. In veel gevallen klom een dergelijke
gedesoriënteerde wesp in een struik en kwam dan in de juiste koers. Hoe dichter men
de wespen bij hun nesten losliet, des te kleiner was de kans dat de wespen lieten
blijken, de weg kwijt te zijn. Het was dan natuurlijk ook duidelijk dat de grens
ongeveer bij de 40 meter lag. Hierbuiten trof men zelden jagende wespen aan.
Tijdens enkele achtereenvolgende experimenten werden talrijke wespen in
verschillende richtingen losgelaten. Iedere keer was het duidelijk dat er een bepaald
gebied rondom het nest lag van waaruit zij zeer gemakkelijk thuis konden komen en
dat zij buiten deze be-
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Met één wesp voerde men eens een serie van niet minder dan elf oriëntatieproeven uit. De routes die
zij nam wanneer ze van uit verschillende punten terugkeerde naar haar nest, zijn in de tekening
aangegeven. Wanneer men haar meer dan vijftien meter in noordwestelijke richting van het nest
vandaan losliet, leek zij uitsluitend één route terug te kennen. die een grote omweg vormde. De ligging
van het nest wordt ook in de afbeelding op blz. 74 aangegeven.
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kende zone volkomen de weg kwijt waren. De afmeting van dit ‘bekend terrein’
verschilde per wesp en, wat meer was, ook de ligging van deze ‘erven’. Sommige
wespen wisten gemakkelijk hun richting te bepalen in een uitgestrekt gebied in
noordoostelijke richting, terwijl zij aan de tegenovergestelde zijde van het pad al na
tien meter volkomen verdwaald waren. Andere wespen kenden juist het terrein in de
tegenovergestelde richting erg goed. Eén wesp maakte het in dit opzicht wel heel
bont: als men deze over een afstand van vijftien meter of meer transporteerde, keerde
zij via een enorme omweg terug naar huis, beginnend langs het pad dat van haar nest
vandaan leidde en vervolgens links afslaand als zij een grote denneboom gepasseerd
was, om dan tenslotte via een grote halve cirkel rondom deze boom naar het nest
terug te keren. Als ze daarna weer in deze zelfde richting losgelaten werd, maar nu
minder dan vijftien meter van het nest, vloog ze regelrecht naar huis. Toch leek de
wesp zich in beide experimenten onmiddellijk na haar vrijlating te kunnen oriënteren.
Het was duidelijk dat deze wesp het hele pad kende en dat zij alleen vanuit het meest
noordelijke gedeelte langs de beschreven omweg naar huis vloog, waarschijnlijk
omdat zij dit deel van het pad had leren kennen tijdens tochten waarop zij toevallig
van de achter de boom gelegen heide kwam. Dit lijkt erop te wijzen dat de wespen
in de eerste plaats de weg leren kennen door gewoon de route terug te volgen die zij
genomen hadden op de heenweg.
Een volgende serie experimenten toonde overtuigend aan dat de wespen inderdaad
gebruik maakten van bakens in het hele hun bekende gebied. Behalve dat zij
natuurlijke bakens verzetten, zoals graspolletjes die op het moment dat de wespen
hun nest gingen graven op een bepaalde plaats aanwezig waren, trainden de
Baerendsen hun wespen ook op kunstmatige bakens die zij pas neerzetten als de
wespen klaar waren met hun nest. Hiervoor werden in grote trekken dezelfde bakens
gebruikt die ook dienst gedaan hadden bij de experimenten met Philanthus: blokjes
van verschillende maten en vormen, halve bollen en platte schijven. In alle gevallen
bleken de wespen deze bakens te gebruiken.
Dergelijke kleine bakens werden echter alleen gebruikt als de wespen reeds in de
buurt van hun nest waren gearriveerd. Verplaatste men deze bakens meer dan een
meter dan lieten de wespen zich er niet langer door leiden, maar zochten zij in de
buurt van het nest zelf naar de ingang. Hoe slaagden zij erin de weg te vinden vanuit
hun jachtterrein naar de onmiddellijke omgeving van het
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Een wesp werd getraind om via een rij door ons geplante denne ‘boompjes’ naar haar nest op het
pad terug te vliegen. De tekening hieronder laat zien hoe zij reageerde toen deze rij bomen zodanig
verplaatst werd dat hij niet langer naar het nest leidde.
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nest zelf? Bij Philanthus, die al vliegend immense afstanden aflegt, hadden wij dit
niet kunnen onderzoeken, maar de traag bewegende en meer op de grond levende
Ammophila bood daarvoor meer gelegenheid.
Wij ontdekten een kolonie die op een pad in een betrekkelijk kaal gedeelte van de
heide nestelde. Hier plaatsten de Baerendsen na opnieuw met veel inspanning de
grootte van het jachtterrein te hebben bepaald, een rij van opvallend grote bakens in
een hoek loodrecht op het pad. De bakens zelf bestonden uit zelfgemaakte boompjes:
grote groene dennetakken die in metalen buizen van verschillende lengte werden
vastgeklemd. Nadat zij deze boompjes ongeveer een week achtereen zo hadden laten
staan, wat naar zij vermoedden lang genoeg was om de wespen eraan te laten wennen,
begonnen zij met hun verplaatsingsexperimenten. Wanneer een wesp met een rups
bij een nest aankwam dat niet verder dan twee meter van het dichtstbijzijnde baken
lag, werd ze gevangen en losgelaten aan het andere uiteinde van de bomenrij. Liet
de wesp blijken dat zij zich niet kon oriënteren, waarmee zij dus te kennen gaf dat
ze dit gedeelte van de heide niet kende, dan was zij niet bruikbaar voor dit experiment
en werd ze teruggebracht naar haar eigen nest. Doch de wespen die regelrecht naar
hun nest gingen, volgde men nauwlettend en hun route werd in kaart gebracht.
Vervolgens ving men deze wespen opnieuw en verplaatste men de rij boompjes,
maar zo dat zij nog wel evenwijdig aan hun oude positie stonden. Dan liet men een
wesp los aan het uiteinde van de rij bakens, die nu in hun nieuwe positie stonden.
De meeste van deze wespen lieten duidelijk blijken dat zij zich inderdaad lieten
leiden door deze bomenrij; zij arriveerden op de verkeerde plaats, die net zover van
hun werkelijke nest lag als de afstand waarover de bomen waren verplaatst groot
was. Onmiddellijk na ieder experiment werd steeds een controleproef genomen,
waarbij de boompjes teruggezet waren op hun oude plaats, en dit bracht de wespen
telkens weer bij hun nesten. Op sommige wespen hadden de experimenten echter
niet de minste invloed. Aangezien er aan de overzijde van het pad een rij natuurlijke
bomen stond, die de wespen gedurende hun hele tocht naar huis konden zien, lijkt
het waarschijnlijk dat zij déze bomenrij als baken gebruikten. Natuurlijk was het
onmogelijk om, door deze bomen te rooien, te bewijzen dat dit werkelijk zo was.
Wij voerden nog talrijke andere experimenten uit, maar het zou ons te ver voeren
deze allemaal hier te bespreken. Het algemene eindresultaat was dat Ammophila zich
kan oriënteren met behulp van ba-
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kens van allerlei aard, waarvan zij zich de positie inprent, precies zoals ook Philanthus
dat doet. Het is heel goed mogelijk dat zij daarnaast ook de zon als kompas gebruiken,
maar de experimenten waren niet geschikt om dit na te gaan.
Het onderzoek had echter wel een ander verbazingwekkend aspect van het gedrag
van Ammophila aan het licht gebracht; de studie van het oriëntatievermogen toonde
aan welke gecompliceerde zaken iedere wesp moet leren om tegelijkertijd voor twee
of drie nesten te zorgen; zij moet haar bevindingen van het inspectiebezoek, waaruit
zij haar instructies destilleert, in relatie brengen met de bebakening die haar naar dat
speciale nest moet leiden. Het is daarom de moeite waard om na te gaan hoe precies
haar gedrag op de juiste wijze moet functioneren om de overleving van de larve te
waarborgen. De geringe frequentie waarmee de eieren gelegd worden, staat niet toe
dat een groot aantal larven verloren gaat. Het is merkwaardig dat zich een dergelijke
vorm van broedzorg heeft kunnen ontwikkelen, die zo volledig verschilt van de
situatie die wij aantreffen bij onder meer vlinders, die hun eieren gewoon ergens
deponeren en er dan verder niet meer naar omkijken,
Wij kunnen hier onmogelijk ingaan op de vele andere aspecten van het leven van
Ammophila, die de Baerendsen bestudeerden; zoals de uiterst gespecialiseerde manier
waarop de rups verlamd wordt, of de opmerkelijke sociale rust- en slaapgewoonten
van deze wespen. Eén zeer interessant resultaat van hun werk dient hier echter beslist
nog vermeld te worden.

Een nieuwe soort
Dankzij hun grote nauwgezetheid ontdekten de Baerendsen uiteindelijk ook nog dat
zij al die tijd een wesp hadden geobserveerd die men tot dan toe niet had herkend
als een afzonderlijke soort. In diezelfde tijd deed een andere onderzoeker, A.
Adriaanse, soortgelijke waarnemingen in een ander deel van Nederland. Aanvankelijk
waren beide partijen volstrekt onkundig van elkaars werk. Toen Baerends in 1938
in een beknopt artikel zijn bevindingen publiceerde, bemerkte Adriaanse dat zijn
gegevens totaal niet klopten met het verhaal van Baerends. Hij zag iets dat misschien
een futiliteit zal lijken: zijn wespen blokkeerden hun nestingang niet met materiaal
dat zij voor dat doel uit de omgeving verzamelden, maar hadden daarvoor een speciale
‘steengroeve’ dichtbij de nestingang, waarin
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het afsluitmateriaal telkens als het nest geopend werd, in opgeborgen werd.
Menigeen zou dit slechts als een lokaal verschil hebben beschouwd, dat mogelijk
geïnduceerd was door een verschil in milieu, maar Adriaanse ging er dieper op in.
En hij ontdekte toen niet alleen nog meer verschillen. maar vond ook een kolonie
waarin beide vormen van gedrag waar te nemen waren: dat wat Baerends had gezien
en dat wat hijzelf eerder had waargenomen. Door de wespen van gekleurde stippen
te voorzien, ontdekte hij dat sommige van hen zich altijd gedroegen zoals de wespen
van Baerends, andere op de wijze zoals hij die zelf had waargenomen. Hij kwam tot
de slotsom dat hij te maken had met twee vormen, die een constant verschil in gedrag
vertoonden, zelfs wanneer zij beide in hetzelfde milieu leefden. Hieronder volgen
een paar van de verschillen tussen de A(Adriaanse)- en de B(Baerends)-typen wespen:
A
Voedt zijn larven met larven van
Tenthredinidae (bladwespen).

B
Voedt zijn larven met rupsen van
vlinders.

Heeft slechts één nest tegelijk.

Heeft een aantal elkaar overlappende
legsels.

Legt eieren van eind mei tot begin
augustus.

Legt eieren van begin juni tot half
september.

Sluit het nest af met één steen, en bedekt Sluit het nest met meerdere stenen af en
deze met zand uit een ‘groeve’.
haalt het zand uit de omgeving van het
nest weg.
Doet het zand bij opening van het nest
terug in de ‘groeve’.

Brengt het zand vliegend weg en
verstrooit het.

Er waren nog meer verschillen. Nu had een andere entomoloog, J. Wilcke, lang
voordat al deze verschillen in gedrag waren gesignaleerd, de taxonomie van
graafwespen bestudeerd en ontdekt dat museumexemplaren van Ammophila
campestris onderling niet zo volkomen gelijk waren als men zou mogen verwachten
van exemplaren van één soort. Hij meende dat er twee typen waren, maar omdat hij
door andere werkzaamheden in beslag genomen werd, had hij dit kleine probleem
terzijde geschoven. De discrepantie tussen het werk van Adriaanse en Baerends
bracht hem er echter toe,
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zijn wespen nog eens ter hand te nemen en nu ontdekte hij dat de naam Ammophila
campestris beschouwd diende te worden als een verzamelnaam voor twee
verschillende soorten. De morfologische verschillen waren miniem, maar wel constant.
Adriaanse stelde zich nu de volgende vraag: hielden de verschillen in gedrag tussen
type A en B werkelijk verband met de door Wilcke geconstateerde verschillen in
bouw? Hij onderzocht een aantal van zijn wespen en verzamelde een paar series van
ze, merkte ze naar gelang van hun gedrag, ‘A’ of ‘B’ en stuurde ze dan op naar
Wilcke. De correlatie met het morfologische onderzoek was werkelijk volmaakt:
alle B-wespen waren identiek aan de vorm die Wilcke Ammophila adriaansei had
genoemd en alle A-wespen identiek aan Ammophila campestris. Vervolgens
verzamelde Adriaanse paartjes die hij metterdaad parend aantrof. Opnieuw bleek dat
twee partners steeds beide tot adriaansei of beide tot campestris behoorden. Met
andere woorden, hoewel beide typen een zeer grote gelijkenis vertonen en zelfs in
gemengde kolonies leven, kruisen zij niet onderling: het zijn dus twee echte,
afzonderlijke soorten.
Aan deze hele geschiedenis zitten enkele zeer interessante kanten. Allereerst deed
het ons, ethologen, plezier om te zien hoe bepaalde kenmerken van het gedrag dienst
konden doen in de taxonomie. Ten tweede vormde het een schitterend voorbeeld van
genetisch bepaalde gedragsverschillen, aangezien immers zelfs van wespen die in
hetzelfde milieu leefden, het gedrag zozeer uiteenliep. In de derde plaats riep het
evolutionaire vragen op. Aangezien de beide soorten wespen zoveel op elkaar leken,
moesten zij ongetwijfeld zeer nauw verwant zijn. Hoe was het mogelijk dat zij ooit
uiteen geraakt waren, een voorkeur voor verschillende prooien hadden ontwikkeld,
hun nesten op een verschillende manier leren bouwen etc.? En waarom kruisten zij
nooit onderling? Deze wespen zelf bezaten wel een groter onderscheidingsvermogen
dan de zoölogen, die zelfs nog nooit hadden ontdekt dát zij verschilden van elkaar!
Ons werk werd door de oorlog onderbroken. Adriaanse is helaas overleden en
Baerends moest zich met andere zaken gaan bezighouden. Maar misschien zal
Ammophila op een goede dag nog eens nieuwe biografen krijgen, die de draad weer
oppakken waar anderen hem lieten vallen. Of misschien stimuleert dit onderzoek
anderen ertoe om zich te verdiepen in de levenswijze van andere graafwespen. Ik
kan moeilijk geloven dat deze twee soorten rupsendoders zoveel interessanter zouden
zijn dan willekeurig welke andere graafwespen. Ik denk eerder dat elke andere soort
evenveel vol-
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doening schenkt wanneer men haar eenmaal met evenveel toewijding en
nauwkeurigheid onderzocht heeft als in het geval van Ammophila.
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Deel twee
De overlevingswaarde van kleuren
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4. Onderzoekingen naar het verschijnsel camouflage
De verscheidenheid aan kleurpatronen die men in de natuur aantreft, is vrijwel
onbeperkt. Toch hebben de meeste mensen, zelfs zoölogen, maar een zeer vaag idee
van de betekenis en de enorme verbreidheid van deze variatie. Waarschijnlijk zijn
de bioloog en de kunstenaar meer vertrouwd met dit aspect van de natuur dan de
meeste andere mensen. Terwijl hij de bewondering van de kunstenaar voor al deze
verschillende patronen deelt, vraagt de bioloog zich af wat hun functie is. Men is
allang afgestapt van het idee dat zij er alleen maar zijn voor ons genoegen, omdat
wij ze zo mooi vinden: de grote biologen van weleer - Bates, Wallace, Darwin en
Müller - hebben hiervoor hypothetische verklaringen gegeven, die suggereren dat
een groot aantal kleurpatronen van groot voordeel is voor de eigenaars ervan, die
deze patronen in zekere zin wel moesten ontwikkelen, op straffe van eliminatie onder
invloed van de selectiedruk.
Door het ontbreken van experimenteel onderzoek zijn deze opvattingen altijd
hypothesen gebleven. Gedurende de laatste decennia echter is er heel wat
experimenteel werk verricht op dit gebied en tijdens onze zomerkampen te Hulshorst
en later ook in Oxford hebben ook wij een steentje kunnen bijdragen aan de groeiende
kennis over dit onderwerp. Een gedeelte van ons onderzoek had betrekking op het
verschijnsel camouflage, een ander gedeelte op dat van waarschuwingskleuren.

Enkele principes en voorbeelden
Toen wij met onze observaties begonnen, lag onze voornaamste vraagstelling al vast.
Lang geleden had men reeds als vaststaand aangenomen dat dieren die naar onze
indruk goed gecamoufleerd zijn, ook onzichtbaar waren voor hun natuurlijke vijanden
en daardoor onder natuurlijke omstandigheden beschermd zouden zijn door deze
camouflage. Deze opvatting werd echter terecht bestreden met het argument dat het
nooit bewezen was dat de natuurlijke predatoren van een dier op dezelfde manier
reageren als wij. En inderdaad: naarmate er meer gegevens over de verschillende
sensori-
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sche functies van dieren beschikbaar kwamen, werd het duidelijk dat een groot aantal
predatoren op heel andere eigenschappen van hun prooi reageren dan op hun uiterlijke
verschijningsvorm, bijvoorbeeld op hun lichaamsgeur. Zoals wij hebben gezien lijkt
Ammophila tot deze laatste groep te behoren en als gevolg daarvan te kunnen leven
van uitsluitend perfect gecamoufleerde rupsen. Overkritische zoölogen zijn zelfs tot
het andere uiterste gegaan en in plaats van dat zij de camouflagehypothese het
voordeel van de twijfel gunnen, postuleren zij nu dat het allemaal onzin is.
Tegenwoordig is dit echter niet meer houdbaar, omdat in een aantal gevallen waarin
men de camouflagetheorie onderwierp aan experimentele tests, zij juist gebleken is.
Een van de meest overtuigende experimenten werd uitgevoerd door F.B. Sumner.
Als prooi gebruikte hij een vissoort, Gambusia, die, zoals een groot aantal dieren,
in staat is om van kleur te veranderen om zich bij zijn achtergrond aan te passen. Als
de kleuraanpassing eenmaal heeft plaatsgevonden, duurt het weer verscheidene uren
om opnieuw van kleur te veranderen, als men het dier met een andere achtergrond
confronteert. Sumners experiment bestond erin, gelijke aantallen donkere en
lichtgekleurde vissen te nemen, deze in een bassin te zetten dat of licht of donker
was en vervolgens alle vissen bloot te stellen aan predatie. Als predatoren gebruikte
hij roofvissen, pinguïns en reigers. Toen ongeveer de helft van de vissen gevangen
was, beëindigde hij de proef en telde hij hoeveel vissen er in iedere groep waren
overgebleven. Bij alle experimenten zag hij dat er meer gecamoufleerde vissen bleven
leven dan ongecamoufleerde. Omdat de experimenten van Sumner gebaseerd zijn
op vele honderden vissen en er drie verschillende predatoren bij werden ingeschakeld,
zijn zij zeer betrouwbaar.
Men heeft nu soortgelijke experimenten gedaan met verschillende andere
gecamoufleerde diersoorten en men kan onmogelijk ontkomen aan de conclusie dat
camouflage in de natuur een zeer belangrijke rol speelt. Alle onderzoeken die tot
dusverre gepubliceerd waren, hadden echter betrekking op slechts één aspect van de
camouflage: dat van de overeenkomst tussen de basiskleur van een dier en de kleur
van zijn achtergrond. Camouflage omvat echter veel meer. Talrijke gecamoufleerde
dieren maken gebruik van wat men noemt ‘disruptive coloration’: contrasterende
kleurvlekken, die de omtrek van het lichaam als het ware doorbreken en tot resultaat
hebben dat het dier min of meer ‘oplost’ in zijn achtergrond. De fauna die wij
aantroffen tussen de korstmossen waarmee een groot aantal bomen
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De streeptekening van de dennepijlstaartrups past prachtig bij zijn omgeving van dennenaalden.

in de bossen waar wij werkten, bedekt was, vormden schitterende voorbeelden van
deze ‘disruptive coloration’. Op dergelijke bomen leefden verscheidene vlindersoorten,
een luis, een kever en een spinnesoort. Al deze dieren hadden een lichte, blauwgrijze
basiskleur, die precies overeenkwam met de kleur van sommige korstmossen en
allemaal vertoonden zij bovendien een patroon van onregelmatige zwarte vlekken,
die zeer veel leken op de schaduwpartijen en donkere gedeelten van de lichenen. Een
van deze dieren was de berkespanner. Het was verbazend om te zien, hoe zo'n grote
vlinder zich door louter misleiding volledig aan het oog kon onttrekken, terwijl hij
gewoon in de open ruimte bleef. Ook de larven van de dennepijlstaart vormen een
duidelijk voorbeeld van perfecte camouflage.
Een ander belangrijk, maar heel verschillend principe is dat van de
schaduwcompensatie, ook wel ontschaduwing genoemd. Massieve
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Een karakteristiek voorbeeld van ‘korstmos-camofulage’: een spin (geslacht Philodromus) op een
met korstmossen begroeide boom.
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Het principe van de schaduwcompensatie. (1) Een egaal gekleurde cilinder die men van bovenaf
belicht, maakt de indruk driedimensionaal te zijn vanwege de onderzijde die in de schaduw ligt. (2)
Een cilinder die voorzien is van schaduwcompensatie en van opzij belicht wordt. (3) Als men een
cilinder, voorzien van schaduwcompensatie, van bovenaf belicht, werken schaduw en kleuring samen
om de indruk te wekken dat het hier om een vlak lichaam gaat.

lichamen vertonen, hoe zeer zij ook in kleur overeenstemmen met hun omgeving,
schaduwing en zijn daardoor voor het oog herkenbaar als driedimensionale lichamen.
Aangezien veel rupsensoorten tussen vlakke bladeren leven, zou hun cilindrische
vorm met de schaduwing die deze veroorzaakt, hen ondanks hun kleurcamouflage
verraden. Bij een groot aantal van hen wordt dit echter ondervangen door het feit dat
zij donkerder gekleurd zijn aan de zijde van het lichaam die gewoonlijk naar het licht
gekeerd is en dat deze donkere tint geleidelijk overloopt in een lichtere, die de andere
zijde van het lichaam bedekt. Het effect van deze schaduwcompensatie grenst aan
het ongelooflijke: vaste lichamen schijnen vlak en men verbaast zich erover hoe op
deze wijze zelfs grote rupsen erin slagen zich tussen het gebladerte aan het oog te
onttrekken. Ik heb zulke rupsen dikwijls laten zien aan bezoekers en ik lette dan op
hun ongelovige reacties als ik een takje omdraaide en hun onverwacht toonde dat zij
een rups, zo dik als hun pink, volledig over het hoofd gezien hadden.
Een groot aantal dieren heeft zich gespecialiseerd in weer een anderre vorm van
misleiding: zij lijken sprekend op voorwerpen die de predatoren wel zien, maar die
zij ongemoeid laten omdat zij weten dat deze ongenietbaar zijn. De takrupsen zijn
uitstekende voorbeel-
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Schaduwcompensatie in de natuur. Een rups van de pauwoogpijlstaart in zijn natuurlijke positie
vertoont een egale beschaduwing en lijkt daardoor vlak (foto boven). Keert men de rups echter
ondersteboven, dan versterkt de schaduwing die door het van bovenaf opvallende licht veroorzaakt
wordt, de schaduwcompensatie en de ‘rondheid’ van de rups valt duidelijk op (foto onder).
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Ennomos quercinaria op een eiketakje.

den van deze ‘speciale gelijkenis’. Ook hier speelt de overeenstemming in kleur een
belangrijke rol, maar het effect van onopvallendheid wordt door veel meer dan dat
bereikt. Wij troffen grote aantallen van deze takrupsen aan op berken en eiken in de
bossen rond Hulshorst en wij besloten enkele experimenten met hen uit te voeren.
Het waren hoofdzakelijk larven van de berkespanner, verder van Ennomos alniaria
en van Ennomos quercinaria en wij omzeilden het camouflageprobleem dat zich zou
kunnen voordoen bij het zoeken van de rupsen door ze eenvoudig uit de bomen te
schudden, zodat we ze van de grond konden oprapen. Wij hadden een speciale reden
om juist deze voorbeelden van buitengewoon verfijnde camouflage voor onze
experimenten uit te kiezen: wanneer wij de natuurlijke selectie moesten beschouwen
als de verantwoordelijke factor voor deze uiterst gedetailleerde nabootsing van
twijgjes, moest het mogelijk zijn om de selecterende factoren die hierop werkten, te
ontdekken. Op zijn minst zouden wij een selecterende factor moe-
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Ennomos quercinaria op een eiketakje.

ten ontdekken die zich niet alleen door takrupsen liet misleiden, maar die ook met
onfeilbare zekerheid onmiddellijk de kleinste afwijking in de aanpassing zou
ontdekken, en daardoor de selectiedruk in de richting van de perfectie wist te
handhaven. Een bezwaar dat men dikwijls hoort uiten tegen deze theorie van
natuurlijke selectie, is het beweerde onvermogen van vogels, en van alle dieren in
het algemeen, om voldoende onderscheidingsvermogen aan de dag te leggen om als
zulke verfijnde selectiefactoren werkzaam te kunnen zijn. Aangezien ik tijdens een
van mijn andere onderzoeken opmerkelijke staaltjes had gezien van het
gezichtsvermogen van vogels, twijfelde ik er nauwelijks aan dat zij tot een veel betere
selectie in staat waren dan mensen, maar die mening had natuurlijk geen bewijskracht
zolang wij haar niet met experimenten hadden kunnen staven.
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De eerste experimenten met Vlaamse gaaien
De eerste vogels die wij bestudeerden, waren Vlaamse gaaien: zoals later bleek, geen
slechte keus. Omdat wij wilden werken met vogels in gevangenschap, die nog nooit
dergelijke insekten op hun menu hadden gekend, kreeg ons kampleven een nieuw
aspect. Maanden tevoren moesten wij naar Hulshorst vertrekken, jonge Vlaamse
gaaien uit hun nest halen, hen met de hand grootbrengen en hen wennen aan een
leven in een volière. Vervolgens moesten wij hen meenemen naar ons kamp, en hen
daar een geschikt onderkomen geven. Wij construeerden vier opvouwbare
verblijfskooien van 1 × 1 × 1 meter en zetten in elk daarvan een vogel. De kooien
werden gebouwd op de bosgrond, onder de schaduw van een dak van zeildoek.
Behalve deze vier kooien hadden wij nog een grote experimenteervolière, die buiten
het zeildoek stond. Via kleine deurtjes
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die door ons geopend en gesloten konden worden, konden wij iedere vogel apart in
de grotere kooi laten, waar hij kon worden geobserveerd. De allereerste experimenten
leverden ons, zo eenvoudig als ze ook waren, enkele voortreffelijke resultaten. Wij
deden deze proeven met een aantal rupsen van Ennomos alniaria, die talrijker
voorkwamen dan de soort Ennomos quercinaria. Ondanks hun naam (alniaria
betekent ‘van de els’, afgeleid van alnus, de officiële naam voor els) waren deze
rupsen allemaal afkomstig van berkebomen en leken zij precies op berketakjes. Wij
boden enkele van hen op bebladerde takjes aan de gaaien aan, terwijl de rupsen in
hun natuurlijke houding zaten; andere rupsen legden wij neer op de grond en
bovendien gaven wij de vogels nog enkele echte takjes die ongeveer even groot
waren als de rupsen.
Onze Vlaamse gaaien waren eraan gewend, gevoerd te worden in de grote
vliegkooi. Gewoonlijk gaven wij ze meelwormen en nu en dan diverse in het wild
voorkomende insekten, maar takrupsen hadden zij nog nooit gezien. Zij hadden
echter wel takken gezien en leren kennen. Aangezien Vlaamse gaaien in
gevangenschap alles wat nieuw voor hen is, nauwkeurig gaan onderzoeken, moesten
wij hen daartoe voldoende gelegenheid geven, zodat zij even gewend waren aan
takken als hun in het wild levende soortgenoten. In de grote volière gelaten worden,
betekende voor hen dan ook: eten voorgezet krijgen en als gevolg daarvan begon
iedere vogel, zodra hij de volière binnenkwam, naar eten te speuren. Hij kon echter
niet van te voren weten, welk soort voedsel hij moest verwachten; iedere vogel begon
totaal ‘onbevooroordeeld’ aan het experiment.
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Tot onze grote voldoening slaagde onze eerste Vlaamse gaai er aanvankelijk niet in,
de larven te vinden. Hij hipte langs en over verschillende van hen heen, terwijl hij
hier en daar onderzoekend wat pikte. Dit duurde ongeveer twintig minuten zo. Wij
waren juist aan het overleggen wat wij nu zouden doen, toen de vogel plotseling op
een rups trapte. Dit was zelfs voor een Ennomos teveel en het voordeel van zijn
roerloosheid opgevend, begon hij te kronkelen. Onmiddellijk pakte de vogel hem
beet, sloeg hem een- of tweemaal tegen de grond en slikte hem in. Dit gaf ons al
enigszins een idee hoe belangrijk roerloosheid was in combinatie met camouflage.
Wat er nu gebeurde was echter een volslagen verrassing voor ons. Zodra de vogel
de rups had verzwolgen, begon hij rond te kijken en driftig door de kooi heen stappend
pikte hij een ... takje op! Hij knabbelde er wat aan, gooide het weg, hipte verder,
pakte een ander takje en zo verder, het ene takje na het andere snel achtereen, totdat
hij na verschillende teleurstellingen zijn belangstelling voor zowel takjes als rupsen
verloor. Dit was nu weer een van die toevallige gelukjes, die zelfs de meest strak
opgezette experimenten soms geheel onverwacht kunnen opleveren. Als de vogel
eenvoudig de rupsen had gelaten voor wat ze waren, zouden wij daaruit niet veel
hebben kunnen opmaken. Dit zou nl. gewoon een gevolg geweest kunnen zijn van
het feit dat hij verzadigd of niet op zijn gemak was. Op zijn gunstigst zou een
controle-experiment met rupsen op een bijvoorbeeld witte ondergrond en zonder
takken wellicht een ander resultaat gegeven hebben, en daardoor de eerste
experimenten betekenisvol hebben gemaakt. Maar hier hadden wij werkelijk een
positief resultaat: de vogel had takjes opgepakt, maar pas nadat hij een rups gevonden
had, wat op zichzelf toeval geweest was. In één experiment hadden wij dus ontdekt
dat (a) de Vlaamse gaai de rups niet ontdekte voor deze laatste zich bewoog; (b) hij
de rups gretig verorberde toen hij hem eenmaal gevonden had; (c) de vogel takjes
voor rupsen aanzag en (d) daarom aanvankelijk zowel takjes als rupsen negeerde,
omdat het voor hem gewoon allemaal takjes waren.
Na dit eerste bemoedigende resultaat pakte mijn medewerker, L. de Ruiter, de
zaak nu grootscheeps aan. Een deel ervan werd in 1946 en 1948 gedaan in Hulshorst,
het overige in 1951 in Oxford. In deze experimenten bevestigde hij onze
oorspronkelijke conclusies nog eens en voegde er tevens enkele zeer belangwekkende
resultaten aan toe.
Bij zijn experimenten hadden de Vlaamse gaaien veel tijd nodig om hun eerste
rups te ontdekken. Hij moest experimenten met krekels
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stopzetten, omdat de vogels iedere krekel binnen tien seconden vonden, maar als hij
takrupsen gebruikte duurde het dikwijls twintig minuten tot een half uur voor zij hun
eerste rups ontdekt hadden. Gewoonlijk ontdekte de Vlaamse gaai zijn rups door er
per ongeluk op te trappen, maar het gedrag na deze plotselinge ontdekking was
buitengewoon interessant. Meestal begonnen de vogels zonder onderscheid zowel
aan takjes als aan rupsen te pikken, terwijl zij tijdens het eerste gedeelte van de proef
voor noch het een noch het ander ook maar enige belangstelling aan de dag gelegd
hadden. Niet alle vogels vertoonden ditzelfde gedrag, maar bijna altijd werden alle
rupsen spoedig na de ontdekking van de eerste gevonden. Zowel deze als latere
experimenten leken te bevestigen dat bepaalde natuurlijke vijanden van de
twijgrupsen, zoals de Vlaamse gaai, in staat zijn om verschil te zien tussen takjes en
rupsen. Als dit zo is, moet de hoge graad van perfectie waarmee de insekten de
twijgen van hun voedselplant imiteren, van zeer groot belang zijn. Zo bleek dat wij
inderdaad een gelukkige keuze hadden gedaan met onze Vlaamse gaaien; zij hadden
ons duidelijk gemaakt dat er wel degelijk selecterende factoren bestonden, die de
vereiste ‘strengheid’ bezaten.

Takjes of rupsen? Alle afgebeelde voorwerpen werden gebruikt bij experimenten om het
onderscheidingsvermogen van Vlaamse gaaien te testen. Het eerste voorwerp (1) is een echte
Ennomos-rups, het tweede (2) het enige takje dat de vogels werkelijk verwarden met een rups.
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Schaduwcompensatie
Een ander deel van het werk van De Ruiter had betrekking op de schaduwcompensatie.
Hij besloot te gaan onderzoeken of deze schaduwcompensatie van de grote
hermelijnvlinder op de natuurlijke vijanden hetzelfde effect uitoefende als op ons
mensen. Wordt de rups beschermd doordat hij vlak lijkt in plaats van massief? Voor
een vogel ziet hij er misschien helemaal niet als een vlak voorwerp uit. Voor een
groot deel hangt dit af van de manier waarop natuurlijke predatoren onderscheid
maken tussen vlakke en massieve objecten. Wijzelf gebruiken onbewust meer dan
één criterium voor driedimensionaliteit: schaduwing is er daar maar een van. Dat wij
dit criterium echt gebruiken, wordt duidelijk uit het feit dat op een plat vlak
geschilderde objecten op ons de indruk maken driedimensionale voorwerpen te zijn.
Maar iedereen die wel eens scanningfoto's heeft gezien, zal het erover eens zijn dat
er een immens verschil bestaat tussen dit soort foto's en het tweedimensionale beeld
dat het alleen van de schaduwing moet hebben. Schaduwcompensa-

Twee identiek gekleurde hermelijnvlinderrupsen, gezien en belicht van bovenaf. Bij de ene rups is te
zien hoe licht de rug is, bij de andere hoe donker de onderzijde.
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Een volwassen rups van de hermelijnvlinder in zijn natuurlijke positie (foto boven) en ondersteboven
gekeerd (foto onder). De rups in zijn natuurlijke positie valt des te minder op vanwege de witte streep
die het lichaam voor het oog verdelen in twee vlakken die beide schaduwcompensatie vertonen.
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tie zou niet veel bescherming bieden als een Vlaamse gaai eerder op grond van een
binoculair gezichtsvermogen dan door schaduwing zou opmaken dat een bepaald
object massief was. Hoe kon men dit nu onderzoeken? Men zou het risico dat de
rupsen liepen onder normale omstandigheden en dat onder omstandigheden waarbij
de voordelen van de schaduwcompensatie ontbraken, met elkaar moeten vergelijken.
Dit kon op verschillende manieren: men zou de rupsen ondersteboven kunnen leggen,
hen van onderen belichten, of hen helemaal groen verven. De Ruiter besloot om
zowel de eerste als de derde mogelijkheid toe te passen, omdat hij dacht dat belichting
van de onderzijde van de kooi de Vlaamse gaaien van streek zou kunnen brengen,
wat ieder experiment bij voorbaat waardeloos zou maken.
De experimenten vereisten een ontzaglijke hoeveelheid voorbereiding. In de eerste
plaats moesten er voldoende larven voorhanden zijn. Daarom kweekten wij deze
zelf, samen met grote aantallen andere insekten die dienden om de Vlaamse gaaien
tussen de verschillende experimenten mee te voeren, in kleine kooitjes in het kamp.
Verder diende het experiment een zo perfect mogelijke nabootsing van de natuurlijke
situatie te zijn. Dit betekende dat wij voor een dichte begroeiing moesten zorgen
(anders zouden de vogels zelfs normale larven al onmiddellijk ontdekken). In
Hulshorst werd de volière daarom gestoffeerd met takken van de voedselplanten van
de rupsen, die voor ieder experiment vers werden geplukt. Later, in Oxford, waar
men een volière van 9 × 9 × 2 meter gebruikte, vormde de natuurlijke plantengroei
die zich binnen de volière bevond, een ideale omgeving. Wij moesten de concentratie
aan larven laag houden, om het de vogels niet al te gemakkelijk te maken. Daarom
werden er tijdens iedere proef maar vier rupsen gebruikt. Tenslotte moesten wij
voorkomen dat de rupsen zich zouden bewegen. Dit was zeer essentieel, omdat rupsen
die men op hun rug gelegd had, uit alle macht probeerden om weer in hun normale
positie te komen. Daarom werden alle rupsen eerst gedood met cyaangas en daarna
aan de takken gebonden. Bij ieder experiment bood men de vogels gelijke aantallen
rupsen in normale positie en in omgekeerde houding aan en registreerde vervolgens
het gedrag van de vogels. De Vlaamse gaaien, erop getraind om voedsel te verwachten
en altijd tamelijk hongerig wanneer ze in de volière gelaten werden, begonnen grondig
en systematisch de hele kooi af te zoeken, van de ene tak naar de andere hippend en
nauwlettend tussen de bladeren turend, terwijl ze hun nekken in de vreemdste bochten
wrongen.

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

105
Omdat ieder experiment zo zorgvuldig moest worden voorbereid, konden wij relatief
weinig proeven doen, maar de resultaten die wij verkregen waren zeer bevredigend.
Gebruik makend van vijf verschillende soorten rupsen (‘Glorie van Kent’,
pauwoogpijlstaart, lindepijlstaart, ligusterpijlstaart, hermelijnvlinder) en drie Vlaamse
gaaien, ontdekte De Ruiter dat er, wanneer men gelijke aantallen omgedraaide en in
normale positie zittende rupsen aanbood, 167 omgekeerde rupsen door de vogels
werden ontdekt tegen slechts 107 exemplaren in normale positie. De drie vogels
reageerden verschillend (een van hen blonk duidelijk uit boven de anderen in het
ontdekken van rupsen in normale positie) en de vijf soorten rupsen bleken in
verschillende mate beschermd te zijn tegen predatie (de lindepijlstaart en de
pauwoogpijlstaart bleken beter gecamoufleerd), maar dit deed geen afbreuk aan de
algemeen conclusie, nl. dat het omdraaien van rupsen die gebruik maken van
schaduwcompensatie het risico om ontdekt te worden, aanzienlijk vergrootte.
Men zou hier tegen in kunnen brengen dat de omgedraaide larven aan het uiteinde
van takjes hingen, terwijl de rupsen in normale positie aan de onderzijde van een tak
hingen, zodat zij hierdoor aan het oog werden onttrokken, en dat dit de reden was
waarom zij minder gauw ontdekt werden, en niet hun schaduwcompensatie. In 85
gevallen echter waarbij De Ruiter er vooral op lette hoe een Vlaamse gaai zijn prooi
benaderde, zag hij dat de vogel in 51 gevallen van onderen, 15 maal van gelijke
hoogte en slechts 19 maal van bovenaf de rupsen beetpakte. Zo er dus al een verschil
in risico bestond, liepen juist de rupsen in normale positie meer kans om gepakt te
worden dan de larven die in omgekeerde positie hingen.
De manier waarop de vogels beide typen larven benaderden, verschilde eveneens
aanzienlijk. Omgekeerd hangende larven werden al van grote afstand opgemerkt en
de vogels kwamen er gretig op af. De normale rupsen zagen de vogels pas als zij er
al vlak bij waren.
Er werden ook een paar proeven genomen met twaalf paar rupsen van de
hermelijnvlinder, die helemaal egaal groen geverfd waren. Van deze rupsen ontdekten
de vogels zeven omgekeerde en negen normale exemplaren en men kon niet zeggen
dat de vogels zich anders gedroegen dan in de hierboven beschreven situatie.
Al deze experimenten versterkten niet alleen onze overtuiging, dat
schaduwcompensatie wel degelijk een bescherming biedt tegen vogels, maar zij
maakten vooral grote indruk op ons omdat zij het scherpe onderscheidingsvermogen
van de Vlaamse gaaien aantoonden. Wat betreft het ontdekken van
pauwoogpijlstaartrupsen die in
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hun normale positie zaten, waren de vogels ons veruit de baas en alleen al het feit
dat zij in alle experimenten in totaal 107 normale rupsen ontdekten, laat zien dat alle
bij ons onderzoek betrokken insektesoorten zelfs ondanks hun bijna volmaakte
schaduwcompensatie onder een sterke selectiedruk moesten staan, veroorzaakt door
soortgelijke predatoren.
Overigens, als iedereen van onze groep tijdens verzameltochten met elkaar
wedijverde wie de meeste rupsen zou vinden, waren het altijd de jonge kinderen die
deze wedstrijd wonnen. Volgens mij is de beste verklaring hiervoor, dat zij zich
volledig aan deze opgave konden wijden. Niet alleen dachten wij volwassenen
voortdurend aan de experimenten als het uiteindelijke doel van de verzameltochten,
maar ook waren wij meer geneigd om tegelijkertijd uit te kijken naar andere zaken
waarvan wij wisten dat wij ze eventueel zouden kunnen tegenkomen. Bij deze vorm
van verzamelen is echter juist een uiterste concentratie op het éne doel van vitaal
belang en vogels lijken in dat opzicht misschien meer op kinderen.

