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Waarmee voedt zich de mijnspin ? 
Als ze van kevers leeft, hoe vangt ze die dan? 

Wacht ze, tot die zich in de gang komen verbergen 
voor het komende daglicht? Of maakt ze er ook 
buiten de gang jacht op ? 

Hangt ze af van het toeval, of heeft ze misschien 
middelen, om haar prooi aan te lokken? 

Hoe ziet het mannetje er uit? 
Waar en wanneer worden de eieren gelegd? — 
En wie geeft eens een korte handleiding voor 

nachtelijke waarnemingen? 
Breda. B. E. BOUWMAN. 

EEN FRAAIE VLINDER 
voor Nederlandsche scholen en amateor-entomologen. 

anneer onderwijzers hunne leerlingen van 
nabij willen laten zien de altijd even won
derlijke metamorphose: rups-pop-vlinder, dan 

kiezen ze — 't spreekt baast van zelf — die 
soorten, welke primo zich gewillig leenen, om in 
gevangenschap te doen, alsof ze vrij zijn, waarbij 
dus de verpopping gemakkelijk gelukt en secundo, 
die welke niet al te klein zijn. Van de dagvlin
ders valt die eer gewoonlijk te beurt aan de Va-
nessa's, de Koninginnepage, het Citroentje, van de 
nachtvlinders is het meestal de Groote Beer, die 
de voorkeur verdient. 

Zeker zou daarna of daarnaast aan de Groote 
Nachtpauwoog (Saturnia Pyri) gedacht worden, als 
dat een Nederlandsche vlinder was i). En dat is 
hij niet; zelfs komt hij hier niet voor zooals de 
Doodshoofdvlinder en de OleanderpijIstaart, inge
voerd, verdwaald eigenlijk. Wel werd eenmaal in 
de //Bouwstoffen voor een fauna van Nederland" 
deel I, blz. 9 het voorkomen vermeld in de Baron-
nie van Breda, maar men twijfelt of men hier niet 
te doen gehad heeft met een groot exemplaar van 
het Nederlandsche familielid Saturnia Pavonia (of 
Carpini) dat soms in merkwaardige grootte optreedt. 
Vooral de Zeeuwsche schijnen daarin (volgens den 
Heer R. A. Polak, conservator van het insectarium 
in „Natura Artis Magistra") uit te munten. — 
Maar het moet een zeer groot exemplaar geweest 
zijn, om de vergissing waarschijnlijk te maken: 
Saturnia Pavonia toch wordt tot 80 m.M. groot en 
de Groote Europeesche neef brengt het wel tot 120. 

Dat de laatste geen Nederlandsche vlinder is, 
doet natuurlijk niets af, uit een natuur-historisch 
oogpunt, aan zijn waarde als demonstratiemiddel. 

1) De Vlinder is inheemsch in Oostenrijk, Zuid-Europa, 
Klein- en Midden-Azië. 

Hij moge dan in eene Nederlandsche vlindercollectie 
niet gewenscht zijn, in de Nederlandsche scholen 
bevelen wij hem aan. Niet alleen om zijn flinke 
grootte, wat reeds een niet te onderschatten 
voordeel is, maar vooral om zijn fraai uiterlijk, 
(zoowel de rups als de vlinder zijn mooi) zijn tal
rijke veranderingen in kleur als rups en de gemak
kelijke manier, waarop de kweeking gaat. 

Ik heb er tenminste veel pleizier van gehad en 
mijne leerlingen hebben er mee van genoten. 

Van bevriende zijde ontving ik in Mei eenige 
eieren. En van den 27sten Mei tot den 2en Juni 
kwamen de kindertjes ten getale van 8 op de 
wereld. — Het waren kleutertjes van nog geen 
millimeter dik en nog geen centimeter lang. — Ze 
waren nog in de kleine-kinderkleeren, d. w. z. 
leken geheel en al niet op volwassen rupsen. In 
plaats van groen, was 't jurkje bruin en met 
oranje- inplaats van blauwe knoopjes versierd. Ze 
gingen in een aan beide zijden met een lapje ge
sloten lampeglas en werden met een penseel op 
hun eerste ontbijt gezet: een paar lekker versche 
pereblaadjes. Die eten ze graag: ze heeten er zelfs 
naar: (Pyri - peer - Pirus communis). Ook appel
bladeren (Appel - Pirus Malus) lusten ze wel. 

