EEN

I N T E L L I G E N T E

EEN INTELLIGENTE SPIN.
^-%ij mijn laatste verblijf in Rangoon, Britsch
T j Indië, was ik in de gelegenheid een kunstig
werk der natuur te zien. Het is weer een
bewijs voor de intelligentie van sommige dieren,
die, hoe kleinen onbeduidend schijnend, een groot
vernuft aan de dag leggen.
Ik zag dan namelijk in de voorgalerij van mijn
woning een spin, bezig zijn net te bouwen tusschen
de takjes van eenige sierplanten.
Dit op zich zelf zoo alledaagsch voorkomend geval
gaf geen reden tot verwondering.
Zeer verrast was ik echter, toen het diertje het
centrum van het web
begon uittespinnen en
na ongeveer een half
uur werken had ze in
het web een stervormig figuur gesponnen,
dat het uiterlijk had
van een witte bloem.
De spinragdraadjes waren zoo dicht bij elkaar
gebracht, dat men nauwelijks op eenigen afstand de ware natuur
van de nagebootste
bloem kon uitvinden.
De spin, wier lichaam
geel gekleurd was, met
roode stippen gevlekt,
zette zich na volbrachte
arbeid in het midden
van het web, alzoo het
hart der bloem vormende. Het duurde niet
lang, of het eerste insekt, een vlieg, viel
als slachtoffer van de
zoo kunstig nagebootEen spin, die
ste bloem. Zoodra zij
zich op de bloem wilde zetten, werd ze door de
spin gegrepen en gedood.
Op deze wijze behaalde de intelligente spin nog
menige buit, terwijl ik toezag. Ik maakte van de
gelegenheid gebruik om dit stukje kunst der natuur
(zie fig.) na te teekenen.
Singapore.
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DE ROODBORST TAPUIT.
(Pïatfncola rttbicola).

T

een

hans wil ik u weer eens een oogenblikje bezig
houden en uwe aandacht vragen voor den
Roodborst Tapuit (Pratincola rubicola), dien ik
met u zal behandelen.
Was het mij al wat machtig, om twee maanden
na het ontvangen der Gekraagde Roodstaartenfamilie
ook nog die van den Roodborst Tapuit te moeten
huisvesten, toch ging ik hiertoe gaarne over. Waarom
zouden de kleine hulpbehoevende stumpers der laatstgenoemde familie niet met evenveel recht als de
jonge Gekraagde Roodstaartjes mogen erlangen de
liefde van den vogelvriend? Maar met dat
al kwam ik niet uit
de kleintjes, al waren
ze ook maar vogelkinderen.
In den zomer van
1907 had ik het dan
ook zeer druk in
mijne vrije uurtjes,
om de kinderen in
mijn weeshuis en de
volwassen hulpbehoevende oude vogels in
mijn herstellingsoord
naar mijn beste weten
liefderijk te verzorgen
en te verplegen.
Hier een vogel uit
jongenshanden losgemaakt, niet meer kunnende vliegen, daar
eene *) G i e r z w a l u w
door menschenhanden
gegrepen, mij ter verpleging gebracht en
zoo
voortgaande, zou
bloem nabootst.
ik u heel wat gevallen
kunnen noemen, waaronder zeer treurige.
Met u zal ik dan ook successievelijk al de vogels
behandelen, die in mijne inrichting een plaatsje
vonden. Meer dan genoeg hierover en nu ter zake, wij
zullen het tljans hebben over den Roodborst Tapuit.
Het is mij gelukt, ook de jonge Roodborst Tapuitjes
groot te brengen, waarvan u de behandeling eveneens kunt vinden in Avicultura van 1907 Nr. 46
(zomerverzorging) en van 1908 Nrs. 5, 9, 15 en 18.
Zie errata No. 16 (wintervoedering) een en ander
onder den titel: ^lets over het opkweeken en houden
van insectenetende vogels.''
!) Ziet Avicultura
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