Ons dagelijks leven met de Vlaamse gaaien
De voortdurende aanwezigheid van de Vlaamse gaaien in ons kamp bood ons een
unieke gelegenheid om terloops allerlei waarnemingen te doen omtrent hun hele
gedrag. Een van hun vermakelijke eigenschappen was de neiging om geluiden te
imiteren. Ik had de gewoonte om iedereen in het kamp tussen zes en zeven uur 's
ochtends te wekken door van tent naar tent te lopen en de reveille te fluiten, waarbij
ik zachtjes met een stokje tegen het tentzeil tikte. Na enkele weken begonnen onze
Vlaamse gaaien schitterende imitaties van het wijsje dat ik altijd floot, weg te geven.
Op een ochtend begonnen zij daar om vier uur 's ochtends mee en twee van mijn
studenten werden wakker, kleedden zich snel aan en kwamen, hun ogen nog
uitwrijvend, naar buiten voor zij begrepen wat er gebeurd was.
Een van onze gaaien, een wijfje, raakte verliefd op een van mijn studenten. Telkens
wanneer hij de volière naderde, staakte zij al haar bezigheden, ging op de stang die
het dichtst bij hem in de buurt was zitten, zette haar kuif, hals- en schouderveren
overeind, liet haar vleugels hangen, keerde zich voluit naar hem toe en uitte het
karakteristieke, ratelende ‘kraah’ dat men zo vaak hoort tijdens
voorjaarsbijeenkomsten van Vlaamse gaaien. Zij wist deze bepaalde jon-
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gen feilloos te onderscheiden van alle andere mensen en ontdekte hem zelfs als hij
verscholen achter vijf of zes anderen naderbij kwam. Als hij maar een glimp van zijn
gezicht aan haar liet zien, was dat voldoende: als een waanzinnige putte het wijfje
zich uit in liefdesbetuigingen. Wij moesten onze vriend smeken om zich niet in de
buurt van de volière te vertonen als daar een experiment aan de gang was!
Eens, tijdens een paar proeftesten met levende rupsen van de hermelijnvlinder,
namen wij iets buitengewoon opmerkelijks waar, zomaar toevallig. Een van de
Vlaamse gaaien ontdekte een van deze grote rupsen, en pikte hem op met zijn snavel,
waarop de larve prompt zijn alarmreactie vertoonde en de inhoud van een kliertje
dat voor zijn voorpoten ligt, recht in het gezicht van de vogel spoot. Deze sprong
hoog op, liet de rups vallen, daarbij voortdurend met zijn snavel schuddend (een
teken van angst) en gaf vervolgens een merkwaardige voorstelling ten beste. Zijn
kop omlaag buigend, spreidde hij zijn vleugels, en hield ze als een soort schild voor
zijn lichaam, zodat de twee blauwe velden ervan elkaar bijna raakten. Aangezien ik
toen niet veel wist van het gedrag van Vlaamse gaaien in het algemeen, dacht ik dat
dit een dreighouding moest voorstellen. Mijn vriend Derek Goodwin echter, die
jarenlang intensief Vlaamse gaaien bestudeerd heeft, zowel in gevangenschap als in
het wild, verzekerde mij dat een Vlaamse gaai een dergelijk gebaar nooit tijdens
dreigen, noch tijdens de balts, vertoont. Zij nemen

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

108
precies deze zelfde houding echter aan wanneer zij geconfronteerd worden met
mieren.
Een groot aantal vogels reageert op mieren, vooral op de rode bosmier, met een
speciaal gedrag. Zij gaan midden tussen hen in staan of zitten, pikken de mieren op
en wrijven ze door hun verenkleed. Vlaamse gaaien pikken geen mieren op, maar
komen er wel zeer opgewonden op af, spreiden hun vleugels en buigen ze omlaag,
en maken dan deze wrijfbewegingen. De mieren krioelen weldra overal rond als de
vogels deze houding vertonen. De functie van dit ‘mieren lokken’ is nog steeds een
raadsel, maar het is een wijdverspreid en gemakkelijk te herkennen gedragspatroon.
Het interessante is nu dat onze Vlaamse gaai dit ‘miergedrag’ liet zien als reactie
op de hermelijnvlinder toen deze zijn verdedigingsstof spoot. Zoals bekend, is de
stof die deze rupsen afscheiden, mierezuur, het gif dat mieren gebruiken! Het lijkt
dan ook waarschijnlijk, dat de Vlaamse gaai reageerde op deze chemische prikkel.
En dit is op zich weer belangwekkend, omdat ik, tijdens experimenten betreffende
het vermogen van Vlaamse gaaien om kleuren te zien, die ik enkele jaren tevoren in
het laboratorium had gedaan, sterk de indruk had gekregen dat Vlaamse gaaien over
een buitengewoon goed reukvermogen beschikken, waardoor zij in staat waren om
meelwormen te ruiken die zij niet konden zien of horen. Ik ben hier nooit verder op
ingegaan, maar met het oog op de onzekerheid wat betreft de scherpte van de reukzin
bij vogels hoop ik nog steeds op een goede dag wat systematischer te gaan werken
aan de chemische zintuigen van de Vlaamse gaai.

De vele facetten van de schaduwcompensatie
Om weer terug te keren tot het probleem van de schaduwcompensatie: De Ruiter
deed enig aanvullend onderzoek om te weten te komen of Vlaamse gaaien schaduwing
gebruiken om vaste voorwerpen te herkennen als zodanig. Dit onderzoek had plaats
in het laboratorium. Ook hier werden de Vlaamse gaaien in kooien gehouden, die
gescheiden waren van de experimenteerruimte, waarin zij via een deurtje konden
worden binnengelaten. In de experimenteerkooi werden zij geconfronteerd met twee
bakjes voer. Boven het ene was een horizontale cilinder bevestigd, boven het andere
een vlak stuk karton van dezelfde grootte en kleur. Men leerde de Vlaamse gaaien
eerst om naar het voerbakje te gaan waarboven het vlakke stuk
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karton was bevestigd. Dit deed men door alleen in dat bakje voer te geven. Bij
dergelijke experimenten moet men ervoor zorgen dat de vogels niet wennen aan een
bepaald bakje of aan een bakje dat in een bepaalde positie staat (bijvoorbeeld altijd
het rechter bakje) en daarom verwisselde men de bakjes en hun positie steeds
willekeurig. Al gauw hadden de Vlaamse gaaien het kunstje begrepen en in 219
proeven gingen ze 188 keer naar het vlakke kartonnen model en 31 maal naar het
andere. In 51 tests, waarbij men in geen van beide bakjes voer deed om er zeker van
te zijn dat de vogels niet reageerden op het voer zelf, kozen zij 48 maal het vlakke
model en slechts 3 maal het ronde. Vervolgens liet men de Vlaamse gaaien kiezen
tussen een cilinder met schaduwcompensatie en het vlakke model. Enigszins tegen
onze verwachting in, kozen zij nog steeds 19 van de 20 maal het vlakke model. Dit
bewees natuurlijk op zichzelf niet dat de schaduwcompensatie de cilinder niet meer
liet lijken op het vlakke model, maar alleen dat het voor een Vlaamse gaai mogelijk
was om tussen deze beide onderscheid te maken. In feite moest De Ruiter erkennen
dat zijn artistieke gaven te kort schoten om een cilinder zo goed van
compensatieschaduw te voorzien als de natuur dat doet bij haar rupsen.
Toen men vervolgens de cilinder met schaduwcompensatie samen met de normale
cilinder aanbood, koos de Vlaamse gaai 18 maal de geschaduwde en slechts 3 maal
de normale cilinder. In 16 van de gevallen echter koos hij helemaal niets. Gaf men
hem een egaal gekleurd vlak model samen met een vlak model dat geschaduwd was
als een cilinder, dan was de score 20 tegen 1 voor het egaal gekleurde model; het
egaal gekleurde vlakke model in combinatie met de normale cilinder gaf als resultaat
20 tegen 0.
Nu trainde men de vogels opnieuw en leerde ze voer te verwachten onder de
cilinder. Hierna vertoonden zij een voorkeur voor een geschaduwd vlak model boven
een egaal gekleurd vlak model (score: 14 tegen 0).
Alles bijeen lijken deze experimenten geen andere interpretatie mogelijk te maken
dan dat schaduwing van het vlakke karton dit voor de Vlaamse gaaien
driedimensionaal deed schijnen, hoewel de eerste test aantoonde dat de vogels evenals
wij ook andere normen gebruiken om vast te stellen of een voorwerp twee- dan wel
driedimensionaal is. Overeenkomstige experimenten, uitgevoerd met pluimvee,
leverden vergelijkbare resultaten op.
Hoewel De Ruiter bij dit onderzoek belemmerd werd door een gebrek aan vogels
en nog een groot aantal andere omstandigheden
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meer (alle uiteindelijk terug te voeren op de beperkte financiële mogelijkheden voor
dergelijk onderzoek), is hij er naar mijn mening goed in geslaagd om aan te tonen
dat de schaduwcompensatie overlevingswaarde heeft door aanzienlijke, zij het niet
volmaakte bescherming te bieden tegen op zijn minst enkele van de predatoren.
Vervolgens besloot De Ruiter om de talrijke verschillende rupsen met
schaduwcompensatie, die deel uitmaken van onze fauna, eens nader te bekijken. Hij
had hiervoor verschillende redenen. In de eerste plaats had het hem altijd al verbaasd
dat dieren met schaduwcompensatie altijd precies de ‘juiste’ houding aannemen,
d.w.z. met hun donkergekleurde zijde naar boven gekeerd. Deze positie verschilde
van soort tot soort. Een groot aantal rupsen, zoals die welke De Ruiter bij zijn
onderzoek had gebruikt, hangen ondersteboven; en zij zijn altijd aan hun buikzijde
het donkerst van kleur. Andere dieren, zoals de rups van de citroenvlinder, keren
juist hun rug naar het licht en zij hebben een donkergekleurde bovenzijde. De larve
van Apatura iris hangt normaal met zijn kop omlaag en deze rups is zo geschaduwd
dat zijn kleur vanaf de staart, die donker is, naar de kop toe geleidelijk lichter wordt.
Ook bij vissen is schaduwcompensatie een algemeen verschijnsel. De meeste
soorten, zoals onze ruisvoorn en blankvoorn, hebben een donkere rugzijde. Er bestaat
echter op zijn minst één vissoort, Synodontus batensoda, die in de Nijl en de daarin
uitmondende riviertjes leeft, die juist aan de buikzijde het donkerst gekleurd is en
een witte rug heeft; en inderdaad zwemt deze vis dan ook ondersteboven!
De Ruiter achtte het de moeite waard om na te gaan hoe deze dieren, die natuurlijk
niet het flauwste idee hebben van het voordeel van hun schaduwcompensatie, erin
slagen om altijd de meest gunstige lichaamspositie aan te nemen. Een nauwkeurig
onderzoek hiervan evenals van de wijze waarop de schitterende, geleidelijk in elkaar
overvloeiende tinten worden bereikt, zou ons stellig enig inzicht geven in de
complexiteit van het geheel van eigenschappen dat samen de camouflage
bewerkstelligt.
Er was nog een tweede reden om een dergelijk onderzoek uit te breiden over een
groot aantal soorten. Men zou kunnen aanvoeren dat het beschermende effect dat uit
deze experimenten bleek, alleen maar toevallig was en niet werkelijk een aanpassing,
tot stand gekomen gedurende lange perioden van voortdurende selectiedruk door
predatoren. Als men echter zou kunnen aantonen dat al deze verschillende soorten
het effect van ‘oplossen in hun omgeving’ berei-
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ken door het benutten van talrijke verschillende mogelijkheden, zou het steeds
onwaarschijnlijker worden dat wij met louter een toevallige samenloop van
omstandigheden te maken hebben.
Men zou het bovenstaande kunnen vergelijken met een nietmenselijk wezen dat
huizen bekijkt en zich afvraagt of de spleetvormige opening in de buurt van de deur,
waardoor de postbode zijn brieven laat glijden, daar toevallig zit en even toevallig
een nuttige functie vervult of dat hij daar juist voor dat doel is aangebracht. Als dit
wezen, door een honderd huizen te onderzoeken, zou ontdekken dat ieder huis een
dergelijke opening bezit, verder, dat sommige huizen hem in de deur, andere er vlak
naast en weer andere in een apart kastje aan de straat hebben, en verder, dat sommige
brievenbussen uitgesneden zijn in het hout van de deur, andere voorzien zijn van een
koperen plaat, en weer andere uit steen gehouwen zijn, en tenslotte dat bij sommige
achter de opening een houten kastje aanwezig is, bij andere een kastje met een glazen
deurtje, bij weer andere een metalen mandje etc., dan zou hij ongetwijfeld tot de
slotsom komen dat een brievenbus een aanpassing was, ontwikkeld voor een speciaal
doel. En daar zou hij gelijk in hebben.
De Ruiter onderzocht de plaats en de aard van het geleidelijk verlopende
kleurpatroon bij twaalf soorten rupsen, behorende tot vier vlinderfamilies. Hij
resumeerde daarbij ook de resultaten van Süffert, verkregen bij vijf andere soorten,
behorend tot drie families. Hij ontdekte dat de oorsprong en de positie van de
elementen die tesamen verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de
schaduwcompensatie, zeer verschillen. De groene kleur en de schakering kunnen
veroorzaakt worden door de kleur van het bloed, door de huid of de cuticula (het
laagje dat de huid bedekt), of door een combinatie van deze elementen.
Vervolgens onderzocht hij het gedrag dat ervoor zorgde dat de rupsen steeds de
juiste positie innamen. Ook dit verschilde weer van soort tot soort. Sommige soorten
oriënteerden zich direct op het licht, andere soorten reageerden op de zwaartekracht,
wat natuurlijk, aangezien het licht gewoonlijk van boven komt, op hetzelfde neerkomt.
Andere soorten oriënteren zich aan de hand van de structuur en de stand van bladeren
en takken; weer andere kunnen niet anders dan ondersteboven hangen als gevolg van
hun gewicht. En bij sommige soorten spelen meerdere van deze factoren een rol.
Al deze gegevens leiden dus maar tot één conclusie: dat de mechanismen die
verantwoordelijk zijn voor deze vorm van camouflage, zeer verschillend zijn bij al
deze onderzochte soorten, maar dat zij

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

112
één, en ook niet meer dan één, kenmerk gemeen hebben: het camouflerende effect.
Als men dit onderzoek in zijn geheel beziet, lijkt het bijna ongerijmd om camouflage
nog als iets anders dan een gespecialiseerde aanpassing te beschouwen, tot stand
gekomen onder de selectiedruk die veroorzaakt wordt door uiterst bekwame
predatoren.
Toch betekent al dit onderzoek niet meer dan een voorbereiding voor een onderzoek
dat werkelijk de kern van het probleem betreft. Wat wij werkelijk willen weten, is
op welke wijze deze schitterende aanpassingen zich hebben kunnen ontwikkelen en
wat de aanleiding is geweest voor hun ontstaan. Dit is natuurlijk een reusachtig
probleem met talrijke aspecten, waaronder allereerst het genetische naar voren springt.

De evolutie aan het werk
Door een buitenkansje heb ik, op een bescheiden wijze, kunnen bijdragen aan een
onderzoek naar de genetische en evolutionaire aspecten van een voorbeeld van
camouflage. De berkespanner, (Biston betularia), die als larve een prachtige takrups
is, vertoont als volwassen vlinder een niet minder opmerkelijke camouflage. Hij
vliegt alleen tegen het vallen van de avond en 's nachts, en brengt de dag bewegingloos
door op boomstammen, waar hij volledig ‘verdwijnt’ tegen de achtergrond van
korstmossen.
Ongeveer een eeuw geleden verzamelde men in de buurt van Manchester een
vlinder die, hoewel duidelijk een berkespanner, vrijwel egaal zwart gekleurd was in
plaats van gevlekt. Dit exemplaar, klaarblijkelijk een melanistische mutant, werd
carbonaria genoemd. Weldra vond men meer van deze zwarte vlinders en
tegenwoordig zijn er streken waar vrijwel de hele populatie uit zwarte vlinders bestaat,
terwijl de lichte, gevlekte vorm uitermate zeldzaam is. Deze zwarte populaties komen
voor in sterk geïndustrialiseerde gebieden, zoals de Midlands en de omgeving van
Londen. Men vindt ze ook in het Duitse Ruhrgebied.
Dit verschijnsel trok de aandacht van genetici en biologen die zich bezighielden
met de evolutie en wel om de duidelijke reden dat zich hier onder onze eigen ogen
een evolutieproces voltrekt. Een paar jaar geleden besloten E.B. Ford en B. Kettlewell,
die beiden deze zaak nauwkeurig hadden bestudeerd, te proberen hun hypothese te
bewijzen; deze luidde dat natuurlijke selectie de oorzaak was van
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Een berkespanner op een met korstmossen begroeide boom.

deze verandering in frequentie van zwarte en lichte vormen, door in geïndustrialiseerde
gebieden de zwarte mutant te bevoordelen, zodat deze daardoor de kans kreeg om
de oorspronkelijke lichte vorm steeds verder terug te dringen.
Kettlewell besloot om een grootscheeps veldonderzoek te gaan beginnen. Hij
kweekte reusachtige aantallen van beide vormen, waarvoor hij in vele districten van
Groot-Brittannië vlinders verzamelde. Tegen de tijd dat de poppen op het punt stonden
uit te komen, trok hij met zijn tot een veldlaboratorium omgebouwde caravan naar
een bosrijk gebied waarvan men de samenstelling van de natuurlijke Biston-populatie
kende.
Om goed te kunnen vergelijken koos hij twee extreme voorbeelden uit: een bos
in Dorset, waar het carbonaria-type zeldzaam was en het wildtype overvloedig
voorkwam, en een bos in de Midlands, waar vrijwel alle berkespanners tot de
carbonaria-vorm behoorden. In ieder bos zette hij dagelijks bekende aantallen van
beide vormen uit, nooit meer dan een op een boom. Elke vlinder was gemerkt door
een gekleurde stip aan de onderzijde van de vleugel. Na ze een dag lang op de boom
te hebben laten zitten, ving hij zoveel vlinders terug als hij kon. Voor dit doel maakte
hij gebruik van vallen die
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De wildvorm van de berkespanner (rechtsboven) en de mutant carbonaria op een boom in een vervuilde
streek.
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Om 's nachts insekten te vangen maakt men vaak gebruik van kwikdamplamp. Deze bestaat uit een
met kwikdamp gevulde peer (a) die licht afgeeft dat veel ultraviolette straling bevat; dit trekt insekten
aan. Deze schieten op het licht af, raken erdoor verblind en tuimelen hulpeloos tussen de reflecterende
schoepen (b) in de metalen bak.

voor zover hij kon nagaan, voor beide vlindertypen even aantrekkelijk waren. Rondom
het hele proefterrein, dat een aantal hectaren omvatte, hing hij kooitjes van neteldoek
op, waarin onbevruchte wijfjes van beide typen zaten. Als de vlinders bij het invallen
van de schemering uitvlogen, werden de mannetjes door deze wijfjes aangelokt (om
deze reden zette hij alleen mannetjes uit) en kon men hen vangen terwijl ze rond de
kooitjes fladderden en probeerden er binnen te komen. Ook gebruikte Kettlewell een
kwiklamp, omdat de vlinders door het licht daarvan onweerstaanbaar worden
aangetrokken. De teruggevangen vlinders behoorden deels tot de plaatselijk al
aanwezige populatie, deels tot de populatie die Kettlewell had uitgezet; deze laatste
kon men vanzelfsprekend herkennen aan de gekleurde stip onder hun vleugels. Dit
experiment van merken en uitzetten vergde verscheidene seizoenen intensieve arbeid.
De resultaten waren echter overtuigend en toonden aan dat er inderdaad een grote
selectiedruk werkzaam moest zijn en dat deze in de beide proefgebieden zeer
verschillend van aard was. In de verontreinigde bossen overleefden vooral de
carbonaria-vormen, in de schone bossen de oorspronkelijke, lichtgekleurde vorm.
Welke factoren konden verantwoordelijk zijn voor deze selectie?

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

116

Ford en Kettlewell geloofden dat het de een of andere predator moest zijn. In
niet-verontreinigde bossen was het wildtype prachtig gecamoufleerd, terwijl het
carbonaria-type, als het op de met korstmossen bedekte boomstammen zat, zoals de
lichtgekleurde vorm, meteen opviel, op zijn minst in de ogen van menselijke
waarnemers. In verontreinigde streken echter komen geen korstmossen voor; ze zijn
daar doodgegaan omdat zij niet bestand zijn tegen de gassen die de fabrieken uitstoten.
Boomstammen die niet door korstmossen worden bedekt, zijn betrekkelijk donker
van kleur; bovendien zijn zij in verontreinigde bossen bedekt met een laag roet. Op
deze stammen had de wildvorm al zijn camouflage verloren en was het bijna pijnlijk
om te zien, hoezeer zij opvielen; wij konden hen soms al van meer dan 50 meter
afstand zien zitten, terwijl de carbonaria-vorm volledig wegviel tegen de beroete
achtergrond.
Kettlewell verwachtte vanzelfsprekend dat een of andere, tot dusverre nog
onbekende predator(en) die bij de jacht op hun gezicht afgingen, in beide gebieden
vooral de opvallende vlinders vingen en op die manier zorgden voor een selectiedruk,
waarvan hij het bestaan had ontdekt. Door eliminatie was hij tot de conclusie geko-
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men dat vogels hiervoor verantwoordelijk moesten zijn. Hier scheen echter een
addertje onder het gras te schuilen. Noch ornithologen, noch entomologen geloofden
dat welke vogel dan ook zulke bewegingloze vlinders op zo grote schaal zou vangen.
Kettlewell werd hierdoor echter niet ontmoedigd en ging vastberaden en geduldig
aan het werk om te zien wat er gebeurde. Zijn resultaten waren verbluffend: alleen
door te letten op de door hem uitgezette vlinders zag hij dat verschillende soorten
vogels grote aantallen van hen wel degelijk vingen. En men kan zich voorstellen hoe
verheugd hij was toen hij zag dat zij ze selectief vingen, precies zoals hij had
verwacht: vooral lichtgekleurde, wildtype-exemplaren in de Midlands en voornamelijk
carbonaria-exemplaren in Dorset.

De vogels in actie
Toen deze resultaten voor het eerst in een beknopt hoofdstuk van Fords boek Vlinders
werden gepubliceerd, uitte een recensent in een artikel in een entomologisch tijdschrift
zijn twijfel omtrent de betrouwbaarheid van Kettlewells gegevens. En dat was het
moment waarop ik bij de zaak betrokken werd. Aangezien ik verschillende films had
gemaakt over het gedrag van vogels, werd ik door Kettlewell benaderd met de vraag
hem te helpen door te proberen een paar overtuigende opnamen te maken van diverse
vogels tijdens het vangen van de vlinders. Ik wilde dat maar al te graag en zo had ik
niet alleen de kans, zeven vogelsoorten regelmatig op de vlinders te zien jagen en
hen tijdens de jacht te filmen, maar ook om Kettlewell op zijn veldwerk te vergezellen.
De dagen waren lang en wij benutten iedere minuut ervan. Iedere ochtend begaven
wij ons naar de vangpot met de kwiklamp om de teruggevangen dieren te verzamelen
en ook alle andere insekten die wij waarschijnlijk zouden gebruiken, hetzij gedurende
de experimenten van die dag, hetzij om ze te filmen. Vervolgens zetten wij een aantal
verschillende insekten uit op een boom, waarmee wij hoopten vogels aan te lokken
om ze te kunnen filmen. Na een korte pauze waarin wij ontbeten, bracht men mij
naar mijn schuilhut, een klein canvas tentje, enkele meters van de betreffende boom
vandaan, van waaruit ik met 6,9 en 13,4 lenzen kon filmen.
Terwijl ik daar vele uren op mijn kans wachtte, inspecteerde Kettlewell de vangst
uit de vangpotten, maakte hij notities in het logboek en ging hij vervolgens door met
het merken van alle vlinders die de
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Dr. Kettlewell bezig met het uitzetten van vlinders op een boom die gebruikt wordt om vogels te filmen.

vorige avond uit hun pop te voorschijn waren gekomen. (De vlinders komen
gewoonlijk aan het eind van de dag uit.) Daarna maakte hij zijn ronde door het bos,
waarbij hij steeds een van zijn gemerkte vlinders op een boom neerzette. Wanneer
ook dit gedaan was, bracht hij enkele uren door in de kweekruimte met het inspecteren
en verzorgen van de poppen.
Intussen kwam hij geregeld even bij mijn schuilplaats aanwippen om te zien of ik
soms hulp nodig had. Daarna vulde hij de wijfjes in de vangpotten aan. Hiermee was
het grootste deel van de dag wel gevuld. Gewoonlijk waren wij nog maar net klaar
met alle kampbeslommeringen, winkelen en avondeten als het alweer tijd was om
de kwiklamp aan te steken, en vervolgens onze rondes te beginnen naar de vangpotten
waar wij dan van zonsondergang tot 's avonds laat mee bezig waren.
Om te kunnen filmen, plaatsten wij zes tot acht vlinders op één boom en vaak
bovendien nog een aantal vlinders van andere soorten. Op die manier schiepen wij
een abnormaal hoge dichtheid van vlinders, maar aangezien wij altijd gelijke aantallen
wildtypen en carbonaria-exemplaren gebruikten, was de kans om gevangen te worden
voor beide typen even groot. In tegenstelling dus tot de werkelijke experimenten,
waarbij op een boom nooit meer dan één vlinder gezet werd, waren wij er nu
voornamelijk in geïnteresseerd om zo snel mogelijk vogels voor onze lens te krijgen.
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Het wachten in de schuilhut op wat er komen zou was nooit saai, hoewel er soms
vele uren verstreken voor de eerste vogel inderdaad op mijn speciale filmboom
neerstreek. In een dag of veertien kon ik in totaal zes soorten filmen, waarvan er
enkele zo vaak kwamen dat ik ze niet langer meer filmde. De meeste van mijn
opnamen werden gemaakt in het schone bos, waar ik grauwe vliegenvangers,
geelgorzen, boomklevers, zanglijsters, roodborstjes en gekraagde roodstaartjes voor
mijn lens kreeg. In het verontreinigde bos in de omgeving van Birmingham filmde
ik roodstaartjes.
Als er vlinders werden uitgezet in een nieuw deel van het bos, namen wij gedurende
een dag of twee geen predatie waar. Dan verdween er plotseling een aantal vlinders,
altijd van bomen die dicht bij elkaar stonden. Dit gebeurde nu eens in het ene, dan
in het andere deel van het bos. Klaarblijkelijk gebeurde het volgende: een bepaalde
vogel ontdekte toevallig een van de vlinders en ging dan op zoek naar andere
exemplaren. Ik was zo gelukkig om dit ook werkelijk te zien gebeuren. Ik had net
de schuilhut voor een grote beukeboom gezet, ongeveer vijftig meter van de plaats
waar de vangpot met kwiklamp stond, en was 's morgens om ongeveer zes uur mijn
observatie begonnen, juist nadat wij de val hadden geleegd. Zoals gewoonlijk had
een aantal insekten, aangetrokken door de lamp maar niet gevangen, zich voor de
rest van de dag op de omringende bomen neergezet. Even na zessen zag ik een
zanglijster afkomen op de boom die het dichtst bij de val stond. Hij scharrelde in de
grond naar voedsel en had een klein wormpje gevangen; later ontdekte ik dat hij een
nest met jongen had. Toen de lijster ongeveer een meter van de boom verwijderd
was, zag hij plotseling een oranjetip op de schors zitten. Hij nam een sprong en greep
het insekt. Nog niet tevreden met deze buit, ging hij verder met de fouragering. Nu
sloeg hij echter niet langer meer acht op de grond, maar hipte regelrecht naar de
volgende boom, ongeveer twaalf meter verder. Hier keek hij aandachtig een paar
seconden naar omhoog en hipte dan naar de volgende boom om ook die aan een
onderzoek te onderwerpen. Op die manier ging de vogel zes opeenvolgende bomen
af, stak vervolgens over naar mijn kant van het bospad en kwam regelrecht op mijn
boom af. Hier verschalkte hij twee carbonaria-vlinders en ging er toen vandoor naar
zijn nest. Vanaf dat ogenblik was deze zanglijster een geregelde bezoeker gedurende
mijn opnameperioden, waarbij hij, afgezien van een paar oranjetipjes, elf carbonaria
en vier wildtypen-vlinders ving. De andere scores, die ik al filmend noteerde, waren:
vliegenvanger: 46 carbonaria, 3 wildtype; geelgors: 8
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carbonaria, geen enkel wildtype; roodborstje: 12 carbonaria, 2 wildtype; boomklever:
22 carbonaria, 8 wildtype. In het vervuilde bos vingen de roodstaartjes 12 carbonaria
en 37 wildtype-vlinders.
Het was buitengewoon interessant om de vogels metterdaad aan het werk te zien
en de verschillen in hun gedrag waar te nemen. Vliegenvangers en geelgorzen
bewogen zich voortdurend op en neer langs de boomstam, soms niet meer dan enkele
centimeters van de schors vandaan. Zij sloegen geen enkele carbonaria-vlinder over,
maar zagen de meeste wildtype-exemplaren over het hoofd, wat vooral bijzonder
duidelijk was als zij verscheidene malen achtereen dezelfde vlinder tegenkwamen.
Het roodborstje dat de boomschors vanaf een gunstig punt bekeek vanaf een dikke
tak of vanaf een andere boomstam, vloog regelrecht op de vlinder af die hij vanuit
zijn uitkijkpost had ontdekt. Tweemaal zag ik hoe het vogeltje bijna op een
wildtype-exemplaar trapte zonder het te zien. De zanglijster keek vanaf de grond en
sprong dan op, soms wel drie meter hoog. De boomklevers waren de enige predatoren
die zich nie lieten bedotten door de camouflage. Terwijl zij op en neer renden langs
de stam, waren ze in staat om zelfs de wildtype-exemplaren te ontdekken, die immers
uitstaken boven hun ‘vertikale horizon’. Toch pakten zelfs deze boomklevers
gewoonlijk eerst de zwarte vlinders en hun totale score voor de carbonaria-vlinders
was hoger dan die voor het wildtype, aangezien zij sommige van deze laatste over
het hoofd zagen.
Het zwaartepunt van onze waarnemingen lag hier heel anders dan bij ons onderzoek
van de graafwespen en hun oriëntatievermogen. Daar waren wij voornamelijk
geïnteresseerd in wat de oorzaak was van het feit dat de wespen zich gedroegen zoals
zij deden; hier hadden wij te maken met de overlevingswaarde of functie van het
gedrag. In beide gevallen hadden wij echter een analytische benaderingswijze en ik
ben vaak mensen tegengekomen die deze wijze van benaderen niet zo waardeerden.
Zij beweerden dat wij door onze analytische instelling helemaal de schoonheid van
hetgeen wij onderzochten niet zagen; zij vonden dat wij de wonderen van de schepping
uiteenrafelden. Dit is een onjuiste beschuldiging. Wij hadden dikwijls het gevoel dat
er niet minder, en misschien zelfs meer schoonheid schuilt in de resultaten van
onderzoek dan in de zuivere beschouwing van een verschijnsel. Zolang men niet,
tijdens zijn onderzoek, het dier als geheel uit het oog verliest, neemt de schoonheid
ervan toe, naarmate men zich meer bewust wordt van alle facetten. Het was typerend
dat een van mijn vrienden die het
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niet eens was met onze wijze van benaderen, zelf een vooraanstaand houtvester was,
die op een door en door analytische manier zijn bomen bekeek, zonder echter de
schoonheid van het bos als geheel uit het oog te verliezen.
Ik geloof dat ikzelf volstrekt niet ongevoelig ben voor de schoonheid van een dier,
maar ik moet met klem zeggen dat mijn esthetische gevoel veel meer bevredigd is
sinds ik de functie en de betekenis van deze schoonheid heb bestudeerd.
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5. Kleuren als verdedigingswapen
Terwijl wij volop bezig waren met ons camouflageonderzoek, waren wij ons er
natuurlijk wel van bewust dat een groot aantal dieren helemaal niet gecamoufleerd
is, maar juist zeer opvallende kleurpatronen vertoont. Een wilde mannetjeseend, een
ijsvogel en een koninginnepage kan men nu niet bepaald gecamoufleerd noemen.
De dagpauwoog is schitterend gecamoufleerd als hij in rust is, maar zodra men deze
vlinder stoort, vliegt hij op of slaat zijn vleugels open zonder er vandoor te gaan,
maar in beide situaties valt hij daardoor zeer sterk op.
Natuurlijk hoeven felle kleuren niet altijd in strijd te zijn met een goede camouflage.
Een dier kan buitengewoon felgekleurd zijn en toch, als het in een kleurrijke omgeving
leeft, moeilijk zichtbaar zijn. De helder gestreepte schelp van een Cepaea-slak is
allesbehalve onopvallend, en toch is het dier, zoals het onderzoek van Cain en
Sheppard heeft aangetoond, in bepaalde milieus goed gecamoufleerd en biedt zijn
kleurpatroon hem een aanzienlijke bescherming. Zelfs met deze restrictie staat het
echter zonder meer vast dat zeer veel dieren allesbehalve gecamoufleerd zijn;
integendeel, zij vallen in hun natuurlijke omgeving zelfs zeer goed op.

Enkele oudere theorieën
Dit verschijnsel was bij vroegere biologen bekend en zij hebben dan ook heel wat
mogelijke verklaringen gegeven. Maar, evenals dat het geval was met betrekking tot
het verschijnsel camouflage, was er tot voor zeer kort geen experimenteel onderzoek
gedaan om deze hypothesen te toetsen en toen wij met ons onderzoek begonnen,
bestond er nog steeds een grote onzekerheid hierover. Nu weten wij heel wat meer.
Voordat ik verder ga met het opsommen van de bijdragen die mijn medewerkers, bij
wier onderzoek ik op een of andere wijze betrokken was, hieraan hebben geleverd,
wil ik een kort overzicht geven van de theorieën die tot dusverre zijn onderzocht.
In sommige gevallen beschouwde men, lang voor Darwin, het bezit van opvallende
kleuren nuttig in verband met de paring. Het bruiloftskleed van talrijke vogels en
andere dieren werd geacht de wijfjes
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van de eigen soort te prikkelen en zodoende een middel te zijn dat samenwerking
bij de paarvorming verzekerde. Dit idee is nader uitgewerkt door Konrad Lorenz,
die suggereerde dat felle kleuren evenals geluiden, houdingen en geuren, dikwijls
als ‘sleutelprikkels’ functioneren; zij dienen om bepaalde, adequate reacties in andere
dieren op te roepen en werken dus als communicatiemiddel tussen afzonderlijke
individuen. Een deel van ons experimentele werk is verricht met het oogmerk, deze
opvatting te testen. De signaalfunctie van een aantal opvallend gekleurde structuren
bij zulke uiteenlopende dieren als vogels, reptielen, vissen, kreeftachtigen, insekten
en zelfs weekdieren is nu door experimenten aangetoond.
Andere voorbeelden van een opvallend kleurpatroon zijn beschouwd als een
verdedigingswapen tegen predatoren. Men meende dat de kleuren op verschillende
manieren werkzaam konden zijn:
1. De geel-zwarte streping van wespen bijvoorbeeld werd geacht een of andere
onaangename of afstotelijke eigenschap kenbaar te maken en men meende dat
de predatoren (in dit geval vogels) deze dieren leerden te vermijden na een
onaangename ervaring (echte waarschuwingskleuren).
2. Insekten die op zichzelf onschadelijk of misschien zelfs smakelijk waren, maar
die een kleurpatroon vertoonden dat gelijk was aan dat van onaangenaam
smakende insekten, bijvoorbeeld zweefvliegen die een wespachtig kleurpatroon
veronen, werden verondersteld bescherming te genieten dankzij deze gelijkenis;
men meende nl. dat predatoren, na een ervaring met wespen, ook alle
zweefvliegen met rust zouden laten. Dit is de theorie van de mimicry in strikte
zin.
3. Dieren als de dagpauwoogvlinders, die normaal gecamoufleerd zijn, maar
plotseling felle kleuren laten zien als ze worden bedreigd, werden geacht zeer
smakelijk te zijn, maar potentiële predatoren weg te jagen door hun plotselinge
kleurenvertoon, als een soort laatste redmiddel als duidelijk was dat de
camouflage niet afdoende was (valse waarschuwingskleuren).
4. Sommige heldergekleurde patronen werden geacht ‘afleidingspatronen’ te zijn,
die de predator ertoe brachten om een niet-vitaal lichaamsdeel van het dier aan
te vallen, waardoor het niet gedood werd en zelfs met minimale verwondingen
kon ontsnappen.
De exacte formulering van deze theorieën is niet altijd hetzelfde geweest; de
verschillende auteurs huldigden allen enigszins verschillende opvattingen, maar
het lijkt erop dat tegenwoordig niet alleen het idee van signaalprikkels, maar
ook deze vier voornaamste theo-
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rieën (dus: die van de echte waarschuwingskleuren, mimicry, valse
waarschuwingskleuren en afleidingspatronen) door experimenteel onderzoek
zijn bevestigd, op zijn minst bij die soorten die men nauwkeurig heeft
onderzocht. Ik wil hieraan toevoegen dat het heel goed mogelijk is, dat er
gevallen van opvallende kleurpatronen mogelijk zijn, met heel andere functies
(het meest volledige overzicht van deze en van de genoemde vier voornaamste
functies is gegeven door Cott in zijn boek: Adaptive coloration in Animals),
maar het bewijs voor zulke andere functies is nog steeds gebrekkig.

Experimenten met betrekking tot de oogvlekken bij insekten
Het nauwst ben ik betrokken geweest bij het onderzoek van David Blest, dat
betrekking had op de zogenaamde oogvlekken bij insekten. Veel insekten vertonen
op bepaalde plaatsen heldergekleurde patronen die qua tekening lijken op grote
vertebratenogen. Dergelijke oogvlekken heeft men bijvoorbeeld beschreven voor
kevers, sprinkhanen, vlinders en nachtvlinders. Soms zijn deze oogvlekken doorlopend
zichtbaar, maar gewoonlijk vindt men ze op lichaamsdelen die normaal aan het oog
onttrokken zijn, maar die plotseling worden getoond als het insekt benaderd of echt
aangevallen wordt door een predator zoals een vogel. In onze eigen fauna vormen
de dagpauwoog en de pauwoogpijlstaart duidelijke voorbeelden.
Hoewel het gedrag van deze insekten in detail verschilt, zijn zij beide prachtig
gecamoufleerd als ze in rusttoestand zitten en vertonen ze beide hun oogvlekken als
zij gestoord worden. De uniformiteit en constantie van het effect (nl. het vertonen
van de oogvlekken) enerzijds en de verscheidenheid in detail en mechanisme
anderzijds zijn des te opvallender als men diersoorten die nog meer van elkaar
verschillen, met elkaar vergelijkt. Dit leidt, natuurlijk in combinatie met de
ingewikkelde en ‘onwaarschijnlijke’ structuur van de oogvlekken zelf, tot de
veronderstelling dat de oogvlekken adaptieve kenmerken vormen.
De oogvlekken van de dagpauwoog en de pauwoogpijlstaart vormen, hoe opvallend
zij ook mogen zijn, niet eens de meest gespecialiseerde in het dierenrijk. Verscheidene
andere soorten bezitten oogvlekken die in nog veel meer details imitaties zijn van
echte ogen: de ringen zijn niet concentrisch, de donkere ‘pupil’ is enigszins uit het
midden geplaatst, het oog is geschaduwd, wat driedi-
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De pauwoogpijlstaart in rust (boven) en tijdens het vertoon van zijn oogvlekken (onder).
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mensionaliteit suggereert, en tenslotte bootst een klein wit vlekje het glanzende puntje
na dat men bij een echt oog ziet.
Toen Blest het besluit nam, deze oogvlekken te gaan bestuderen, werd hij niet
dezelfde algemene problemen geconfronteerd als De Ruiter bij diens onderzoek met
betrekking tot camouflage. Allereerst moest hij uitvinden of de natuurlijke vijanden
van deze vlinders werkelijk geïntimideerd werden door dit vertoon van oogvlekken.
Verder zou hij, als dit het geval zou blijken te zijn, de mechanismen van de reactie
en de evolutionaire oorsprong van de oogvlekken moeten bestuderen. Ten derde
wilde hij onderzoeken of de ongelooflijk subtiele imitaties die men bij sommige
soorten aantrof inderdaad effectiever waren dan de minder perfecte nabootsingen.
Alleen als hij dit aan kon tonen, zou hij kunnen veronderstellen dat selectie door
predatoren verantwoordelijk was voor de verfijning van de aanpassingen. Het
probleem waarmee Blest zich ging bezighouden, leek dus zeer veel op dat van De
Ruiter bij diens camouflage-onderzoek, hoezeer zijn werkelijke object ook van dit
laatste verschilde.
De resultaten van zijn onderzoek waren inderdaad zeer opmerkelijk. Er zijn heel
wat onderzoekers die melding hebben gemaakt van incidentele waarnemingen van
reacties van verschillende vogels op oogvlekken van insekten. Ik heb zelf geelgorzen
en roodborstjes pauwoogpijlstaarten van boomstammen zien pikken en in drie van
de vier gevallen lieten deze vogels de vlinders onmiddellijk vallen als zij hun kleuren
lieten zien, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. In het vierde geval kon ik niet
precies zien wat er gebeurde. Een zanglijster echter at een pauwoogpijlstaart ondanks
zijn kleurvertoon gewoon op en het zou wellicht goed zijn zich af te vragen of een
prooi van deze grootte niet wat groot is voor kleine zangvogels, afgezien van het feit
of hij nu oogvlekken heeft of niet.
Tijdens onze kampen te Hulshorst hadden wij al een paar voorbereidende proeven
gedaan met boekvinken in gevangenschap. Toen wij de vogels pauwoogpijlstaarten
aanboden, zochten ze alles af tot zij er weer een zagen. Dan gaven zij de insekten
een onderzoekende prik en sprongen achteruit alsof zij gestoken waren als het
slachtoffer zijn kleuren liet zien. In een van de gevallen kwam de vogel na enige
aarzeling terug en verorberde hij de vlinder alsnog; bij twee andere experimenten
lieten de vogels de vlinders in de steek en weigerden zij om dicht bij hen in de buurt
te komen, zelfs wanneer de vlinders niet langer hun oogvlekken toonden. Bij een
andere gelegenheid gaven wij een dagpauwoog aan een van onze Vlaamse gaai-
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en. Toen de gaai hem zachtjes pikte, klapte de vlinder met zijn vleugels, wat de vogel
buiten zijn zinnen bracht van angst; hij sprong zo hoog op dat hij het dak van de kooi
raakte. Toch kwam hij na een paar minuten terug en at de vlinder op.
Wij gaven de boekvinken ook twee vlinders, waarvan wij de oogvlekken hadden
verwijderd door met een borsteltje de bovenlaag van de achtervleugels af te vegen;
beide vlinders werden opgegeten. Hun vleugelgeklapper was indrukwekkend genoeg,
maar zij hadden niets meer te vertonen behalve twee kale, grijsbruine vleugels. In
een en hetzelfde experiment werd hierdoor aangetoond dat boekvinken in de eerste
plaats wel degelijk dergelijke grote prooien eten, en verder dat de oogvlekken hen
inderdaad afschrikken. Wij boden de vogels ook ligusterpijlstaarten aan, een nog
grotere soort, en deze werden stuk voor stuk zonder veel omhaal opgegeten. Deze
experimenten waren natuurlijk te gering in aantal om iets te bewijzen, maar zij
moedigden ons aan, dieper op deze zaak in te gaan.
Blest gebruikte geelgorzen, boekvinken en koolmezen voor zijn experimenten.
Eerst bestudeerde hij nauwkeurig het gedrag van twee geelgorzen die een grote prooi
vingen. Deze vogels waren met de hand grootgebracht op een dieet van meelwormen
en ander voedsel, maar zij hadden geen enkele ervaring met vlinders of nachtvlinders.
Toen zij zestien weken oud waren, werden zij voor de eerste maal geconfronteerd
met atalanta's. Teneinde mogelijke effecten van de felle kleuren uit te schakelen,
waren de rode en witte kleurpatronen verwijderd. Men nam waar dat de vogels bij
deze allereerste gelegenheid de vlinders aanvielen, doodden en opaten. Bij volgende
gelegenheden wijzigden de vogels hun gedrag niet, uitgezonderd dat zij al snel leerden
om hun pikken meer te concentreren op het lichaam van de insekten dan op hun
vleugels, waarnaar zij vooral in het begin pikten.
Hierna deed Blest een serie proeven waarin hij de reacties op vlinders mèt en
vlinders zonder felle kleuren met elkaar vergeleek. In de eerste reeks proeven
gebruikte hij vier geelgorzen. Om het effect van een helder kleurpatroon als zodanig
te bestuderen, gebruikte hij in de eerste plaats de kleine vos, die felgekleurde vleugels
bezit maar geen oogvlekken. Hij bood de vogels zowel intacte vlinders aan als enkele
exemplaren waarvan hij de achtervleugels afgeborsteld had, zodat zij hun kleur
hadden verloren. Terwijl het kleurvertoon van de intacte vlinders de vogels in 9 van
de 28 gevallen afschrok, slaagden de kleurloze vlinders er in geen enkel van de 18
maal in, de vogels weg te jagen. Een overeenkomstig resultaat
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De dagpauwoog in rust en (rechterpagina) terwijl hij al zijn vlekken vertoont.