De kindertjes groeiden goed en trokken succes
sievelijk van 26—30 Juni een nieuw kleedje aan. 
Nu begonnen ze wat op hun inlandsche familieleden 
te lijken, die groen zijn met roode wratjes: ze 
kregen nu ook een lichtgroen jurkje aan, nog met 
oranje-wratjes. Wie ze toen zag, herkende ze 
haast niet. 

De tweede vervelling verliep van 7 tot 15 Juli. 
Ze waren nu inmiddels verhuisd naar een omge
keerde stopflesch en al aardig wat grooter gewor
den. Nu werden de wratjes blauw en stonden we 
allen verbaasd èn over het leuke van die kleur
verandering èn over de mooie beestjes. Ze groeiden 
niet hard en we hadden er zoodoende lang pleizier van. 

Ze kwamen nu in de rupsenkast, en vraten dat 
het een lust was. Zoo werden ze toch eindelijk 
groot. In het begin van Augustus kregen we een 
schrik, toen we op een morgen twee der rupsen, 
die nu een decimeter lang waren, inplaats van 
groen, roodachtig-bruin zagen. Het leken nu veel 
viezer beesten en uit hun bek liep een zwarte 
vloeistof. Onrustig liepen ze de rupsenkast door 
en eten wilden ze niet meer. Zouden ze ziek zijn? 
Ik had wel eens van ziekteverschijnselen gelezen, 
die daar veel op geleken en ook, dat die besmet
telijk konden zijn. 

De andere zes waren nog lustig aan 't vreten 
en dus werden die zoo gauw mogelijk verwijderd 
en in een andere rupsenkast gebracht. 

We spraken er druk over. Zou alles nu ver-
geefsche moeite geweest zijn? Zou er niets aan te 
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doen zijn? Als die andere nu maar gezond bleven 
Enfin — we wisten heelemaal geen antwoord op 
de vragen en moesten het afwachten. De tijd zou 
't leeren. En die leerde 't ons ook. 

Weldra bleek dat onze rupsen poprijp waren en 
nu begonnen ze haar kunstige cocons te weven, 
vlak voor onze oogen. Wat was dat aardig! Het 
weefsel was spoedig 
zoo dicht, dat we 
niets meer konden 
zien. Toen heb ik 
er een voorzichtig 
los gemaakt en open
geknipt. 

„Kijk jongens, 
daar ligt de rups. 
Wat is die inge
krompen hè? Maar 
't is nog geen pop, 
hoor! Nog wat 
wachten!" 

De cocon ging in een leeg pennendoosje en tel
kens keek ik er eens naar. Op een morgen was 
de groene bewoner — zwartbruin. Toen heb ik 
die pop er uitgenomen en de afgestroopte rupshuid 
laten zien. 

„En wanneer komt er nu een vlinder uit, 
mijnheer?" 

Ja lezers, dat 
is nu het 
eenige, watik 
op Saturnia 
pyri tegen heb. 
Hij laat te 
lang op den 
vlinder wach
ten. Die ver
schijnt als ge 
gelukkig zijt, 
pas het vol-
gendejaarMei. 
Uw leerlingen 
zijn dan meest
al in een an
dereklas en de 
nieuwe weten 
van het ont
staan der pop
pen n i e t s . 
Soms is het nog erger en liggen de poppen twee 
winters of nog langer over. 

Dat is leelijker. Maar als men een flink getal 
rupsen heeft gehad, moet men al erg ongelukkig 
wezen, als er niet wat het volgende jaar ontpoppen. 

Die paren zelfs in gevangenschap, leggen weer 
eieren en — de kweekerij kan opnieuw beginnen. 

