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tusschen zijne achtcrpooten en de oorsprong van zijn staart, ik denk dat het zijn afgestroopt 
velletje is. jan vindt ook, dat hel salamandertje langzamerhand lichter is geworden. Misschien 
koml dat. door het velletje, afstropen. 

Kuni u mij misschien ook zeggen wat het voor een diertje is ? Misschien is het wel zeldzaam. 
Hel diertje maakt het best. Ik heb al gehoord, dat het geen Alpen-salamander is. 
Eerst won het salamandertje telkens zijn kom ontvluchten maar nu is hij er heelemaal 

gewond en blijft, er rustig in. Hij zwemt ook altijd vlak langs den bodem. Ik heb hem 
nooit hooger op zien zwemmen, zooals de andere salamanders doen. 

riussum. . WILMA NEPVEU. 

Hel is stellig en zeker een jonge kleine-salamander. H. 

Dubbele boterbloem. - Sd"1 Pinksterdag. Wij waren er al vroeg op uitgetogen, om vóór 
dat de bende dagjesmenschen kwam, vóór dat de eiken een eigenaardig grijs waas zonden 
vertoonen, buiten te zijn. 't Was drukkend heet dien dag en we hadden ons dan ook niet, 
moegeloopen, eigenlijk niets anders gedaan dan naar de lucht liggen kijken, als we tenminste 
onze oogen niet dicht hadden. Alles met plan tegen 3 uur, als drukte en hitte wat 
kalmeerden het duin in te trekken. 

Juist tegen 3 uur begint 't te rommelen en plotseling zien wij ons blauwe dak veranderd 
in een pikzwarte donderwolk. Hiermee verandert, ook ons plan en wij trekken hals over kop 
naar huis. D w. z. wij fietsen holder de bolder over de begroeide 
duinpaadjes van Mariënduin. Wij moeten even afstappen, om 
een hek open te doen. 't Regent nog niet. Voor 't hek bloeit 
een prachtig bed Rannculus bulbosus; een massa witte Ceras-
tinmklokjes doen er heel goed tusschen. 

Ineens doen we allebei heel gek; wij gooien de fietsen neer 
en hurken gelijktijdig bij een volkomen dubbel boterbloempje. 

De bui schijnt vergeten. Zoo iels hebbeu we ook nog nooit 
gezien. Een paar bloemblaadjes meer als 't normale aantal is 
niets bijzonders bij boterbloemen, maar zoo'n volkomen dubbele, 
in 't wild, temidden van heel normale exemplaren, en geen 
spoor meer van meeldraden of vruchtbegiuseleu; onze mislukte 
dag werd nog goed. Twee planten staan • er, i bloemen 
dubbel en de knoppen lijken 't ook te zullen worden. Wij kieken ze haastig, jammer genoeg 
zonder geel filter. De plantjes worden nog meegenomen, en dan breekt plotseling de bui los. 
Den volgende dag hebben we hem thuis overgenomen met geel filter; 't resultaat is veel 
beter zooals uil de foto blijkt. 

Wil men zoo vriendelijk zijn ons, via de redactie, bij eventueele vondsten een levend 
exemplaar op te zenden? 

Haarlem. J. en W. 

Merkwaardig instinct eener spin. — Toen ik dezer dagen op een schooneu herfstmorgen 
in mijn tuintje liep, eon sigaar opstak, en de lucifer achteloos wegwierp, kwam deze toevallig 
terecht in een horizontaal geweven spinneweb. Dadelijk zag ik een groote spin, die zich onder 
de bladeren van ("en heester verscholen hield, voor den dag komen. Zij liep haastig naar de 
lucifer, scheen zich even te bezinnen, ten einde de situatie van het houtje op te nemen, en 
schoof en draaide het voorwerp barer onrust heen en weer, tot hel eene eind boven een 
tamelijk groote opening tusschen de draden was gekomen. Daarop haastte de spin zich langs 
andere draden naar het andere eind van do lucifer, werkte dit naar Imveu en schoof 
meteen het houtje zóóver vooruit, tot hel, gehoorzaam aan de wel der zwaartekracht, 
in verticale richting op den grond viel. De spin verschool zich hierop weer, alsof er niets 
geljeurd was. 

Ik nam nu een tweede lucifer, en precies op dezelfde wijze werd het stokje uit het web 
verwijderd, herhaalde toen de proef ten derden male, eu wederom werd hetzelfde systeem 
nauwkeurig gevolgd. 

Hel verwyderen der lucifer was 't werk van eenige seconden, den laalsten keer duurde 
het iets lannger, daar hel houtje toen terecht kwam in het dicht geweven gedeelte van het 
web eu dus eerst, naar den kant gewerkt moest worden. 

Voorwaar, een merkwaardig voorbeeld van dierlijk instinct! 
Arnhem. J. G. ZIJLSTRA. 