leverde het experiment met twee rietgorzen op. Daardoor was het duidelijk dat zelfs
het kleurenvertoon van de kleine vos enigszins in staat was om de predator te verjagen.
Vervolgens werd het kleurvertoon van de dagpauwoog aan een experiment
onderworpen. Om te beginnen bood men aan acht onervaren geelgorzen twaalf
onbeschadigde vlinders en twaalf vlinders waarvan men de oogvlekken had
afgeborsteld aan. Deze experimenten waren uitgesmeerd over vier dagen, en men
had ervoor gezorgd dat de intacte vlinders gedurende de eerste dagen van het
experiment, en de vlinders zonder oogvlekken tijdens de laatste dagen aangeboden
werden. Om mijn lezers verdere technische details te besparen zal ik slechts in het
kort de resultaten beschrijven. Bij zes van de acht geelgorzen riepen de vlinders
zonder oogvlekken in totaal 37 vluchtreacties op, tegen 149 van dergelijke reacties
die veroorzaakt werden door de intacte vlinders. Deze zes geelgorzen leerden echter
al gauw om het kleurvertoon te negeren en na een betrekkelijk klein aantal proeven
aten zij de vlinders zonder veel aarzeling op. Zelfs nadat het experiment dertig dagen
achtereen was onderbroken, waren de geelgorzen niet teruggevallen in hun oude
gedrag: zij lieten zich niet langer imponeren door het kleurvertoon.
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De twee overige geelgorzen reageerden echter totaal anders; zij vielen hun eerste
vlinder aan, schrokken van het kleurvertoon, werden daarna steeds voorzichtiger en
raakten tijdens het verdere experiment noch intacte, noch oogvlekloze vlinders meer
aan. Vier koolmezen die men zelf had grootgebracht en die nog nooit geconfronteerd
waren met dergelijke vlinders, reageerden op dezelfde manier.
Deze resultaten lieten op overtuigende wijze zien dat het tonen van de oogvlekken
een grote overlevingswaarde had voor de dagpauwoog; bovendien waren deze
resultaten veel overtuigender dan die welke men tijdens de experimenten met de
kleine vos had bereikt, hoewel beide experimenten niet helemaal met elkaar
vergeleken konden worden.
Natuurlijk blijkt uit dergelijke experimenten niet precies hoe effectief het bezit
van oogvlekken in de natuur is. Het lijkt er echter veel op dat vogels zoals geelgorzen
en roodborstjes die ik observeerde, en die onmiddellijk de pauwoogpijlstaarten lieten
vallen zodra deze hun oogvlekken toonden en dan ook volstrekt niet meer naar de
vlinders taalden, echt vanwege die oogvlekken zo reageerden. Desondanks zou het
zeer zeker de moeite waard zijn, nog eens een reeks uitgebreide proeven te doen in
het veld met zowel intacte als ‘vlekkeloze’ vlinders.
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Welk kleurpatroon is het meest effectief?
Na afsluiting van deze experimenten pakte Blest het volgende probleem aan. Voldoet
zonder meer ieder willekeurig vlekken- of ringenpatroon of is een tekening van
concentrische cirkels effectiever dan ieder ander patroon? Verder stelde hij zich de
vraag of de werkelijk tot in de finesses uitgevoerde imitaties van ogen, compleet met
schaduwing en een wit vlekje erin, nóg doeltreffender waren dan een patroon van
alleen maar concentrische cirkels. Als men zou kunnen aantonen dat de reacties van
de vogels corresponderen met de mate van verfijning die men aantreft in de meest
perfecte oogvlekpatronen van insekten, zou men onmogelijk nog langer kunnen
volhouden dat deze oogvlekken niet door selectiedruk onder invloed van predatie
veroorzaakt waren.
Om dit te kunnen nagaan, moest men de effectiviteit van een reeks verschillende
patronen met elkaar vergelijken. Voor dit doel ontwierp Blest een klein apparaatje
dat hem in staat stelde om een groot aantal modellen te toetsen zonder daarvoor
werkelijk grote aantallen insekten te moeten kweken. Het instrument bestond uit een
doosje, waar bovenop men een dode meelworm legde. Aan weerszijden van de
meelworm was een klein, halfdoorschijnend venster aangebracht, waaronder men
een diaplaatje met het ge-
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Een koolmees, gereed om een meelworm op te pikken van de ‘doos van Blest’ (afbeelding links). Op
dit moment zal men het licht in de doos aandoen waardoor een diapositief met een kunstmatig
‘vleugelvlekkenvertoon’ erop zichtbaar wordt. De reactie van de vogel wordt genoteerd. In de rechter
afbeelding zijn enkele van de gebruikte dia 's getekend; de onderste figuren bleken het meest
afschrikwekkend.

wenste patroon kon projecteren. Met behulp van een klein lampje van vijf volt kon
het venstertje worden verlicht en alleen dan was het patroon zichtbaar. Als men dit
doosje in een volière plaatste, kwam de vogel meestal erop af. Precies op het moment
dat hij de meelworm wilde oppikken, liet de onderzoeker, verborgen achter een
scherm, het lampje branden; vervolgens noteerde hij de reactie van de vogel, die op
dit ‘vertoon’ volgde. Natuurlijk viel aan het begin van het experiment niet te
voorspellen of deze manier, het plotseling laten oplichten van een kleurpatroon,
zonder dat daarbij beweging van de vleugels plaatsvond, wel effectief zou zijn, maar
gelukkig was dit inderdaad het geval en dit opende de mogelijkheid voor nieuwe
experimenten.
Telkens voordat men met een nieuw experiment begon, liet men iedere vogel
wennen aan de doos en de eigenlijke experimenten, waarbij men de
waarschuwingskleuren liet oplichten, werden pas gestart nadat de vogels twee
meelwormen hadden opgepikt zonder tekenen van angst te tonen.
Bij het registreren van de reactie van de vogels hechtte men natuurlijk de meeste
waarde aan het aantal malen dat een vogel volledig afgeschrikt werd, met andere
woorden als de meelworm het experiment overleefde. Maar zelfs als de meelworm
uiteindelijk toch opgegeten werd, was het mogelijk dat de vogel bij het ene kleurmodel
meer aarzeling vertoonde dan bij het andere en ook deze reacties werden met elkaar
vergeleken. In grote lijnen kwam het erop neer
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dat het model met twee punten gehonoreerd werd als de meelworm niet opgegeten
werd; met geen enkel punt als de worm direct verzwolgen werd en met één punt als
het patroon de vogel deed aarzelen. Dus, hoe hoger het totale puntental van een
bepaald patroon, in de hele reeks experimenten behaald, des te effectiever was dit
model als waarschuwingssignaal.
De resultaten leveren een hoogst interessant beeld op. Allereerst laten zij zien dat
cirkels effectiever zijn als schrikmiddel dan evenwijdige strepen of kruizen. Men
kon dit voor drie soorten zangvogels aantonen. Vervolgens bleek een aantal
concentrische cirkels effectiever te zijn dan één enkele ring. En het meest opmerkelijke
van alles: de modellen die driedimensionaal leken te zijn door schaduwing en het
voorkomen van een wit vlekje, zoals sommige van de meest perfecte oogvlekken in
de natuur dat zijn, haalden nog meer punten dan dubbele cirkels. Er valt dus
nauwelijks meer aan te twijfelen dat deze zeer gespecialiseerde oogvlekken beter
voldoen als waarschuwingskleuren dan alleen cirkels en verder, dat op zijn minst
sommige vogels zouden kunnen fungeren als de selecterende factoren onder invloed
waarvan dergelijke perfecte imitaties zich hebben kunnen ontwikkelen.
Een ander aspect was dat zelfs vogels die met de hand waren grootgebracht, veel
meer door een model van cirkels dan door andere patronen worden geïntimideerd,
wat erop wijst dat de angst voor oogvlekken niet door ervaring hoeft te worden
verkregen. Dit staat in schril contrast tot de manier waarop ‘echte
waarschuwingskleuren’ werken: zoals ik straks zal aantonen, worden dergelijke
kleuren, die onsmakelijkheid kenbaar maken, niet door de vogels gemeden, voor zij
ervaring hebben opgedaan door het eten van een of meer van deze onaangename
prooidieren.
Tenslotte is het zeer belangrijk dat, hoewel oogvlekken veel doeltreffender zijn
dan strepen en kruizen, deze laatste patronen toch wel enig effect hebben. Dit lijkt
erop te wijzen dat, wanneer een insekt als gevolg van een mutatie onverschillig wat
voor een gekleurde vlek op zijn vleugels zou verwerven - die steeds zichtbaar zou
worden als het dier zijn vleugels opende (bijvoorbeeld om te gaan vliegen) -, hiervan
toch al enig voordeel zou hebben en vanaf dat ogenblik zou de selectiedruk iedere
verdere ontwikkeling in de richting van een cirkelpatroon begunstigen.
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Oogvlekken bij andere vlinders
Mensen die niet op de hoogte zijn van de wijde verspreiding van dergelijke
oogvlekken in het insektenrijk, zouden nu kunnen beweren dat de ringen op
bijvoorbeeld de vleugels van de dagpauwoog gewoon maar een ‘speling van de
natuur’ vormen, en dat het een zeldzaam toevallig verschijnsel is dat bij de meer dan
een miljoen diersoorten haast wel een keer móet voorkomen, gezien de enorme
variatie in structuren die men in het dierenrijk aantreft. Er zijn echter talrijke soorten
die in het bezit zijn van dergelijke oogvlekken en dit alleen al ontzenuwt de
‘curiositeitstheorie’. Alleen al bij de Lepidoptera komen zeven verschillende
hoofdgroepen voor waarvan verschillende soorten oogvlekken bezitten en in iedere
groep komen talrijke soorten voor zonder dergelijke vlekken.
De Duitse zoöloog F. Süffert, die de kleurpatronen van talloze vlinders - zowel
dag- als nachtvlinders - met elkaar heeft vergeleken, kwam tot de ontdekking dat al
deze patronen beschouwd kunnen worden als variaties op een en hetzelfde basisthema.
En hij toonde tot in de kleinste bijzonderheden aan dat verschillende soorten zeer
uiteenlopende details van dit voorouderlijk basisgegeven hebben uitgewerkt tot de
recente hooggespecialiseerde oogvlekken. Vergelijkend onderzoek laat vermoeden
dat de recente soorten, zoals wij die nu kennen, hun overeenkomstige oogvlekken
hebben ontwikkeld als resultaat van de druk van milieuomstandigheden en dat zij
echte aanpassingen zijn. Dit wordt bevestigd door experimenten waarin de functie
ervan is onderzocht. Ook is het duidelijk dat de biologen van vroeger gelijk hadden
wat betreft het doel van dergelijke oogvlekken.
De gecompliceerde en ‘ongerijmde’ aard van deze aanpassingen wordt nog
indrukwekkender als men het gedrag bestudeert dat vertoning van de oogvlekken tot
gevolg heeft als dat noodzakelijk is. Bij de meeste soorten liggen de vlekken
verscholen onder een gecamoufleerde deklaag en worden zij alleen zichtbaar als een
of andere prikkel het dier zegt dat de bescherming die zijn camouflage hem biedt
gefaald heeft, omdat deze maar tot op zekere hoogte effectief is, daar geen enkele
vorm van camouflage, hoe perfect ook, volledig afdoende beveiliging biedt. Om te
beginnen kunnen de prikkels waarvan gebruik wordt gemaakt variëren: wij hebben
al gezien dat de dagpauwoog dikwijls reageert op visuele prikkels, maar dat de
pauwoogpijlstaart echt gepikt moet worden. Ook de bewegingen zelf verschillen.
Blest heeft deze tot in de kleinste details bestu-

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

134
deerd. In alle gevallen is de beweging die men ziet zeer goed afgestemd op de
structuur: dat wil zeggen dat alle bewegingen steeds als resultaat de zichtbaarheid
van de oogvlekken opleveren. Soorten die geen oogvlekken bezitten, vertonen deze
gedragspatronen niet. Volledig gecamoufleerde soorten bijvoorbeeld blijven absoluut
roerloos zitten wanneer er naar hen gepikt wordt. Bij de nachtpauwogen komen
soorten voor die geen oogvlekken maar een opvallend patroon van lichte en donkere
strepen op het achterlijf bezitten, dat zichtbaar wordt als de vlinder op het moment
dat hij gestoord wordt zijn vleugels optilt en het achterlijf kromt. In deze houding
blijft de vlinder dan een ogenblik roerloos liggen, zodat hij sterke associaties oproept
met een of andere grote wespensoort.
Hoewel het onderzoek van Blest weinig twijfel laat bestaan over de werkelijke
functies van oogvlekken, roept het ook nieuwe vragen op. Als het voor insekten
gunstig is vogels af te schrikken, is het voor deze vogels onvoordelig om bang te
zijn voor oogvlekken. Waarom hebben de vogels niet geleerd om zich niets aan te
trekken van deze angstaanjagende oogvlekken? Hierop lijken twee antwoorden
mogelijk. Het ene luidt dat het gezichtsvermogen van een vogel zodanig georganiseerd
is dat een rond patroon zoals een oogvlek meer opvalt dan welk ander patroon ook,
en dat het voor vogels zijn voordeel heeft bang te zijn van alles dat opvallend is en
plotseling zichtbaar wordt. Een andere mogelijkheid is dat de schrikreacties van de
vogels zodanig aangepast zijn dat zij opgeroepen worden door signalen die
kenmerkend zijn voor hun eigen vijanden. Als vogels hun eigen vijanden, zoals katten
en wezels, voor een deel herkennen aan hun ogen, zouden zij dit vermogen onmogelijk
kunnen opgeven voor het kleine voordeel, zo nu en dan een extra hapje te kunnen
genieten. Voor dit tweede antwoord hebben experimenten van R. Hinde argumenten
opgeleverd; deze laten zien dat boekvinken inderdaad reageren op de ogen van uilen.
De selectie van de uilenogen zou echter op hetzelfde principe gebaseerd kunnen zijn
als die van de oogvlekken in het insektenrijk: de vogels zijn er bang van, enkel en
alleen omdat zij opvallen. Doorslaggevende experimenten zou men kunnen doen
met zangvogels, die in het geheel niet op uilen reageren. Als de tweede hypothese
de juiste zou zijn, zouden dergelijke vogels zich niet moeten laten afschrikken door
vertoon van oogvlekken. Ik vermoed dat inderdaad de tweede hypothese de juiste is
en dat al deze insekten om zo te zeggen ‘profiteren’ van het feit dat de zangvogels
zo reageren op hun eigen natuurlijke vijanden.
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Misleidende vlekken
Tot dusverre heb ik slechts één type oogvlekken besproken, het grote, felgekleurde
en gecompliceerde type. Doch talrijke insekten bezitten kleine en veel minder
volmaakt uitgevoerde oogvlekken. Een karakteristiek voorbeeld vormt de heidevlinder.
Wanneer hij stilzit is deze soort schitterend gecamoufleerd, maar bij het minste onraad
tilt dit insekt zijn voorvleugels juist zover op dat er een ronde zwarte vlek zichtbaar
wordt, met een klein wit stipje in het midden. Dergelijke kleine oogvlekjes, die vrij
algemeen voorkomen bij insekten en andere dieren, heeft men lange tijd beschouwd
als misleidingspatronen.
De hypothese hiervoor luidt dat sommige predatoren, die altijd op de kop van de
prooi mikken, dit lichaamsdeel zouden herkennen aan het oog, en als zo'n oogvlek
nu ver van de kop ligt, zoals dikwijls inderdaad het geval is, zou de prooi hierdoor
zonder al te ernstig letsel op te lopen, nog kunnen ontsnappen. Er zijn enkele vage
aanwijzingen voor de juistheid van deze opvatting. Swynnerton

Een heidevlinder in zijn natuurlijke milieu.
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bijvoorbeeld voorzag Afrikaanse vlinders van het geslacht Charaxes van kunstmatige
oogvlekken, strepen etc. in de buurt van de vleugels, zette deze vlinders uit en ving
ze bij tussenpozen terug. De gemerkte vlinders vertoonden in het algemeen de neiging
langer te overleven dan hun ongemerkte soortgenoten en de exemplaren die sporen
van aanvallen door vogels vertoonden, hadden altijd pikken en verwondingen
opgelopen in de buurt van de merktekens.
Deze resultaten zijn veelzeggend, maar vormen geen echt bewijs. Soms kan het
gedrag de sleutel vormen tot de mogelijke betekenis van een oogvlek. Cott beschrijft
hoe een vis, de vieroog-goochelaar (Chaetodon capistratus), die een oogvlek bij zijn
staart bezit, zeer langzaam, met zijn staart naar voren gericht zwemt, maar het eerst
zijn kop afwendt als hij door een predator wordt aangevallen. Dit kan alleen begrepen
worden als wij aannemen dat de predatoren zijn staart aanzien voor zijn kop en
zodoende zich vergissen in de bewegingen van de vis.
Blest bestudeerde het vraagstuk van de misleidingspatronen door proeven met
modellen. Hij voerde meelwormen aan vier met de hand grootgebrachte geelgorzen
en ontdckte dat de insekten gewoonlijk bestookt werden met pikken op de kop of de
staart, met een lichte voorkeur voor de kop. Nu kregen de vogels afwisselend met
normale meelwormen het volgende aangeboden: (1) meelwormen waarbij hetzij de
kop, hetzij de staart voorzien was van een laagje witte verf met in het midden daarvan
een zwart puntje; (2) controle-wormen, d.w.z. meelwormen met aan een van beide
uiteinden van het lichaam een verfvlekje in een kleur die nagenoeg overeenkwam
met hun eigen lichaamskleur. De experimenten werden in een zorgvuldig overwogen
volgorde uitgevoerd, zodat het mogelijk was om eventuele voorkeur voor de kop
(dus een voorkeur voor de kop boven de staart) te vergelijken met een voorkeur voor
een vlek (dus de voorkeur voor een lichaamsuiteinde met een merkteken, ongeacht
of dit nu op de kop of op de staart was aangebracht). De resultaten bevestigden de
misleidingshypothese: terwijl de ongemerkte meelwormen ongeveer in zestig procent
van de gevallen op de kop gepikt werden, lag het percentage pikken, gericht op de
merktekens van de wormen die kunstmatig aangebrachte oogvlekken bezaten, tussen
zeventig en tachtig. Het percentage pikken, gericht op de merktekens van de
controle-wormen, verschilde niet van dat, gericht op de koppen van normale
meelwormen.
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Echte waarschuwingskleuren
Men heeft ook andere vormen van opvallende kleuring onderzocht, hoewel ikzelf
noch mijn medewerkers zich daarmee zo intensief hebben beziggehouden. Wij hebben
gezien dat sommige zangvogels zich laten afschrikken door oogvlekken, voordat zij
ook maar iets van dergelijke patronen ooit hadden gezien. Hun reacties lijken te
worden veroorzaakt door het onverwachte van het vertoon van de oogvlekken. Talrijke
diersoorten echter, zoals wespen, dragen hun opvallende kleurpatroon voortdurend
duidelijk zichtbaar en het eventuele effect dat hun kleuren bewerkstelligen, mist dus
ieder verrassingselement.
De vraag of, en zo ja waarom vogels dergelijke geel-zwarte prooien zo angstvallig
ongemoeid laten, is serieus bestudeerd door W. Windecker in Duitsland. Hij gebruikt
hiervoor de jacobsvlinder (Euchelia [ = Hypocrital] jacobeae), de rood-zwarte
gevlekte vlinder die men in mei en juni ziet vliegen in gebieden waar het
jacobskruiskruid (Senecio jacobea) overvloedig voorkomt. Dit is namelijk de
voedselplant van de rupsen van deze vlindersoort. Zij vallen buitengewoon op als
zij bijna of geheel volwassen zijn, door hun felle geel-zwarte streping en ze komen
in groepen voor, waarbij ze dikwijls hele planten volkomen kaalvreten. Windecker
toonde aan dat jonge vogels er niet voor terugschrikken om deze rupsen aan te vallen,
maar dat zij, als zij ze eenmaal in hun snavel hebben, direct weer laten vallen onder
vertoon van duidelijke tekenen van walging, zoals het heftig afvegen van de snavel.
Na een dergelijke ervaring zien zij verder van iedere aanval op deze rupsen af.
Windecker paste een heel eenvoudige methode toe om erachter te komen wat er
precies zo walgelijk aan deze rupsen was. Hij vermengde afzonderlijke componenten
van de rupsen (ingewanden, huid) met meelwormen en zette de vogels dit voer voor.
Hij ontdekte dat het mengen van fijngemalen huid met meelwormen de maaltijd voor
de vogels bedierf. Zij maakten echter geen bezwaar tegen de ingewanden. Vervolgens
onthaarde hij een groot aantal rupsen en constateerde dat eerder de haren dan de huid
verantwoordelijk waren voor de onaangename smaak. Bij hun afwijzen van de rupsen,
nadat zij geleerd hadden dat zij oneetbaar waren, reageerden de vogels echter niet
op de haren, maar op het kleurpatroon, want zij weigerden vanaf dat moment elk
insekt met een soortgelijk geel-zwart patroon.
G. Mostler verkreeg vergelijkbare resultaten bij zijn onderzoek van wespen. Bij
hen is het ten dele de angel en ten dele de smaak
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Rupsen van de sint-jacobsvlinder op het jacobskruiskruid. Hèt klassieke voorbeeld van echte
waarschuwingskleuren.

van de inwendige organen die de vogels doen terugschrikken. En ook hier waren
enkele onaangename ervaringen voor de vogels voldoende om hen te leren de wespen
met rust te laten.
Het lijkt er dus op dat dergelijke permanente, niet plotseling te vertonen kleuren
wat hun effect betreft verschillen van de oogvlekken. Zij hebben geen effect bij jonge
vogels; soorten die dergelijke kleuren bezitten, moeten een zekere tol betalen om
iedere nieuwe generatie van hun vijanden op te voeden. Hiertoe zijn ze alleen in staat
als zij om een of andere reden ongenietbaar zijn, en dit is in feite hun eigenlijke
verdediging; het kleurpatroon is hier extra aan toe-
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gevoegd. Insekten met oogvlekken zijn in het algemeen zeer appe tijtelijk. Blest heeft
ontdekt dat het effect van de oogvlekken geleidelijk afneemt; vogels die er dikwijls
mee worden geconfronteerd, zullen zich er geleidelijk minder van aantrekken. Dit
lijkt niet waarschijnlijk voor de echte waarschuwingskleuren. Mostler ontdekte dat
een vogel voor dit soort zaken een verbazingwekkend goed geheugen heeft; een
roodstaartje weigerde een wesp, acht maanden nadat hij voor het laatst met een
dergelijk insekt geconfronteerd was. En zelfs al mochten zij het enigszins zijn
vergeten, dan friste een nieuwe ervaring gewoonlijk snel hun geheugen weer op.
Om van deze experimenten over te schakelen naar de toetsing van de
mimicry-hypothese betekende slechts een kleine stap. Als vogels werkelijk in staat
zijn om onsmakelijke of anderszins weerzinwekkende insekten te leren mijden op
grond van hun kleurpatroon, lijkt het waarschijnlijk dat zij ook andere insekten, die
overeenkomstige kleurpatronen bezitten, met rust zullen laten. En inderdaad zijn
dergelijke insekten, die zelf zeer goed eetbaar zijn maar andere insekten imiteren
(‘mimicry vertonen’), zeer talrijk. Sinds Blest voor de eerste maal de aandacht vestigde
op deze mimicry, zijn er talrijke voorbeelden van beschreven en de imitatie gaat
meestal veel verder dan de kleur.
Het meest fraaie experimentele onderzoek is verricht door Mostler. Hij ontdekte
dat jonge zangvogels dol zijn op een groot aantal soorten zweefvliegen, zelfs op die
welke een grote gelijkenis vertonen met wespen, bijen en hommels. Maar zodra zij
eenmaal een ervaring hadden opgedaan met bijvoorbeeld een honingbij, weigerden
ze niet alleen bijen, maar ook alle soorten zweefvliegen die deze bijen nabootsen.
Mühlmann bestudeerde mimicry in proeven met modellen. Hij beschilderde
meelwormen met verschillende patronen van gekleurde banden, maakte ze oneetbaar
met behulp van braakwijnsteen (een stof die misselijkheid en braakneigingen
veroorzaakt) en stelde vast, nadat de vogels geleerd hadden zulke modellen te
weigeren, in hoeverre een simulatiemodel (een meelworm, geverfd in een meer of
minder gelijk patroon) hieraan gelijk moest zijn om veilig te zijn voor de vogels. Hij
ontdekte dat, terwijl een patroon, identiek aan dat van het model, het meest effectief
was, toch ook een heel oppervlakkige gelijkenis ermee voldoende was om enige
bescherming te bieden. Deze resultaten zijn van groot belang, omdat zij niet alleen
overtuigende argumenten vóór de mimicry-theorie vormen, maar ook aantonen dat
zelfs een oppervlakkige gelijkenis met een onsma-
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kelijk insekt enige overlevingswaarde heeft en daardoor het aangrijpingspunt zou
kunnen zijn voor de selectie, die tot het ontstaan van een steeds meer volmaakte
mimicry leidt.
Deze verschillende onderzoekingen bevestigden dus ten volle de opvattingen van
de vroegere biologen. Zij gaven ons ook meer gedetailleerde en zelfs geheel nieuwe
informatie, zoals - naar mijn collega P. Sheppard mij duidelijk maakte - het feit dat
een van Mostlers roodstaartjes wespen weigerde, acht maanden na zijn meest recente
ervaring met wespen, erop wijst dat nabootsingen niet noodzakelijk minder talrijk
hoeven te zijn dan hun voorbeeld (zoals men gewoonlijk aanneemt). Het idee achter
deze gangbare opvatting was dat, als predatoren meer geconfronteerd werden met
eetbare nabootsingen dan met werkelijk onsmakelijke ‘voorbeelden’, zij zouden
kunnen leren, deze laatste te vangen in plaats van de imitaties te mijden, aangezien
dit over het geheel genomen dan voordeliger voor hen zou zijn. De waarnemingen
van Mostler suggereren dat dit wellicht afhangt van de mate waarin de modellen hun
predator afstoten. Wie weet hoeveel imitaties een roodstaartje zou weigeren op basis
van een of zeer weinig ervaringen met wespen? Zolang de kleur van de imitatie een
ervaren predator ervan blijft weerhouden een nieuwe poging te wagen, bestaat er
eenvoudig geen enkele kans dat hij ontdekt dat de imitaties wèl eetbaar zijn. Natuurlijk
kunnen kleuren bij andere dieren nog heel andere functies vervullen; sommige
kleurpatronen hoeven zelfs helemaal niets te maken te hebben met de reacties die
andere dieren erop vertonen. De donkere kleur van sommige woestijnbewonende
dieren bijvoorbeeld betekent voor hen wellicht een hulpmiddel om door middel van
uitstraling extra warmte te kunnen afgeven zolang zij in de schaduw blijven, wat de
meeste van deze dieren ook inderdaad doen.
Wat mij mateloos heeft geboeid bij deze vormen van kleurpatronen, die ik hier
heb besproken, is dat wij hier te maken hebben met wederzijdse relaties tussen dieren;
zowel de soort die het kleurpatroon bezit als de soort die erop reageert, vertoont
interessant gedrag en iemands werk wordt er een stuk boeiender door, als hij
geconfronteerd wordt met dergelijke verrassende zaken als een predator die afgeschrikt
wordt door het plotselinge vertoon van oogvlekken, of die de buitengewone maar
geenszins unieke ontdekking doet, dat een op het oog aanlokkelijk hapje bij het
proeven zeer onaangenaam blijkt te smaken - een ervaring die de kijk van een
dergelijke predator op het leven rondom hem aanzienlijk verandert. Dat wij, als wij
ons in deze zaken verdiepen, zo gemakkelijk beloond worden
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als wij wat eenvoudige proefjes doen, en dat het leidt tot een steeds groeiend inzicht
in de historie van levende wezens, betekent een grote bevrediging en bemoediging
voor mensen die gek genoeg zijn om hun hele leven te wijden aan deze
nieuwsgierigheid naar de alledaagse wonderen.
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6. Vliegende stukjes boomschors
De camouflage van de heidevlinder
Een van de meest algemeen voorkomende vlindersoorten van de Hulshorster
stuifzanden en desalniettemin een van de minst opvallende was de heidevlinder
Eumenis (= Satyrus) semele. Toen ik dit insekt voor de eerste maal zag, maakte het
diepe indruk op mij vanwege zijn vrijwel volmaakte camouflage. Wij stonden te
kijken naar de verschillende insekten die bijeen zaten op een ‘bloedende’ berk.
Talrijke berken en eiken in dit gebied waren aangetast door de wilgehoutrups, die
zich in het levende hout boort. Via de wonden die deze grote rupsen maakten, vloeide
sap naar buiten en de doordringende geur hiervan lokte talrijke gastronomisch
ingestelde insekten aan, zoals atalanta's, rouwmantels, kleine vossen, dagpauwogen,
rode bosmieren, allerlei soorten vliegen, diverse wespen en kevers. Andere bezoekers
hadden geen belangstelling voor de berkewijn zelf, maar meer voor de zich hieraan
te goed doende gasten. Zwermen wespen (Vespa media en Vespa crabro) kwamen
hier vliegen en zelfs grote vlinders vangen; op vliegen jagende graafwespen (Mellinus)
vingen niet alleen hier hun vliegen, maar groeven hun nesten aan de voet van
dergelijke bomen, om voedsel bij de hand te hebben; ze bouwden hun holletjes als
het ware bij de supermarkt.
Terwijl wij zagen hoe een rouwmantel de boom naderde, wat hij zoals gewoonlijk
tegen de wind in deed, ongetwijfeld aangelokt door de geur, maakte zich een klein
stukje schors los van de boom, schoot door de lucht op de vlinder af, fladderde er
enkele seconden omheen, liet hem dan weer met rust en liet zich op de grond vallen,
waar het even plotseling verdween als het verschenen was.
Toen ik voorzichtig de plek naderde waar ik het vreemde ding de grond had zien
raken, zag ik niets totdat een klein stukje vuil zich plotseling in de lucht verhief en
rakelings achter mij langs schoot, terug naar de boom, waar het onmiddellijk uit het
gezicht verdween zodra het de schors had bereikt. Dit was een heidevlinder of, zoals
wij hem noemden, een stukje boombast met vleugels.
De camouflage van dit insekt was werkelijk verbijsterend. Als het dier in rust zat,
hield hij zoals alle vlinders zijn vleugels opgevouwen: de voorvleugels omlaaggeklapt
tussen de achtervleugels, zodat
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Een heidevlinder vertoont zijn opvallende oogvlekken.

alleen de onderkant van de achtervleugels zichtbaar was. Als men verder dan enkele
meters van het dier vandaan was, had deze onderzijde een onopvallende grijze kleur,
en was zij zodanig gespikkeld en gestreept dat het patroon leek op het onregelmatige
oppervlak van een boombast. Wanneer men echter deze vleugels onder een loep
bekeek, ontdekte men dat het schijnbaar kleurloze patroon samengesteld was uit
schubben die op zichzelf schitterende kleuren hadden, variërend van zeer donkerbruin
tot wit of goudgeel. Zij waren echter zodanig gerangschikt dat er geen grote vlakken
van een bepaalde kleur te zien waren, zodat de algehele indruk die van een grijs
oppervlak was. Deze zelfde kleuren vond men terug aan de bovenzijde van de
achtervleugels en aan beide zijden van de voorvleugels, maar daar waren zij wel
gerangschikt in grote, meer uniforme kleurvelden. Deze bovenzijden waren
donkerbruin, met brede okerkleurige banden waarin zwarte ronde vlekken met in het
midden een witte stip voorkwamen, twee op iedere vleugel. Dit patroon maakte de
bovenzijde van de vleugels zeer kleurrijk en opvallend. De heldere kleuren waren
zichtbaar tijdens de vlucht, maar verdwenen onmiddellijk zodra het dier zich ergens
neerzette. Het camouflerende effect en de middelen waarmee dit bereikt werd, waren
de moeite van een nauwkeurig onderzoek waard. Het boomschors-patroon was niet
beperkt tot de onderzijde van de achtervleugels, maar kwam ook voor op de
allerbuitenste uiteinden van de voorvleugels, die zichtbaar bleven als de vleugels in
rust samengevouwen waren; de grens viel precies samen met de rand van de
achtervleugels; geen millimetertje kleur was zichtbaar als de vlinder stil zat. Evenmin
trof men het schorsige patroon aan op vleugeldelen
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die in rust onzichtbaar waren. De bewegingen van de heidevlinder vertoonden dezelfde
specialisaties die men ook bij talrijke andere gecamoufleerde dieren ziet: ofwel zij
vlogen, en dan zeer snel, of zij zaten volkomen roerloos. De overgang van een
razendsnelle vlucht naar complete bewegingloosheid was zo abrupt, dat wij een
heidevlinder altijd onmiddellijk uit het oog verloren als hij ergens landde.

Paargedrag
Hoe fascinerend de heidevlinders ook waren, toch besteedden wij niet zoveel aandacht
aan ze omdat wij volledig in beslag genomen werden door onze waarnemingen bij
de graafwespen. Maar toen in de late jaren dertig de aantallen van Philanthus
begonnen te verminderen, en verdere oriëntatie-experimenten op grote schaal niet
langer mogelijk waren, richtten wij onze aandacht op andere insekten en ontdekten
wij al gauw dat de heidevlinder uitstekend studiemateriaal vormde. Wij herinnerden
ons dat wij hem achter andere vlinders aan hadden zien vliegen en vroegen ons af
of dit regelmatig gebeurde en zo ja, waarom.
Een paar dagen van intensief observeren in de buurt van een bloedende boom gaf
ons het antwoord hierop en maakte ons duidelijk dat hier veelbelovende
mogelijkheden voor veldonderzoek lagen. Wij ontdekten dat op zonnige dagen de
mannetjes-heidevlinders (die kleiner waren dan de wijfjes, een lichter gekleurde band
op hun gecamoufleerde vleugels bezaten en bij wie de bovenzijde van de vleugels
lichter bruin waren) bepaalde uitkijkposten betrokken op bloedende bomen of ergens
anders, maar steeds op of een weinig boven de grond. Gewoonlijk zaten zij volkomen
bewegingloos, maar als er een andere vlinder over kwam vliegen, schoten zij daar
onveranderlijk onmiddellijk achteraan. Dikwijls keerden zij plotseling terug als ze
de vlinder bijna ingehaald hadden, maar als het een vrouwelijke heidevlinder betrof,
werd het een wilde jacht. Sommige van deze wijfjes vlogen er zo snel als zij konden
vandoor. Anderen zetten zich ergens neer en dan streken ook de achtervolgende
mannetjes neer en liepen vervolgens naar het wijfje toe. Daarop liep het wijfje ofwel
weg, met heftig vleugelgeklapper, ofwel zij bleef roerloos zitten. Een wijfje dat met
haar vleugels sloeg werd door het mannetje verder met rust gelaten, maar wanneer
er een ging zitten en haar vleugels samenvouwde, voerde het mannetje een
fascinerende, uiterst ingewikkelde show op. Nadat hij vlak bij het wijfje
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was neergestreken, liep hij om haar heen, totdat hij haar recht in het gezicht keek.
Dan hief hij met eigenaardige korte rukjes zijn voorvleugels wat op, die daarbij
voortdurend trilden en tenslotte sloeg hij het wijfje, tijdens een laatste voorwaartse
rukbeweging, met zijn vleugels. Al die tijd hield hij zijn vleugels geheel of gedeeltelijk
opgevouwen. Vervolgens trok hij zijn voorvleugels iets terug en begon de voorste
randen ervan in een snelle opeenvolging van bewegingen beurtelings te openen en
te sluiten, hetgeen een zeer eigenaardige beweging was, aangezien de vleugels voor
het overige samengevouwen bleven.
Terwijl hij hiermee bezig was, hield hij zijn antennen zodanig dat ze een rechte
hoek maakten met zijn lichaam, terwijl hij ze ritmisch op en neer bewoog zodat de
uiteinden een halve of hele cirkel per seconde beschreven. Het wijfje strekte haar
antennen uit naar de vleugels van het mannetje. Na enkele seconden zo met zijn
vleugels gewaaierd te hebben, vouwde het mannetje plotseling zijn vleugels helemaal
open, bewoog zich dan langzaam naar voren en, de antennen van het wijfje tussen
zijn vleugels nemend, drukte hij deze laatste langzaam maar krachtig samen. Hierna
liep hij weer om haar heen totdat hij enigszins schuin achter haar stond en terwijl hij
zijn achterlijf zijwaarts kromde, maakte hij contact met haar genitaliën en vond de
paring plaats.
Dit was het hele paringsproces, maar wij hebben het maar enkele malen zo volledig
in de natuur waargenomen. De meeste mannetjes vingen bot bij de wijfjes; zoals wij
later ontdekten werd dit veroorzaakt door het feit dat de meeste, zo niet alle wijfjes
slechts eenmaal paarden en de mannetjes van veraf geen onderscheid konden maken
tussen maagdelijke wijfjes en wijfjes die al gepaard hadden. Zij vlogen achter alle
wijfjes aan en ontdekten pas later of een wijfje al dan niet op hun avances inging.
Het was dus duidelijk dat het plotseling achtervolgen van hetzij een wijfje, hetzij
een vreemde vlindersoort de inleiding van zijn baltsgedrag vormde. Het leek erop
dat het zien van onverschillig wat voor vlinder de mannetjes stimuleerde tot deze
seksuele achtervolging en alsof prikkels, die hij ontving nadat hij het andere insekt
genaderd was, hem in staat stelden te zien of het een wijfje van zijn eigen soort was
of een ander insekt. Het hele baltsritueel leek uit een keten van afzonderlijke reacties
te bestaan. In die periode waren wij vooral geïnteresseerd in het onderzoek van
prikkelsituaties die enkelvoudige reacties opwekten en hier leek zich een uitstekend
object voor een dergelijk onderzoek aan te dienen.
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Observatie van een rouwmantel, die juist uit de pop komt.
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Op de vlinderjacht
Wij, dat wil zeggen B.J.D. Meeuse, L.K. Boerema, W.W. Varossieau zaliger en
ikzelf, startten ons onderzoek met het wat nader bestuderen van de seksuele
achtervolging. Het was ons al snel duidelijk dat dit een reactie vormde op een visuele
prikkelsituatie van een zeer onspecifieke aard, want de mannetjes gingen achter de
meest vreemde voorwerpen aan. Wij zagen hen 25 verschillende Lepidoptera-soorten
achtervolgen, waaronder zulke uiteenlopende vormen als rouwmantels, heideblauwtjes
en hagehelden. Ook talrijke andere insekten werden achternagezeten: mestkevers,
wespen, verschillende soorten libellen, sprinkhanen zoals Stenobothrus en Oedipoda,
en zelfs vogels als koolmezen, boekvinken en grote lijsters. Deze waarnemingen
duidden er al op dat de effectieve stimuli van visuele aard moesten zijn, en dit
vermoeden werd nog gestaafd door tamelijk grappige situaties waarin de mannetjes
achter hun eigen schaduw aanvlogen.
Wij besloten om hier nader op in te gaan en de natuurlijke experimenten die wij
hadden waargenomen, uit te breiden door meer systematisch en volgens vooropgezet
plan proeven te gaan doen.
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Wij vervaardigden papieren modellen van vlinders, bonden deze met dun garen aan
stokken van ongeveer een meter lang en vertoonden met behulp van deze ‘vishengels’
de modellen aan de rustende mannetjes, waarbij wij ieder model van zo'n twee meter
afstand naar het mannetje toe lieten ‘vliegen’ en op dertig centimeter afstand lieten
passeren. De mannetjes reageerden gretig op deze modellen, en zo vormde dit het
begin van een onderzoek dat ons vele seizoenen lang tot groot vermaak van onze
vrienden bezighield. Met drieën of vieren doorkruisten wij voortdurend vele
kilometers heidevlinder-territorium en boden ieder mannetje dat wij ontwaarden op
min of meer dezelfde manier onze modellen aan. Het zou het beste zijn geweest als
wij een vast aantal proeven hadden gedaan, waarbij wij voor ieder mannetje een
constant aantal modellen hadden gebruikt, maar dit was in het veld absoluut
onmogelijk, want de mannetjes vlogen steeds na een of enkele proeven weg en wij
konden ze niet altijd lang genoeg achtervolgen om alle proeven die wij wilden doen,
met hen uit te voeren. Voor zover mogelijk boden wij ieder model driemaal snel
achter elkaar aan (met vijf tot tien seconden tussenpauze). Dan wachtten wij ongeveer
twintig seconden en boden op dezelfde manier een ander model aan. Wij gingen
hiermee net zolang door, steeds een ander model aanbiedend, totdat het mannetje
ervandoor ging. De duur van een experiment werd dus bepaald door onze mannetjes;
deze varieerde van zes tot enkele honderden malen een model aanbieden. Wij
veranderden de volgorde waarin wij de verschillende modellen aanboden naar het
ons uitkwam (niet zo verfijnd dat het werkelijk at random gebeurde) en wisselden
ook onder elkaar ieder uur onze modellen, om mogelijke individuele verschillen in
‘hengeltechniek’ uit te schakelen.
In totaal voerden wij zo'n 50.000 experimenten uit. Voor elk model werden de
positieve reacties en het aantal malen dat zo'n model aangeboden werd, genoteerd
en het aantal positieve reacties per 100 maal aanbieden gebruikten wij als een maat
voor de signaalwaarde van een model. Wij vergeleken alleen modellen van een reeks
met elkaar, want experimenten die op twee verschillende dagen waren uitgevoerd
waren natuurlijk niet met elkaar te vergelijken vanwege weersveranderingen en
andere variabelen die wij niet in onze macht hadden.
Wij boden (op zijn zachtst uitgedrukt) een merkwaardige aanblik in onze uitermate
praktische maar nauwelijks elegant te noemen veldplunje, bestaande uit een korte
broek, een breedgerande strooien hoed en zonnebril, ieder van ons gewapend met
twee hengels, voor-
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zien van dansende papieren vlindermodellen (waarvan sommige felgekleurd),
voortdurend proberend om niet met onze hengels in struikgewas of pollen heide te
blijven hangen, strak turend naar een van onze heidevlinders terwijl wij deze trachtten
te volgen op zijn onberekenbare route, erachteraan rennend, plotseling stilstaand,
het dier besluipend, dan zorgvuldig ons hengelritueel herhalend, driemaal maar liefst
en tenslotte het een en ander opschrijvend; en dit alles met gespannen, doodernstige
gezichten. Geen wonder dat wij nieuwsgierige en verwonderde blikken trokken van
een toevallig langskomende boer of toerist die ons zo aan het werk zag.
Onze eerste serie proeven diende om uit te vinden of de mannetjes reageerden op
de details van het vrouwelijke kleurpatroon. Wij hadden al gezien dat zij even gretig
achter zulke uiteenlopende vlinders als heidevlinders en atalanta's aangingen, maar
wat wij wilden weten was, of een afwijkend gekleurd model even effectief was als
een normaal Eumenis-wijfje. Bij deze eerste reeks proeven begonnen wij met het
aanbieden van drie modellen achter elkaar: een egaal grijsbruin, geknipt uit pakpapier,
een met behulp van waterverf vervaardigde, zo exact mogelijke kopie van het echte
patroon, en een derde model waaraan wij echte vleugels van een wijfjesvlinder hadden
geplakt. Bij een andere reeks experimenten voegden wij hier nog een egaal gekleurd
model aan toe, met dezelfde aanplak-vleugels. Met deze modellen deden wij meer
dan 2000 proeven en noteerden meer dan 1500 positieve reacties. Geen enkel model
wekte meer reacties op dan ieder ander en het was ons dus duidelijk dat de details
van het kleurpatroon volslagen onbelangrijk waren voor het mannetje, althans wat
betreft het opwekken van de achtervolgingsreactie. Feitelijk hadden wij niet veel
anders verwacht, want de scherpte van de Eumenis-ogen is waarschijnlijk zodanig
dat, onder de omstandigheden waarbij wij onze experimenten uitvoerden, de mannetjes
onmogelijk details konden waarnemen. Desalniettemin voerden wij deze experimenten
toch uit om er zeker van te kunnen zijn dat het eenvoudige papieren model te
gebruiken was als een nagenoeg optimaal standaardmodel, waarmee wij alle andere
modellen zouden kunnen vergelijken.
Onze volgende stap was het testen van het effect van kleur door identieke modellen
van vijf verschillende kleuren aan te bieden: rood, geel, groen, blauw en bruin (de
standaardkleur), maar ook wit en zwart. Alle papieren modellen waren geknipt van
het bekende, uit Duitsland afkomstige Hering-papier, dat een standaardkleur heeft
en waarvan wij de spectrale reflectie hadden gemeten. In to-
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taal noteerden wij gedurende twaalf reeksen experimenten meer dan 6000 reacties
en tot onze verbazing bestond er geen merkbaar verschil tussen de kleuren. De
standaardkleur was even effectief als de rode tint en verschilde nauwelijks van zwart,
groen, blauw en geel. Alleen de witte modellen waren duidelijk minder effectief. Zo
er al iets uit deze experimenten bleek, was het dat de zwarte papiertjes de meeste
reacties leken uit te lokken, maar dat was dan ook alles. Wij gingen dit nog eens na
tijdens een aparte reeks proeven waarin wij zwarte en witte modellen vergeleken
met twee tinten grijs. De meer dan 1000 reacties die wij bij dit experiment
verzamelden, waren zodanig verdeeld dat het zwarte model de hoogste score behaalde,
nl. 52, grijs nr. 15 (de donkerste tint grijs) een score van 50, grijs nr. 7 (de lichte tint
grijs) 47 en wit 42.
Voor zover het om kleur en schaduwing ging, mocht men hieruit dus concluderen
dat een mannetje vooral gestimuleerd werd door een donker wijfje, van welke kleur
dan ook. De experimenten met de gekleurde modellen lieten zelfs vermoeden dat
een zwart model nog meer voldeed dan een model met de normale kleur.
Nu leek dit nogal tegenstrijdig. De mannetjes vertoonden geen voorkeur voor een
speciale kleur en gedroegen zich alsof zij kleurenblind waren. En toch hadden wij
dikwijls heidevlinders zich aan bloemen zien voeden en waren wij ervan overtuigd
dat zij wel degelijk in staat waren om verschillende kleuren van elkaar te
onderscheiden, aangezien zij een voorkeur hadden voor bloemen van allerlei
schakeringen blauw.