Rups van de Nachtpauwoog Saturnia pyri. 

Nachtpauwoog Saturnia pyri. 

Van de Vlinders geven we hiernevens een afbeel
ding. Maar die lijkt er net zooveel op a l s . . . een 
fotografie van een bloembed lijkt op het origineel. 
De vlinder is geheel bruin, meer of minder donker, 
behalve de witte randen op den thorax en vleugel-
zoom en de maantjes in de „oogen" waaraan het 
dier zijn naam „pauwoog" ontleend. Maar welk 

een variatie van 
bruin! Wat mooie, 
zachte overgangen, 
wat schitterende 
partijtjes, wat war
me gloed hier en 
daar! Mijn gebrek
kige teekening is 
niet in staat, u daar 
een aasje idee van 
te geven. De vlinder 
is dus nog veel 
mooier, dan u uit 
de teekening mis

schien reeds meende te moeten besluiten. 

De rups is lichtgroen met een goede negentig 
blauwe ballonnetjes versierd, die als zoovele stra
len, lichtblauwe draden uitzenden, sommige in een 
knopje eindigend. De stigma's, de voorpooten en 
de op de teekening gearceerde vlek aan 't achter
lijf zijn rood. Een heel mooi beest dus. Ook de 

pop vertoont 
nog watinter-
ressants. 

Evenals van 
denNederland-
schen neef, die 
op de heide
velden voor
komt, is die 
pop peervor-
mig, aan het 
open dunne 
eind voorzien 
van s t ij v e, 
veerkrachtige 

haren fuikvor-
mig gesloten. 

Wanneer ge 
nu na de lezing 
van het voor
gaande den 

lust bij u voelt opkomen, om Saturnia pyri ook 
eens groot te brengen, dan vermeld ik u, dat eieren 
verkrijgbaar zijn bij A. V©S£SOHERA, Mecklenburg- , 
Schwerin. ^ J'lou^oit^.c^ «* 5?>£We-̂ -̂ «- - ^ &1&4 

Misschien voelt ge u dan aangetrokken tot de 
proeven, die Dr. Standfuss nam met dezen vlinder, 
onzen Nederlandschen der heidevelden en Saturnia 

\ 
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Spini, die in Hongarije, Z. O. Europa en Midden-
Azië voorkomt. Uit deze drie kweekte genoemde 
heer verschillende bastaarden, die een eigenaardig 
licht kunnen werpen op het ontstaan der soorten 
het begrip „soort" en de standvastigheid daarvan. 

Dit artikeltje lag al een poos in portefeuille toen 
mijn aandacht bij het doorbladeren van jaargang 
VII van „de Levende Natuur" werd getroffen door 

een stuk van den Heer Klokman, die daarin aan
geeft, hoe men Saturnia Pyri kan vervroegen, 
waardoor men reeds vlinders in Februari kan heb
ben, zoodat vele onderwijzers dus nog in staat 
zouden zijn aan hunne leerlingen vóór het vertrek 
uit de klasse, waarin ze de verpopping zagen, de 
ontpopping te toonen. Zie „de Levende Natuur" 
1902/03 blz. 109. 

Ambt-DoeHnchem, Dec. 1907. A. JOMAN. 

LANDGENOOTEN IN DEN VREEMDE. 
^yNe Araerikaansche vloot is weer afgereisd uit 

^ J ^ / de baai van Monterey en de kleine, kwalijk 
riekende motorbootjes, die snorrend en 

puffend om en tusschen de groote witte gevaarten 
gleden en dozijnen nieuwsgierigen van en naar de 
wal brachten, hebben zich weer op de badplaatsen 
verzameld. 

De aalscholvers, die bij het eerste saluutschot 
naar hun broedplaats zijn gevlucht, wagen het weer, 
zich op hun eigen rotseilandje voor 't laboratorium 
te komen zonnen. 