Kleuren-zien
Wij besloten om het voedingsgedrag wat nader te bestuderen. Voor dit doel bouwden
wij een grote (5×5×2 meter) gazen kooi waarin wij de vlinders konden laten
rondvliegen en bloemmodellen laten bezoeken als wij dat wilden. Wij legden, in de
vorm van een schaakbord, rechthoekige stukken papier uit, die alle kleuren van de
regenboog, van rood tot violet, en alle dertig kleurschakeringen van de
standaard-Heringreeks vertoonden. Vervolgens vingen wij een dozijn heidevlinders,
lieten deze vrij in de kooi en wachtten op de dingen die komen zouden, terwijl wij
ons op ons gemak en onopvallend in een hoek van de kooi posteerden. De zon
brandde, het witte gaas was ongelooflijk schel aan onze ogen, de atmosfeer zeer
stoffig en de observeerders voelden zich uitermate slaperig. Het enthousi-

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

152
asme kelderde tot een voordien ongekend minimum als een hele dag wachten geen
enkele reactie op ook maar één van de papiertjes opleverde. Aanvankelijk dachten
wij dat de vlinders geen honger hadden of van slag waren door de ongewone
omgeving. Maar toen wij hen echte bloemen aanboden, gingen de meeste van hen
zich daaraan te goed doen.
Wij veronderstelden toen dat zij misschien toch eerder reageerden op de geur van
de bloemen dan op hun kleur. In elk geval werden hun bezoeken aan de bloedende
bomen volledig door de geur bepaald. Om dit na te gaan namen wij nu een paar
lapjes, besprenkelden die met verschillende parfums (rozen, lavendel, seringen) en
legden ze in de kooi. De vlinders reageerden hier inderdaad op, maar op een volkomen
onverwachte wijze. Zij liepen rond, opgewonden met hun antennen trommelend,
maar gingen niet op de lapjes af. In plaats daarvan zag Meeuse plotseling een van
de vlinders omlaag komen vliegen en landen op het blauwe overhemd dat hij droeg.
Hij begreep onmiddellijk wat dit betekende en sloeg zichzelf voor het hoofd dat hij
daar niet eerder aan gedacht had. Een Duitse onderzoeker, Dora Ilse, had al eens
geschreven dat de geur van bloemen voor sommige vlinders noodzakelijk is om hun
reactie op de kleur op te wekken; klaarblijkelijk behoorde ook Eumenis tot deze
vlindersoorten. Deze veronderstelling bleek inderdaad juist te zijn en vanaf dat
moment werden de vlinders zowel met geuren als met gekleurde papiertjes
geconfronteerd. De observeerders, eveneens hieraan blootgesteld, werden bijna
misselijk van de bedwelmende geur in de kooi, maar zij werden na enkele dagen
beloond met een prachtige eenduidige grafiek: vrijwel elk van de bijna 100 reacties
was gericht op hetzij een blauw, hetzij een geel papiertje. Het betrof hier dus een
duidelijk voorbeeld van een verschijnsel waarvan wij nu weten dat het zeer algemeen
moet voorkomen: de innerlijke toestand van een dier, zijn ‘gemoedstoestand’ is van
grote invloed op de prikkels die het uit zijn omgeving opneemt. Vooral deze proef
liet dit duidelijker zien dan gewoonlijk, omdat de papiertjes die wij de hongerige
mannetjes aanboden, volkomen identiek in kleur waren aan de modellen die wij
tijdens onze hengel- experimenten aan seksueel actieve mannetjes hadden aangeboden.
Voor dat ogenblik lieten wij de zaak verder rusten; wij stelden alleen vast dat seksueel
actieve mannetjes op veel minder prikkels reageerden dan hun ogen in staat waren
te ontvangen. Men weet tegenwoordig dat dit een zeer algemeen voorkomend
verschijnsel
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is. Het vormt een interessant fysiologisch probleem, want het bete kent dat, op de
een of andere manier, opgenomen informatie die wel de zintuigen passeert, uiteindelijk
toch niet terechtkomt bij de motorische centra die verantwoordelijk zijn voor de
spierbewegingen; en of deze blokkering al dan niet plaatsvindt, wordt bepaald door
de innerlijke toestand van het dier. Aan dit probleem werkt men nu in verscheidene
laboratoria. Evenals bij verschillende andere vraagstukken is ook hier sprake van
een samengaan van gedragsonderzoek in het veld en neurofysiologisch onderzoek
in het laboratorium.

Andere variaties op het model
Om terug te keren naar onze hengel-experimenten: wij deden vervolgens een reeks
proeven waarbij wij modellen van verschillende vorm met elkaar vergeleken: een
standaardmodel dat de vorm van een vlinder had, een rond model en drie rechthoeken
van verschillende afmetingen (16 × 1; 8 × 2; 5 × 3,2 centimeter). Het oppervlak van
ieder model was gelijk. De mannetjes vertoonden op elk van de modellen even
duidelijke reacties, behalve op de langste rechthoek, waarvoor zij minder
belangstelling hadden. Later ontdekten wij echter dat de fladderende bewegingen
van de modellen een belangrijke prikkel vormden en aangezien dit langgerekte model
niet zo opvallend fladderde als de rest, is de lage score wellicht eerder het gevolg
geweest van de beweging dan van de vorm. In elk geval was het duidelijk dat
vormkenmerken geen invloed hadden op het opwekken van de seksuele achtervolging.
In hoeverre dit een gevolg was van een onvermogen om onderscheid te maken tussen
de diverse vormen, weten wij niet.
Toen wij een zelfde reeks experimenten wilden doen met modellen van
verschillende afmeting, raakten wij in moeilijkheden. Allereerst ontdekten wij dat,
toen wij onze modellen op de gebruikelijke manier aanboden door ze op ongeveer
twee meter afstand in het blikveld van het mannetje te brengen en dan langzaam
dichterbij te komen, de effectiviteit van de standaardmodellen groter was dan die
van zowel de kleinere als de grotere modellen. Sterker nog: wij stelden vast dat de
grotere modellen de mannetjes dikwijls wegjoegen in plaats van ze aan te trekken.
Vooral op korte afstand was dit schrikeffect zeer duidelijk aanwezig. Daarom
veranderden wij van strategie en maakten wij modellen van verschillende grootte,
die op
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De tijdens de ‘hengelexperimenten’ gebruikte modellen. De punten in de grafiek geven het percentage
positieve reacties weer, die de modellen bij mannelijke heidevlinders opriepen.

een bepaalde, constant gehouden afstand werden aangeboden en daar zonder dichterbij
te komen op en neer werden bewogen. Als wij dit deden met een model van ongeveer
normale grootte en een dat bijna vier maal zo groot was, kregen wij, afhankelijk van
de afstand, verschillende resultaten. Op een afstand van 50 cm wekte het grote model
ongeveer half zoveel reacties op als het kleine en in veel gevallen joeg het het
mannetje weg. Op 100 cm afstand vertoonde het mannetje geen spoor van angst en
wekte het grote model meer reacties op dan het standaardmodel!
Nu prikkelt een groter model, wanneer men het vanaf een zelfde afstand aanbiedt
als een kleiner model, natuurlijk een groter deel
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In dit experiment werden modellen van gelijke vorm, maar verschillende afmeting gebruikt. De grafiek
toont het percentage positieve reacties dat ieder model opriep als men het in de richting van een
mannelijke heidevlinder bewoog.

van het netvlies. Was de hogere signaalwaarde hieraan toe te schrijven of zou het
verschil ook blijven bestaan als de twee modellen vanuit een gelijke hoek zouden
worden gezien? Om dit na te gaan voerden wij twee series experimenten uit; één met
een model van 4 cm doorsnede dat wij op 50 cm afstand aanboden en een model van
8 cm middellijn dat wij op een meter afstand hielden, en één reeks met modellen van
2 en 4 cm middellijn, die wij vanaf respectievelijk 30 en 60 cm afstand aanboden.
Bij beide reeksen experimenten wekte het grotere model aanzienlijk meer reacties
op dan het kleine. Dit toonde ons tegelijkertijd dat onze vlinders in staat waren om
afstand te schatten, met andere woorden dat zij ‘diepte’ konden zien.
Wij zetten deze experimenten niet voort door steeds grotere modellen aan te bieden,
zodat wij niet weten of wij het resultaat moeten omschrijven als ‘hoe groter, hoe
beter’, maar het feit dat een dub-
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bel zo groot model beter voldeed dan een model van normale afmetingen, was op
zichzelf opvallend genoeg.
Ik ga niet proberen om alle andere experimenten die wij deden te beschrijven,
maar enkele van de meest belangrijke resultaten moeten toch wel even vermeld
worden. Als wij een en hetzelfde model vanaf verschillende afstanden aanboden, en
het op de plaats zelf op en neer lieten dansen, ontdekten wij dat het des te meer
reacties uitlokte naarmate het dichter bij de mannetjes gehouden werd. In andere
proeven gingen wij na in hoeverre de manier waarop het model bewoog van invloed
was. Wij bewogen een ronde schijf ofwel zachtjes horizontaal ofwel met een dansende
beweging zoals een vlinder in zijn vlucht op en neer danst, ofwel wij lieten het model
snel rond zijn as draaien, op die manier op overdreven wijze het fladderen van een
vlinder imiterend, waarbij nu eens de brede, dan weer de smalle kant van het model
zichtbaar was. Zowel de dansende als de draaiende schijf wekten tweemaal zoveel
reacties op als het zachtjes heen en weer bewegende model.
Wij ontwierpen andere experimenten om de interactie van de verschillende
effectieve prikkels te bestuderen: de donkere tint van het model, afstand, afmeting
en beweging, en de algemene conclusie die wij hieruit konden trekken, was dat een
te weinig van de ene prikkel (bijvoorbeeld te lichte kleur) gecompenseerd kon worden
door een extra dosis van een andere factor (bijvoorbeeld afstand). Hieruit bleek de
merkwaardig automatische aard van dergelijke reacties. Men zou wellicht kunnen
verwachten dat een abnormaal kleurig model des te minder reacties zou opwekken
naarmate de afstand tot het mannetje kleiner werd; het tegengestelde had echter
plaats: hoe ‘slechter’ een model, des te dichterbij moest het komen om reacties op
te wekken.
Deze waarnemingen roepen een aantal vragen op en vormen aanleiding voor een
reeks van andere experimenten. Bijvoorbeeld: zijn de zwarte modellen effectiever
omdat zij feller afsteken tegen de omringende lucht? Zouden de witte modellen
misschien als de beste uit de bus komen als men ze tegen een zwarte achtergrond
zou aanbieden? Wat is het effect van de draaiende en dansende beweging? Is het
alleen de snelheid van partiële bewegingen in beide gevallen en de afwisseling, op
ieder deel van het netvlies, van licht en donker? Op deze vragen bestaat tot op vandaag
nog geen antwoord; in feite beginnen wij nog maar net te ontdekken wat de algemene
problemen zijn die door dergelijk onderzoek aan het licht komen. Een daarvan is
bijvoorbeeld: hoe worden deze prikkels, zoals wij die tij-
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dens ons onderzoek ontdekt hebben, gebruikt? Het is duidelijk dat elk van deze
zogenaamde prikkels ingewikkelde, chemische processen in gang zetten.
Een andere vraag heb ik al gesteld: hoe wordt voorkomen dat bepaalde sensorische
prikkels adequate reacties opwekken? Het is heel goed mogelijk dat wij hier de
uiterste grens van veldonderzoek hebben bereikt en dat deze problemen in het
laboratorium moeten worden uitgezocht. Wat momenteel ook inderdaad gebeurt.

Zeg het met een geurtje
De seksuele achtervolging vormt maar één schakel uit het gehele baltsgedrag van de
heidevlinder. Wij begonnen het onderzoek naar de andere schakels door modellen
van wijfjes aan te bieden, die vastgeprikt waren op ijzerdraadjes, nadat wij de
mannetjes eerst door vliegende modellen naar de grond hadden gelokt. Helaas is dit
onderzoek nooit helemaal voltooid, hoewel wij het tien seizoenen lang hebben
voortgezet. Niettemin hebben wij toch een aantal interessante zaken ontdekt. Zo blijft
bijvoorbeeld het mannetje tijdens zijn baltsritueel voortdurend geconfronteerd met
een wijfje dat volkomen roerloos op haar plaats blijft zitten en toch vormde ieder
onderdeel van zijn gedrag een reactie op verschillende, van haar uitgaande prikkels.
Sommige schakels van het gedrag werden opgewekt door visuele prikkels, andere
evenzeer door de geur van het wijfje. Verder waren de antennen van het wijfje
onmisbaar voor de oriëntatie van het mannetje als hij zich recht voor haar posteerde.
Wij konden dit aantonen door een dood wijfje aan te bieden waarbij de antennen
verwijderd waren en twee spelden bij wijze van antennen in haar achterlijf geprikt
waren. Het mannetje ging dan achter zo'n model staan in plaats van ervóór. Toch
oriënteerde hij zich niet op de antennen wanneer hij om het wijfje heen liep om met
haar te paren en hij copuleerde met een model dat ‘antennen’ aan het verkeerde
uiteinde van het lichaam droeg, in de normale positie. Het meest opzienbarende
onderdeel van het baltsgedrag van het mannetje vormde het ‘buigen’ en wij vroegen
ons af wat de functie daarvan zou kunnen zijn. Het gedrag van het wijfje verschafte
ons daarover opheldering. Wanneer het mannetje buigt, strekt het wijfje haar antennen
naar hem uit en de uiteinden ervan raken zijn voorvleugels, waarop het mannetje de
antennen tussen zijn vleu-
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De ‘baltsdans’ van de mannetjes-heidevlinder, van opzij en van bovenaf gezien. De antennen van het
wijfje betasten de geurschubben aan de binnenzijde van de vleugels van het mannetje.

gels drukt. Soms tolereerde een wijfje de capriolen van het mannetje een tijd lang,
maar vloog ze weg als hij met haar wilde paren. De weigering volgde altijd precies
op het moment dat de knotsvormige uiteinden van de antennen de voorvleugels van
het mannetje raakten. Nu liggen juist in deze knotsvormige uiteinden de reukzintuigen.
Terwijl wij de buiging van het mannetje nauwlettend gadesloegen, zagen wij dat de
antennen van het wijfje de vleugels van het mannetje raakten op de plaats waar bij
hem een donkergekleurde vlek voorkwam, die bij de wijfjes ontbrak. Onder de
microscoop zagen wij dat dit gedeelte van de vleugel bestond uit afwijkend gevormde
schubben; deze waren niet plat en breed, maar smal, en eindigden in een minuscuul
kwastje. Dit type schubben is heel bekend en men treft het bij talrijke soorten
Lepidoptera aan, waar het altijd gekoppeld wordt aan de produktie van geurstoffen.
Dikwijls is deze geur heel duidelijk, zelfs voor de ongevoelige menselijke reuk en
bij sommige soorten zelfs zeer aangenaam. De vooraanstaande bioloog Fritz Müller
die als eerste deze geurschubben beschreven heeft, vermeldt hoe hij gedurende zijn
reizen door Brazilië dikwijls een Papilio grayi meenam, enkel en alleen om de geur
van dit dier op te snuiven als de moed hem in de schoenen zonk.
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Een geurschub, voorzien van een kwastvormig uiteinde, en twee normale schubben. De foto op pag.
160 (150 maal vergroot) laat zien hoe deze schubben gerangschikt liggen op de vleugel van een
mannetjesheidevlinder.

Van de heidevlinder wordt gezegd dat hij enigszins naar chocolade ruikt, maar
wij durfden nooit met zekerheid te zeggen dat wij iets dergelijks roken. Maar
aangezien alles er duidelijk op leek te wijzen dat de buiging van het mannetje diende
om een chemische prikkel aan het wijfje aan te bieden, besloten wij dit nader te
onderzoeken. Wij ontdekten al gauw dat dit gemakkelijker gezegd dan gedaan was
en de kosten en moeiten die wij aan dit experiment hebben besteed, stonden
vermoedelijk in geen enkele verhouding tot het magere resultaat. Wij startten ons
onderzoek met het vangen van een groot aantal mannetjes en wijfjes, zo vroeg
mogelijk in het seizoen. De helft van het aantal mannetjes werd onderworpen aan
een onschuldige operatie: met een fijn borsteltje werden hun geurschubben verwijderd
en het gedeelte van de vleugels dat zij hadden bedekt werd overgelakt met een
alcoholhoudende schellak-oplossing. De overige mannetjes ondergingen een
overeenkomstige behandeling, maar dan op een gedeelte van de vleugels dat juist
naast het geurveld, dat
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Het omlijnde gebied op de vleugel van Pararge megera geeft de ligging van de geurschubben aan. De
antennen van het wijfje maken contact met deze geurvelden wanneer het mannetje zijn baltsdans
uitvoert.

zelf intact bleef, gelegen was. Al deze mannetjes werden daarop vrijgelaten in de
kooi en wij lieten half zoveel wijfjes bij hen toe. In de hoop dat zij onder deze
omstandigheden zouden paren, keken wij toe of de wijfjes enige voorkeur zouden
vertonen. Het weer dat gewoonlijk nogal wisselvallig was en de moeilijkheid om
voldoende maagdelijke wijfjes te vinden, vertraagden het experiment aanzienlijk
maar geleidelijk aan verzamelden wij toch gegevens van zo'n zevenentwintig paringen
die wij in de kooi waarnamen. Hiervan hadden er zestien plaats met mannetjes
waarvan de geurvelden intact gelaten waren en elf met mannetjes bij wie wij deze
hadden verwijderd. Dit vormde een mager en niet erg significant resultaat. Wij hadden
echter gezien dat verschillende van deze laatste elf paringen op een ongewone manier
hadden plaatsgevonden. Een wijfje werd het hof gemaakt door een geurend mannetje
dat voor haar stond, toen plotseling een niet-geurend mannetje op haar toeliep en
snel met haar paarde. Dit gebeurde in de hoeken van de kooi waar de heidevlinders
samengroepten. Het leek daardoor alsof de geurloze mannetjes soms door de wijfjes
werden geaccepteerd als zij eerst door normale mannetjes opgewonden waren.
Onze volgende experimenten voerden wij nu in twee afzonderlijke kooien uit. In
de ene kooi bevonden zich geurloze mannetjes, in de andere de geurende. Dit leverde
ons een score van negen paringen tegen twee. In totaal scoorden wij dus vijfentwintig
paringen tegen dertien en omdat wij wisten dat op zijn minst vijf van deze dertien
paringen ‘gekaapte copulaties’ waren, staat het vrijwel vast dat de geurschubben de
paring vergemakkelijken doordat zij ervoor zorgen dat het wijfje het mannetje
accepteert. Het falen van de geurloze mannetjes was absoluut niet te wijten aan enige
nadelige invloed
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van de ondergane operatie op hun baltsgedrag. Als er al een verschil in gedrag bestond,
was het eerder zo dat zij zich nog meer uitsloofden dan de normale mannetjes,
waarschijnlijk omdat zij steeds gedwarsboomd werden door de weigering van het
wijfje.
Dit resultaat, hoe bescheiden ook, verschafte ons veel genoegen, omdat hieruit
een functie van de geurschubben bleek die afweek van wat men gewoonlijk aanneemt.
Bij veel soorten dienen de geurstoffen om de andere sekse aan te lokken. Hier kwamen
de seksen bijeen doordat het mannetje reageerde op het zien van een voorbijvliegend
wijfje en begon de geur pas in de laatste fase van de balts een rol te spelen; zij diende
om de medewerking van het wijfje bij de eigenlijke paring te verkrijgen.
De heidevlinder had ons dus beslist niet teleurgesteld in onze verwachtingen, maar
verschafte ons een overvloed aan materiaal voor nader onderzoek. Een groot deel
van ons werk werd, nadat het onderbroken was door de oorlog, niet hervat; dit was
de reden dat wij ons onderzoek naar het gedrag van het mannetje niet verder
voortzetten; evenmin werden microscopische onderzoekingen van de geurklieren en
de olfactorische organen in de antennen, en een morfologisch onderzoek van de
mannelijke en vrouwelijke copulatieorganen van de heidevlinder en verwante soorten
voltooid. De onvolledigheid van de resultaten is niet de schuld van de heidevlinder,
maar die van ons; en een hervatting van het onderzoek aan de heidevlinder is een
van die plannen die men hoopt nog eens ooit te kunnen verwezenlijken.
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Deel drie
Het gemeenschapsleven van meeuwen
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7. Kokmeeuwen
Om de levenswijze van vogels en het waarom van hun gedrag te leren begrijpen, kan
men iedere willekeurige vogel die men toevallig ziet, bestuderen. Huismussen zijn
niet minder interessant dan steenarenden. Maar iedereen heeft nu eenmaal een
bepaalde voorkeur, die dikwijls bepaald wordt door zijn mogelijkheden, door het
toeval en door nog een aantal, onaanwijsbare factoren. Zo ben ik nu toevallig dol op
zeevogels. In de eerste plaats denk ik, omdat ik als jongen al onder de bekoring van
het kustlandschap kwam; verder, omdat de meeste van deze vogels groot zijn, een
open milieu bewonen en dus gemakkelijk waar te nemen zijn, en tenslotte omdat het
sociaal levende dieren zijn. Met zangvogels heb ik niet zoveel affiniteit. Ik heb er
een hekel aan, mij voortdurend in allerlei bochten te moeten wringen om ze te kunnen
blijven volgen als zij zich door het gebladerte bewegen en tenslotte toch nog de
belangrijkste momenten te missen, omdat die zich dan juist achter een dikke tak
afspelen.
Overigens zijn natuurlijk ook niet alle zeevogels even gemakkelijk te observeren.
Ik herinner mij nog levendig en met enige pijn de seizoenen die ik doorbracht met
de bestudering van het gedrag van sterns, hoog in de lucht.
Van alle zeevogels fascineren meeuwen mij het meest. Toen ik in Nederland
woonde, had ik in de jaren dertig en veertig veel tijd besteed aan het bestuderen van
het gedrag van zilvermeeuwen, met name aan hun sociale organisatie. Hoewel ik
hierbij maar langzaam resultaten boekte, fascineerden deze mij zo, dat ik ook voor
andere meeuwen belangstelling was gaan krijgen. Bovendien had mijn vriend Konrad
Lorenz al dikwijls geprobeerd, mij ertoe te bewegen, vergelijkend onderzoek te gaan
doen aan een groep nauw verwante soorten, waarbij hij mij herinnerde aan de
schitterende resultaten die dergelijk onderzoek in de anatomie en morfologie had
opgeleverd, en die zoveel hadden bijgedragen aan ons inzicht in de evolutie van
levende wezens, in hun werkelijke relatie en in de manier waarop verwante soorten
zich geleidelijk uit gemeenschappelijke voorouders moeten hebben ontwikkeld.
Lorenz wees er dikwijls op dat wij nog steeds vrijwel niets weten over de evolutie
van het gedrag en dat vergelijkend gedragsonderzoek bitter noodzakelijk is, al-
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leen al om te kunnen begrijpen waarom zelfs nauw verwante soorten zich dikwijls
zo heel verschillend gedragen.
Toen ik mij in 1949 te Oxford vestigde en mogelijkheden voor het veldwerk van
postkandidaats-studenten moest zien te vinden, dacht ik dus vanzelfsprekend aan
meeuwen. Maar zoals Sir Alister Hardy, de directeur van de zoölogische afdeling te
Oxford mij uitlegde, is Oxford wel de meest onmogelijke plaats op de Britse eilanden
om een dergelijk streven te kunnen vervullen. Kustgebieden (waar de meeste meeuwen
leven!) lagen nu niet bepaald achter de deur, zoals de Noordzee ten opzichte van
Leiden in Nederland. Toen hij echter zag dat mijn besluit wat betreft die meeuwen
vaststond, gaf hij mij zijn volledige steun. De zoölogische afdeling kreeg de
beschikking over een landrover voor het transport, wat de situatie radicaal veranderde.
Zoals professor Hardy later graag zei: Alle meeuwenkolonies in Engeland liggen
even dichtbij Oxford en onze stad is werkelijk het ideale centrum voor een
‘meeuwenproject’.
Het kostte geen enkele moeite om medewerkers te vinden; gedurende een periode
van bijna twintig jaar hebben verschillende studenten in de ethologie, zowel afkomstig
uit Engeland zelf als uit het buitenland, mij tijdens mijn veldonderzoek vergezeld en
mij geholpen met het vergroten en verdiepen van ons begrip. Hoewel een deel van
dit werk in het buitenland is verricht - in dergelijke uiteengelegen oorden als Noorden Zuidamerika, de Galápagoseilanden, het Europese vasteland, Zuid-Afrika, de kust
van de Rode Zee en Spitsbergen - heeft het accent van onze inspanningen natuurlijk
altijd gelegen op de bestudering van onze eigen, inheemse soorten. Wij concentreerden
ons vooral op twee soorten hiervan: de kokmeeuw en de drieteenmeeuw, die wij niet
alleen hadden uitgekozen omdat zij zo algemeen voorkomen en gemakkelijk te
benaderen zijn, maar ook omdat zij zulke grote verschillen vertonen met de
zilvermeeuw.

Ons eerste onderzoek van de kokmeeuw
Het was verbazend moeilijk om een geschikt gebied te vinden, waar wij ons onderzoek
van de kokmeeuw zouden kunnen beginnen. Ons eerste seizoen brachten wij door
op Scolt Head land, voor de kust van Norfolk, en het jaar daarop bestudeerden wij
een zeer oude kolonie in het binnenland, op een moerassig eilandje in een meer ergens
in Norfolk. Geen van beide kolonies echter bood ons vol-
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Springtij op de schorren van Scolt Head Island. De broedende meeuwen zwemmen hulpeloos boven
hun onder water staande nesten rond. Hun neiging om op ontoegankelijke, moerassige plaatsen te
broeden, bracht hen er steeds weer toe, de laagst gelegen delen van de schorren op te zoeken en hun
opeenvolgende broedsels werden keer op keer weggespoeld.

doende gunstige perspectieven. Daarom besloten wij uiteindelijk datgene te doen
waarmee wij eigenlijk hadden moeten beginnen: verder weg van de bewoonde wereld
trekken en ons kamp opslaan in de buurt van de gigantische meeuwenkolonie op het
schiereiland Ravenglass in Cumberland. De eigenaar hiervan, Sir William
Pennington-Ramsden, de Natuurbeschermingsraad en de Cumberland County Council
waren zo vriendelijk om ons onze tenten en caravan te laten opslaan aan de zuidelijke
punt van de duinenrij, en alle observaties en experimenten te doen die wij wilden.
Gewoonlijk reisden wij vroeg in het voorjaar af naar ons onderzoeksgebied, waarbij
de landrover onvervaard de ruim anderhalve ton wegende caravan trok, de hele lange
weg van Oxford naar Ravenglass en vervolgens langs het zandstrand van Drigg naar
het meest zuidelijke puntje van het schiereiland. Eenmaal kwamen wij met onze
caravan vast te zitten, slechts een paar meter boven de hoogwaterlijn, in
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het zicht van ons kampement, en moesten wij door een tank van het leger worden
gesleept, maar na dit voorval hielp een plaatselijke boer, Mr. Jackson, ons ieder jaar
met zijn tractor.
Kamperen op Ravenglass was verrukkelijk. De zandduinen waren vreselijk
beschadigd door konijnen en winderosie, maar dergelijke, aan de wind overgeleverde
zandheuvels bezitten een heel eigen, ruige schoonheid. Aangezien in deze streek de
door de mens geïntroduceerde konijneziekte, myxomatose, heerste, waardoor vrijwel
alle konijnen werden uitgeroeid, had de vegetatie zich, met name in de laaggelegen,
vochtige duinvalleitjes, prachtig hersteld, zodat men hier zeer goed kon zien, hoe
een dergelijk gebied begroeid zou kunnen zijn zonder de aanwezigheid van genoemde,
niets ontziende, ingevoerde planteneters. Gewoonlijk kan men vanaf het schiereiland
de bergen en heuvels van het Merendistrict zien en zelfs als deze schuil gaan achter
regenwolken, is het in het laaggelegen kustgebied rond Ravenglass dikwijls tamelijk
helder weer.

Het kamp te Ravenglass.
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Het leven in de kolonie
De sociale organisatie van een kolonie kokmeeuwen komt in grote trekken overeen
met die in zilvermeeuwenkolonies. Het zijn onmiskenbaar sociale dieren, die dicht
opeengepakt op een betrekkelijk klein stukje grond nestelen, zelfs als er andere
geschikte nestelgelegenheden op het schiereiland in overvloed aanwezig zijn. Het
grondgebied binnen de kolonie is verdeeld in een aantal territoria, die het eigendom
zijn van afzonderlijke paren meeuwen. De kokmeeuwen-territoria zijn kleiner dan
die van de zilvermeeuwen. De vogels zijn gewoonlijk monogaam. Sommige vogels
arriveren al paarsgewijs in hun broedgebied, andere vormen pas na aankomst paren.
Beide partners broeden en zorgen voor de jongen. Mannetje en wijfje kennen elkaar
persoonlijk; dat geldt ook voor hun buren.
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Vroeg in de lente, als de vogels geleidelijk terugkeren uit hun winterkwartieren,
verzamelen zij zich op de duinweiden of het strand. Zij fourageren op de slikken
langs de kust of op de akkers, waarbij zij in opgewonden, kleine troepjes de
ploegvoren volgen. Voordat de vogels in de eigenlijke kolonie zijn aangeland, wordt
er al heel wat gevochten en gebaltst. De definitieve vestiging op de broedgronden
gaat dikwijls, hoewel niet altijd, gepaard met duidelijke tekenen van aarzeling,
onbehaaglijkheid en zelfs angst. Deze onbehaaglijkheid viel ons meer op bij de
kolonie in het binnenland, waar de vogels moesten neerstrijken in een klein gebiedje
tussen hoog opgaande bossen, dan in vlakke, open broedgebieden langs de zeekust.
In het boomrijke gebied gaf een zwerm vogels blijk van belangstelling voor de
broedplaats door er verscheidene dagen achtereen boven te cirkelen; daarbij vlogen
zij dan steeds lager zonder echter neer te strijken. Nu en dan staakten zij plotseling
deze vluchtige verkenningstochtjes en vlogen zij weer weg, eerst snel klimmend
totdat zij weer boven de boomtoppen vlogen om vervolgens koers te zetten naar de
open velden. Gedurende de volgende dagen waagden zij zich dan geleidelijk lager,
maar het vereiste toch verschillende van deze ‘verkenningsvluchten’, voor zij
daadwerkelijk op de grond neerstreken. In Ravenglass toonden de vogels, bij die
gelegenheden waarbij wij getuige waren van hun eerste aankomst op het schiereiland,
niet die aarzeling; in sommige jaren vlogen grote aantallen van hen regelrecht op de
zandduinen af en streken daar zonder meer neer, in andere seizoenen maakten zij
eerst enkele verkenningsvluchten alvorens naar beneden te komen.
Zodra de vogels in hun broedgebieden aankwamen, was het een geroep van belang
en vertoonden zij allerlei typische gedragingen. Aanvankelijk begrepen wij helemaal
niet wat al deze drukte beduidde, maar toen wij de vogels nauwlettend bleven
gadeslaan, zagen wij al heel gauw dat alles wat zij uitvoerden neerkwam op: vechten
met elkaar, binnendringen in elkaars territorium, zich uit de voeten maken als de
eigenaar van het gebied schreeuwde of een dreigende houding aannam, en het te lijf
gaan van rivalen als deze op hun beurt in overtreding waren. Weldra waren wij in
staat om individuele vogels te herkennen en merkten wij een zekere regelmaat in
hun gewoonten op. Een groot aantal van hen keerde dagelijks naar hetzelfde
territorium terug, hoewel het totaalbeeld enigszins werd vertroebeld door vogels die
maar één dag kwamen en daarna nooit meer teruggezien werden, andere die hun
territorium nogal eens verplaatsten en door de vrijwel dagelijks arriverende
nieuwkomers.
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Een mannetjes-kokmeeuw diept onder het toeziend oog van zijn wijfje een nestkuiltje uit.

Toch konden wij duidelijk enkele algemene gedragspatronen waarnemen. Vogels
die paarsgewijs aankomen, proberen een territorium te bemachtigen en daar te blijven,
d.w.z. daar iedere dag, zodra zij in de kolonie landden, terug te komen. Als andere
vogels het territorium binnenvallen, reageren de eigenaars en met name de mannetjes
daarop met rechtstreekse aanvallen of door luidkeels te roepen en een dreighouding
aan te nemen. De vogels raken zelden echt slaags, maar toch konden wij nu en dan
langdurige gevechten waarnemen. De gevechtsmethode bestaat uit het, meestal van
bovenaf, uitdelen van enkele flinke pikken met de krachtige snavel of, als het echt
menens wordt, van een paar klappen met opgevouwen vleugels. Dit is de algemene
meeuwenmethode. Kokmeeuwen verschillen van zilvermeeuwen doordat zij eerder
geneigd zijn op een tegenstander af te vliegen dan naar hem toe te lopen.
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De ‘taal’ van de meeuwen
Ook de verschillende houdingen die de vogels in diverse situaties aannemen, lijken
zeer veel op die van zilvermeeuwen. Martin Moynihan, een van mijn eerste
medewerkers in Oxford, maakte een zeer zorgvuldige studie van deze bewegingen
en vergeleek ze met die van openlijke aanval en vlucht, waarbij hij noteerde of ze
afgewisseld werden met vechtpartijen of met ander gedrag, en waarbij hij tevens de
situaties die de aanleiding vormden voor ieder van de bewegingen, analyseerde. Hij
ontdekte dat de houdingen van de meeuwen op dezelfde manier moeten worden
geïnterpreteerd als de vijandige houding van andere dieren. Kortgezegd komt dat
hierop neer: uit de gegevens blijkt dat dergelijke bewegingen het resultaat zijn van
twee simultaan optredende impulsen, nl. die om de tegenstander aan te vallen en die
om te vluchten. Als gevolg van deze ‘dubbele motivatie’ verkeert de vogel in een
conflictsituatie tussen deze twee tegengestelde neigingen en het resultaat daarvan is
dat hij noch vlucht, noch aanvalt, maar een dreighouding aanneemt en daarbij een
bepaalde roep laat horen.
De verschillende bewegingen lijken als signalen te fungeren: zij brengen blijkbaar
een of andere boodschap over aan soortgenoten. Dit blijkt duidelijk uit de reacties
die de bewegingen opriepen. Zodra bijvoorbeeld een vogel in wat men noemt de
‘opgerichte dreighouding’ op een andere vogel toeloopt, maakt deze laatste zich met
bedeesde, zijwaartse bewegingen uit de voeten. Ook hebben wij talrijke waarnemingen
waaruit blijkt dat de verschillende geluiden van de vogels eveneens een signaalfunctie
bezitten, want het kwam dikwijls voor dat de vogels reageerden op een soortgenoot
die zij wel hoorden maar niet konden zien. Zodra bijvoorbeeld de alarmroep klinkt
- een krassend, ritmisch ‘krek-krek’ - zijn onmiddellijk alle vogels gealarmeerd, zelfs
diegenen die op hun nest zitten slapen of verborgen zijn in dichte vegetatie. Wij
waren zelfs een paar maal getuige van gebeurtenissen (‘natuurlijke experimenten’)
die duidelijk aantoonden dat de beide partners van een vogelpaar elkaars geluid
persoonlijk herkennen. Eenmaal bijvoorbeeld dwaalden een mannetje en wijfje
herhaaldelijk van elkaar af tijdens het fourageren langs de voet van een metershoge
kiezelbank, en verloren zij elkaar uit het oog doordat ieder van hen langs de waterlijn,
aan zijn eigen kant van de bank, naar voedsel zocht. Om de zoveel tijd ontmoette
een van beiden andere meeuwen en ontstond er enig gekrakeel, waarbij hij of zij
geregeld de langgerekte roep liet horen. En hoewel
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Enkele karakteristieke gebaren van de kokmeeuw: opgerichte dreighouding (1), opgerichte
vluchthouding (2), agressieve langgerekte roep (3), geïmponeerde langgerekte roep (4), schokken en
koeren (5), baltsoriëntatie (6).
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beide vogels voortdurend druk doende waren en er vele vogels waren die dezelfde
langgerekte roep lieten horen, negeerde het wijfje al deze geluiden, maar rende zij
steeds terug naar haar mannetje wanneer hij riep. Hoewel wij tegenwoordig over
uitstekende bandrecorders beschikken, waarmee wij veel nauwkeuriger experimenten
zouden kunnen doen met betrekking tot de betekenis van alle geluiden, zijn wij tot
nog toe nooit begonnen met een systematisch onderzoek van de rol die het roepen
op zichzelf speelt; het merendeel van het werk waarover ik hier schrijf, is verricht
in een tijd waarin voor dergelijk onderzoek nog maar zeer weinig geldmiddelen
beschikbaar waren. Maar zelfs hoewel wij zeer veel, meer gedetailleerd onderzoek
hebben moeten overlaten aan anderen of aan de toekomst, toch is de geschiedenis
van de meeuwen zoals wij die nu kennen, al boeiend genoeg; ik moet mij hier echter
beperken tot enkele aspecten ervan.