Tot zoolang hebben ze 't zonder vaste vergader
plaats moeten doen; want een aalscholver is een 
beest met stellige beginselen, en, indien een bepaalde 
rots geschikt is als 'n plek om natte vleugels te 
drogen, en veel geschikter als eenige andere in de 
baai, om een of andere onnaspeurlijke aalscholver-
reden, dan zwemt zoo'n schollevaar liever nog een 
eindje nat rond, dan zich op een van de genegeerde 
rotsen te zetten. 

Ze komen 's morgens weer geregeld opzetten, hun 
lange lichaam als een plank gestrekt, bij tweeën 
en drieën moeizaam en zwaar vliegend, laag boven 
de vlakke zee. Op een behendige vlucht kunnen 
ze niet roemen; overschiet er eens een zijn doel of 
ziet hij geen kans in 't gedrang een plaatsje te 
vinden voor zijn krampachtig laaggestrekte voeten, 
dan is het tien tegen een, dat hij eenvoudig in de zee 
ploft en zwemmend een klimmend een plekje zoekt, 
waar hij z'n vleugels op zij uit kan steken. Je 
ziet ze dan zitten waaieren, in een bedaard tempo, 
nu en dan draaiend, om wat meer van de wind te 
profiteeren. Meest zitten er een stuk of twintig, 
soms wel een dikke veertig, maar dan zijn ook 
zoowat alle zitplaatsen bovenop bezet, en gaan de 
later komenden zich met de hellingen en de lagere 
punten vergenoegen. 

Schuw zijn ze niet. Als ik met laagwiter uit ga 
op de rotsen om een portie zeeëgels, dan kan ik 
kalm hnn eiland voorbijgaan, zonder dat een ook 
maar van houding verandert. Twee jongen, met 

grijs donspluis nog aan de veertoppen, die zich elk 
aan een kant van mijn paadje hadden opgesteld, 
elk op een steen, geen twee meter uit elkaar, toonden 
levendige belangstelling in mijn papiermaché emmer. 
Een ging zoover, een lange slier roodwier van het 
hengsel te trekken, toen 'k hem mijn buit voor
hield. Met z'n omgedraaide nek en felle groene 
oogen zag hij er uit als de verpersoonlijkte nieuws
gierigheid. 

Zwemmen gaat hen al even zwaar af als loopen. 
Met hun diepliggend lichaam en platte, op ' t water 
liggende staart geven ze de indruk van een ver
dwaalde, halfverdronken landvogel, een kip of een 
kraai, die een lief ding zou geven, om op de vaste 
grond terug te zijn. 

Maar onder water zijn ze in hun element. 
Het zeewater in de baai is glashelder. Als je 

bovenop de eerste rotsklomp, die met lage eb bereik
baar is, gaat zitten, op een uitspringende plaat, met 
de zon in de rug, en een flinke portie geduld, dan 
zie jè vaak een schollevaar, die een meter of vijf 
verder gedoken is, als een zwarte visch, roeiend 
met beide vleugels, recht op de rots aanstuiven,en 
onder de overhangende blokken verdwijnen, om aan 
de andere kant boven te komen, het lijkt wel een 
kurk, van de bodem losgemaakt; net of ' t beest het 
niet kan verhinderen, dat hij, flop, aan de opper
vlakte ligt. En ze duiken met succes., 't Inslikken 
van de soms.belangrijk groote visch kost vaak heel 
wat inspanning. Ik heb een hijgende vogel met 
'n flinke vischstaart uit de bek, op de, rots zien 
klauteren, om nog eens en nog eens van 't begin 
af te trachten de veel te groote hap te verzwelgen. 
Tegen zooveel volharding is weinig visch bestand. 

Onze buurman, een rentenier met een hengel en 
een nooit naar verdienste beloonde ijver in visch-
sport, klaagt, dat de zwartrokken hem alle visch 
achter 't huis wegvangen. 

Maar ik verdenk de methode van de dikke man. 
Met twee lange touwen, elk met 'n haak en een 
mossel, die ergens tusschen de keien ligt, vermaakt 