De tekening van het gezicht en de overlevingswaarde daarvan
Een van de redenen waarom wij juist de kokmeeuw tot object van ons onderzoek
hadden gekozen, was het merkwaardige donkerbruine masker, dat een karakteristiek
kenmerk van deze soort is. Het ontwikkelt zich tijdens de rui in de winter en is vroeg
in de lente op zijn mooist, terwijl het gedurende de zomermaanden tot bijna wit
verkleurt. Omdat wij, zoals ik hiervoor heb beschreven, ontdekt hadden dat zelfs
zoveel kleine kleurkenmerken al een duidelijke overlevingswaarde voor de eigenaar
bezitten, verwachtten wij vanzelfsprekend dat zeker een dergelijk nauwkeurig
temporeel bepaalde en uitgekiende rui die tot zo 'n specifiek kleurpatroon leidde,
niet zomaar een evolutionaire toevalligheid was. Dat het bruine masker juist aan het
begin van het broedseizoen het duidelijkst ontwikkeld is en dat kokmeeuwen veel
vaker dan zilvermeeuwen de voorwaartse houding aannemen, het gebaar dat men
dikwijls tussen twee buren kan waarnemen, deed ons vermoeden dat het bruine
masker waarschijnlijk een signaalfunctie had en dat het wellicht diende om een rivaal
te intimideren.
Terwijl het zeer moeilijk zou zijn geweest om experimenten omtrent het effect
van houdingen en bewegingen uit te voeren - dit zou immers inhouden dat wij
modellen moesten maken die zo levensecht waren dat de vogels erop zouden reageren
- moest het vol-
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gens ons wel goed mogelijk zijn om de invloed van een bepaald kleurkenmerk na te
gaan en Bob Mash besloot dan ook dit te gaan doen. Uit een vroeger gepubliceerd
onderzoek van Julian Huxley en James Fisher wisten wij dat kokmeeuwen volkomen
normaal reageren op opgezette vogels die men in de buurt van hun nest plaatst en
dat zij zelfs reageren op losse koppen, waaraan nog maar een gedeelte van de nek
vast zit. Om geen vogels te hoeven doden, hadden wij bij een vroegere gelegenheid
al eens plastic koppen aangeboden aan onze vogels, maar het enige dat wij hiermee
bereikten was dat de dieren in paniek er vandoor gingen. Bob Mash vermoedde dat
de modellen een ‘gevederde’ structuur moesten bezitten en hij probeerde dit uit door
schedels van dode meeuwen te bekleden met een dikke laag watten, die hij bij
sommige van de modellen wit liet en bij andere donkerbruin verfde. Tot zijn grote
voldoening reageerden de meeuwen heel normaal op deze ruwe modellen.
Hoe zou hij nu na kunnen gaan of een bruingemaskerd model, zo-
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Bob Mash, bezig met het vervaardigen van modellen van meeuwekoppen.

als wij verwachtten, effectiever zou zijn in het afschrikken van rivalen die een
territorium wilden binnendringen, dan modellen met een witte kop? De meest ideale
methode was natuurlijk: dergelijke modellen in vrije gedeelten van de kolonie
neerzetten en kijken wat het effect ervan was op potentiële indringers. De moeilijkheid
was echter dat er binnen de kolonie niet zulke onbezette plekjes voorkwamen; de
meeuwen hadden zich over alle bewoonbare grond verspreid. Mash moest dus een
omweggetje zien te vinden om zijn hypothese te testen. Uitgaande van de wetenschap
dat Huxley en Fisher ontdekt hadden dat meeuwen, die een territorium bezaten,
modellen die in hun territorium geplaatst waren, aanvielen of een dreighouding
tegenover hen aannamen, besloot hij hetzelfde te doen en te kijken of de bruine
modellen op een andere manier zouden worden bejegend dan de witte. Om de vogels
zo min mogelijk te verstoren, ontwierp Mash een soort van ‘duiveltje-in-een-doosje’:
beide modellenkoppen werden in een kistje van hardboard geplaatst; zij waren hierin
zodanig bevestigd, dat Mash ze via afstandsbediening naar believen te voorschijn
kon laten komen of la-
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De proefopstelling zoals die gebruikt werd tijdens de experimenten waarin bepaald werd of modellen
met een witte kop meer of minder agressie opriepen bij een nestelende meeuw dan modellen met een
zwarte kop. De modellen (onder) waren vervaardigd van watten, gemodelleerd en geverfd in de vorm
van meeuwekoppen.

ten verdwijnen, terwijl hijzelf in een schuilhut aan het gezicht van de vogels
onttrokken was. Voor iedere serie proeven werden twee van deze kistjes naast elkaar
op korte afstand van een nest ingegraven en verbonden met de schakelaars in de
schuilhut. In het ene kistje stond een bruingemaskerde kop, in het andere een witte.
Wanneer Mash zich in zijn schuilhut had geïnstalleerd en de meeuwen op hun nest
zaten, kon hij ieder model gedurende een bepaalde tijd te voorschijn laten komen,
vervolgens de meeuwen een rustpoos gunnen en weer met een ander model op de
proppen komen. Deze methode had groot succes: telkens wanneer er een kop
verscheen, ontlokte dit heftige reacties aan de meeuwen. Na een aantal herhalingen
echter begonnen zij de koppen geleidelijk te negeren,
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hun reacties werden flauwer. Om voldoende betrouwbare waarnemingen te verkrijgen,
moest Mash dus een reeks van dergelijke experimenten uitvoeren, telkens met een
aantal verschillende meeuwen, zodat hij geregeld zijn schuilhut en modellen van het
ene naar het andere nest moest verplaatsen.
De resultaten waren tamelijk consistent en zeer frappant. De vogels vielen
weliswaar beide modellen aan, maar, tot onze verrassing, de witte koppen ontvingen
veel meer pikken dan de bruine; liever gezegd, de witte modellen werden vaak binnen
enkele minuten volledig aan flarden gereten, en Mash had handenvol werk om ze
steeds allemaal te herstellen.
Hoe moest men deze resultaten verklaren? Er waren twee mogelijkheden. Ofwel
de vogels vonden de witte koppen uitdagender dan de bruine, ofwel (en dat was even
goed mogelijk) zij werden belaagd door een heel scale van indringers (inclusief
plunderende zilvermeeuwen of onvolwassen exemplaren van hun eigen soort, die
ook witte koppen hebben), maar zij pikten minder naar de bruingemaskerde modellen,
omdat deze, aangezien zij het meest leken op binnendringende rivalen, hen meer
angst inboezemden. En op dit punt werd onze kennis van de betekenis van de
verschillende gebaren en roepen beslissend. Als de bruine modellen eenvoudig de
vogels minder sterk tot de aanval prikkelden dan de witte, zouden zij deze bruine
modellen niet alleen minder vaak moeten aanvallen, maar ook minder tekenen van
opwinding moeten vertonen ten opzichte van hen. Als echter de bruine modellen
minder dikwijls werden aangevallen omdat zij de vogels meer angst aanjoegen,
zouden zij juist veel meer alarmkreten uitlokken dan de witte koppen. Aangezien
Mash dit probleem voorzien had, had hij tijdens ieder experiment nauwkeurig op
alle tekenen van alarm gelet en ze genoteerd. Het best zou men natuurlijk kunnen
afgaan op de ‘krek-krek’-kreten, omdat wij al wisten dat deze zonder uitzondering
uitsluitend geuit werden als de vogels voor een of ander voorwerp of dier op de vlucht
gingen. En inderdaad bleken de vogels deze roep veel vaker te uiten als reactie op
de bruine modellen dan op de witte! Zo toonde Mash langs indirecte weg aan dat het
bruine masker het intimiderende effect van de dreighouding nog eens extra versterkt.
Nog meer bewijzen hiervoor werden geleverd door het opmeten van grootheden als
de afstand die de vogels bewaarden tussen zichzelf en de modellen (deze was groter
bij de bruine modellen) en de tijd die verstreek voor zij weer op hun nest durfden
neer te strijken als de plotselinge verschijning van de modellen hen had verjaagd
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(deze was langer voor de bruine modellen). En zo bevestigden alle gegevens onze
opvatting dat het masker diende om indringers te intimideren en hen, wellicht in
combinatie met het aannemen van een bepaalde houding en het uiten van een bepaalde
kreet, op een afstand te houden.
Mash richtte nu zijn aandacht op het normale gedrag dat de vogels vertonen als
zij paren vormen. Zijn voorganger Martin Moynihan had al beschreven dat solitaire
wijfjes eerder door dreigende territoriumeigenaars (wat de mannetjes zijn) werden
aangetrokken dan geïntimideerd. Zij volgen gewoonlijk laag over de kolonie en
streken dan eens hier dan daar neer, altijd in de buurt van een mannetje dat zijn
langgerekte roep liet horen. In de ogenblikken die dan volgden, waren wij getuige
van enkele opmerkelijke en op het eerste gezicht raadselachtige vertoningen. Het
mannetje nam de voorwaarts gebogen houding aan, een gebaar dat bij ontmoetingen
van twee mannetjes op vijandigheid wijst, een combinatie van agressie en angst. Het
wijfje toonde dan tekenen van vrees; terwijl zij op een veilige afstand bleef, streek
zij haar veren glad en stond zij in een zeer oplettende houding, gereed om bij de
minste beweging van het mannetje weg te vliegen. Meermalen echter keerde zij terug
en dan vertoonden beide vogels opnieuw hetzelfde gedrag. Mash had de ogenschijnlijk
juiste verklaring voor dit merkwaardige gedrag al gevonden: telkens als een wijfje
neerstreek, verkeerden de beide vogels, mannetje zowel als wijfje, in een ambivalente
situatie. Voor het mannetje vormde het wijfje enerzijds een begerenswaardige seksuele
partner, maar anderzijds evenzeer een meeuw die zijn territorium binnendrong. Het
wijfje op haar beurt voelde zich duidelijk aangetrokken tot het mannetje, maar bleef
desondanks op haar hoede en met recht, want meestal reageerde een dergelijk
mannetje aanvankelijk op haar aanwezigheid door naar haar te pikken. Kennelijk
verkeerden beide vogels in een ‘motivatie-conflict’: hun seksuele gedrag had tevens
een vijandig karakter; bij het mannetje lag het accent daarvan vooral op het
aanvalsgedrag, bij het wijfje op de vluchtreactie. Als wij de opeenvolgende
confrontaties tussen dergelijke partners-in-spe bleven volgen, bemerkten wij dat de
bezoeken van het wijfje langer werden; zij durfde het mannetje zelfs te naderen en
nam eveneens de naar voren gerichte houding aan. Dergelijke, aan de paarvorming
voorafgaande voorwaartse bewegingen verschilden echter enigszins van die welke
rivaliserende mannetjes ten opzichte van elkaar vertonen; mannetje en wijfje stonden
gewoonlijk evenwijdig naast elkaar en beiden staken hun snavels behoorlijk
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Drie belangrijke houdingen die de kokmeeuwen tijdens de paarvorming vertonen: het mannetje uit
de kenmerkende lange roep naar een voorbijkomend wijfje (1); als zij neerstrijkt, nemen beide partners
de naar voren gebogen houding aan, waarbij zij naast elkaar staan (2), waarop dan plotseling het
wegkijken (3) volgt.

Een mannetje, terwijl hij de lange roep uit.
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De voorwaarts gebogen houding, waarbij beide partners naast elkaar staan.

ver omhoog. Deze bewegingen vormden een variant van het voorwaarts buigen dat
wij ook al kenden van mannetjes die, hoewel zij hevig protesteerden tegen het
binnendringen van hun territorium, toch niet graag tot de aanval overgingen; hun
gebaren waren eerder een defensieve dan een agressieve versie van de voorwaartse
buiging.
Het meest interessante ritueel volgde echter op deze voorwaartse buigingen. Na
enige ogenblikken evenwijdig naast elkaar gestaan te hebben, sprongen beide vogels
plotseling overeind, en wendden dan even abrupt elk het gezicht af, en ‘verstarden’
voor enkele seconden in deze houding - inderdaad een buitengewoon tafereel (zie
foto blz. 184/185). Na enige tijd vloog ofwel het mannetje, ofwel het wijfje, of beiden
weg, maar dikwijls kwamen zij samen terug naar hetzelfde territorium en werd het
hele ritueel nog eens herhaald. Keer op keer vertoonden de vogels deze merkwaardige
gedragsketen. Dit wegkijken, zoals de officiële term voor dit gedrag luidt, komt bij
alle meeuwen voor (evenals trouwens bij vele andere vogels) en dikwijls is het het
begin van ontwijkend gedrag; het leidt menigmaal, via het afwenden van het hele
lichaam, tot een wegvliegen of-lopen. Bij de kokmeeuwen echter komt dit gebaar
zowel veel
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Het wegkijken.
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vaker als veel opvallender voor dan bij de meeste andere vogels en Moynihan en
ikzelf waren al tot de conclusie gekomen dat het effect van dit gebaar het omgekeerde
was van dat wat het tonen van het intimiderende bruine masker bewerkstelligde: dat
het eerder een ‘sussend’ of ‘geruststellend’ gebaar was dan een manier om de ander
te imponeren.
Mash stelde zich nu de vraag of hij dit zou kunnen bewijzen met behulp van zijn
modellen. Hiervoor moest hij een iets ingewikkelder proefopzet bedenken. Behalve
dat hij zijn modellen naar believen moest kunnen laten verschijnen of verdwijnen,
zou hij ook in staat moeten zijn om ze via afstandsbediening om te keren en ze zo
op te stellen als hij wilde: het ene moment zijn proefdier aankijkend, het volgende
ogenblik wegkijkend. Bij dit experiment waren zijn vorderingen nog langzamer dan
de vorige maal, want zand, regen en wind beschadigden keer op keer de vrij kwetsbare
apparatuur. De resultaten wogen echter ruimschoots op tegen de lange verblijven in
de schuilhutten. Zowel ten opzichte van de bruine als de witte modellen vertoonden
de territorium-eigenaars niet alleen minder aanvalsgedrag, maar ook minder tekenen
van angst als de modellen ‘wegkeken’ dan wanneer zij zo opgesteld waren dat zij
de meeuwen recht aankeken. En, zoals wij hadden verwacht, was het verschil in
reactie het duidelijkst bij de bruine modellen. De enig mogelijke conclusie was dus
dat het wegkijken van het wijfje bij een territoriaal mannetje zowel zijn drang om
aan te vallen reduceert (zij ‘sust’ hem) als zijn neiging tot vluchten (zij stelt hem
gerust). Anderzijds wordt het wijfje wellicht op dezelfde manier beïnvloed door het
wegkijken van het mannetje, zodat deze houding bij beide de vijandigheid, die een
belemmering zou vormen voor de paarvorming, uit de weg ruimt.

Meeuwen en hun overeenkomst met onderzeebootjagers
Wij begrepen nu het voordeel van de vorming van een bruin masker in de lente en
ook het wegkijken, als essentiële compensatie voor het bezit van zo'n intimiderend
masker. Maar zoals zo vaak, werden wij ook nu weer geconfronteerd met een nieuw
probleem. Als een donker masker van zo'n doorslaggevend belang is, waarom komt
zoiets dergelijks dan niet bij alle meeuwesoorten voor? Waarom bezitten zoveel
meeuwen een volledig witte kop?
Toen wij ons in dit probleem gingen verdiepen, werd het ons al snel
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De vijf algemeen in Groot-Brittannië voorkomende meeuwesoorten: kokmeeuw (1), stormmeeuw (2),
zilvermeeuw (3), grote mantelmeeuw (4), kleine mantelmeeuw (5).

duidelijk dat deze vraag iets genuanceerder gesteld diende te worden. Niet alleen de
kop en de buikzijde zijn bij zoveel soorten meeuwen wit van kleur, maar ook de
voorste rand van de vleugels, en dit geldt evenzeer voor de soorten die een zeer
donkere mantel bezitten. Wat zou hiervan de reden zijn?
Dit probleem werd aangepakt door een van mijn andere studenten, Graham Phillips.
Hij kon daarbij een hypothese als uitgangspunt nemen, want in 1944 had K.W. Craik
een kort artikel in Nature gepubliceerd, waarin hij beschreef hoe, gedurende de
Tweede Wereldoorlog, de operaties van vliegtuigen die onderzeeboten moesten
opsporen, plotseling veel meer succes opleverden als de toestellen wit geschilderd
werden. In weerwil van het feit dat deze vliegtuigen onder alle weersomstandigheden,
vanuit iedere willekeurige rich-
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ting en gedurende elk ogenblik van de dag de onderzeeërs naderden, bleek het wit
schilderen het voor de onderzeeboten duidelijk moeilijker gemaakt te hebben, de
vliegtuigen op tijd op te merken. Hierop doorredenerend had Craik gesuggereerd dat
het heel goed mogelijk was dat de witte kleur van zeevogels het hen makkelijker
maakte om potentiële prooien (zoals vissen) te naderen, zonder al te gauw gezien te
worden. Dit zou een redelijke veronderstelling zijn als meeuwen met een witte
voorzijde inderdaad meer dan kokmeeuwen al duikend fourageerden.
Phillips besloot dit probleem op drie manieren aan te pakken. Allereerst wilde hij
zoveel mogelijk informatie verzamelen omtrent de voedingsgewoonten van de
verschillende soorten meeuwen en andere vogels zoals sterns en stormvogels, en
nagaan of die vogels, die van voren en aan hun onderzijde wit waren, werkelijk meer
naar vis doken dan de andere soorten. Ten tweede wilde hij nagaan of vissen eerder
op de vlucht zouden slaan voor zwarte modellen van vliegende vogels dan voor witte,
en tenslotte wilde hij dan een van de uitzonderingen op de veronderstelde regel onder
de loep nemen en nagaan of een dergelijke soort dan misschien voedingsgewoonten
erop nahielden die anders waren dan men verwachtte. Voor dit laatste experiment
koos hij een duidelijk voorbeeld: jonge zilvermeeuwen, die evenals hun verwanten
gedurende hun hele eerste en zelfs een deel van hun tweede levensjaar een bruin
gespikkeld verenkleed bezitten. Zouden hun voedingsgewoonten misschien verschillen
van die van de volwassen vogels?
Voor informatie over de voedingsgewoonten van zoveel mogelijk verschillende
zeevogels was Phillips natuurlijk voor een belangrijk deel afhankelijk van wat hij
daarover in de literatuur kon vinden. Hier deed zich echter een moeilijkheid voor:
hoewel er verscheidene waarnemingen waren gepubliceerd over de aard van het
voedsel dat men in de magen van dode vogels had aangetroffen, hadden maar weinig
onderzoekers nauwkeurig beschreven hoe de vogels dit voedsel verzamelden. Maar
zelfs de summiere gegevens die omtrent dit onderwerp waren gepubliceerd,
rechtvaardigden Phillips conclusie dat er over de hele linie een duidelijke correlatie
bestaat tussen de hoeveelheid vis die door de verschillende al duikend fouragerende
vogels verschalkt wordt en de kleuring van hun verenkleed: de meest fervente duikers
hebben meestal een witte voor- en onderzijde. Er zijn echter uitzonderingen. Sommige
soorten meeuwen en stormvogels die westelijk van Zuid-Amerika leven, zijn donker
gekleurd en de reden daarvan is tot dusverre nog niet opgehelderd.
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Jonge kleine mantelmeeuwen die nog maar net kunnen vliegen langs de kust; bun verenkleed lijkt
zeer veel op dat van jonge zilvermeeuwen.

Maar het werd ons wel heel duidelijk waarom kokmeeuwen en hun verwanten het
zich konden veroorloven, een donker gezicht te ontwikkelen: hun menu bevatte veel
meer wormen, insektelarven en kleine mariene kreeftachtigen dan dat van de echte
duikers, en deze prooidieren hebben een veel slechter gezichtsvermogen en zijn veel
minder beweeglijk dan vissen. En gedurende de winter, wanneer de gemaskerde
meeuwen tijdens de rui weer een witte kop krijgen, schakelen zij waarschijnlijk ook
om op een ander type voedsel en fourageren zij meer in rivierdalen en langs de
zeekust. Natuurlijk vertoont het voedingspatroon van al deze meeuwen de nodige
variatie en zelfs zilvermeeuwen fourageren voor een belangrijk deel aan land (en
tegenwoordig zelfs dikwijls op vuilnisbelten), maar het lijkt erop dat de hoeveelheid
voedsel die door te duiken verkregen wordt, doorslaggevend is.
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Men laat een model van een vogel over een bassin met een vis erin vliegen en men noteert wanneer
de vis hierop reageert met vluchtgedrag. Op deze manier ontdekte Graham Phillips dat vissen
donkergekleurde vogels veel eerder waarnemen dan witte vogels.

De experimenten met de ‘vliegende’ modellen werden uitgevoerd op het dak van
ons laboratorium. Als proefdieren gebruikte Phillips gewone stekelbaarsjes. Ik moet
toegeven dat dit niet bepaald een gewone prooi is voor meeuwen, maar sterns
(waarvan er vele gelijk gekleurd zijn als meeuwen) jagen hier wel op. Tijdens deze
experimenten placht Phillips, verborgen achter een scherm, voor een aquarium te
zitten, waarin zich één stekelbaarsje bevond. Langs een daarboven gespannen draad
kon hij via afstandsbediening verschillende modellen van vogels door de lucht laten
zweven, en kon hij de reacties van de vis hierop noteren; daarbij keek hij tevens hoe
lang het duurde voor de vis de vogel in de gaten had. Phillips deed een groot aantal
proeven onder allerlei weersomstandigheden en hij vergeleek alleen de proeven met
elkaar die onder gelijke omstandigheden waren uitgevoerd, dus ‘model tegen de zon
in vliegend’, ‘model met de zon mee aanvliegend’, ‘blauwe lucht’, ‘zwaar bewolkt’
of ‘schapewolkjes (cirrus)’. De resultaten die hij na vele geduldige uren van
nauwlettend observeren verkreeg, waren zoals verwacht: terwijl het effect onder
bepaalde omstandigheden duidelijker was dan onder andere, hetgeen ons niet
verbaasde, veroorzaakte de wit-

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

192
te modellen over het geheel genomen juist iets later een vluchtreactie dan de zwarte
modellen.
Dat het verschil in reactie ten opzichte van een wit en een zwart model maar klein
was, hinderde ons niet. In korte tijd kan een vis een heel aardige afstand afleggen en
zelfs de kleinste beweging kan tot gevolg hebben dat een duikende vogel zijn doel
mist; een vis vangen op deze manier is toch al een heksentoer en in de natuur duiken
meeuwen en sterns vaak vele malen tevergeefs.
Teneinde na te gaan of jonge zilvermeeuwen er werkelijk een ander menu op na
hielden dan volwassen vogels, maakte Phillips op verschillende tijdstippen van het
jaar een aantal overtochten per dagboot van Engeland naar het continent en vice
versa en telde hij de hoeveelheden ‘donkere’ en ‘witte’ zilvermeeuwen langs beide
kusten en boven open zee. Het resultaat overtrof onze stoutste verwachtingen: de
overgrote meerderheid van de jonge vogels bleef angstvallig dicht in de buurt van
de kust en fourageerde voornamelijk langs de vloedlijn, in de havens en in de steden,
terwijl men de witte volwassen vogels op zee kon zien. Als de boot de haven uitvoer,
werd hij een poos door een grote groep van zowel volwassen als jonge vogels
omzwermd, maar al op minder dan twee kilometer uit de kust keerden de jonge vogels
terug, terwijl de volwassen exemplaren mee bleven vliegen, dikwijls zelfs de hele
oversteek meemaakten, van Dover naar Calais. Ook de troepen zilvermeeuwen die
men boven de open zee zag vliegen, die geen aandacht besteedden aan de boten en
zich vermoedelijk hier op zee voedden, bestonden vrijwel geheel uit volwassen
vogels. Dankzij deze bevindingen beschikken wij nu over nog meer aanwijzingen
dat jonge zilvermeeuwen nog heel wat moeten leren als zij hun jeugdkleed voor het
definitieve verenkleed van de volwassen vogels hebben verwisseld; dat zij
waarschijnlijk ook moeten ‘harden’ en, als zij tenminste hun eerste winter overleven,
hun vaardigheid nog moeten blijven ontwikkelen om de volwassenheid te bereiken.
Dit verdient overigens nog nader onderzoek, omdat het ons wellicht de verklaring
kan geven voor het opmerkelijke feit dat talrijke zeevogels pas gaan broeden als zij
drie, vier of zelfs vijf jaar oud zijn, men heeft dit verschijnsel lange tijd beschouwd
als een vorm van ‘natuurlijke regulatie van de voortplanting’, maar het begint er
steeds sterker op te lijken dat dit allemaal vogels zijn die zo'n lange periode werkelijk
nodig hebben voor zij in staat zijn om niet alleen zichzelf maar ook hun jongen van
voldoende voedsel te voorzien. Ook dit is weer een voorbeeld van een algemene en
zeer stimulerende ervaring van de
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Zo moet je leren dat zeewier niet eetbaar is!

wetenschappelijke onderzoeker: terwijl hij het antwoord op althans enkele aspecten
van het probleem dat hij wilde onderzoeken vindt, roepen zijn resultaten altijd nieuwe
problemen, nieuwe uitdagingen op.
Zelfs het probleem van de functie van kleurpatronen is nog lang niet volledig
opgelost. Waarom bijvoorbeeld zouden zoveel zeevogels die prachtige, parelgrijze
‘mantel’ hebben ontwikkeld? En waarom zou deze bij sommige van hen donkerder
zijn? Waarom zouden volwassen zilvermeeuwen tijdens de winter gespikkelde
kopveren krijgen als een witte kleur zo voordelig lijkt te zijn? Misschien zou Phillips,
als hij bij zijn experimenten modellen had gebruikt van een aantal verschillende
kleurnuances, ontdekt hebben
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dat onder de vaak grijze winterluchten een heel licht grijze kleur nog voordeliger
was dan een zuiver wit verenkleed. En waarom zouden bijna alle meeuwen een of
andere zwart-wittekening op hun vleugeltippen vertonen? Naar het antwoord op deze
laatste vraag kunnen wij wel enigszins verantwoord gissen. In de eerste plaats weten
wij dat gepigmenteerde veren beter bestand zijn tegen slijtage dan witte veren, en
de vleugeltippen hebben inderdaad meer te lijden van de wrijving met de lucht dan
welk ander deel van het verenkleed ook. Het hoeft ons daarom niet te verbazen dat
zich bij zeer veel grote, snelvliegende vogels onder invloed van de natuurlijke selectie
donkere vleugeltippen hebben ontwikkeld. Aangezien vissen echter een groot zwart
oppervlak (zoals bijvoorbeeld ooievaars dat hebben) direct zouden ontdekken, moesten
alle meeuwen deze donkere vleugeltippen wel zo klein mogelijk houden.
Daarmee is echter nog niet alles verklaard: de meeste meeuwen vertonen in het
zwart van de vleugeltippen kleine witte vlekjes. De betekenis van deze ogenschijnlijke
paradox wordt duidelijk wanneer men de meeuwen ziet vliegen. Men ziet dan dat
de zwart- wittekening bij ieder soort verschilt. Binnen elke regionale fauna is iedere
soort uniek, hoewel het heel goed mogelijk is dat men hetzelfde patroon wel vindt
bij twee soorten die niet in hetzelfde gebied leven. Een ervaren ornitholoog herkent
ieder soort al van grote afstand en in een oogopslag aan deze vleugeltekening. En
naar mijn mening geldt dit voor de meeuwen zelf: als zij willen communiceren met
hun soortgenoten, gebruiken zij de vleugeltekening om elkaar als soortgenoten te
herkennen. Dit lijkt analoog aan een soortgelijk verschijnsel bij eenden, waarvan
iedere soort in een bepaalde regio zijn specifieke kleurpatroon bezit op de ‘spiegel’
van de vleugels en de eenden herkennen hun soortgenoten tijdens de vlucht aan deze
‘vlaggen’. Op een goede dag zal ongetwijfeld iemand dit experimenteel gaan
onderzoeken bij meeuwen. Voorlopig is het bovenstaande niet meer dan een waarschijnlijk juiste -interpretatie.
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8. Eieren en eierschalen
Gecamoufleerde eieren
Toen wij eenmaal geattendeerd waren op de problemen met betrekking tot de functie
van kleurpatronen, begonnen wij ons af te vragen of de kleur van de eieren en kuikens
van de meeuwen misschien ook een functionele betekenis had. Op het eerste gezicht
leek het antwoord nogal voor de hand liggend: vanwege de geelachtige kleur en de
donkerder spikkels zijn zij moeilijk te zien, ze zijn dus duidelijk gecamoufleerd. De
volwassen vogels echter, steken om redenen die wij nu althans ten dele begrepen,
zeer duidelijk af tegen de omgeving van hun broedgebieden en dit leek nogal
tegenstrijdig. Hoe voorkomen meeuwen dat zij de aandacht van predatoren op hun
kolonie vestigen?
In de eerste plaats blijven meeuwen (en sterns), in tegenstelling tot soorten waarvan
ook de volwassen vogels zelf een duidelijke camouflage bezitten - zoals eenden,
wulpen en nachtzwaluwen - niet dicht tegen de grond gedrukt op hun nesten zitten
bij de nadering van een predator, maar vliegen zij op. Zij lijken om zo te zeggen te
vertrouwen op de camouflage van hun broed. Maar hoe effectief is deze camouflage
nu werkelijk? En welke predatoren zijn nu werkelijk uit op meeuweëieren en -jongen?
Enkelen van ons, onder wie vooral Hans Kruuk, besloten dit probleem eens wat
zorgvuldiger te gaan bestuderen en geleidelijk ontrolde zich voor hun ogen een
fascinerend geheel.
Allereerst bleken er heel wat predatoren het gemunt te hebben op de meeuwenesten.
In Ravenglass roofden zilvermeeuwen veel eieren en jongen; zwarte kraaien zwierven
dikwijls in de buurt van de kolonie, de kokmeeuwen zelf vergrepen zich ook nogal
eens aan een ei of jong van hun buren en, getuige de sporen in het zand, waren er
ook twee nachtelijke kapers op de kust: vossen en egels. Het eerste
verdedigingsmiddel tegen dergelijke rovers was, zoals wij zagen, opvliegen van het
nest, zodra er een in de buurt kwam. De tweede maatregel bestond uit het aanvallen
van binnendringende rovers.
Dit leverde inderdaad, zoals wij nog zullen zien, wel enig succes op. Kraaien
bijvoorbeeld werden wel weggejaagd door een massale aan-
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Zwarte kraaien vormen een van de meest geduchte rovers van meeuweëieren.

val en hetzelfde gold voor de grote meeuwen. Terwijl de kraaien zich echter vrij
gemakkelijk lieten verjagen, spreidden sommige specialisten onder de zilvermeeuwen
een buitengewone vastberadenheid ten toon, en zij braken vaak genoeg door de
verdedigingslinies heen om ruimschoots aan hun trekken te komen. Sommige paren
zilvermeeuwen brachten hun broed vrijwel uitsluitend op een dieet van meeuweëieren
en -jongen groot. Ook de egels hadden nogal eens succes en vossen trokken zich
helemaal nergens iets van aan, hoewel zij misschien hooguit wat hinder ondervonden
van de

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

197
aanvallen van de meeuwen. Ik kom hier straks nog even op terug en zal nu eerst
alleen de kleur van de eieren verder bespreken.
Om het effect van de massale aanvallen uit te schakelen, besloten wij een aantal
eieren buiten het eigenlijke grondgebied van de kolonie bloot te stellen aan predatie,
aangezien daar eventuele predatoren gewoonlijk door de meeuwen genegeerd werden.
Om te beginnen legden wij, goed verspreid over de hele duinvallei die naast de
meeuwenkolonie lag, gelijke aantallen van natuurlijk gekleurde, onbewerkte eieren
en eieren die wij wit geschilderd hadden, neer. Vervolgens trokken wij ons terug in
een schuilhut op een duintop om af te wachten wat er zou gebeuren. Dit vergde nogal
wat van ons geduld, want wij ontdekten al snel dat predatoren niet op bevel kwamen.
Aanvankelijk vlogen talrijke kraaien en zilvermeeuwen over onze uitnodigende en
ten dele zo duidelijk zichtbare eieren heen zonder ze ook maar een blik waardig te
keuren; blijkbaar verwachtten zij hier niets van hun gading. Weldra echter ontdekte
een paartje zwarte kraaien (dat, zoals wij later ontdekten, in de bossen van Muncaster
Fell, aan de overzijde van de riviermonding, nestelde) enkele van de eieren en
onmiddellijk werden zij vaste klanten. Soms scheerden zij langzaam over de vallei,
speurend naar de grond die zij van links naar rechts nauwkeurig afzochten en van
tijd tot tijd hielden zij hun vlucht in om dan vlakbij een ei neer te strijken.
Bij andere gelegenheden liepen zij kriskras over een groot oppervlak heen en weer,
totdat zij plotseling op een drafje regelrecht op een van onze eieren afstoven. Al snel
kregen zij gezelschap van een paar zilvermeeuwen; hun jachtmethode bestond uit
het kriskras over de vallei vliegen, daarbij voortdurend omlaag kijkend. Toen deze
vogels eenmaal voor ons ‘aan het werk waren’, hoefden wij niet meer veel
experimenten te doen. De witte eieren vielen veel vaker ten prooi aan de vogels dan
de andere eieren die hun natuurlijke kleur hadden behouden. Maar wij waren onder
de indruk van het gemak waarmee de vogels, vooral de kraaien, zoveel natuurlijk
gekleurde eieren vonden, hoewel zij ze nooit allemaal ontdekten. Zelfs wanneer wij
het hen extra moeilijk maakten, door ieder ei voor de helft in de grond te graven, en
het bovendien te bedekken met een paar strootjes, ontdekten de kraaien desondanks
nog heel wat eieren.
Vervolgens vergeleken wij de overlevingskans van de natuurlijk gekleurde eieren
met die van eieren die wij in een egaal beige kleur hadden geverfd. Omdat, zoals zo
vaak gebeurt bij veldonderzoek, wij op andere werkzaamheden moesten
overschakelen, is dit onder-
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zoek nooit helemaal voltooid. Maar tijdens de enkele experimenten die Kruuk
uitvoerde, werden ook de egaal beige eieren vaker ontdekt dan de natuurlijk gekleurde
exemplaren, hoewel het verschil nu minder groot was dan bij de proeven met de
witte eieren.
Omdat wij ons onderzoek in een beschermd natuurgebied deden en het ons tegen
de borst stuitte om teveel eieren aan onze experimenten op te offeren, moesten wij
onze latere experimenten uitvoeren met kippeëieren die wij zelf verfden. Dit had het
voordeel dat zowel de ‘natuurlijke’ eieren als die welke in een andere kleur
geschilderd werden, met een verflaagje werden bedekt; hoewel wij bij onze vorige
experimenten een verf hadden gebruikt die vrijwel dezelfde matte glans had als de
natuurlijke eieren, konden wij er nooit helemaal zeker van zijn of het verschil in
textuur de vogels misschien niet zou aantrekken. En nu deden wij een verrassende
ontdekking. Onze eerder gebruikte, egaal beige eieren waren ongeveer in dezelfde
‘grondkleur’ van de natuurlijke eieren geverfd. Dit hield echter in dat zij, als geheel
gezien, natuurlijk de indruk maakten, lichter van kleur te zijn, doordat de spikkels
ontbraken. Wij besloten daarom
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om nu gespikkelde eieren te vergelijken met egaal geverfde eieren van verschillende
kleur, variërend van de grondkleur tot de tint van de donkere spikkels. Aanvankelijk
schilderde ik alle spikkels op de ‘natuurlijke’ eieren nogal zorgeloos: ieder ei kreeg
ongeveer evenveel spikkels en allemaal waren ze even groot, gelijk van vorm en tint
en tamelijk regelmatig verdeeld over het ei-oppervlak. De kraaien ontdekten dergelijke
eieren echter met het grootste gemak, zelfs vaak eerder dan sommige van de egaal
gekleurde eieren. Wij ontdekten dat dit gedeeltelijk te wijten was aan het feit dat de
kraaien nu al zo gewend waren aan het vinden van een bepaald type eieren dat zij
ieder ei dat daarvan afweek met argwaan bekeken; zij bleven van op een afstand er
naar staan kijken, wat zenuwachtig klapwiekend. Maar dat zij de gespikkelde eieren
zo gemakkelijk vonden, betekende dat deze slecht gecamoufleerd waren. Dit bracht
mij ertoe om de spikkeling van de echte meeuweëieren nog eens goed te bekijken
en ik merkte dat ook mij de door mijzelf regelmatig gespikkelde eieren veel
opvallender voorkwamen dan de echte meeuweeieren. Ik realiseerde mij toen dat
niet alleen de eieren van meeuwen, maar ook die van sterns, plevieren en andere
waadvogels dezelfde eigenaardigheden vertoonden: zowel in grootte, kleur en vorm
als wat betreft hun verdeling over het eioppervlak waren de spikkels nooit gelijk.
Wij stelden ons nu tot taak, te ontdekken of deze onregelmatigheden een speciale
aanpassing vormden, die bijdroeg tot een betere camouflage. Dit bleek echter een
zeer tijdrovende opgave te zijn en op het moment dat dit boek ter perse ging, was
het onderzoek van dit speciale probleem, waarmee Cliff Davies zich bezighield, nog
niet voltooid. Tot dusverre echter lijken zijn resultaten onze vermoedens vrij goed
te bevestigen. Ik wil echter niet met zijn veren pronken en voortijdig ‘uit de school
klappen’. Toch lijkt het nu meer dan waarschijnlijk dat het spikkelpatroon van
dergelijke eieren een uitzonderlijk en zeer gespecialiseerd voorbeeld vormt van
‘disruptive coloration’. Door extrapolatie mogen wij veilig aannemen dat ditzelfde
principe heeft geleid tot het gevlekte verenpak van de kuikens. Maar, hoewel wij
erop voorbereid waren (en er toestemming voor hadden) om een aantal eieren op te
offeren aan onze experimenten, vonden wij dat het beslist te ver zou gaan om ook
kuikens aan ons onderzoek op te offeren en dus kunnen wij dit laatste niet bewijzen.
Tot dusverre heb ik mij meer bezig gehouden met aspecten die betrekking hebben
op het gebruik dat meeuwen maken van hun kleurpatroon, dan met hun gedrag. Deze
beide zaken vullen elkaar
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echter aan, zoals de onderzoeken van Mash en Phillips aantoonden, aangezien zij
beide een rol spelen in de veelomvattende, complexe functionele systemen. Sterker
nog, sommige van onze problemen zouden niet kunnen worden opgelost zonder een
gedegen onderzoek naar hetzij de aard van de prooi van de meeuwen, hetzij van hun
predatoren. Nu echter is op zijn minst de basis gelegd voor een bespreking van enkele
van onze vraagstellingen, die meer rechtstreeks betrekking hadden op het feitelijke
gedrag.

Opruimen van het nest
Min of meer toevallig stuitten wij op een interessant ethologisch aspect van de
camouflage. Het was al enige tijd bekend dat talrijke vogels de gewoonte hebben
om de lege eierschalen uit het nest te verwijderen als, na een lange broedtijd, de
kuikens tenslotte uit hun ei komen. Onze meeuwen vormden in dat opzicht geen
uitzondering. Steeds wanneer er weer een ei uitkwam, nam een van de ouders, dikwijls
al na enkele minuten maar meestal toch na enkele uren, de lege dop in zijn snavel,
liep of vloog ermee weg en deponeerde hem een flink eind van het nest vandaan.
Aanvankelijk stelden wij weinig belang in dit gedrag, want het leek ons een zeer
alledaagse manier van doen. Niet alleen was het een triviale gewoonte (het normale
schoonhouden van het nest), maar ook besteedden de meeste vogels er niet meer dan
een paar seconden aan; gemiddeld spendeerde elke volwassen vogel niet meer dan
enige tientallen seconden aan dit karweitje. Niet bepaald een opwindend onderwerp

De inrolbeweging, die gebruikt wordt om eieren in het nest te manoeuvreren (1) en de manier waarop
een lege eierschaal opgepakt wordt (2).
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Een lege eierschaal wordt direct uit het nest verwijderd.

voor een grondig onderzoek dus, zou men zeggen. Toen wij echter meer informatie
kregen over de predatie, merkten wij dat verschillende vijanden, zoals naburige
kokmeeuwen, plunderende zilvermeeuwen of overvliegende kraaien, juist die
momenten afwachtten, waarop een vogel zijn broed een ogenblik onbeschermd
achterliet. Alle predatoren waren zonder uitzondering meesters in het razendsnel
plunderen van een nest en dit hield natuurlijk in dat het verlaten van het nest om even
een lege eierschaal weg te brengen, de jongen aan een groot gevaar blootstelde.
Waarom deden desondanks alle meeuwen dit toch? En waarom zouden bijvoorbeeld
eenden hun lege eierschalen niet verwijderen? Het feit dat de meeuwen zo precies
schenen te weten wat zij moesten verwijderen, intrigeerde ons eveneens; wij zagen
hen nooit per vergissing hele eieren wegslepen of een eierschaal verwijderen voordat
het kuiken er helemaal uitgekropen was. Wij realiseerden ons dat er beslist een
positief effect moest zitten aan het verwijderen van de eierschalen en ook dat de
meeuwen precies moesten weten hoe zij dergelijke lege schalen konden herkennen.
Over de mogelijke functie van het verwijderen van de eierschalen hadden wij vijf
verschillende theorieën. In de eerste plaats zouden de scherpe randen ervan de
kwetsbare kuikens wel eens kunnen verwonden. Hoewel dergelijke gevallen wel
vermeld waren door
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eendenbroederijen, dachten wij dat de zeer dunne schalen van de meeuweëieren
hiervoor niet zoveel gevaar opleverden; daarvoor breken zij veel te snel. Ten tweede
zou men zich kunnen indenken dat een lege schaal wel eens over een nog niet
uitgekomen ei zou kunnen glijden en het kuiken daarbinnen zo kunnen verstikken.
Wij waren echter van mening dat de meeuwekuikens hierop toch wel raad zouden
weten, ook al weer omdat de eierschalen zeer fragiel zijn. Ten derde heeft een meeuw
maar drie broedplekken, kale plekken aan de buikzijde, door middel waarvan de
broedende vogel in zeer nauw lichamelijk contact staat met het ei en lege eierschalen
zouden met een ei of een juist uitgekomen kuiken kunnen ‘concurreren’ om zo'n
broedplek. Maar opnieuw zou de broosheid van de eierschaal er ongetwijfeld voor
zorgen dat hij snel verbrijzeld zou zijn. Een vierde mogelijkheid was dat de vochtige
organische substantie die altijd achterblijft in de eierschaal, een gunstige
voedingsbodem zou vormen voor ziekteverwekkende bacteriën. Dit blijft nog steeds
een aanvaardbare mogelijkheid. Wat ons echter het meest waarschijnlijk leek, was
dat de eierschaal door zijn witte rand en binnenzijde, de aandacht van predatoren
zou kunnen trekken, vooral van vijanden als vossen, die tijdens de halfdonkere
zomernachten door de kolonie lopen of van bliksemsnelle rovers, die hun prooi in
een oogopslag zien en dan een duikvlucht nemen. Wij werden in deze overtuiging
gesterkt toen wij zagen dat tenminste twee leden van de meeuwenfamilie, de
drieteenmeeuw en de middelste stern, zich totaal niet bekommerden om de lege
eierschalen of ze op een zeer nonchalante manier verwijderden. Juist deze beide
soorten zijn niet zo afhankelijk van camouflage, terwijl de vier andere genoemde
eventuele gevaren van lege schalen voor hen natuurlijk evenzeer gelden als voor de
soorten die wel de lege doppen uit hun nesten verwijderen.
Voordat wij dit echter goed hadden overdacht (toch al enigszins vermoedend dat
het iets te maken zou hebben met de predatie), zaten wij op wat later, naar alle
waarschijnlijkheid tenminste, een vals spoor bleek. Omdat wij wisten hoe vossen
konden huishouden in de kolonie te Ravenglass, dachten wij dat de eierschalen deze
vijanden, die bij het jagen op hun reuk afgaan, zouden aantrekken. De schalen kunnen
namelijk een nogal penetrante lucht verspreiden en het zou heel goed mogelijk zijn
dat vossen hier sterker op reageerden dan bijvoorbeeld kraaien. Aangezien het vrijwel
onbegonnen werk zou zijn om dit met wilde vossen uit te testen, en wij niet over een
tam exemplaar beschikten, besloten wij om hiervoor de kleine ter-
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Een eerste poging om te ontdekken hoe een meeuw onderscheid maakt tussen een vol ei en eierschalen
bestond uit het testen van hun reactie op een bonte verscheidenheid van voorwerpen. Deze twee
stillevens tonen objecten die nu en dan bebroed werden (foto boven) en objecten die uit het nest
verwijderd werden (foto onder).
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riër van John Houghton te gebruiken. Wanneer John met ons in het veld was, woonde
zijn gezin in Eskdale meer in het binnenland en Joey de hond was bij hen. Wij
wachtten een vrijwel windstille ochtend af en terwijl John Joey ging ophalen, groef
ik in het vochtige strand beneden de vloedlijn een ondiepe greppel van 50 meter
lengte, in een richting loodrecht op het zachte zuidelijke briesje. In de greppel legde
ik enkele verse eierschalen, afgewisseld met enkele andere voorwerpen waaronder
ook een paar hele eieren.
Toen Joey arriveerde, zetten wij hem zorgvuldig enkele honderden meters
benedenwinds van de greppel en vervolgens leidde John hem langzaam in een richting,
parallel aan de greppel. Hoewel Joey de kans had gehad om goed rond te kijken,
werd hij nog steeds volledig in beslag genomen door de opwindende dingen die hij
in de verte zag en hij vertoonde niet de minste lust om te snuffelen. Wij zetten hem
nu 25 meter benedenwinds van de greppel en herhaalden de wandeling. Geen reactie.
Een nieuwe poging, nu één meter van de greppel vandaan - dichterbij konden wij
hem niet laten komen, want dan zou hij zien wat er in de greppel lag - en nog altijd
geen enkel resultaat. Tenslotte wandelden wij met hem pal door de greppel heen. Hij
liep langs een ei en vervolgens langs een ‘meerminbeurs’ (een leeg eikapsel van een
haai of rog) zonder er al te veel notitie van te nemen. Toen werd hij geconfronteerd
met een lege eierschaal, terwijl wij hem nauwlettend gadesloegen. Hij bleef staan,
snuffelde en tilde vervolgens een achterpoot op. En dat was het einde van Joey's
wetenschappelijke carrière, en eveneens van onze geurtesten.
Wij besloten toen om onze aandacht te richten op een paar van onze predatoren
die bij de jacht op hun gezichtsvermogen afgaan. De methode was simpel: in de hoop
opnieuw wilde vogels als predatoren te kunnen gebruiken, keerden wij terug naar de
duinvallei waar wij eerder onze camouflageproeven hadden gedaan. Maar deze maal
legden wij, opnieuw goed verspreid en op niet te zeer in het oog lopende plaatsen,
een aantal eieren neer, telkens maar één op een bepaalde plaats. Bij de helft hiervan
legden wij bovendien, op ongeveer vijf centimeter ervandaan, een lege eierschaal
neer; bij de andere eieren lag niets. Om het de kraaien zo moeilijk mogelijk te maken,
legden wij op ieder ei wat grassprietjes. Vervolgens namen wij onze post in de
schuilhut op de duintop weer in en gingen daar zitten wachten op de dingen die
komen zouden. Opnieuw zagen wij zwarte kraaien, zilvermeeuwen en een enkele
kokmeeuw aan het werk. Toen de vogels naar schatting de helft van het aantal eieren
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De witte, scherpgetande rand van een gebroken eierschaal kan voor predatoren een teken zijn dat
zij in de buurt andere eieren kunnen verwachten. Dit histogram laat zien dat de kans dat een ei ontdekt
werd, kleiner was naarmate de afstand tussen de lege eierschaal en het ei toenam. De lengte van de
grijze balken geeft de percentages eieren weer die binnen een bepaalde tijd bij de gegeven afstanden
tussen ei en eierschaal werden buitgemaakt.

ontdekt hadden, kwamen wij uit onze schuilplaats te voorschijn om het resultaat te
bekijken. Er bleken vooral veel eieren te zijn overgebleven, waarbij geen lege
eierschaal gelegen had. Dat het inderdaad de lege dop was die de aandacht van de
predatoren trok, werd nog veel duidelijker toen wij onze proeven herhaalden, maar
nu de afstanden tussen de eieren en de lege schalen varieerden. Hoe groter de afstand
tussen ei en lege dop, des te kleiner de kans dat het ei ontdekt werd en des te beter
wij konden zien wat er feitelijk gebeurde: de kraaien of zilvermeeuwen streken bij
de lege schaal neer of liepen daarheen en liepen er vervolgens helemaal omheen.
Een ei dat vijf centimeter van zo'n lege schaal lag, werd vrijwel altijd ontdekt, maar
verder weg liggende eieren werden dikwijls over het hoofd gezien en dan verloor de
vogel zijn belangstelling. Hier zagen wij dus op zijn minst al één voordeel van de
ogenschijnlijk zo ‘alledaagse’ gewoonte: de kans dat de eieren geroofd werden,
verminderde er aanzienlijk door. En het was inderdaad een significant voordeel:
zeker de moeite waard om er het relatief veel kleinere gevaar van een tussentijdse
snelle overval van het broed voor te riskeren.
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Hoe de meeuwen een lege eierschaal herkennen
Nu wij wisten hoe belangrijk dit gedrag voor de meeuwen was, werden wij extra
gestimuleerd om te onderzoeken hoe dit gedrag nu precies tot stand kwam, in het
bijzonder, hoe zij een lege eierschaal konden herkennen. Wij hadden al enkele
losstaande gegevens verzameld over de aard van de zaken die de meeuwen gewoonlijk
uit hun nest verwijderen en wat zij accepteren als eieren, waar zij op gingen zitten
en dat zij zelfs naar hun nest rolden. Uit wat wij tot dusverre hadden waargenomen,
konden wij duidelijk opmaken dat er een groot verschil bestond tussen gewenste en
ongewenste voorwerpen: de geaccepteerde ‘substituuteieren’ waren zonder
uitzondering ronde voorwerpen, hoewel zij verder kleine verschillen vertoonden wat
betreft afmeting, model en kleur; de door de meeuwen verwijderde zaken hadden
allemaal andere eigenschappen gemeen: zij waren niet rond, meestal hol en voorzien
van een of andere scherpe rand.
Wij besloten om de reacties van de meeuwen op diverse voorwerpen op een wat
meer systematische en kwantitatieve manier te testen. Aangezien de predatoren leken
te reageren op iets felgekleurds, boden wij onze meeuwen eerst verschillende
gekleurde modellen van eierschalen aan. Omdat wij gemerkt hadden dat de vorm
van de eierschalen er minder toe deed, gebruikten wij gemakshalve standaard metalen
strips van 2 × 4 centimeter, die wij in het midden omvouwden zodat de beide delen
een rechte hoek met elkaar maakten (‘hoekjes’). Na een hele dag met zijn allen te
hebben zitten verven, kozen wij een groot aantal nesten uit, voorzagen deze van een
nummer en verdeelden ze in zoveel groepen als er kleuren waren. Op de rand van
ieder nest zetten wij een metalen hoekje en na zekere tijd controleerden wij het nest
om te kijken of het model al dan niet verwijderd was. Bij elke serie proeven gaven
wij ieder nest eenmaal elke kleur en (omdat de reactie eventueel zou kunnen
verflauwen naarmate de experimenten herhaald werden) zorgden wij ervoor, de
verschillende kleuren in een systematisch verschillende volgorde aan te bieden. De
resultaten waren bepaald verrassend: niet de meest opvallende kleur werd het grootste
aantal malen uit het nest verwijderd. Hoewel iedere kleur wel een aantal malen uit
het nest gewerkt werd, waren toch de hoogste scores voor de kleuren licht en donker
beige (die beide leken op de kleur die de buitenzijde van echte eieren heeft) en wit.
Zelfs rode hoekjes, die voor onszelf en (zoals wij uit andere onderzoekingen weten
ook voor

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

207

De meeuwen werden getest op hun reacties ten opzichte van modellen van eierschalen die alleen in
kleur van elkaar verschilden. De grijze balken geven in procenten aan het aantal malen dat ieder
gekleurd model door de meeuwen gedurende een groot aantal proeven uit het nest verwijderd werd.

meeuwen) zeer opvallend waren, werden minder vaak verwijderd dan de, eigenlijk
vrij onopvallende, beige modellen. De meeuwen reageerden dus het sterkst op
voorwerpen die in kleur overeenkwamen met hun eigen eieren. Helaas ontbrak ons
de tijd om al deze kleuren ook aan predatoren aan te bieden, zodat wij niet weten
hoe zij op felle kleuren reageren. Een bepaald resultaat vormde aanvankelijk een
raadsel voor ons: de uiterst lage score van groen, vooral van het felle ‘appelgroen’
dat zeer veel overeenkomst vertoont met de kleur van jonge blaadjes.
Door enig nadenken echter werd het ons duidelijk dat ook dit een onmiskenbaar
voordeel moest betekenen. Aangezien de meeuwen
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Een van de minder leuke karweitjes die nu eenmaal bij wetenschappelijk onderzoek horen: het
klaarmaken van de verschillende modellen, nodig bij de diverse experimenten.

zelfs vlakke stukjes papier uit hun nest verwijderen, zouden zij, overal waar zij tussen
planten met grote bladeren nestelden (zoals brandnetels en klissen, die rondom de
nesten zeer algemeen voorkwamen), veel tijd verspillen met het afrukken en
wegbrengen van zulke bladeren, en daardoor niet alleen de periode die zij buiten het
nest doorbrachten, aanzienlijk vergroten, maar ook het bladerdak, dat in een later
stadium de kuikens zo'n belangrijke bescherming bood, verwijderen; bij groot alarm
kruipen de kuikens immers weg onder de planten. Of de vogels nu alleen maar gewend
geraakt waren aan de aanwezigheid van zulke grote bladeren of dat zij deze instinctief
ongemoeid lieten, weten wij niet.
Ook in andere opzichten was de reactie van de meeuwen prachtig afgestemd op
wat voor hen noodzakelijk was. Wij vergeleken hun reacties op beige eierschalen echte, deze maal - die wij op verschillende afstanden van de nesten aanboden. En
ook in dit geval nam de mate waarin de vogels reageerden, duidelijk af naarmate de
afstand

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

209

Een paar van de talrijke verschillende modellen die wij de meeuwen aanboden als eierschaal. In het
midden een echte eierschaal.

tussen het nest en de lege eierschalen groter was. Het was onmogelijk om al te grote
afstanden te testen, omdat de nesten van de meeuwen zo dicht bijeen lagen.
Wij voerden soortgelijke experimenten uit met namaakeierschalen van verschillend
formaat, verschillende vorm en afmetingen, maar het zou te veel tijd vergen om al
deze proeven uitvoerig te gaan beschrijven. Al dit werk was zeer tijdrovend en dit
was hoofdzakelijk een gevolg van het feit dat wij steeds enorme aantallen modellen
kwijtraakten; wij konden onmogelijk voorspellen waar de meeuwen ze zouden
deponeren; sommige vogels vlogen zo'n honderd meter ver, voor zij hun ‘eierschalen’
ergens lieten vallen. Na iedere controle van de nesten, vonden wij wel een aantal
modellen terug, maar voordat wij het volgende experiment konden beginnen, moesten
wij eerst onze voorraad modellen aanvullen. Het knippen en verven van nieuwe
hoekjes vergde veel van onze tijd.
Een bepaalde serie proeven is echter nog wel waard om hier vermeld te worden.
Wij wilden graag wat meer begrijpen van de manier waarop meeuwen een onderscheid
maken tussen een ei en een lege schaal. Zouden zij de onderbrekingen in de gladde
omtrek soms zien, die veroorzaakt worden door het afbreken van het ‘kapje’ van het
ei? Of reageerden zij misschien op de holle schaal? Of zou, zoals onze oorspronkelijke
waarnemingen suggereerden, de scherpe rand de voornaamste prikkel voor de
‘wegbreng-reactie’
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vormen? Dit soort vragen vormt altijd een grote uitdaging voor iemands
vindingrijkheid. Wat voor type model van een eierschaal zou ons op de meest
economische manier hierop een antwoord geven? Zoals gewoonlijk was het
onmogelijk om direct de meest geschikte modellen te ontwerpen, maar enkele ervan
gaven ons toch wel een duidelijk antwoord. Wij vervaardigden een aantal modellen
die, hoewel zij wel de scherpe, onderbroken omtrek vertoonden, noch echt hol waren,
noch scherpe randen hadden. Dit effect bereikten wij door lege eierschalen voorzichtig
op te vullen met Parijse aarde, die wij uitermate netjes gladstreken tegen de gekartelde
rand, zodat er geen enkel scherp randje te bespeuren was. Andere eierschalen vulden
wij op met katoenen watten; deze namen de holle indruk weg, maar de scherpe randen
bleven, aangezien er altijd wat ruimte overbleef tussen de rand en de watten. Ook
boden wij de vogels lege, uitgeblazen eieren aan, die de volmaakte ovale vorm
vertoonden, ondanks het feit dat het ‘lichtgewicht-eieren’ geworden waren: Tenslotte
kreeg Kruuk een geweldig idee: hij lijmde een stukje eierschaal van ongeveer een
vierkante centimeter groot op een uitgeblazen ei. Wij boden deze modellen niet
allemaal tegelijk aan, maar gaven er de voorkeur aan, afzonderlijke meeuwen vanuit
onze schuilplaats te observeren. De resultaten namen iedere twijfel weg: zowel de
uitgeblazen eieren als de met klei gevulde eieren werden op precies dezelfde wijze
behandeld als gewone eieren, d.w.z. zij werden het nest ingerold en bebroed. De met
watten gevulde schaal echter werd verwijderd. En, het meest interessante van alles:
het met een stukje schaal beplakte ei werd in eenderde van alle gevallen in het nest
gerold, maar in alle andere gevallen verwijderd. Een groot aantal vogels vertoonde
ten opzichte van dit model een boeiend, tweeslachtig gedrag: beurtelings wisselden
onvolledige inrolbewegingen, waarbij de vogels alleen hun snavels achter het ei
plaatsten, en incomplete opruimbewegingen, waarbij zij alleen het aangeplakte
‘vaantje’ in hun snavel pakten en erop knabbelden, elkaar af.
Dit riep echter een nieuwe vraag op. Als de meeuwen zo perfect reageerden op
een scherpe rand, wat weerhield hen er dan van, de schaal op te ruimen zodra het
kapje eraf gebroken was, maar het kuiken er nog niet helemaal uitgekropen was?
Dikwijls kost het een kuiken nogal wat tijd, voor het zich uit de eierschaal bevrijd
heeft. Wij deden maar één type experimenten om dit na te gaan, maar deze leverden
ons onveranderlijk dezelfde, zeer interessante resultaten op. Onderin de lege
eierschalen lijmden wij een klein stukje
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Enkele van de modellen die gebruikt werden om na te gaan hoe de meeuwen onderscheid maken
tussen een ei en een lege schaal. De tabel laat zien hoe zij de verschillende modellen behandelden.

lood, dat even zwaar was als een kuikentje. De meeuwen, die wij deze schalen
aanboden, pakten meestal direct de rand ervan in hun snavel, maar lieten de schaal
dan weer direct los. Ze grepen steeds opnieuw de schaal beet, maar het gewicht ervan
belette hen, de complete gedragsketen te volvoeren. Dus, terwijl voor het naar het
nest rollen van eieren het gewicht geen rol speelt, is de zwaarte van de eierschaal
van essentieel belang bij het schoonmaakgedrag; hoewel de scherpe rand de vogels
stimuleert tot het beetpakken van de schaal, wordt deze niet uit het nest verwijderd
voor hij leeg is. Of de meeuwen nog abrupter hun opruimgedrag zouden hebben
afgebroken als wij een echt kuiken in een lege eierschaal gestopt zouden hebben,
weten wij niet. Dit is overigens bij lange na niet het enige probleem dat nog om
opheldering vraagt. Een broedseizoen is maar kort en zelfs de meest eenvoudige
experimenten vergen dagen tijd.
Dergelijke veldonderzoeken in teamverband hebben altijd een nogal chaotisch
verloop; wat er gedaan wordt, hangt allereerst af van de
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interesse, toewijding en beschikbare tijd van de afzonderlijke deelnemers en verder
voor een belangrijk deel van het toeval. En hoewel ik zelf, als de persoon achter het
hele project-op-lange-termijn probeerde een zekere samenhang en continuïteit in het
werk aan te houden, was al dit onderzoek in eerste instantie opgezet als praktisch
werk voor de voortdurend wisselende leden van ons team, en zij moesten bij de keuze
van hun onderwerp de vrijheid hebben om hun eigen inzichten te volgen. Dit is de
reden dat er nog zoveel leemten in onze kennis voorkomen.
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9. De ruimtelijke verdeling van de nesten en de predatoren
Een van de vraagstukken die wij nu wilden proberen op te lossen, was gebaseerd op
een aantal ogenschijnlijk los van elkaar staande feiten die mij al lange tijd hadden
geïntrigeerd en die ik tot dan toe nog niet in het grote geheel had kunnen plaatsen
waarin zij naar mijn gevoel moesten passen. Nu ik gezien had dat een groot aantal
facetten van het gedrag van de meeuwen, die op het eerste gezicht onbeduidend en
zonder bijzondere betekenis leken te zijn, in werkelijkheid zeer gespecialiseerde
aanpassingen vormden, begon ik mij af te vragen of er misschien ook iets stak achter
het patroon dat de rangschikking van de nesten vertoonde. Enerzijds waren het zulke
onmiskenbare kolonievormende vogels, d.w.z. zij nestelden en fourageerden meestal
eveneens in sociaal verband, in grote groepen bij elkaar. Dit in kolonieverband
nestelen was lang niet altijd een noodzakelijk gevolg van een gebrek aan geschikte
nestelgebieden; de meeuwen zouden zich evengoed over het hele duinencomplex
hebben kunnen verspreiden, zoals scholeksters, veldleeuweriken en vele andere
solitair broedende vogelsoorten doen. Anderzijds vertoonden de meeuwen binnen
de kolonie een uitgesproken territoriumgedrag; ieder dier besteedde een grote
hoeveelheid energie aan de verdediging van een ruimte die veel groter was dan het
feitelijke nestgebied en het gekke was dat zij dit gebied niet nodig hadden als een
voedselreservoir voor hun jongen: het voedsel hadden ze immers elders. Wat was
de reden dat de nesten duidelijk een bepaalde minimale onderlinge afstand
vertoonden?
Allereerst moesten wij natuurlijk zien aan te tonen dat deze veronderstelling juist
was: dat de nesten binnen een kolonie inderdaad niet zomaar willekeurig verspreid
waren, maar een heel duidelijk patroon lieten zien. De onderlinge afstand tussen de
nesten verschilden tenslotte heel wat. Om dit na te gaan besloot Ian Patterson grote
aantallen nesten zorgvuldig in kaart te brengen, de afstanden ertussen te meten en
de gegevens hiervan te vergelijken met een werkelijk willekeurige verdeling. Uit
zijn gegevens bleek dat de kortere afstanden tussen de nesten, d.w.z. afstanden kleiner
dan ca. 35 cm, opvallend weinig voorkwamen. Wij hadden dus werkelijk met twee
problemen te maken. Waarom zouden de meeuwen zo bij elkaar hokken en zich toch
tot op zekere hoogte van elkaar distantiëren?
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De omcirkelde gebiedjes 1, 2, 3, 4 en 5 op deze foto geven een indruk van de grootte van het territorium
dat iedere meeuw voor zich opeist.
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Nestelen in sociaal verband
Kruuk had reeds een zeer belangrijk voordeel van het nestelen in sociaal verband
onderzocht. Hij besloot om wat nauwkeuriger het effect van de massale aanvallen
op predatoren als grote meeuwen en kraaien na te gaan. Hij deed dit door enkele
malen een rij van tien witte kippeëieren loodrecht op de relatief scherpe grens van
de kolonie te leggen, op plaatsen waar geen nesten van meeuwen lagen. De helft van
deze rij eieren liep binnen de kolonie, de andere helft erbuiten. Nadat de eieren waren
neergelegd, wachtte Kruuk af wat er zou gebeuren. Van tijd tot tijd zag hij vastberaden
kraaien en zilvermeeuwen komen aanvliegen om deze eieren te roven. Hoewel de
kokmeeuwen iedere maal aanvielen, waren hierbij veel meer vogels betrokken als
de vijand een aanval in de kolonie deed, dan wanneer hij snel een ei van buiten het
koloniegebied weggriste. Bij iedere proef noteerde Kruuk welk ei het eerst, welk
daarna en welk de derde maal gegrepen werd. Zelfs de eieren die in het gebied van
de kolonie lagen, werden uiteindelijk opgegeten en de volgorde waarin dit gebeurde
varieerde nogal, maar er was toch een duidelijke neiging om het eerst de meest aan
de buitenzijde gelegen eieren te pakken. Natuurlijk was het risico dat een dergelijk
duidelijk zichtbaar wit ei liep groter dan dat van de eieren van de meeuwen zelf,
maar

Wij deden een reeks experimenten om na te gaan of eieren die buiten het broedgebied lagen, vaker
door predatoren werden buitgemaakt dan eieren binnen de kolonie. Deze grafiek toont de resultaten
van deze experimenten. De hoogte van de lijn geeft de gemiddelde levensduur van eieren op de
verschillende lokaties. Inderdaad vielen eieren buiten de kolonie eerder ten prooi aan rovers dan
andere eieren.
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naar onze mening was dit alleen een gradueel verschil. Het belangrijkste was dat er
geen scherpe, sprongsgewijze overgang was tussen de kwetsbaarheid van de eieren
in de buurt van de koloniegrens; het risico nam geleidelijk toe van ‘binnen’ naar
‘buiten’. Dit had twee redenen. In de eerste plaats viel iedere meeuw een vijand een
heel stuk buiten zijn territorium aan; en dit verklaarde de massale aanvallen die de
meeuwen pleegden. Ten tweede was de afstand die de vogels tot de aanval opwekte,
niet voor iedere meeuw gelijk en daardoor nam het totale verzet geleidelijk toe
naarmate de vijand dichterbij de kolonie kwam. Fnkele meeuwen gingen zelfs ‘op
de barricade’ voor de eieren die het verst van de kolonie vandaan lagen.
Vervolgens onderzocht Patterson of het nestelen in kolonieverband werkelijk
leidde tot een groter broedsucces, zoals wij nu verwachtten. Hij voorzag grote
aantallen nesten van een merkteken en vergeleek het aantal kuikens die de vliegvlugge
leeftijd bereikten in dichtbevolkte en minder dichtbevolkte delen van de kolonie met
elkaar en volgde zelfs de (betrekkelijk weinig) nesten in geïsoleerde gedeelten van
het gebied. Binnen de kolonie zelf leverden de dichtbevolkte delen geen merkbaar
hoger broedsucces op dan de minder bezette gebieden; blijkbaar is er een relatief
breed spectrum van even ‘goede’ dichtheden. Waarom dit zo is, hoeft hier niet
besproken te worden omdat het verder niet ter zake doet. Maar de nesten die men
echt buiten de kolonie aantrof, waren zeer duidelijk in het nadeel. Gedurende de
periode dat Patterson deze nesten bestudeerde, bereikte tenminste geen enkel kuiken
de vliegvlugge leeftijd. Dit alles bijeen demonstreerde duidelijk het grote voordeel
van het nestelen in sociaal verband.

Jagen met behulp van een ‘zoekpatroon’
Het volgende dat wij nu dienden te onderzoeken was, waarom de broedsels niet nòg
dichter bijeen lagen. En nu begon ik geleidelijk aan een patroon te ontdekken in een
aantal waarnemingen die ikzelf had gedaan of waarover ik gelezen had bij andere
onderzoekers. In het bijzonder vermoedde ik een verband tussen twee opvallende
verschijnselen. In de eerste plaats had ik ontdekt dat de meeste soorten gecamoufleerde
dieren in de regel solitair leven en dat veel van deze dieren bepaalde speciale
gedragsmechanismen vertoonden, die aanpassingen leken te zijn, bedoeld om een te
grote con-
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centratie van individuen in een bepaalde ruimte te voorkomen. Ten tweede had men
ontdekt dat een aantal insektenetende vogels (die er dikwijls in slagen om zelfs de
meest perfect gecamoufleerde prooien te vinden) te werk gaan volgens wat men
noemt een ‘zoekpatroon’: wanneer zij eenmaal een bepaalde prooi hebben verschalkt,
gaan zij uitkijken naar exemplaren van dezelfde soort. Wij hadden zelf verschillende
keren waargenomen hoe een vogel toevallig een gecamoufleerd insekt ontdekte en
vanaf dat ogenblik plotseling veel sneller andere exemplaren van juist dit type prooi
wist te vinden. Mijn redenering was nu dat, als dit verschijnsel bij meer dieren zou
voorkomen, en als dergelijke, met behulp van een zoekpatroon opererende jagers
ook geneigd zouden zijn om intensiever te gaan zoeken op de plaats waar zij voor
het eerst een prooi hadden gevonden, zij dan een sterke selectiedruk zouden betekenen
voor zulke prooidieren; het zou dan voor de prooidieren voordeliger zijn om niet in
al te grote concentraties bijeen te leven. Soorten die zich over een groot gebied wisten
te verspreiden, zouden daarvan voordeel ondervinden. Zou dit misschien een van de
voordelen van het territoriumgedrag van de meeuwen zijn? Wij beschikten al over
enkele veelzeggende aanwijzingen. Tijdens onze experimenten met de eierschalen
hadden wij ontdekt dat kraaien vaak in de buurt van zo'n lege schaal naar eieren
gingen zoeken en dat zij hun pogingen opgaven als de schaal het verst van een ei
vandaan lag. Ook hadden wij dikwijls de sporen gevolgd die vossen na hun nachtelijke
plundertochten achterlieten en deze hadden ons getoond dat, ook al kan het nest van
een meeuw op klaarlichte dag nu niet bepaald goed gecamoufleerd worden genoemd
- in tegenstelling tot bijvoorbeeld het legsel van een scholekster - een vos toch dikwijls
een nest over het hoofd zag dat hij op een halve meter afstand of minder passeerde.
En dikwijls waren de vossen echt op zoek naar eieren. Niet alleen vonden wij talrijke
nesten leeggeroofd, met prenten van de vos in de grond er omheen, maar ook zagen
wij dat de vos, zelfs nadat hij zich volledig verzadigd had aan de eieren, toch doorging
met ze te roven en ze dan begroef op dezelfde manier als honden dat doen: een voor
een, op enige afstand van het nest. In het halfdonker van een voorjaarsnacht zou zelfs
een gebrekkige camouflage nesten kunnen sparen voor een beroving, mits zij niet te
dicht opeen lagen.
Hiermee startte een reeks onderzoekingen die tot doel hadden uit te vinden of de
mortaliteit van dichtbevolkte populaties van welke gecamoufleerde prooi dan ook
hoger zou zijn dan die in ruimtelijk verspreide populaties. Ook konden wij nagaan
of althans één van onze
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De eieren werden volgens patronen zoals hierboven aangegeven neergelegd om te zien of eieren die
dicht bijeen lagen eerder ontdekt werden dan eieren die over een veel groter oppervlak waren verdeeld.

predatoren op de jacht te werk ging volgens een zoekpatroon en zo ja, of het toevallig
vinden van een nieuw type prooi hem ertoe zou brengen over te schakelen op dit
nieuwe voedsel. Wij deden eerst enkele proefexperimenten in de inmiddels al bekende
duinvallei dichtbij ons kamp in Ravenglass.
Aangezien nu ruimschoots bewezen was dat kraaien, zelfs binnen de orde van
scherpziende vogels waartoe zij behoren, uitzonderlijk behendige rovers zijn, besloten
wij om ons vooral met deze vogelsoort bezig te houden. In een reeks
proefexperimenten zetten Monika Impekoven, Dieter Franck en ikzelf steeds twee
sets van negen goed gecamoufleerde eieren uit. Het ene stel eieren lag altijd bijeen,
met een afstand van een halve meter tussen de eieren onderling; de eieren van de
tweede groep waren altijd ruimtelijk verspreid met tussenruimten van vier of acht
meter. Om er zeker van te zijn dat de kraaien iedere groep zouden vinden (de twee
‘eier-terreinen’ lagen telkens in een verschillend gedeelte van de vlakte), lieten wij
een gedeelte van een ei in elke groep onbeschilderd, c.q. wit. Wij verwachtten dat
de kraaien, nadat zij eenmaal een dergelijk lok-ei hadden gevonden, op zoek zouden
gaan naar meer eieren, want wij wisten dat kraaien evenals vossen gewoonlijk tijdens
een strooptocht veel meer eieren verzamelden dan zij op konden. Na twee of drie
eieren opgegeten te hebben, brachten zij de andere dikwijls weg en sloegen ze ergens
op. En inderdaad, de kraaien gedroegen zich zoals wij hadden verwacht. Als zij een
ei gevonden hadden (meestal, hoewel niet altijd, het lok-ei), liepen ze kriskras rond
in de
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buurt van hun eerste vondst en ze vlogen zelfs meestal terug naar dit plekje telkens
als ze weer een ei hadden gevonden en veilig hadden begraven; hiervoor moesten
zij soms meer dan honderd meter afleggen.
Het bleek van het toeval af te hangen, welk van de twee eier-terreinen de kraaien
het eerst ontdekten; de kans voor beide was even groot. En terwijl zij vrijwel
onveranderlijk alle eieren die in hoge concentratie bijeen lagen binnen korte tijd
opspoorden, ontdekten zij slechts een vierde van de eieren op de terreinen waar de
onderlinge afstand tussen de eieren negen meter bedroeg (ze vonden in totaal tijdens
29 proeven 82 van de 261 aangeboden eieren). Toen wij hen, tijdens zes experimenten,
eieren aanboden met maar vier meter tussenruimte, ontdekten zij 50 van de 54 eieren.
Toen wij met ons onderzoek op dit punt waren aangekomen, nam een van onze
nieuwe medewerkers, Harvey Croze, het werk over. Hij besloot om eerst ons
experiment, zij het met enkele wijzigingen, te herhalen. Hij bood twee kraaien die
op een weiland in de omgeving van Oxford fourageerden, kunstrupsen aan, gemaakt
van een mengsel van zetmeel en varkensreuzel en geschilderd in een kleur groen die
zeer veel overeenkwam met de kleur van het gras. Daardoor verbeterde hij onze
methode in die zin dat hij geen opvallend monster aanbood om de kraaien aan te
lokken en tevens dat hij de prooidieren in minder regelmatige patronen aanbood.
Hierdoor hadden zijn proeven in tweeërlei opzicht een veel natuurlijker karakter.
Aangezien zijn kraaien zich op veel minder duidelijke aanwijzingen moesten verlaten,
namen Croze's experimenten natuurlijk nog veel meer tijd in beslag dan de onze.
Zijn resultaten vertoonden eveneens meer variatie dan die van ons, maar in het
algemeen kwamen zij toch op hetzelfde neer: een hoge concentratie van prooidieren
werd ook hier streng afgestraft. Daardoor kregen wij het gevoel dat onze beide
vermoedens min of meer juist moesten zijn: de kraaien hadden de neiging om in de
buurt van de eerste gevonden prooi te gaan zoeken en zij gaven hun pogingen eerder
op als de prooidieren ruimtelijk verspreid waren dan wanneer hun concentratie hoog
was. Wij hadden niet alleen plezier in het ongelooflijk scherpe gezichtsvermogen
van de kraaien, maar ook in hun uitstekende geheugen. Dikwijls zagen wij hen prooien
opgraven uit een hol dat zij eerder hadden gemaakt, soms wel dagen tevoren. Het
was dikwijls verbazingwekkend om te zien hoe feilloos zij op schuilplaatsen
afstevenden die zo goed bedekt waren met zand, gras
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of bladeren, dat zelfs wanneer wij de kraaien aan het werk hadden gezien en
geprobeerd hadden om ook zelf de plek te onthouden, wij er niet in slaagden om ze
terug te vinden.
Croze besloot nu om na te gaan of hij de kraaien kon leren over te gaan op een
ander type voedsel dat hij naar believen zou kunnen variëren. Aangrenzend aan onze
vallei lag een brede strook kaal zand, bezaaid met kiezelstenen van verschillende
grootte, vorm en kleur. Croze verzamelde een groot aantal lege mosselschelpen en
verfde deze in een roodachtige kleur, overeenkomend met de kleur van de talrijke
kiezels van rode zandstenen die her en der verspreid lagen. Om onze kraaien naar
dit terrein te lokken, strooiden hij en zijn vrouw Nani overal kleine stukjes rood vlees
rond. Het duurde precies een dag voor de kraaien deze ontdekt hadden. Na een paar
dagen van een menu van zuiver vlees legde men een aantal rode schelpen tussen het
vlees; sommige ervan waren opvallend neergelegd, andere meer verborgen. Het
menselijk oog ontdekte deze schelpen slechts met de grootste moeite. De eerste maal
wachtten de Crozes tevergeefs, maar de volgende dag kwamen de kraaien opdagen.
De Crozes waren zeer vergenoegd toen zij zagen dat de vogels gingen rondlopen,
de ene schelp na de andere omdraaiden en er van de zestien neergelegde veertien
terugvonden! Steeds als een kraai een schelp ontdekte, zette hij het op een lopen,
waarbij hij soms zelfs geheel van zijn oorspronkelijke koers afweek en hieraan konden
wij zien hoe ver kraaien de schelpen konden zien. Dikwijls was deze afstand groter
dan twee meter; een prestatie die wij zelf maar hoogst zelden evenaarden en zeker
niet met zo'n duivelse snelheid als de vogels.
Na een paar dagen besloten de Crozes om eens na te gaan hoe goed de kraaien nu
getraind waren op dit speciale type voedsel. Zij deden dit door een hoeveelheid
schelpen uit te zetten, die hetzij in kleur, hetzij in vorm, verschilden van de rode
schelpen. Er lagen nu dofzwart geverfde, donkerblauwe, okerkleurige en oranjegele
schelpen, allemaal lijkend op de kleuren van de kiezelstenen die in grote aantallen
in het zand lagen en dus allemaal goed gecamoufleerd. Om de eventuele voorkeur
voor de vorm te toetsen, legde men ook schelpen van messcheden, kokkels en
eierschalen van kippeëieren neer; deze had men allemaal in dezelfde kleur rood
geverfd als de ‘oefenmosselschelpen’. Om het effect van de oppervlaktestructuur na
te gaan, voorzag men een aantal rode mosselschelpen van kleine groefjes, die men
in de dikke verflaag kraste voor deze hard was. Deze experimenten vonden niet
allemaal op dezelfde dag plaats. Da-
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De Crozes bezig met het uitleggen van geverfde mosselen, die zij gebruikten bij hun experimenten
met kraaien.

gelijks legde men gelijke aantallen van de standaardmodellen, de rode mosselen en
van één van de andere typen modellen neer. Op experimenteerdagen bevatten geen
enkele schelp voedsel. Het algemene resultaat was dat de okerkleurige en zwarte
schelpen totaal genegeerd werden; alle schelpen die een beetje rood waren, werden
even dikwijls beetgepakt als de oefenschelpen en de blauwe schelpen werden nu en
dan opgepakt, wat misschien niet zo verrassend was omdat de kraaien waarschijnlijk
wel normale mosselen gekend zullen hebben van het strand; deze zijn vaak blauw
en soms bevatten ze iets eetbaars. Wat betreft de verschillende vormen waren de
kraaien minder kieskeurig. Rode schelpen van de kokkel werden even dikwijls
omgedraaid als de gewone mosselen; de eierschalen echter werden het minst vaak
omgekeerd, hoewel toch nog vrij wat keren. De messcheden werden helemaal niet
omgekeerd. Tijdens de duur van deze experimenten daagde er een vreemd paartje
kraaien op en, wellicht omdat zij het getrainde paar eerder aan het werk gezien
hadden, ook zij begonnen schelpen om te draaien. Behalve een aantal rode mosselen
kozen zij echter ook een paar meescheden, wat ons natuurlijk sterkte in de overtuiging
dat ‘onze’ kraaien echt getraind waren op de rode mosselen.
Tot onze verrassing maakten onze kraaien een duidelijk onderscheid tussen de
normale rode mosselen en de gegroefde exempla-
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ren. Deze laatste pakten zij wel, maar slechts half zo vaak als de schelpen waaraan
zij gewend waren.
Al met al gaven de wilde kraaien, weliswaar na een tamelijk langdurige
trainingsperiode met normale rode schelpen, blijk van een verbazingwekkende
kieskeurigheid, ondanks het feit dat zij de andere aangeboden modellen niet helemaal
negeerden.
Hoe boeiend deze resultaten ook waren, er bestond een grens aan datgene wat
wilde kraaien ons konden duidelijk maken. De voornaamste barrière was dat zij zo
weinig tijd doorbrachten in het proefterrein, en voortdurend geconfronteerd werden
(en waarschijnlijk jarenlang al geweest waren) met een groot aantal andere situaties,
want een groot deel van hun voedsel scharrelden zij ergens anders op: langs het
strand, in de duinen en in hun broedgebied op Muncaster Fell. De Crozes wilden
vanzelfsprekend graag weten hoe snel een kraai de smaak te pakken kreeg van een
nieuw type voedsel. Dit konden zij alleen nagaan door zelf een paartje kraaien groot
te brengen en er nauwkeurig op te letten welk voedsel zij voorgezet kregen. En zo
kwam het dat wij een aantal jaren achtereen ons kamp zagen uitgebreid met een
paartje jonge zwarte kraaien. Wij haalden ze uit het nest als de eerste veertjes zichtbaar
waren en hielden ze in een kistje in de caravan. Later (dat was afhankelijk van ons
programma) lieten we hen vrij rondvliegen over het kampterrein, van waar ze helemaal
niet probeerden te ontsnappen, of zetten wij ze in grote kooien, terwijl wij ze, om
hun vleugels te oefenen, een aantal vluchten onder geleide lieten maken in de buurt.
Wij gebruikten deze kraaien voor allerlei doeleinden, maar ik moet niet te ver van
mijn eigenlijke onderwerp afdwalen. Ik kan dan ook niet de talrijke amusante en
dikwijls komische, soms zorgwekkende voorvallen die wij meemaakten, beschrijven,
maar wie van plan zou zijn om kraaien als troeteldier te gaan houden, hij zij
gewaarschuwd: met een kraai in de buurt is er altijd wel iets te beleven. Geld en
autosleuteltjes moeten bijzonder goed opgeborgen worden!
Ieder jaar begonnen onze tamme kraaien, als zij een paar weken hadden
rondgevlogen, waarbij hun behendigheid met de dag groeide, uit zichzelf naar voedsel
te zoeken. Dit was het ogenblik waarop de Crozes met hun experimenten begonnen.
Vlak achter ons kamp strekte zich een zeer geschikte ‘kiezelstenenvallei’ uit. Terwijl
wij de kraaien in het kamp vasthielden, sloop Croze weg en legde hij een aantal
verschillend gekleurde mosselschelpen neer, terwijl hij onder iedere schelp een stukje
vlees legde. Dan kwam hij terug naar
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Onze levende wekker: om vier uur in de ochtend maakte hij ons wakker!

het kamp, liet zijn kraaien vrij en liep terug naar de vallei met een kraai op zijn arm
zittend, of later, achter hem aanvliegend. Deze uiterst elegante proef profiteerde van
het feit dat in de natuur jonge kraaien van die leeftijd gretig hun ouders volgen als
deze voedsel hebben gevonden. Aangezien Harvey voor deze kraaien hun vertrouwde
‘ouder’ was, hoefde hij alleen maar naar een schelp te wijzen om te bereiken dat de
kraai er pijlsnel op af rende en hem omkeerde. Als men de kraai dan ongestoord zijn
gang liet gaan, zou hij vroeger of later wel in het duinvalleitje rond gaan lopen en
enkele van de schelpen die Harvey daar zorgvuldig had neergelegd, omdraaien.
De verrichtingen van ‘Abendego’ (onze kraaien hadden zeer aristocratische namen)
op drie achtereenvolgende experimenteerdagen zijn nogal opmerkelijk. Eerst liet
men hem driemaal een mosselschelp zien, die gevuld was met lokaas. Hij reageerde
daarop door zijn aandacht te vestigen op ander witte voorwerpen (waarvan sommige
een totaal andere vorm hadden dan de schelp), werd een poosje afgeleid door een
onweerstaanbaar konijneskelet en ging vervol-
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De resultaten van een experiment met onze kraai Abendego. De hand op de foto wijst telkens naar
datgene wat wij hem lieten zien en hoe vaak dat gebeurde; elke rij rechts van de getoonde modellen
laat zien wat de kraai vervolgens opzocht.

gens verder met het omdraaien van witte schelpen tot hij er genoeg van had. De
volgende dag liet men hem, opnieuw driemaal, een okerkleurige mossel zien en nu
ging hij werkelijk op zoek naar okerkleurige voorwerpen, aanvankelijk uitsluitend
stenen, toen, teleurgesteld, weer terugkerend naar wat hij zich van de vorige dag
herinnerde: witte schelpen. Toen men hem opnieuw drie okergele mosselen liet zien,
begreep hij de ‘boodschap’ en draaide zeven okergele schelpen om. De dag daarna
liet Croze hem één rode schelp zien, waarop Abendego eens liet zien waartoe kraaien
in staat zijn: hij schakelde onmiddellijk over op rood en haalde alle rode schelpen in
de hele vallei eruit!
Wij waren een flink eind van ons oorspronkelijke uitgangspunt afgedwaald: de
vraag of de gewoonte van meeuwen, om min of meer ruimtelijk verspreid te nestelen,
deel zou kunnen uitmaken van de verdediging tegen deze predatoren die bij de jacht
te werk gingen met behulp van een zoekpatroon. Het onderzoek naar het gedrag van
de predator was hiervoor echter wel degelijk belangrijk en alle gegevens wezen erop
dat althans zeker de zwarte kraaien jaagden op de manier zoals wij verwacht hadden.
Het spreekt vanzelf dat, als
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dit de enige selectiedruk was waaraan de meeuwen zich moesten aanpassen, het voor
hen nog voordeliger zou zijn geweest, nòg verder van elkaar te broeden, zoals
kievitten, scholeksters en talrijke niet in sociaal verband broedende vogels dan ook
doen. Zoals wij echter hebben gezien, hebben de meeuwen er ook baat bij als ze in
grote kolonies nestelen en aangezien zij ver van hun broedgebied fourageren, bestond
er voor hen geen noodzaak, in tegenstelling tot vele solitaire vogels, om rondom hun
directe nestelgebied een fourageeruimte te reserveren. Zo kwamen wij ertoe, de
ruimtelijke verspreiding van de nesten van onze meeuwen te beschouwen als een
compromis tussen de voordelen van het broeden in sociaal verband en de nadelen
van het in te hoge concentratie nestelen.

Broedterreinen en ‘onrustkriebels’
Intussen hadden wij ons beziggehouden met andere aspecten van het
verdedigingssysteem dat de kokmeeuwen ontwikkeld hebben tegen predatoren. Al
jaren lang wist men dat veel zeevogels die open wateren, de zeekust of het open veld
preferen, iedere lente opnieuw een zekere aarzeling moeten overwinnen om zich op
het broedterrein te vestigen. Zoals ik in het voorafgaande heb beschreven, geldt dit
ook voor kokmeeuwen, zelfs als zij op relatief open terrein broeden, zoals kleine
eilandjes in ondiepe meren, en ook de meeuwen van Ravenglass vormden hierop
geen uitzondering. In februari en maart verzamelden zich steeds grotere aantallen
vogels langs de zeekust en op de slikplaten rondom de kolonie, maar pas op een
tamelijk warme dag omstreeks half maart waagden zij eindelijk de ‘grote sprong’ en
streken ze met honderden of zelfs duizenden tegelijk in de duinen neer. De kolonies,
tot een ogenblik geleden nog volkomen kaal en verlaten, vormden eensklaps het
toneel van een koortsachtige bedrijvigheid; er werd gevochten, gedreigd, geschreeuwd,
allereerst door de mannetjes die hun pas verworven territoria verdedigden, maar ook
door beide seksen als onderdeel van de paarvorming. Toch kan gedurende deze
vroege voorjaarsdagen de geringste verstoring - een ver verwijderde slechtvalk, een
van onze mensen die over een verafgelegen duintop naderde of zelfs een onverwachte
beweging van een der meeuwen zelf - een algemene paniek zaaien. Alle vogels
vliegen op, dikwijls onder het uiten van de alarmkreet en het duurt een hele poos
voor zij opnieuw rustig neerstrijken. In de loop van het seizoen komen dergelijke
paniek-

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

226

Een volwassen meeuw, gedood op zijn nest door een vos en daarna achtergelaten.
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De prenten van een vos, die regelrecht naar de meeuwenkolonies leidden.

reacties geleidelijk steeds minder voor en tenslotte verdwijnen ze helemaal. Dit komt
niet alleen doordat de vogels gewend raken aan de broedplaats, want veel later in
het seizoen, als de jongen half volwassen zijn, keren deze panische reacties opnieuw
terug en vanaf dat ogenblik neemt hun frequentie en hevigheid weer van dag tot dag
toe. Kennelijk bestaat er een seizoengebonden ritme in de voorkeur voor eeen bepaald
milieu en men kan hier alleen maar uit concluderen dat de volwassen vogels, ondanks
het feit dat hun aanwezigheid op de grond absoluut noodzakelijk is, toch de
broedgebieden zoveel mogelijk vermijden. Dit gaat zo ver dat een volwassen meeuw
niet eerder in de kolonie overnachten zal voordat de eerste eieren in zijn nest
verschijnen; tot die dag keren alle meeuwen terug naar het wijde open strand als het
duister valt.
Ik had altijd gemeend dat deze onrustige reacties een veiligheidsmaatregel vormden,
ervan uitgaande dat, terwijl het broedge-
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beid beslist op het droge moest liggen (en vaak in de buurt van beschuttende vegetatie)
voor het welzijn van de kuikens, dit gebied op zich, waar heuvels, bomen of slechts
helmgras hen het uitzicht benamen, wellicht een bedreiging vormde voor de volwassen
vogels zelf, omdat predatoren hen hier ongemerkt konden naderen. Maar hoe zou ik
deze mening kunnen toetsen? Dankzij een gelukkig toeval bood Ravenglass ons de
gelegenheid om hierover enige waardevolle informatie te verzamelen. In de late
vijftiger en vroege zestiger jaren constateerden wij tekenen van een grote bedreiging
en predatie door vossen. Onze aandacht werd voor het eerst hierop gevestigd toen
wij in 1959 soms dozijnen vliegvlugge jonge meeuwen overal verspreid in de kolonie
zagen liggen. Aan de hand van de afdrukken in de grond konden wij opmaken dat
dit het werk van vossen was. Deze vondst bracht ons terug bij een oermenselijke
bezigheid: het lezen en interpreteren van dierensporen. Elke ochtend tegen zonsopgang
liepen wij langzaam door de kolonie en letten speciaal op de prenten van vossen.
Wij ontdekten al gauw dat het aantal vossen veel groter was dan wij ons hadden
gerealiseerd en dat er op zijn minst een paar van hen leefden op een dieet van
uitsluitend meeuwen en hun jongen. Nu en dan vonden wij, soms langs de kust, later
in de kolonie, dozijnen dode volwassen meeuwen verspreid liggen, met sporen van
vossen eromheen die maar al te duidelijk lieten zien wie de schuldigen waren. Ook
ontdekten wij dat de vossen enorme aantallen eieren roofden, en het merendeel
daarvan begroeven. En de kuikens werden letterlijk bij honderden tegelijk afgeslacht.
In 1962 bereikte de ‘produktie’ van de kolonie, uitgedrukt in termen van jonge vogels
die de vliegvlugge leeftijd bereikten, zo'n dieptepunt, dat wij ons verplicht voelden
de beheersraad van het reservaat te attenderen op het gevaar dat de kolonies duchtig
uitgedund zouden worden als men geen maatregelen nam tegen de vossen. Hans
Kruuk die zich in het bijzonder bezighield met de predatie, ontdekte dat er die zomer
niet minder dan vijftien vossen in het betrekkelijk kleine gebied waren, volwassen
en jonge dieren inbegrepen. De Natuurbescherming aarzelde om in te grijpen en
vroeg ons in plaats daarvan deze gelegenheid te baat te nemen om wat meer te weten
te komen over de vossen. Kruuk wilde niets liever dan dat en zijn onderzoek onthulde
heel wat interessante zaken over de predatie en de manier waarop de meeuwen zich
ertegen verdedigden. Uit de overvloed van zijn waarnemingen zijn voor ons vooral
de sterftecijfers van bijzonder belang. Vroeg in het seizoen, voordat de meeuwen de
nacht doorbrachten in de kolonie
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Hier heeft de vos de eieren die hij buitgemaakt heeft, begraven. Met zijn snuit heeft hij zand over de
eieren geharkt; zelfs de afdrukken van zijn snorharen zijn te zien (foto boven). Wat verder in het jaar:
de vos heeft een van zijn eieren opgegraven en verorberd. De pijl wijst delen van de achtergelaten
schaal aan (foto onder).
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Wij sleepten deze opgezette vos (met een dode meeuw in zijn bek) naar de broedplaats van de meeuwen
om hun massaal aanvalsgedrag te kunnen observeren.
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zelf, werden er slechts enkele volwassen vogels gedood en dat gebeurde dan steeds
tijdens de nachtrust op het strand. Er was een duidelijk patroon in deze slachtingen.
Dikwijls vonden wij 's morgens geen enkele dode vogel, zelfs al was het hele strand
vol met sporen van vossen. Àls Kruuk echter dode vogels aantrof, bleef het niet bij
een, maar waren het er altijd verschillende, soms zelfs zeer vele. Wat later in het
seizoen werden er ook in de kolonie dode vogels aangetroffen en ook hier varieerden
de aantallen aanzienlijk: menigmaal vonden wij geen enkel slachtoffer, op andere
ochtenden daarentegen massa's. De meest onvoorstelbare slachting had plaats op 5
mei 1963, toen wij, verspreid door de hele kolonie, in totaal 230 gedode vogels
vonden. Dit raadsel werd opgelost toen wij onze weergegevens bekeken. Alle massale
slachtingen hadden onveranderlijk plaatsgevonden omstreeks nieuwe maan en
uitsluitend gedurende nachten met zwaarbewolkt, regenachtig weer. Buiten de kolonie
vielen er alleen tijdens zulke nachten slachtoffers onder de meeuwen. In de kolonie
zelf wisten de vossen, hoewel het aantal gedode vogels tijdens donkere nachten veel
groter was, ook bij minder diepe duisternis wel enkele vogels te verrassen. Hoewel
wij in het geheel ongeveer 1500 gedode volwassen vogels hebben gevonden, kunnen
wij toch niet zonder meer stellen dat het strand veiliger is voor de vogels dan het
broedterrein; hiervoor zouden wij niet alleen de totale aantallen gedode vogels in
beide milieus met elkaar moeten vergelijken, maar deze aantallen ook in verband
moeten brengen met het aantal meeuwen dat in beide situaties beschikbaar was en
met de moeite die de vossen zich moesten getroosten om in beide milieus vogels te
verschalken. De gegevens wijzen er echter sterk op dat de meeuwen inderdaad nogal
wat risico lopen als zij de nacht doorbrengen op hun nest en dat de uitingen van
‘ongedurigheid’ daarom een duidelijke functionele betekenis hadden.

Synchronisatie van de broedtijd
Tot slot dienen wij hier nog één anti-predator-maatregel in het kort te vermelden.
Reeds Colin Beer, die ons drie seizoenen lang vergezeld had bij een onderzoek naar
het broedgedrag van de meeuwen, was het opgevallen dat de leden van onze kolonies
nooit allemaal op hetzelfde tijdstip op het broedterrein arriveerden. Zij hadden veel
eerder de neiging om zich gedurende februari, maart en zelfs nog begin april,
geleidelijk aan in het broedgebied te verzamelen. De da-
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Veiligheid in getallen uitgedrukt. Kuikens die in het hoogseizoen van het broeden geboren worden,
hebben veel meer kans om te overleven dan de latere en vroegere broedsels.

ta waarop al deze vogels hun eieren gelegd hadden, vielen echter altijd samen in een
betrekkelijk korte periode in de tweede helft van april; de leg was opmerkelijk goed
gesynchroniseerd. Men vermoedt, hoewel dat bij onze vogels niet is bewezen, dat
deze synchronisatie een gevolg is van een merkwaardig sociaal mechanisme: door
hun gedrag beïnvloeden de vogels elkaars hormonale ritmen en daardoor het
paargedrag. Patterson besloot te gaan onderzoeken wat het mogelijke voordeel van
deze broedsynchronisatie zou kunnen zijn of, om het enigszins anders te stellen, wat
er mis zou gaan en waarom, bij leden van de kolonie die zich anders dan de
meerderheid gedroegen. Gedurende twee seizoenen markeerde hij, zodra zich ergens
de eerste symptomen van nestbouw voordeden, deze plaatsen en noteerde hij op
welke dag in deze nesten de eerste eieren verschenen. Beide jaren vertoonde de aldus
verkregen grafiek

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

234
van de legdata een opvallend scherpe piek. Vervolgens ging hij het broedsucces na
van de ‘vroege broeders’, de ‘hoogtij-broeders’ en de ‘late broeders’. Er viel volstrekt
niet aan te twijfelen dat de broedsels van de best gesynchroniseerde vogels het,
althans tot aan de vliegvlugge leeftijd van de jongen, optimaal deden. Omdat Kruuk
tegelijkertijd de predatie in de kolonie bestudeerde, kon hij met een gerust hart zeggen
dat het hogere sterftecijfer onder de jongen van de vogels die buiten de piektijd
broedden, voor een groot deel te wijten was aan de verschillende predatoren. Deze
lieten zich niet alleen meer afschrikken door de massale aanvallen van de
gesynchroniseerde broeders, maar zij raakten ook de kluts kwijt door de enorme
aantallen legsels gedurende het hoogseizoen. Hoewel vooral de vossen, zoals wij
hebben gezien, veel meer eieren en jongen roofden dan zij op een bepaald moment
konden verwerken, en een groot aantal eieren begroeven om later van te eten, kende
zelfs hun roofzucht grenzen. Als dus de meeste vogels tegelijkertijd broeden, profiteert
ieder van deze ‘hoogtij-broeders’ van het feit dat hij een enorme massa andere
broedsels om zich heen heeft, die zelfs de meest hardnekkige predatoren zouden
kunnen bezighouden, vertragen en verzadigen.
Als gevolg van een samenloop van omstandigheden moesten wij in 1965 besluiten
om ons werk in Ravenglass af te breken, naar elders te trekken en onze aandacht op
andere dieren te richten. Maar hoewel ons werk meer nieuwe vragen had opgeworpen
dan bestaande beantwoord, hadden wij het gevoel dat onze geïntegreerde
onderzoekingen ons een stuk duidelijker hadden gemaakt waarom kokmeeuwen zo
van andere soorten verschillen, hoe de niche waarin zij leven (dus hun habitat, voedsel,
predatoren waarmee ze te maken hebben, etc.) afwijkt van die van andere meeuwen
en hoe perfect zij qua gedrag en ook uiterlijk afgestemd zijn op deze bijzondere
ecologische nis, kortom, hoezeer zij zijn aangepast aan de eisen die het milieu hun
stelt.
Wij ontdekten ook enkele discrepanties, een paar voorbeelden van onaangepastheid.
Zo zochten bijvoorbeeld de meeuwen van Scolt Head Island bij voorkeur laaggelegen
plaatsen op de schorren op en deze eigenaardige voorkeur moesten zij bekopen met
het verlies van hun broed bij springtij. De meeuwen in de duinen van Ravenglass
waren niet opgewassen tegen de grote lokale populaties vossen, die klaarblijkelijk
uitstekend gedijden in het reservaat waar hun eigen predatoren (in het verleden
waarschijnlijk wolven en nu natuurlijk de mens) de selectiedruk grotendeels hadden
weggenomen, en waar
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de meeuwen nestelden in een terrein dat zo gemakkelijk toegankelijk was voor de
vossen. Gesteund door talrijke andere aanwijzingen kwamen wij tot de conclusie dat
noch de onder invloed van de getijden staande schorren, noch de hogere zandduinen
het optimale milieu vormen voor deze soort, en dat zij aangepast zijn aan het broeden
op eilanden. Met het droogleggen van geschikte moerasgebieden in het binnenland
verdwenen hun beste broedplaatsen. Tegelijkertijd veroorzaakte de overvloed aan
voedsel (waarvoor de meeuwen alleen maar de ploeg hoefden te volgen of dat zij
vonden op de vuilnisbelten van onze welvaartsmaatschappij) een geweldige
‘bevolkingsexplosie’. Naar onze mening dwongen deze twee veranderingen de
meeuwen om zich te gaan vestigen in nieuwe, in sommige opzichten verre van ideale
woonplaatsen.
Twee jaar voor de beëindiging van ons onderzoek te Ravenglass, heeft men de
vossenpopulatie drastisch uitgedund. Doch van tijd tot tijd hebben we ons oude
onderzoeksgebied weer bezocht en steeds namen wij die gelegenheid te baat om naar
sporen te kijken in de duinen. Tot onze vreugde zagen wij dat een grote mannetjesvos
de uitroeiingscampagne had overleefd. Een tijd lang was hij alleen, maar soms werd
hij vergezeld van een kleiner exemplaar, waarschijnlijk een wijfje en in sommige
jaren vertoonde de grond 's zomers prenten van welpen. Geen van deze latere
generaties vossen specialiseerde zich echter ooit zo zeer op de meeuwen. Het oude
mannetje was, zo hij al een bepaalde voorkeur had, vooral gespecialiseerd op konijnen
en zijn nakomelingen vergrepen zich slechts zo nu en dan aan de meeuwen en hun
eieren. De meeuwenkolonies, waarvan het aantal gedurende de jaren zestig was
gedaald tot zo'n 8000 paren, zijn sindsdien toegenomen tot ver boven de 10.000 paren
en voor zover wij kunnen nagaan stijgt hun aantal nog steeds, evenals dat van
sommige andere broedvogels zoals de middelste stern, de zaagbekken en de kleine
stern. Dit alles is ongetwijfeld te danken aan het uitstekende en actieve beheer van
het reservaat. De nieuwe beheerder, J. Rose, volgt, in nauwe samenwerking met de
Natuurbescherming, de lokale vereniging: ‘Lake District Naturalists' Trust’ en de
eigenaar van het reservaat, een politiek van leven en laten leven. Bepaalde gedeelten
van het reservaat zijn ontoegankelijk voor het publiek en gedurende het hoogtepunt
van de broedtijd is zelfs het hele reservaat gesloten. Het schiereiland van Ravenglass,
altijd al een boeiend en schitterend gebied, is nu rijker en mooier dan ooit. Wij
bezoeken het nog steeds regelmatig en op onze tochten langs het estuarium, door de
duinen of langs de kust van de Ierse Zee schieten ons bij vrijwel iedere stap heerlijke
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herinneringen te binnen; het hele gebied heeft voor ons, door onze ervaringen hier,
een extra dimensie gekregen.
Ik heb in deze hoofdstukken niet meer kunnen doen dan een zeer summiere
beschrijving geven van de voornaamste zaken die wij omtrent de kokmeeuwen
ontdekten. Er is geen ruimte om te schrijven over bijvoorbeeld het fascinerende werk
van Mike Norton-Griffiths met scholeksters, of over het diepgaande onderzoek van
leeuweriken door Juan Delius en evenmin kan ik iets vertellen over de duizenden
wederwaardigheden die wij in al die jaren daar beleefden. Doordat wij jaar op jaar
naar deze zelfde plaats terugkeerden, kregen wij datzelfde gevoel van zich
tegelijkertijd volkomen thuisvoelen in een gebied en er toch altijd nieuwe dingen
verwachten, zoals ook een jager die jaren achtereen op zijn geliefde en overbekende
jachtgronden vertoeft, dat gevoel ontwikkelt. Met de jager deelt de veldbioloog die
eigenaardige ervaring, die zo boeiend beschreven wordt in The old man and the sea
van Hemingway: een combinatie van enerzijds een diepe tevredenheid over het feit
dat men zijn ‘wild’ te slim af is en anderzijds een intens gevoel van verbondenheid
ermee. En het is deze combinatie van het zich thuisvoelen en het weten, succes gehad
te hebben, die in de loop der jaren dat innige gevoel van verbondenheid met de
thuisbasis, dat alleen aan jagers voorbehouden is, doet ontstaan.
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10. Rotsbroeders
Kort na de aanvang van ons onderzoek van de kokmeeuwen begonnen wij uit te zien
naar mogelijkheden om hen te vergelijken met andere soorten. Enkele leden van ons
team vertrokken naar het buitenland. Hiertoe behoorde ook Martin Moynihan, die
het hoogst ambitieuze plan opvatte om een grondige beschrijving te geven van het
baltsgedrag van zoveel mogelijk verschillende soorten meeuwen, en aangezien hij
Amerikaan was, werkte hij hoofdzakelijk in de Nieuwe Wereld. Ikzelf profiteerde
zoveel mogelijk van de kansen die zich soms voordeden als ik in het buitenland als
gastdocent optrad, om op zijn minst een paar uitheemse soorten te leren kennen zoals
de Hartlaub-meeuw, een Zuidafrikaanse verwant van de kokmeeuw, maar met een
witte kop, en enkele Amerikaanse soorten. Andere studenten, die geen deel uitmaakten
van onze eigen groep, raakten geïnteresseerd in sommige zeer gespecialiseerde
meeuwesoorten van verafgelegen gebieden en zij publiceerden interessante artikelen
over bijvoorbeeld de arctische ivoormeeuw, de weinig bekende vorkstaartmeeuw en
de merkwaardige grote ‘zilvermeeuw’ van de kusten van de Indische Oceaan met
zijn donkere kop, de Hemprich-meeuw.
Ons voornaamste werk echter lag dichter bij huis en van al onze inheemse soorten
interesseerde ons de fraaie, hoofdzakelijk oceanische drieteenmeeuw het meest omdat
deze, afgaande op wat wij tot dan toe hadden waargenomen, het meest leek te
verschillen van de zilvermeeuw en zijn verwanten, en eveneens van de kokmeeuw.

De Farne-eilanden
Juist toen wij aan het overwegen waren hoe wij een dergelijk onderzoeksprogramma
zouden kunnen opzetten, ontmoetten wij Eric Ennion, de befaamde bioloog en
kunstenaar, destijds directeur van het Monks' House Vogelobservatorium in
Northumberland. ‘Als u zoveel belangstelling hebt voor zeevogels, waarom komt u
dan niet naar de Farne-eilanden?’ vroeg hij. ‘Ons instituut ligt aan de kust daar recht
tegenover en deze eilanden wemelen van de vogels, zij zijn er letterlijk door bedekt!’
En hij begon op te sommen: ‘Ge-

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

238

De Farne-eilanden, gezien vanaf het vasteland bij Monks House.
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kuifde aalscholvers, vier soorten sterns, eidereenden. Noordse stomvogels,
papegaaiduikers, alken. zeekoeten, scholeksters, zilvermeeuwen, kleine
mantelmeeuwen, drieteenmeeuwen!’ En nadat hij weer wat op adem gekomen was,
voegde hij eraan toe: ‘En u kunt uw schuilhutten gerust thuislaten, want ze zijn
allemaal zo tam als kippen.’ Dit klonk als een sprookje, maar weldra konden wij met
onze eigen ogen zien dat het werkelijk waar was.
Toevallig verscheen op dat moment juist Esther Sager (tegenwoordig Esther Cullen)
uit Bazel, Zwitserland. Zij voelde zeer veel voor dit project en nadat zij ons enkele
weken had vergezeld om althans wat oppervlakkige kennis van kokmeeuwen op te
doen, besloten wij in te gaan op het voorstel van Ennion.
Op een schitterende dag in juni 1952 brachten wij ons eerste bezoek aan de
Farne-eilanden. In een bootje van het soort dat door de lokale bevolking gebruikt
wordt bij de krabben- en kreeftenvangst verlieten wij de kleine haven van Seahouses.
Nauwelijks een halve mijl uit de kust, toen wij het groepje kleine, voor de kust
gelegen eilandjes naderen, zagen wij al de eerste zeevogels. Statige jan-vangenten
in hun smetteloos witte verenkleed met de zwarte vleugeltippen scheerden in
majestueuze vlucht ons voorbij, nu en dan in zee duikend om de nodige kleine visjes
te verschalken. Gekuifde en
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gewone aalscholvers kwamen haastig voorbijvliegen, sommige van hen met grote
bossen wier in hun snavel, dat zij naar hun nesten op de verdergelegen rotsen brachten.
Drieteenmeeuwen en verschillende sterns vermaakten ons met hun krachtige en
elegante vleugelslagen. Grijze zeehonden staken hun nekken wat verder uit het water
om onze boot eens goed te bekijken, alvorens weer onder het oppervlak te verdwijnen.
En vlakbij de eilanden was de zee gewoonweg overdekt door papegaaiduikers,
zeekoeten, alken en eidereenden.
Inner Farne was het eiland waarop, naar men ons verteld had, het Farne-eilanden
comité een veldbiologisch station wilde vestigen. Onderzoekers die de eilanden
bezochten, zouden onderdak kunnen krijgen in de bovenste verdieping van een oude
middeleeuwse toren, zodat zij wekenlang op de eilanden zouden kunnen verblijven.
Tijdens onze tocht naar de eilanden namen wij ons voor om te proberen, de eerste
logerende onderzoekers daar te zijn. Esther Cullen verloor op slag haar hart aan de
drieteenmeeuwen en besloot een grondige studie van hun gedrag te maken. Zoals
wij nog zullen zien overtroffen de resultaten van haar werk onze stoutste
verwachtingen. Haar echtgenoot, Mike Cullen, zag hier een uitstekende gelegenheid
om de Noordse stern te bestuderen, die hier voorkwam in een kolonie van ver over
de duizend paren.
In totaal brachten de Cullens hier drie seizoenen door, gewoonlijk vanaf begin
maart tot augustus. Ik bezocht hen verschillende malen per seizoen, telkens voor een
periode van veertien dagen en assisteerde hen dan wat bij hun werk en vulde verder
mijn tijd met het fotograferen en filmen van hun bezigheden.

Het leven op de eilanden
Het leven op de eilanden was verrukkelijk ongecompliceerd. Dikwijls stonden wij
al op als er nog maar een streepje licht aan de horizon te zien was, dronken een kop
koffie, aten een snee brood en begaven ons dan op weg naar de rotskust. Mike Cullen,
wiens sterns pas begin mei arriveerden, besteedde de eerste twee maanden van ieder
seizoen aan het observeren van gekuifde aalscholvers.
Het observeren van de vogels op de rotsen was een koude onderneming. Hoewel
het zelden vroor, zijn ook temperaturen van 4 oC voldoende om iemand zich hoogst
ongelukkig te laten voelen, als zij gepaard gaan met bewolkt, winderig en nat weer.
Gewoonlijk viel
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het het eerste uur nogal mee, maar dan drong de kou geleidelijk je lichaam binnen
en raakte je tot op het bot verkleumd; je kon er bovendien niets tegen doen, want
vogels kijken betekent stilzitten.
Wij hadden ons met de nodige dikke kleding tegen de kou gewapend: ieder droeg
verscheidene laagjes wol met daaroverheen een duffelcoat; dáár weer overheen
tenslotte nog een winddichte jekker. Om onze handen warm genoeg te houden om
snel te kunnen schrijven, droegen wij dikke, met bond gevoerde handschoenen, maar
desondanks waren onze vingers na vier uur observeren verre van soepel. Esther
ontdekte tenslotte de meest ideale oplossing: terwijl ze al die kleren al aan had, wist
zij zich ook nog in een slaapzak te wurmen, waarbij ze levensgevaarlijk op de rand
van de steile rotswand stond te balanceren, en dan slaagde ze er ook nog in, een
warme kruik tussen haar vingers te houden! We deden de gekste dingen om het ons
een beetje comfortabel te maken!
Na die vroege ochtenduren pauzeerden we, als de vogels dat tenminste toelieten.
Op weg naar de toren letten wij goed op eventuele trekkende zangvogels. Eenmaal
boven in de toren hadden wij maar een paar minuten nodig om onze primus in bedrijf
te stellen en dan genoten wij op ons gemak van ons ontbijt, terwijl wij vanuit het
raam de onafzienbare zee en de kuststrook vóór ons aftuurden naar vogels. Men zou
alleen al over alles wat je vanuit dat raam zag, een boek kunnen schrijven; zeehonden
doken op uit het water, hun vangst in de bek geklemd en bestookt door krijsende
meeuwen; vlak onder de kust waren jan-van-genten op de visvangst, scholeksters
vochten burenruzies uit op de rotsen, bontbekplevieren nestelden niet ver van het
raam en de eidereenden installeerden zich bij dozijnen op ons erf en bleven daar
geduldig een maand lang zitten, waarna plotseling vanonder hun dikke buiken een
kluwen van schattige donzige kuikentjes te voorschijn kwam.
Na het ontbijt, wanneer verschillende huishoudelijke karweitjes verricht waren,
brachten wij de rest van de dag opnieuw langs de rotskust of elders op het eiland
door. Dankzij een vouwkano konden wij ook de andere eilanden bezoeken.
De toren had wel enkele nadelen. Vanaf begin mei werd de verdieping onder onze
appartementen bewoond door de vogelwachter. Wij waren slechts door een laag van
niet al te best meer passende planken van elkaar gescheiden en onze benedenburen
hoorden dan ook tegen wil en dank ieder geluid en ieder gefluisterd woord. Erger
nog, al het water dat wij op de vloer morsten liep in minder dan geen tijd via de
kieren in de vloer naar beneden, zodat ons, toen ie-
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mand eens een emmer omschopte, jammerlijke kreten van beneden bereikten. Hiernaar
te oordelen leek het alsof onze buren in voortdurende vrees voor ons leefden. Over
het geheel genomen echter gedroegen wij ons heel behoorlijk en onze buren waren
altijd zeer toegeeflijk. Hun houding veranderde zelfs in uitgesproken dankbaarheid
nadat enkele collega's van een andere universiteit ons een week hadden vergezeld
en die, ondanks hun intelligentie toch niet het causale verband schenen te kunnen
begrijpen tussen het om vier uur 's ochtends rondklossen op laarzen met spijkers wat
zij deden, en de gepijnigde uitdrukking op de gezichten van onze vrienden beneden,
later op de dag.
Een andere kleine ongerieflijkheid was de aanwezigheid van talrijke scheuren in
de metersdikke muren. Een daarvan was zo groot dat op een dag een roodborstje dat
per ongeluk de kamer binnengevlogen was, via de kier naar buiten vloog, d.w.z. in
een donker gat verdween en nooit meer teruggezien werd. Via diezelfde scheur
hoorden wij de spreeuwen buiten zingen alsof zij in de kamer zelf zaten. In mei werd
het geschreeuw van hun jongen dagelijks enthousiaster, totdat zij ons dwongen onze
mond te houden omdat wij elkaar niet meer konden verstaan, wanneer ze dachten
dat hun ouders eraan kwamen met eten. Er waren echter ook talrijke kleinere scheuren.
Hoewel je door geen van alle naar buiten kon kijken, vonden de noorderstormen wel
hun weg naar binnen. Ik herinner mij nog altijd levendig Coronation-week, waarin
wij huiverend met al onze buitenkleding aan, voor een roodgloeiend vuur zaten,
waarvan de warmte volledig de schoorsteen uitgeblazen werd door een verschrikkelijk
koude wind die via de scheuren binnenkwam en ons op zijn weg naar de schoorsteen
passeerde. Het was het traditionele Engelse open vuur, maar dan tot in het absurde
doorgevoerd; heerlijk! Wij probeerden uit alle macht om het fijn te vinden, terwijl
we met onze rug naar het vuur stonden. Hier leerde ik dat men al zeer jong moet
beginnen met Engelsman zijn!

De meeuwen gaan nestelen
Toen wij in de eerste dagen van mei met onze observaties begonnen, waren er
praktisch geen vogels op het eiland en afgezien van een enkele Noordse stormvogel
of een zeekoet waren de rotsen kaal. Maar de drieteenmeeuwen waren al gearriveerd
en toonden belangstelling voor de rotsachtige kust. Dikwijls streek er een
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De rotsen op de Farne-eilanden waar de drieteenmeeuwen nestelden.

vlucht van tien of twintig exemplaren neer op het water vlak voor de steile rotswand,
terwijl zij een paar honderd meter ervandaan bleven dobberen. Blijkbaar begon het
eiland aantrekkingskracht op hen uit te oefenen, maar om de een of andere reden
waren de vogels nog niet bereid om zich op de rotsen te installeren. Terwijl zij daar
zo voor ons in het water dobberden, lieten zij onophoudelijk een ruzieachtig
geschreeuw horen. Wanneer het vloed was, en dat was het meestal, spoelde het water
de zwerm vogels weg van de rotsen op het eiland. De vogels dreven steeds verder
weg, totdat ze alleen nog als zwarte vlekjes in de verte zichtbaar waren. Plotseling
vloog dan een van de vogels op, daarna een ander en nog een; en al gauw kwam dan
de hele zwerm terugvliegen om zich weer pal voor de rotswand te installeren. Pas
enkele dagen later echter streken de
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Observatie van de drieteenmeeuwen. De schuilhut dient voor persoonlijke beschutting tegen de barre
weersomstandigheden, niet om voor de meeuwen verborgen te blijven.

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

246

De patronen op de vleugeltip van sommige individuele drieteenmeeuwen, die bij de identificatie
werden gebruikt.

eerste vogels op de rotskust zelf neer. Dergelijke pioniers bleven gewoonlijk niet zo
lang en terwijl zij op de rotsen zaten, vertoonden zij talrijke tekenen van
ongedruigheid; ze zaten daar met uitgestrekte nek en voortdurend hun veren
gladstrijkend. Maar ook al gingen ze steeds weer snel weg, ze bleven terugkomen;
en weldra kwamen meer vogels de richels bezetten. Ze zochten de meest steile
gedeelten van de rotswand op en toonden daarbij een voorkeur voor de werkelijk
loodrecht naar omlaag lopende wanden, waar ze zich dan op de buitengewoon smalle
richels, die vaak niet breder waren dan tien centimeter installeerden.
Dit was het ogenblik waarop wij serieus begonnen met onze observaties. Vóór
alles moesten wij individuele vogels leren herkennen, zodat wij ze zelfs als ze lange
tijd weg geweest waren, terugkenden. Bij andere vogels zou men dit het best kunnen
doen door ze te vangen en van een merkteken te voorzien, bijvoorbeeld een gekleurd
ringetje om hun poot te bevestigen. Maar het op grote schaal vangen van
drieteenmeeuwen was geen eenvoudige zaak. Wij zouden het natuurlijk hebben
kunnen proberen, maar zelfs als wij er een enorme hoeveelheid tijd en energie aan
zouden hebben besteed, zou het resultaat toch maar mager zijn geweest.
Esther ontdekte een veel betere manier. Zij merkte op dat het patroon van zwarte
vlekken op de vleugeltippen bij iedere vogel nogal wat variatie vertoonde en na enige
oefening kon zij een aantal van
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hen herkennen aan deze ‘naamkaartjes’. Spoedig had zij een gunstig gelegen
uitkijkpost gevonden tegenover een rotswand die bewoond werd door ongeveer dertig
paren drieteenmeeuwen. Omdat zij daar dag aan dag rustig zat, raakten de vogels al
snel aan haar gewend en namen zij tenslotte volstrekt geen notitie meer van haar.
Haar enige uitrusting bestond, afgezien van een kijker en notitieboekjes, uit een kaart
met tekeningen van de vleugeltip-patronen van de vogels die zij persoonlijk had leren
herkennen. Zij ontdekte dat de patronen zelfs tijdens de rui zichtbaar bleven en zo
kon zij haar vrienden iedere lente, na een hele winter van hen gescheiden te zijn
geweest, weer herkennen. De meeste vogels keerden ieder jaar naar hetzelfde deel
van de kolonie terug, meestal zelfs naar dezelfde richels. Jaren later hoorden wij dat
studenten van Durham, die veldwerk op het eiland gaan doen, nog steeds spreken
van ‘Esthers stoel’, hoewel geen van hen zelfs maar weet wie Esther was.
Gedurende die vier seizoenen (zij bracht drie hele seizoenen en een deel van een
vierde zomer hier door) kwam Esther tot de bevinding dat een groot aantal vogels
zowel in uiterlijk als gedrag individuele eigenaardigheden vertoonden. Zo was er
bijvoorbeeld een paartje dat altijd een ongewoon hoog nest bouwde; een andere
vogel, een wijfje, was te schuw om te paren: hoewel zij ieder seizoen opnieuw steeds
maar mannetjes bleef bezoeken, was ze veel te ongedurig om bij een van hen te
blijven. (Wij hadden deze vogel, voor wij haar karakter kenden, al Cleopatra gedoopt.)
Andere vogels konden wij herkennen aan hun bijzondere manier van schreeuwen.
Men ontdekte dat de sociale organisatie van de drieteenmeeuwenkolonie in grote
trekken gelijk was aan die van andere meeuwen. De vogels waren strikt monogaam
en de paartjes bleven het hele seizoen, vele van hen zelfs meer dan een jaar bijeen.
De partners kenden elkaar persoonlijk. Zij vormden paren op de rotsrichels en
bouwden samen een nest; het mannetje bood het wijfje voedsel aan; beide partners
losten elkaar af bij het broeden en het voeren van de jongen. Er waren ook gegevens
die lieten zien dat buren elkaar dikkwijls kennen. De verschillende gebaren en
geluiden die een signaalfunctie hadden, anders gezegd de ‘taal’, waren ongeveer
gelijk als die van de andere meeuwesoorten.

Details in de aanpassing van de drieteenmeeuw
Er waren echter ook heel wat punten waarop de drieteenmeeuwen verschilden van
andere meeuwen en Esther concentreerde zich
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Drieteenmeeuwen zijn uitzonderlijk tam in hun broedgebied.

vooral hierop. Omdat haar observaties de aard van deze verschillen verduidelijken
en verband houden met het vraagstuk van de evolutionaire divergentie, wil ik wat
dieper ingaan op deze kant van haar werk.
Om te beginnen zijn drieteenmeeuwen opvallend tam. Dit geldt niet alleen voor
die van de Farne-eilanden, maar ook voor drieteenmeeuwen in andere gebieden. Zij
staan niet alleen toe dat mensen hun nesten naderen, maar ze zijn ook
verbazingwekkend zorgeloos ten opzichte van predatoren. Het verschil bijvoorbeeld
tussen de wijze waarop zij reageren op de zilvermeeuwen, die beruchte eierrovers,
en de manier waarop kokmeeuwen of gewone meeuwen
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dat doen, is zeer frappant: terwijl deze andere soorten, zodra zij in de verte een grote
meeuw ontwaren, een doordringend alarmgeschreeuw laten horen, en hem woedend
aanvallen, hebben wij nooit gezien dat een drieteenmeeuw ook maar enige aandacht
besteedde aan zilvermeeuwen. Zij zijn zo weinig schuw, dat het zelfs moeilijk is om
hun alarmroep te horen te krijgen! Wekenlang hoorden wij hem niet, totdat wij
besloten om langs de rotsen naar beneden te klauteren en echt in de buurt van de
nesten kwamen. Esther realiseerde zich dat de geringe schuwheid van de vogels in
verband stond met hun gewoonte om op de steile rotswand te broeden. Zonder twijfel
is dit broeden op de rotsen een beschermende maatregel tegen predatoren. Er zijn
maar weinig zoogdieren die zich op deze steile rotsen wagen. Wij kunnen weliswaar
niet bewijzen dat een vos steile rotsen mijdt, omdat wij nooit een vos in de buurt van
drieteenmeeuwenkolonies zagen, maar in het noordpoolgebied stropen de kleine
maar roofzuchtige en onvermoeibare poolvossen het hele land af naar eieren en jonge
vogels, maar ze wagen zich niet op steile rotskusten. Zelfs de zilvermeeuwen schijnen
moeilijk op dergelijke rotsen te kunnen landen en voor zover wij weten verloor onze
kolonie geen enkel ei aan de zilvermeeuwen, hoewel deze wel voortdurend in de
buurt waren en regelmatig zich te goed deden aan gemakkelijker te verkrijgen eieren,
zoals die van de eidereenden. Een soort zoals de drieteenmeeuw, die over zo'n
uitstekend verdedigingsmiddel tegen predatoren beschikt, heeft geen behoefte aan
vluchtgedrag, alarmkreten en sociaal aanvalsgedrag; hij hoeft geen tijd te verliezen
met vluchten of aanvallen en kan de tijd die andere soorten daaraan besteden,
gebruiken voor andere doeleinden.
Een andere eigenaardige eigenschap van de drieteenmeeuwen is hun buitengewoon
grote vechtlust. Op zijn minst gedurende het broedseizoen besteden zij zeer veel tijd
aan onderling geharrewar en het aannemen van dreighoudingen. Andere meeuwen
vechten heel wat, maar hun vechtlust haalt het bij lange na niet bij die van de
drieteenmeeuwen. De functionele betekenis hiervan wordt duidelijk als men het soort
broedterrein van de andere meeuwen vergelijkt met dat wat de drieteenmeeuwen
prefereren. Door hun kieskeurigheid, die hen niet alleen naar steile rotswanden drijft,
maar hen daarvan ook nog alleen de smalle richels doet eisen (waarvan er meestal
maar een beperkt aantal voorkomen), zijn zij de enige meeuwesoort die te kampen
heeft met ‘woningnood’. De andere soorten die wij tot dusverre hebben bestudeerd
nestelen op de grond en hebben meestal een onbeperkt aantal geschikte nestplaatsen
tot hun beschikking: meeuwen die verjaagd worden van een stukje

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

250

Smeer hem! Twee mannelijke drieteenmeeuwen betwisten elkaar een nestplaatsje op de rotsen.

grond dat al bezet is, gaan gewoon een eindje verderop en vinden daar een geschikt
plekje.
Drieteenmeeuwen zijn niet alleen in hun mogelijkheden beperkt door het type
nestplaats dat zij verkiezen, maar ze willen ook graag bij elkaar nestelen. Er zijn
maar heel weinig vogels die ooit een geschikte richel kiezen die ver van de eigenlijke
kolonie ligt; liever vechten zij wekenlang tegen een enorme overmacht om te proberen
het fel verdedigde stukje richel in het centrum van de kolonie te veroveren. Tegen
het einde van het broedseizoen zijn de gevechten nog steeds aan de orde van de dag
en - tenminste op de Farne-eilanden - heel wat drieteenmeeuwen slagen er het hele
seizoen niet in, een eigen richel te bemachtigen.
De vijandige houding die drieteenmeeuwen aannemen als zij geconfronteerd
worden met rivalen op de rotswand, is in het algemeen gelijk aan het gedrag van
zilvermeeuwen en dat van de andere soorten die wij bestudeerd hebben. Toch zijn
er enkele interessante verschillen. Een daarvan is, dat de opgerichte dreighouding
die men bij andere soorten waarneemt, bij de drieteenmeeuwen niet voorkomt. Ook
dit lijkt weer een gevolg te zijn van de gewoonte om op steile rotsen te broeden. De
opgerichte dreighouding is in feite slechts een combinatie van onderdelen van
bewegingen die bij twee verschillende activiteiten horen: aanvallen en vluchten. De
uitgestoken nek en de omlaag wijzende snavel kan men herkennen als de houding
die
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Een indringer probeert zich op een reeds bezet broedplaatsje te nestelen; door weg te kijken brengt
hij de woedende eigenaars in verwarring.

de vogel vertoont kort voordat hij op zijn aanvaller inhakt, en dikwijls volgt op deze
houding dan ook een reactie van die aard. Bij meeuwen die op de grond nestelen is
het de gewoonte, rivalen van bovenaf aan te vallen; vandaar dat de opgerichte nek
het teken voor de aanval vormt.
Bij de drieteenmeeuw echter kunnen de buren zowel boven als onder een bepaalde
vogel zitten en dus zou een gewoonte om altijd van bovenaf aan te vallen, hier niet
erg succesvol zijn. Het is dan ook zo dat een drieteenmeeuw even vaak van boven
als van beneden aanvalt. Als de interpretatie van de oorsprong van de opgerichte
dreighouding bij de andere meeuwesoorten correct is, zou men niet in het minst
verwachten dat deze gewoonte zich bij de drieteenmeeuwen ontwikkeld had, omdat
de volledige aanval, waarvan deze beweging een onderdeel vormt, niet op deze wijze
plaatsvindt. Het feit
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Een mannelijke drieteenmeeuw, bezig met het voeren van zijn partner.

dat deze dreighouding bij de drieteenmeeuwen niet voorkomt, is dus volledig in
overeenstemming met de interpretatie van de oorsprong van deze houding bij andere
meeuwen en tevens met de opvatting dat tal van eigenschappen van de
drieteenmeeuwen te maken hebben met hun gewoonte, op rotsen te broeden.
De paarvorming vindt plaats op de richels in de rotswand. Evenals bij de
kokmeeuwen, is het een proces dat zeer langzaam verloopt en waarbij wederzijds
wantrouwen geleidelijk plaats moet maken voor verdraagzaamheid en genegenheid.
Het eerste teken voor de wederzijdse geruststelling is dat het mannetje geleidelijk
minder vaak naar het wijfje pikt dan tevoren en het wijfje weldra niet meer haar nek
vooruitsteekt of een angstige houding aanneemt in aanwezigheid van haar partner.
Zij trekt integendeel haar kop zover in dat hij tussen haar schouders rust en in deze
positie begint zij dan eigenaardige hoofdschuddende bewegingen te maken, waarbij
ze telkens haar snavel in de lucht steekt en een zacht gepiep laat horen. Dit brengt
onmiddellijk een reactie van het mannetje teweeg: zijn nek zwelt en weldra braakt
hij voedsel op wat het wijfje gretig verorbert. Dit baltsvoeren komt bij alle meeuwen
voor, maar ook in
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dit opzicht wijken de drieteenmeeuwen weer enigszins van het algemene patroon af.
Het mannetje laat het voedsel nooit vallen, maar houdt het in zijn krop, zodat het
wijfje, zodra hij zijn snavel opent, haar snavel in zijn keel steekt om het voedsel te
pakken. Zelfs als ze dit niet doet, laat hij het voedsel niet op de grond vallen zoals
alle andere meeuwen, maar slikt hij het weer in. Dit verschil in voertechniek, hoe
klein het ook lijkt misschien, is zeer constant en het lijkt erop dat het adaptieve waarde
heeft. Aangezien andere meeuwen er vrij grote territoria op na houden, is het niet zo
erg als er voedsel op de grond wordt gemorst en er wat resten overblijven; wat op
die manier verloren gaat, wordt over het hele territorium verspreid. De
drieteenmeeuwen echter zitten de hele zomer aan hun minuscule richeltjes gekluisterd
en gemorst voedsel zou zich ophopen en gaan verrotten als het voortdurend op
dezelfde plaats neerkwam. Het hele territorium beslaat in feite niet meer dan de
nestplaats zelf en het schoonhouden van het nest of, liever gezegd van het territorium,
is hier veel noodzakelijker. De jongen worden later met dezelfde zorgvuldigheid
gevoerd. Na de paarvorming duurt het gewoonlijk een poosje voor de vogels de
volgende stap ondernemen. Gedurende enkele weken brengen zij hun tijd gedeeltelijk
op de richels, gedeeltelijk buiten de kolonie door, vermoedelijk op zee, waar ze
vissen. Maar op een goede dag beginnen ze dan toch een nest te bouwen. Ook dit
gebeurt weer op een speciale manier, die verschilt van de wijze waarop de andere
meeuwen het doen. De meeste en misschien wel alle andere meeuwen maken eerst
een rond, ondiep kuiltje, dat zij dan uitdiepen door erin te gaan zitten en aarde,
ongerechtigheden en planten naar achteren wegwerken. De drieteenmeeuwen, die
hun nest moeten maken op de smalle rotsrichels, beginnen met het verzamelen van
modder of zeewier. Door voortdurende trappelende bewegingen van hun poten
stampen zij dit vast aan tot een platform dat aan de rots vastkleeft. Dit platform heeft
een tweedelig doel: het vormt een wat bredere basis voor het nest en het heeft een
horizontaal oppervlak waardoor het nest veel steviger staat ondanks het feit dat het
op de schuinhellende richels gebouwd wordt. Ook dit speciale aspect van het gedrag
van drieteenmeeuwen is bijzonder goed afgestemd op hun speciale nestelgebied:
steile rotsen.
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De unieke eigenschappen van de drieteenmeeuwekuikens
Esther Cullen ontdekte nog meer verschillen toen ze het gedrag van de kuikens
observeerde. De jongen van andere meeuwen komen, een of twee dagen nadat ze uit
het ei zijn gekropen, al het nest uit en beginnen wat rond te lopen en binnen een week
wagen ze zich al aardig ver uit de buurt. Drieteenmeeuwekuikens blijven voorbeeldig
op hun plaats zitten. Ze liggen of, later, staan eenvoudig in het nest, meestal met hun
kopjes naar de rotswand gekeerd en ze lopen nooit weg. Nu en dan namen de Cullens
een jonge vogel mee naar de toren en zij hadden nog nooit een minder zwerflustige
gast gehad: wanneer men het diertje ergens op een tafel zette, bleef het exact op
diezelfde plek zitten. Ook dit komt een rotsbroeder goed van pas, in feite is het beslist
noodzakelijk.
Het was natuurlijk interessant om te weten of dit verschil tussen jonge
drieteenmeeuwen en andere meeuwekuikens aangeboren was of dat het een gevolg
was van het verschillende milieu waarin zij leefden. Om dit na te gaan legden de
Cullens een paar eieren van kokmeeuwen en zilvermeeuwen in nesten van
drieteenmeeuwen. Zij werden geaccepteerd en kwamen keurig uit, maar de meeste
van deze kuikens leefden niet erg lang, want al gauw begonnen zij zonder de minste
schroom buiten het nest rond te lopen met alle rampzalige gevolgen vandien. Het
reciproke experiment, waarbij eieren van drieteenmeeuwen uitkwamen in het nest
van een op de grond broedende meeuwesoort, konden wij op Inner Farne niet doen,
maar er zijn publikaties bekend van onderzoeken van een kleine
drieteenmeeuwenkolonie op een Deens eiland, waar de drieteenmeeuwen om een of
andere onbekende reden op de grond nestelen. Salomonson, die deze kolonie heeft
bezocht, vermeldt expliciet dat zelfs hier de kuikens in het nest blijven, onder
omstandigheden waarbij kuikens van andere meeuwen gewoon rond zouden lopen.
Er bestaat dan ook geen twijfel dat wij te maken hebben met een hoofdzakelijk
aangeboren verschil tussen drieteenmeeuwen en andere meeuwensoorten.
De kuikens van de drieteenmeeuwen nemen tegenover de jongen van andere
soorten een unieke plaats in, ook in andere opzichten. Zij zijn bijvoorbeeld ook niet
gecamoufleerd; in plaats van een oranjegele grondkleur met een patroon van
onregelmatige donkere vlekken, zoals het donskleed van jonge meeuwen vertoont,
hebben zij een prachtige zilverachtige glans. Ook hun jeugdkleed wijkt af van dat
van andere meeuwen; het is gevlekt en zeer opvallend. Wij zien
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hier weer duidelijk dat een soort, waarvan het broedsel onder niet zo'n zware
selectiedruk van predatoren staat, geen behoefte heeft aan camouflage.
Evenals andere meeuwejongen proberen de kuikens van drieteenmeeuwen hun
nestgenoten voedsel afhandig te maken als zij gevoerd worden. Ook dit levert
problemen op. Andere soorten lossen dit eenvoudig op: het jong dat zo gelukkig is,
om het leeuwedeel van het voedsel te bemachtigen, rent van de anderen weg. Voor
de drieteenmeeuwen zou dit een slechte oplossing zijn. In plaats daarvan wendt het
jong dat om wat voor reden dan ook aangevallen wordt, zijn kop af en dit gebaar
heeft een merkwaardig effect: het weerhoudt de anderen ervan, hem aan te vallen.
Hetzelfde gebaar wordt ook door de volwassen vogels gebezigd. Het is in dit verband
wellicht van belang dat de drieteenmeeuw de enige soort is waarvan de jongen een
opvallende zwarte streep om hun nek hebben; als het dier zijn kop afwendt, wordt
deze band zichtbaar en naar de aanvaller gekeerd en, afgaande op wat men weet van
de signaalfunctie van overeenkomstige opvallende kleurpatronen bij zoveel andere
dieren, is het mogelijk en zelfs waarschijnlijk dat deze zwarte streep ook een dergelijke
signaalfunctie heeft.

Het leven op de richels
Jarenlang leverde ons onderzoek van de drieteenmeeuwen niet veel naders op. Maar
in 1967 besloot Heather Kneale (tegenwoordig mevr. McLannahan), een pas
afgestudeerde biologe, een speciaal aspect van hun gedrag eens nader te onderzoeken:
hoe slaagde deze soort er nu eigenlijk in om zijn kuikens op deze gevaarlijke richels
veilig groot te brengen, terwijl iedere onverhoedse beweging een onmiddellijke dood
kon betekenen? Esther Cullen had reeds de aandacht gevestigd op de eigenaardige
gewoonte van de jongen om, vanaf het moment dat zij uit het ei kwamen, tot de dag,
weken later, waarop zij plotseling een sprong namen en wegvlogen, als versteend in
het nest te blijven zitten. Maar was dat alles? En zo ja, zouden de kuikens dit dan op
een of andere manier moeten leren of zou dit een ‘instinctief’ gedrag zijn? Dat jonge
drieteenmeeuwen geen aangeboren hekel aan rondlopen hebben, werd op een nogal
toevallige wijze duidelijk. Omdat Heather McLannahan vermoedde dat de kuikens
sterk geneigd zouden zijn, terug te deinzen voor een afgrond, besloot zij hen te testen
op een kunstmatige rotswand. Zij
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Heather McLannahan meet de maximale helling waarop een zojuist uit het ei gekropen
drieteenmeeuwekuiken zich staande kan houden.

wilde deze proef doen met kuikens waarvan zij zeker wist dat zij nooit van hun leven
een steile rotswand hadden gezien. Zelfs als ze hele jonge kuikens van een natuurlijke
nestelplaats zou nemen, zou zij er niet zeker van kunnen zijn dat zij niet op zijn minst
enig idee hadden van een echte afgrond. Aangezien zij wist dat veel vogels eieren
accepteren die zeer veel van hun eigen legsel verschillen, besloot zij om een paar
eieren van drieteenmeeuwen in het nest van kleine mantelmeeuwen te leggen, die
een eindje landinwaarts op een vlak stuk grasland broedden. Wij hoopten dat deze
soort, die zelf van vis leeft die voor de jongen wordt opgebraakt, de drieteen-
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meeuwejongen het meest geschikt voedsel zou geven.
De pleegouders broedden de eieren van de drieteenmeeuwen heel normaal uit en
vanuit schuilhutten dichtbij hun nesten keken wij hoe de kuikens zich gedroegen.
Tot onze verbazing liepen zij al direct de eerste dag frank en vrij rond; sommige van
hen liepen zelfs wel twee meter bij het nest vandaan en kwamen ook weer terug als
hen dat zo uitkwam, naar de oudervogel die op of bij het nest stond. Helaas voerden
de mantelmeeuwen de jongen niet (wat op zichzelf een interessant verschijnsel was
maar wat hier niet ter zake doet), maar wij wisten nu tenminste dat de kuikens van
drieteenmeeuwen niet van nature aan een bepaalde plek gekluisterd zijn en dat zij
dus op andere manieren de rand van de afgrond weten te vermijden.
Esther Cullen had vermoed dat de diepte van het komvormige drieteenmeeuwenest
de kuikens belette eruit te klauteren. Heather McLannahan mat nauwkeurig hoe steil
de wanden van een aantal drieteenmeeuwenesten werkelijk waren en testte toen een
aantal kuikens op een platform dat zij in een aantal standen kon verstellen, zodat de
helling ervan steeds steiler werd. Het platform was overtrokken met ruwe stof, zodat
de kuikens er met hun scherpe klauwtjes een stevig houvast op hadden. Zij ontdekte
dat de kuikens op dit platform steeds zo gingen zitten, dat zij naar boven keken en
dat zij hellingen konden beklimmen die veel steiler waren dan zij ooit in hun eigen
nest tegenkwamen. De kuikens bleken dus zeer goed in staat om uit het nest te kruipen
en langdurige observaties bij de natuurlijke nestelplaatsen toonden aan dat zij
inderdaad nu en dan angstig dicht in de buurt van de afgrond kwamen.
Heather McLannahan besloot nu na te gaan, of de kuikens konden zien wat een
afgrond was en zodoende voorkwamen dat zij naar omlaag vielen. Na enkele
proefexperimenten trof zij voorbereidingen voor een reeks tests die meer dan één
doel hadden. Om te beginnen besloot zij eieren van een drieteenmeeuwen-rots te
nemen en deze in kleine kistjes in een broedstoof uit te broeden om er zeker van te
kunnen zijn dat de kuikens nooit een afgrond gezien konden hebben voor zij getest
zouden worden. Vervolgens besloot zij, er bij voorbaat van uitgaande dat zij
doelmatige afgrond-vermijdende reacties zou te zien krijgen, om maar meteen te
testen welke zintuigen dergelijk gedrag coördineerden. Waarschijnlijk gebruikten
de kuikens hiervoor hun ogen, maar zij zouden ook de rand van de afgrond kunnen
voelen, wat hen goed van pas zou kunnen komen tijdens donkere nachten. Om het
effect van alleen de visuele stimuli te testen, gebruikte zij wat men noemt een ‘visuele
afgrond’. Deze
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Een experiment in het veld met behulp van de visuele afgrond; het kuiken maakt zich net uit de voeten,
weg van het doorzichtige gedeelte van het platform.
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Een van de schaakbord-experimenten: een kuiken staat op het punt om zich af te wenden van de
visuele afgrond.

bestond uit een doorzichtige glazen of perspexplaat, waarvan de helft direct op een
zichtbaar vaste ondergrond steunde, terwijl de andere helft over een gapende afgrond
uitstak die wel gezien, maar, vanwege de perspexplaat, niet gevoeld kon worden. De
bovenkant, de verticale zijde en de bodem van de ‘afgrond’ waren in een
schaakbordpatroon van witte en zwarte vierkantjes geschilderd; elk vierkantje was
2 × 2 centimeter. Hierdoor was de hele situatie duidelijk zichtbaar voor het kuiken
en bovendien kon Heather gemakkelijk meten over welke afstand het kuiken zich
verplaatste.
Wanneer er een experiment begon, werd een kuiken uit de broedstoof gehaald
terwijl zijn kopje zorgvuldig werd afgeschermd en zette men het precies op de rand
van de ‘afgrond’, in sommige experimenten met zijn kop juist boven de afgrond, in
andere met de kop boven de ‘richel’. Dan mocht het kuiken kijken en sloeg men
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Een geblinddoekt kuiken, gereed om getest te worden op zijn vermogen om alleen op de tast de afgrond
te ontwijken.

zijn gedrag nauwlettend gade. De resultaten waren inderdaad zeer frappant, vooral
bij de experimenten van het eerstgenoemde type. Meestal keek het kuiken rond en
zag het al gauw de afgrond, dan dook het meteen sidderend over zijn hele lijfje ineen,
spreidde zelfs zijn kleine vleugeltjes uit en probeerde zijn kleine klauwtjes in de
ondergrond schrap te zetten. Tegelijkertijd draaide het zich om en kroop het weg van
de ‘afgrond’. Een paar centimeter van de ‘rand’ kalmeerde het diertje, het rilde niet
langer en soms ging het kuiken zelfs staan en begon het zijn veertjes glad te strijken;
allemaal tekenen dat het diertje zich weer op zijn gemak voelde. Het was duide-
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lijk dat alleen de aanblik van de afgrond voldoende was om de kuikens in paniek te
brengen (wat overigens bewees dat ze zeer goed diepte zagen) en hen te stimuleren
zo snel als zij konden naar veiliger terrein te kruipen.
Om na te gaan in hoeverre zij alleen op de tast in staat waren om de afgrond te
voelen, blinddoekte Heather McLannahan een aantal kuikens met een nauw om hun
kopje passend, maar niet knellend stukje doek en zette zij hen in verschillende posities
op de rand van een klein platform zonder perspexplaat, terwijl zij haar handen als
een kommetje zorgvuldig een paar centimeters onder de rand hield zodat zij het
kuiken zonodig kon behoeden voor een flinke val. Als deze kuikens met hun gezicht
naar de afgrond gezet werden, tuimelden ze er nogal eens in, zelfs al probeerden zij
zich vast te houden; in deze positie hadden zij echter maar één achterteen ter
beschikking om zich schrap te zetten. Zette men hen echter met hun staart naar de
afgrond, dan voelden ze op tijd de afgrond, haakten hun klauwtjes in de ondergrond
en krabbelden weg van het gevaar. De kuikens vertoonden dus al onmiddellijk nadat
ze uit de eieren gekomen waren, een perfect anti-afgrondgedrag, dat bij wijze van
spreken dubbel beveiligd was: hoofdzakelijk door het gezicht, maar ook door de
tastzin.
Maar zelfs dit bleek nog niet alles te zijn. Door observaties in het veld te
combineren met experimenteel werk ontdekte Heather McLannahan dat de
drieteenmeeuwen-ouders in vergelijking tot de zilvermeeuwen die zij eveneens
bestudeerde, heel wat meer tijd staande of zittend in het nest doorbrengen. Hun
kuikens waren ook veel meer dan de jongen van zilvermeeuwen geneigd, bij hun
ouders te staan of onder hen te liggen. Behalve dat zij vermeden om dichtbij de rand
van de richel te komen, bleven zij het liefst zo dicht mogelijk bij de ‘muur’ die boven
hun richel oprees, en vertoonden zij naar ons idee zelfs een neiging om zich af te
wenden van het schellere licht dat van de open zijde van de richel kwam.
Om de drieteenmeeuw met minstens één andere meeuwesoort te kunnen
vergelijken, voerden wij een aantal overeenkomstige experimenten ook met kuikens
van zilvermeeuwen uit. Speciaal deze soort was interessant, omdat zilvermeeuwen,
hoewel zij in sommige gebieden op volkomen vlakke bodem nestelen, in andere
streken hun nest bouwen op steile klippen (ofschoon nooit op zulke steile rotsen,
noch op zulke buitengewoon smalle richels). Een Amerikaanse collega, John Emlen,
had reeds kuikens uit beide typen kolonies getest met een eenvoudige velduitvoering
van de visuele af-
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grond. Hij had ontdekt dat althans bij tien dagen oude kuikens, de anti-afgrond-reactie,
hoewel aanwezig bij beide groepen, het best ontwikkeld was bij de kuikens die hij
van de rotsen had gehaald. Zijn resultaten suggereerden dat het gedrag, hoewel het
bij zilvermeeuwen wel voorkwam, bij hen minder goed ontwikkeld was dan bij de
echte rotsbroeders; en ook dat de reactie vermoedelijk verbeterd kon worden als de
kuikens ervaring opdeden met een steile rotswand. Heather McLannahan broedde
nu zilvermeeuwekuikens uit in broedstoven en bracht hen groot in kisten die deels
alleen aan de bovenzijde open waren, deels een van de zijwanden misten. De kuikens
die op verschillende hoogten boven de grond in deze ‘balcons’ opgroeiden, konden
ervaring opdoen met een afgrond door eenvoudig omlaag te kijken of zelfs bijna te
vallen. Door beide typen kuikens op verschillende leeftijden te testen kon zij bewijzen
dat de ervaring, van welke aard dan ook, inderdaad de reactie van de ‘balconkuikens’
verbeterde.
Dit onderzoek van de drieteenmeeuw onthulde dus heel wat eigenschappen die
karakteristiek zijn voor deze bijzondere soort. Enerzijds zijn drieteenmeeuwen
ontegenzeggelijk echte meeuwen; veel aspecten van hun gedrag vertonen evenveel
overeenkomst met het algemene gedrag van meeuwen als hun in- en uitwendige
bouw met het algemene bouwplan van meeuwen. Anderzijds is de drieteenmeeuw
in veel opzichten totaal verschillend en ik heb hier slechts enkele van zijn
karakteristieke eigenschappen kunnen belichten. Het grote belang van dit onderzoek
ligt in het feit dat wij nu de functie van een groot aantal van deze afwijkende
eigenschappen begrijpen; dat zij het resultaat moeten zijn van evolutionaire
aanpassing. Zij zijn klaarblijkelijk gecorreleerd met de ontwikkeling van de gewoonte
om op rotsen te broeden, wat een buitengewoon succesvolle methode is om zich te
beschermen tegen predatie. Aangezien alle andere meeuwen op min of meer vlak
terrein nestelen (zelfs waar zilvermeeuwen of kleine burgemeesters op rotskusten
nestelen, treft men ze zelden op zulke steile rotswanden aan dat zij echt buiten bereik
van predatoren zijn), moeten wij aannemen dat dit de meer primitieve broedmethode
bij meeuwen vertegenwoordigt en dat de drieteenmeeuwen zich van deze oervorm
heeft afgesplitst door zich te specialiseren in het broeden op rotsen. De tweede
interessante conclusie die men kan trekken, is dat deze specialisatie zijn weerslag
heeft gehad op tal van andere gedragspatronen. De geringe schuwheid van de
drieteenmeeuw, zijn grote vechtlust, de nestbouw, het gedrag en de kleur van de
kuikens, deze
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en vele andere afwijkende eigenschappen kan men niet direct met elkaar gecorreleerd
noemen, maar zij kunnen wel allemaal worden beschouwd als hetzij een noodzakelijk
gevolg van het rotsbroeden, hetzij (zoals in het geval van het opgeven van de
camouflage) als het ontbreken van eigenschappen die bij andere soorten onmisbaar
zijn. Vanuit dit gezichtspunt beschouwd vormt de drieteenmeeuw een schitterend
voorbeeld van de algemene regel, dat aanpassing betrekking heeft op het hele dier
en niet op een paar afzonderlijke eigenschappen.

Het vermijden van de afgrond bij andere soorten
Nu wilden wij echter nog een stap verder gaan: zou het gedrag ten opzichte van
afgronden zelfs in nauwer verwante soorten verschillen vertonen? Zouden zelfs veel
minder opvallende verschillen tussen de broedgebieden gepaard gaan met verschillen
in het antiafgrond-gedrag van de kuikens? Dit werd onderzocht door een andere
jonge zooloog die in 1971 en 1972 deel uitmaakte van onze werkgroep: Joost
Tinbergen uit Nederland. In die tijd lag onze basis op Walney Island, waar vele
duizenden paren zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen zij aan zij in de duinen
nestelden. Deze twee soorten zijn inderdaad zeer nauw verwant; in feite kruisen zij
zelfs onderling en brengen zij bastaarden voort die op hun beurt eveneens vruchtbaar
zijn. Maar terwijl de zilvermeeuwen dikwijls op rotskusten nestelen, en zelfs op
Walney de duintoppen verkozen, bouwden de kleine mantelmeeuwen hun nesten op
de vlakke duinweiden. In andere streken nestelen zij wellicht op vlakke rotsplaten
en worden de kuikens misschien wel eens geconfronteerd met gevaarlijke scheuren
in de rotsbodem. Het staat echter zonder meer vast dat de kuikens van kleine
mantelmeeuwen veel minder vaak te maken krijgen met een dodelijke afgrond dan
de jongen van zilvermeeuwen.
Door gebruik te maken van exact dezelfde methode, zelfs van precies hetzelfde
instrument dat ook Heather McLannahan bij haar veldonderzoek had gebruikt, zodat
hij zijn resultaten zowel met die van haar als met die van John Emlen kon vergelijken,
onderwierp Joost honderden kuikens van beide soorten aan tests met de visuele
afgrond. Voor ons huidige doel is vooral het gedrag van pas uit het ei gekomen
kuikens het meest interessant: terwijl beide soorten kuikens aangepast gedrag
vertoonden op de visuele afgrond, waren

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

264

De kuikens van de kleine mantelmeeuw zijn iets minder bang van een af grond dan kuikens van
drieteenmeeuwen of zelfs van zilvermeeuwen.

de zilvermeeuwen duidelijk sneller in hun reactie dan de kleine mantelmeeuwen.
Als wij terugkijken op al deze onderzoeken van het gedrag van de diverse soorten
meeuwen, voelen wij ons nog het meest verheugd over het groeiende besef van de
verbluffende complexiteit van het verschijnsel aanpassing. Wij ontdekten niet alleen
hoezeer de diverse meeuwesoorten, in weerwil van hun overeenkomsten, in
werkelijkheid van elkaar verschillen, maar ook hoe schitterend iedere soort was
aangepast, hoe precies zelfs de kleinste details van hun gedrag waren afgestemd op
de eisen die hun speciale milieu aan hen stelde. Niet alleen hun bouw, de ‘vormgeving’
van hun lichaam, maar ook hun gedrag gingen wij steeds meer zien als componenten
van hun gehele ‘overlevings-uitrusting’. En de bioloog ziet dit in
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zijn historische verband: in de context van de evolutie via natuurlijke selectie. Al
deze verschillende soorten zijn zonder meer de afstammelingen van een
gemeenschappelijke voorouderlijke soort. Zoals al vele malen in de evolutie is gebeurd
(en nog steeds gebeurt), hebben verschillende populaties van een soort geleidelijk
aan nieuwe ecologische nissen veroverd en - als aanpassing hieraan - hun eigen
levenswijze ontwikkeld; zij zijn tot afzonderlijke soorten geworden en waren zo in
staat om opnieuw gebieden, die al door hun verwanten bewoond werden, te veroveren
zonder concurrentie te ontmoeten. En zo zijn de nauw verwante en toch zo
verschillend toegeruste meeuwesoorten, die hier nu tegelijk met ons de aarde bewonen,
het resultaat van dit proces, ‘adaptieve radiatie’ geheten. Elk van deze soorten is een
levend getuigenis van wat natuurlijke selectie vermag te scheppen.
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Nawoord: Nieuwsgierige biologen in de moderne wereld
Het is naar mijn mening alleen maar heel natuurlijk dat een mens nu en dan twijfelt
aan de waarde van wat hij doet; in elk geval heb ik zelf dikwijls zulke twijfels gekend.
Ik beschouw het bestuderen van diergedrag als een fascinerende hobby. Het stelt mij
in staat om veel buiten te zijn en in de prachtigste landschappen te vertoeven. Het
geeft alle ruimte aan mijn onbedwingbare drang om waar te nemen en na te denken;
bovendien leidt het tot echte ontdekkingen. Zelfs de meest triviale ontdekking geeft
mij intense voldoening. Toch bespeur ik soms bij mijzelf de verwarrende vraag: Nou
en? Er lijkt dan een klein kwelduiveltje over onze ene schouder mee te kijken dat er
plezier in schept, dergelijke twijfel op te roepen. Als we erover na gaan denken,
proberen wij voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en gewoonlijk eindigen wij
met te concluderen dat het toch allemaal wel de moeite waard geweest is. Het
zelfvertrouwen en de innerlijke vrede zijn weer hersteld, maar slechts voor een
ogenblik, want de twijfel blijft zijn kop opsteken.
Als dat het geval is, versla ik mijn duiveltje met de volgende argumenten. Het lijkt
mij dat niemand zich ervoor hoeft te schamen dat hij nieuwsgierig is naar de natuur.
Men zou zelfs zeer terecht kunnen zeggen dat dàt hetgene is waar hij zijn hersens
voor gekregen heeft en dat men de natuur niet meer beledigt (en dus zichzelf) dan
onverschillig tegenover haar te staan. Er zijn tal van minder hoogstaande bezigheden.
Ik heb het gevoel dat ons voornaamste winstpunt uit dergelijk onderzoek van
intellectuele aard is. Wij kregen een steeds beter begrip van de immense
verscheidenheid aan dierlijk leven en de eindeloze variatie in gedragspatronen. Maar
wij ontdekten ook dat talrijke details in deze gedragspatronen, die op het eerste
gezicht zo alledaags lijken, in feite allesbehalve triviaal zijn, dat zij in werkelijkheid
speciale aanpassingen vertegenwoordigen, ontwikkeld om zeer speciale functies te
vervullen. Steeds weer opnieuw bleken zaken die wij voor vanzelfsprekend aannamen,
omdat wij ze misschien zo vaak hadden gezien, van vitaal belang te zijn voor de
overlevingskansen van het dier. Het simpele feit dat een gecamoufleerd insekt overdag
gewoonlijk doodstil blijft zitten en alleen 's nachts op voedsel uitgaat, krijgt zeer veel
betekenis zodra wij weten onder druk waarvan
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dit gedrag is ontstaan: het is pure noodzaak omdat een groot aantal van zijn predatoren
de kleinste beweging direct ziet. Als wij ons dit eenmaal realiseren, willen wij er
meer van weten en stellen we alles in het werk om dit verschijnsel intensiever en op
grotere schaal te gaan onderzoeken. Wij ontdekken dan dat zowel het gedrag als de
kleurpatronen van dergelijke dieren veel complexer aanpassingen vertegenwoordigen
dan wij ons tevoren hadden gerealiseerd; dat niet alleen de volstrekte
bewegingloosheid maar ook de keuze van de juiste ondergrond, het innemen van de
juiste positie en, zoals wij nu weten, het niet te dicht opeen leven van soortgenoten,
deel uitmaken van de algehele verdedigingsstrategie. Even fascinerend is het om
stap voor stap te ontdekken waarom sommige meeuwen witte koppen hebben en
andere een donker masker; hoe beide kleurkenmerken hun nut hebben in relatie tot
de ecologische nis van iedere soort en hoe, bijvoorbeeld, het wegkijken van
kokmeeuwen noodzakelijk voortvloeit uit het bezit van een donker masker. Omdat
zij zo goed toegerust zijn om hun territorium te verdedigen, moeten zij hun efficiëntie
in dit opzicht wel compenseren door ervoor te zorgen dat deze doeltreffende
eigenschap in dit ene opzicht geen afbreuk doet aan het succes bij de paarvorming,
een geheel andere opgave.
De geschiedenis van de drieteenmeeuw laat zien hoe geraffineerd de algehele
aanpassing van een afwijkend patroon is in weer een ander verband. Voor mij althans
betekende Esther Cullens relaas, dat zo buitengewoon bevredigend was toen haar
resultaten eenmaal op de juiste manier waren geïnterpreteerd, een openbaring.
Vervolgens vergrootte het werk van Heather McLannahan aangaande het
antiafgrond-gedrag ons begrip, evenals zeer onlangs het werk van Joost Tinbergen,
die hieraan het opmerkelijke detail toevoegde dat zelfs zilvermeeuwen en kleine
mantelmeeuwen, hoe weinig ook, toch van elkaar verschillen voor wat betreft dit
aspect van het gedrag, en die aantoonde dat zelfs dit detail een functionele betekenis
heeft. Dit groeiend begrip is voor ieder van ons een bron van zeer grote vreugde
geweest.
Tegenwoordig worden dergelijke onderzoeken door steeds meer veldbiologen
gedaan. En iedere keer weer opnieuw ontdekt men tot zijn verbazing hoe totaal
onverwachte details van het gedrag van dieren dikwijls een wezenlijk onderdeel
vormen van zijn overlevingsstrategie. En toch: hoe meer men ontdekt, des te beter
realiseert men zich, dat al hetgeen er tot nu toe gedaan is, niet veel meer is dan even
ruiken aan datgene wat natuurlijke selectie vermag te
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bewerkstelligen, en dat er nog ongelooflijk veel te ontdekken overblijft. Het feit
bijvoorbeeld dat drieteenmeeuwen vaak jarenlang dezelfde partner houden, zou op
het eerste gezicht niet meer dan een opmerkelijke eigenschap kunnen lijken. John
Coulson van de universiteit van Durham heeft echter op overtuigende wijze
aangetoond dat deze ‘huwelijkstrouw’ de vogels meer succes bij het broeden oplevert
dan zij zouden behalen wanneer zij van partner verwisselen (zoals een aantal van
hen wel moet als hun oorspronkelijke partner de winter niet overleeft). Dit houdt in
dat de ‘opmerkelijke eigenschap’ wel degelijk functioneel is, en dat ook dit detail
thuishoort in ons verhaal over de overlevingsstrategie van de drieteenmeeuw. Het
betekent ook dat de samenwerking van twee partners bij het grootbrengen van jongen
op de een of andere manier van jaar tot jaar beter wordt. Hoe dit wederzijds ‘op
elkaar inspelen’ echter precies tot stand komt, weten wij niet, en zo leidt deze ene
ontdekking onmiddellijk weer tot een nieuw vraagstuk. En het is juist de overtuiging,
dat wij nog lang niet alles van deze zaak begrijpen, die mij ertoe brengt om zelfs
over onze meest simpele ontdekkingen te schrijven; want ik wil dat dit onderzoek
voortgezet wordt. Daarvoor moeten wij anderen hiervoor interesseren en hen laten
delen in onze verwondering, in de schoonheid van en in de eerbied voor de ‘rijkdom
van de schepping’, voor wat de evolutie door middel van natuurlijke selectie heeft
voortgebracht. Ik kan niet beter uitdrukken wat een nieuwsgierige bioloog voelt dan
door het woord ‘eerbied’ te gebruiken. De zogenaamde ‘koele, zakelijke houding’
die de wetenschapsman gedurende zijn werk met dieren inneemt, hoeft zijn esthetische
en zelfs zijn religieuze gevoelens volstrekt niet af te stompen, zoals zo vaak wordt
beweerd. Integendeel het kan deze gevoelens zelfs versterken.
Maar zoals ik in de inleiding al even aanstipte, zijn wij ons nu geleidelijk gaan
realiseren dat wij ons kwelduiveltje van de twijfel met een utilitaristisch argument
kunnen verslaan, een argument dat ook appelleert aan het geweten van mensen die
meer open staan voor het nut van dergelijk onderzoek dan voor de speciale vreugde
die het ons verschaft. Steeds meer mensen beginnen in te zien dat onderzoek van
diergedrag tevens leiden kan tot een beter begrip van onszelf. Vooral de onderzoeken
naar aangepastheid nemen in dit opzicht een aparte plaats in. Geconfronteerd met
het feit dat overleving een precaire aangelegenheid is, realiseren wij ons dat leven
in feite een ‘multidimensionale koorddans’ is; dat het een moeilijke opgave is waarbij
het dier het juiste evenwicht moet zien te bewaren
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tussen de talrijke, door de milieuomstandigheden vereiste reacties. En juist door dit
type onderzoek gaan wij duidelijker inzien dat ook de mens nog steeds een
koorddanser is, hoe zeer hij dan ook geslaagd mag zijn in de ‘verovering’ van zijn
milieu. Toegegeven, hij heeft (voor het ogenblik althans) voldoende voedsel aan de
aarde weten te onttrekken om zijn astronomisch groeiende aantallen nakomelingen
te voeden; hij heeft geen natuurlijke vijanden meer, hoeft niet te vrezen voor de
grillen van het klimaat, en hij heeft zich weten te bevrijden van een groot aantal
ziekten. Maar juist door dit succes heeft hij ook nieuwe vormen van selectiedruk
geschapen: met toenemende snelheid verschijnen er betrouwbare rapporten die
betrekking hebben op de effecten van bijvoorbeeld chemische toevoegingen aan ons
voedsel, uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, regelrechte vergiftiging
van bodem, water en lucht en sociale stress.
Ons koord schommelt gevaarlijk en onze ‘act’ moet zich aanpassen aan deze
verandering. Pas als wij beseffen dat echt aangepast zijn betekent: een verregaande
overeenkomst tussen wat ons milieu van ons eist en hetgeen wij in werkelijkheid
doen, dat het juist gaat om deze relatie tussen organismen en hun omgeving, pas dan
zullen wij inzien dat de snelle verandering van ons eigen milieu niet ongelimiteerd
kan doorgaan als wij tenminste niet ons evenwicht, onze levensvatbaarheid willen
verliezen. Binnen hoeveel tijd wij een werkelijke ramptoestand kunnen verwachten,
kan niemand met zekerheid voorspellen, maar het is gewoon een onloochenbaar feit
dat ook nu al talrijke mensen lijden en zelfs sterven aan sommige van deze nieuwe
vormen van selectiedruk. Onze onderzoeken van dieren in het wild hebben ons
geleerd, deze eerste waarschuwingssignalen serieus te nemen. Maar wat de
deskundigen op ‘milieugebied’ (liever: op het gebied van onze relatie met de nieuwe,
door de mens veroorzaakte vormen van selectiedruk) doen, is slechts het tot in de
finesses uitwerken van een diagnose, het beschrijven van wat men alleen een culturele
kwaal kan noemen. En evenals de arts, wanneer hij de diagnose eenmaal heeft gesteld,
zijn eigenlijke werk, het genezen van de kwaal, alleen maar kan doen als hij het
mechanisme van de ziekte kent (d.w.z. welke bacteriën erbij betrokken zijn, hoe zij
het lichaam schade berokkenen en hoe hij hen kan uitschakelen), zo kunnen wij de
opgave om de gezondere relatie tussen onszelf en onze nieuwe omgeving te herstellen,
alleen maar tot een goed einde brengen als wij weten waardoor onze cultuur zo
verziekt is. En aangezien dit een kwestie is van een ‘op hol geslagen’ omge-
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ving en ons aanpassingsvermogen aan een dergelijke situatie, moeten wij zowel de
oorzaken van de verslechtering van het milieu als onze eigen levensprocessen
begrijpen, voor wij de juiste therapie kunnen vaststellen. De onderzoeker die zich
bezighoudt met het verschijnsel aangepastheid kan helpen bij het stellen van de
diagnose, maar het zijn de deskundigen op het gebied van de levensfuncties - de
fysiologen, etc. enerzijds en de deskundigen op milieugebied, de ecologen anderzijds
- die wij te hulp zullen moeten roepen bij het herstel van onze aanpassing. Ontdekken
dat je auto het niet doet, tot in detail beschrijven wat er aan mankeert en wat voor
andere functionele storingen hij nog meer vertoont, is een kant van de zaak, maar
om alles weer in orde te maken, heb je een monteur nodig.
De etholoog is zeer nauw betrokken bij de huidige slechte functionering van de
menselijke maatschappij, omdat de ‘milieucrisis’ uiteindelijk een gevolg is van ons
gedrag; wij hebben alles op één kaart gezet: die van de overleving-op-korte-termijn,
comfort en winst, zonder te kijken naar de lange-termijn-effecten en vernietigende
nawerkingen. Het ontwerp voor een omschakeling zal daarom ook vanzelfsprekend
een ontwerp voor een verandering in gedrag moeten zijn. Alleen door ons gedrag
aan te passen aan ons milieu en door een einde te maken aan de huidige situatie
waarin wij steeds meer van het milieu vervreemden, kunnen wij een aangepastheid
verwerven, een nieuwe en gezonde relatie tussen hetgeen wij doen en hetgeen wij
moeten doen. Om terug te keren naar het beeld van de koorddanser dat ik hierboven
gebruikte: wij moeten opnieuw ons evenwicht zien te vinden en tegelijkertijd
voorkomen dat het koord zo gaat schommelen dat wij er niet meer op kunnen blijven
staan. Als wij willen voorkomen dat er op grote schaal hongersnood, vergiftiging
van ons milieu, toename van sociale stress en oorlogsdreiging ontstaan (om slechts
enkele dingen te noemen), zullen wij precies moeten weten wat ons in onze nieuwe
omgeving het meest schade berokkent, wat van onze lichamelijke processen en onze
gedragsmechanismen het eerst afwijkingen gaat vertonen, voor wij kunnen beginnen
om zelfs maar de symptomen te bestrijden. Want eigenlijk zijn bevolkingsregulatie,
anti-vervuilingsmaatregelen en gezondheidsdiensten niet meer dan dat; de wortel
van onze kritieke toestand zit veel dieper: dat is een achterhaalde
maatschappijfilosofie. Toch kunnen symptoombestrijdingen als de genoemde in de
gegeven situatie van wezenlijk belang zijn, want zij geven ons, onze kinderen en
hopelijk ook onze kleinkinderen tenminste nog een

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

271
adempauze; een respijt dat kan en moet worden gebruikt om de wortels van het kwaad
te bestrijden en de aanpassing te herstellen. Waarop zou die aanval nu gericht moeten
zijn? Een terugkeer naar de ‘goede oude tijd’ is natuurlijk eenvoudig onmogelijk.
Waar wij op den duur toe moeten zien te komen, is een radicaal andere levenswijze.
Om te beginnen zijn de bronnen van wat velen tegenwoordig graag het ruimteschip
aarde noemen, beperkt en een van de fundamentele zaken die de biologie heeft
aangetoond is ongetwijfeld dat ongelimiteerde groei eenvoudig onmogelijk is als de
bestaansbronnen beperkt zijn; vroeg of laat komt er een stilstand, omdat de een of
andere vitale hulpbron opraakt. En men erkent nu algemeen dat wij ook zullen moeten
stoppen met het uitputten van bronnen die wel aan te vullen zijn, dat wij afval opnieuw
moeten verwerken en moeten ophouden met het alsmaar nieuwe vergiften produceren.
Maar omdat wij nog altijd maar betrekkelijk weinig weten over hetgeen wij werkelijk
in ons milieu aanrichten, en nog minder over hoe dat inwerkt op ons lichaam en onze
geest, is het onmogelijk om alle details van de blauwdruk voor een nieuwe
maatschappij te kennen.
Dit alles is niet meer dan een zeer schetsmatige poging om het werk van
nieuwsgierige biologen in zijn juiste context te plaatsen en het heeft ons heel ver van
het observeren van een ijverige graafwesp afgebracht. Maar wel laat het ons weer
eens zien dat zogenaamd ‘zuiver wetenschappelijk’ onderzoek, d.w.z. het streven
om onze nieuwsgierigheid naar intrigerende verschijnselen te bevredigen, op een
geheel onvoorziene wijze voor ons van praktisch belang kan worden. In veel opzichten
is het onderscheid tussen ‘zuiver’ en ‘toegepast’ wetenschappelijk onderzoek dan
ook niet reëel. Toegepaste wetenschap levert dikwijls belangrijke bijdragen aan
zuiver wetenschappelijk onderzoek en pure nieuwsgierigheid leidt even vaak tot
waardevolle toepassingsmogelijkheden. Wat veel belangrijker is, is de beslissing
welk gebruik wij zullen maken van de nieuwe inzichten die wij dankzij de wetenschap
hebben verworven, hetzij toegepast, hetzij zuiver. Zoals iedereen weet kan vrijwel
iedere ontdekking zowel ten goede als ten kwade aangewend worden. Wat ik daarmee
wil zeggen, is dit: wat wij moeten vrezen van alles wat ons kwelduiveltje ons
influistert, is niet langer de vraag of onze onderzoekingen de moeite waard zijn; dat
zijn zij zonder meer, zolang zij gedaan worden vanuit een ernstige en eerlijke
motivatie om te willen begrijpen. Pas als de duiveltjes ons willen gaan dwingen onze
moeizaam verworven inzichten te gebruiken voor doeleinden die
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verkeerd zijn, moeten wij op onze hoede zijn. En omdat het tegenwoordig zo moeilijk
is om te weten wat echt slecht is en wat niet, in het bijzonder, wat waarschijnlijk
latere generaties van onze eigen soort zal benadelen, bevinden de wetenschappelijke
onderzoekers van alle disciplines, zelfs diegenen die zich bezighouden met diergedrag,
zich in een zeer verantwoordelijke positie, een positie die althans mij in het geheel
niet aantrok toen ik voor het eerst nieuwsgierig werd naar de manier waarop een
onbeduidend klein insekt erin slaagt de weg naar zijn nest terug te vinden.
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Verantwoording
Het onderzoek waarvan ik in dit boek een korte samenvatting heb gegeven, werd
zowel door de auteur als door zijn studenten uitgevoerd, die hem daartoe ieder
gedurende enkele jaren vergezelden in de periode 1934-1972, met een onderbreking
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het onderzoek naar de berkespanner echter werd
geheel onafhankelijk verricht door mijn collega dr. H.B.D. Kettlewell.
De volgende studenten hebben mij vergezeld:
D.J. Keunen, J. van Iersel, W. Kruyt, R.J. van der Linde, G. van Beusekom
(Philanthus);
G.P. Baerends en mevr. J. Baerends (Ammophila);
L. de Ruiter en wijlen mevr. de Ruiter (schaduwcompensatie en takrupsen);
A.D. Blest (oogvlekken);
B.J.D. Meeuse, L.K. Boerema, wijlen W.W. Varossieau (heidevlinder);
M.J. Moynihan, U. Weidmann en mevr. R. Weidmann, R. M'Mash, G.C. Phillips,
H. Kruuk, I.J. Patterson, mej. C. Feekes, J.C. Houghton, E. Sculz, L. Gurr, G.J.
Broekhuysen, R. Stamm, mej. M. Pailette (kokmeeuwen en vossen);
H.J. Croze en mevr. N. Croze, mej. M. Impekoven, D. Franck (zoekvoorbeeld);
J.M. Cullen en mevr. E. Cullen, mevr. H. McLannahan en J. Tinbergen
(drieteenmeeuwen en anti-afgrond-gedrag).

De foto's zijn afkomstig van de auteur, met uitzondering van die op de volgende
bladzijden: 23 (Heather Angel), 25 (W. Kruyt), 61 (G.P. Baerends), 88-89 (J.
Haywood), 95 (W. Kruyt), 114 (J. Haywood), 116 (Heather Angel), 128 (W. Kruyt),
129 (W. Kruyt), 160 (Heather Angel), 190 en 193 (L.C. Shaffer), 201 G.J.
Broekhuysen), 224 (H.J. Croze), 248 (E. Hosking).
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meeuwen, predatoren van 195, 197, 201-202, 204-206, 215
meeuwen, territorium 171-172, 178, 213-214
meeuwen, voedingsgewoonten 189
melanisme 112
Mellinus 142
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mierenleeuw 16-17
mierezuur 108

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

277
miergedrag (Vlaamse gaai) 107-108
milieu 9
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Moynihan, M. 174, 181, 186, 237
Mühlmann, H. 139
Müller, F. 90, 158
mutatie 112, 132
Myrmeleo 17
myxomatose 170
nabootsing 96
nachtzwaluw 195
navigatie 20, 77-82
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oriëntatie via bakens (Ammophilia) 77-83
oriëntatievlucht 24, 27, 28, 34, 36-37, 49
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signaalprikkel 123

Niko Tinbergen, In 't vrije veld

278
slechtvalk 225
sleutelprikkel 123
sprinkhaan 148
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stern 166, 189, 191, 195, 199, 239-240
stormmeeuw 187
stormvogel 189
struikhei, zie Erica
Süffert, F. 111, 133
Sumner, F.B. 91
Swynnerton, C.F.M. 135-136
Synodontus batensoda 110
Tinbergen, J. 263, 267
uil 134
veldleeuwerik 213
Vespa 18
Vespa crabro 142
Vespa media 142
vieroog-goochelaar 136
Vlaamse gaai 98-101, 104-105, 108-109, 126
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