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SPINNENDOODERS. 
E zandtop ligt den heelen dag in 't zonnetje. Rondom staan eiken 
en dennen, een enkele spar en wat populieren, maar die zijn te 
ver en te laag, zoodat een groot deel van den top nooit schaduw 
krijgt. Maar die boomen staan toch nog dichtbij genoeg, om 
luwte te geven en zoo is dat plekje dan een van de heetste en 

dorste uit de heele omgeving. Er groeit weinig; eenige weken geleden waren er 
groote goudgele plekken van bloeiende muurpeper, thans vervangen door gebleekte, 
verschrompelde stengels. Verstrooid bloeien er dwergplantjes van driekleurig 
viooltje en reigersbek, maar overigens groeit er niets dan rendiermos, geweimos 
en nog een paar andere korstmossen, die met de droogte geen houvast meer 
hebben op den bodem en nu groote onregelmatige schilfers vormen met opgekrulde 
randen. En heele plekken zijn niet anders dan kaal, rul, lichtgeel zand, dat 
stellig verstuiven zou, als de boomen rondom den wind niet tegenhielden. Ook 
loepen er lange populierwortels dicht langs de oppervlakte en die houden het 
zand ook nog wat op zijn plaats. 

Dit heete plekje is een waar moordhol. Een jaar of zes geleden was het er 
vrij stilletjes, maar toen zijn zich daar harkwespen komen vestigen en later 
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ook zandwespen. Deze vliegenvangers zijn nog al slordig met hun buit. Menigmaal 
gebeurt het hun, dat ze vlak bij den ingang van het nest hun prooi verliezen. 
Ik heb wel gezien, dat een harkwesp, die bij 't woest rondzwieren zijn vlieg 
verloor, doordat hij tegen een grasspriet aanbonsde, snel neervloog en de ver
loren prooi in de vlucht heel handig weer oppakte, maar meestal toch laten ze 
liggen, wat hun ontviel. Ook brengen ze soms bij 't reinigen van hun nest
gang heel wat vliegen te voorschijn, die eigenlijk in de spijs- en broedkamer 
hadden moeten liggen. 

Zoo is dan de grond bestrooid met doode vliegen en daar komen de mieren 
op af en keizers en vleeschvliegen. Bovendien komen naar dit heete plekje 
veel zweefvliegen om er te zingen en elkander te zoeken en ook de kleine 
muzikale sprinkhaantjes hebben er een strijkje. 

Dat zit allemaal op 't heete zand en tusschen de korstmosschilfers. Bliksem-

l)e SpinneiultKnler, Pompilus cmnpcstris, zijn spin sloepend. 

snel rent daar ook een klein grijs diertje, dat we eerst niet gezien hadden. 
Nu zit hij weer doodstil, bijna onzichtbaar, zoozeer komt zijn grijze kleur 
overeen met 't korstmos. Weer verschiet hij een paar centimeter, weer zit hij 
stil en nu springt hij opeens bovenop een dikke vlieg, bijt hem dood en gaat 
hem leegzuigen. Vleugels heeft dat grijze dier niet, wel zeer veel pooten, 't is 
een van de spinnen, die geen web maken, een vagabond, een roofspin. Voor op 
zijn kop heeft hij vier groote, zwarte oogen, die een vierhoek vormen en daarvoor 
staan er nog vier kleinere op een rijtje. Er loepen hier nog meer van die spinnen 
rond, er is ook heel wat voor hen te halen. En allemaal jagen ze op dezelfde 
manier, snel rennend, stil schuilend en dan de doodelijke sprong en de vinnige 
beet met de giftige kaaksprieten. 

Een slank wespje, zwart, 't begin van 't achterlijf helder rood, komt opeens 
op hooge zwarte pootjes door 't zand loepen. De vier donkere vleugeltjes staan 
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recht omhoog en trillen zonder ophouden. Soms slaan ze wijder uit, dan vliegt 
het wespje op en maakt een groote, boogvormige sprong van een paar decimeter. 
Dan rent hij weer en dat wisselt zoo af naar alle richtingen, zoodat het vlugge 
dier om zoo te zeggen overal en nergens tegelijk zich vertoont. Een spin, die 
hem bijtijds zag, blijft roerloos zitten tusschen 't mos, maar een andere is 
minder gelukkig, die wordt juist gesnapt als hij zelf in vluggen ren een droomerige 
zweef vlieg tracht te naderen. Een gewriemel van pooten, vlerken en lijven en 
dan is opeens de spin verlamd, want de wesp heeft hem tusschen de achter-
pooten door gestoken in de groote zenuwknoop, die daar in de spin zijn maag
streek ligt. 

Nu gaat de wesp zich eerst even poetsen, danst wat om zijn spin heen 
en holt dan weg zoo hard hij kan, drie meter ver. Daar gaat hij als een gek 
in 't rond loopen, kijkt in alle gaten, in een Mellinus-nest, in een Bembex-nest, 
waar hij een duw oploopt van de wettige eigenares en eindelijk vindt hij zijn 
eigen nest, dat hij pas gegraven had, want 't uitgeworpen zand ziet nog vochtig. 

Op een drafje gaat 't nu weer in de richting, waar die verlamde spin nog 
liggen moet. Wij weten nu alvast, dat we niet met de gewone wegwesp 
(Pompilus viaticus) te doen 
hebben, want die vangt 
eerst zijn prooi en graaft 
dan pas zijn nest, zooals 
ik u vroeger al eens ver
teld heb. 

O n z e nieUWe Vriend Vleugel van Pompilus campestris; r. radiaalcel; ej, c3l c3; cubitaalcellen, 
du da, dg,; schijfcellen •, b. w. bovenste wortelcel; o. w. onderste wortelcel. 

h e e t P o m o l l U S CamüeStriS Kenmerkend zijn hier de driehoekige derde cubitaaicel en- de genieen-
r " schappelijke oorsprong van de worteldwarsaders. 

en is onder meer daaraan 
te herkennen, dat de beide eerste achterlijfsringen geheel rood zijn, ook aan 
hun eindzoom, die bij P. viaticus donker is gekleurd. En 't best nog is hij aan 
zijn vleugels te kennen. Maar 't allerbest aan zijn manieren. 

Hij draaft nog steeds het heilinkje af en 't duurt meer dan drie minuten, 
eer hij zijn spin vindt. Die pakt hij dan bij een kaaktaster en nu marcheert 
hij achterwaarts tamelijk wel in de richting naar dat nest. Als hij een decimeter 
of drie heeft afgelegd, laat hij de spin los en holt naar 't nest toe, maar hij 
is nog niet halfweg, of hij bezint zich weer, keert terug naar zijn spin, rukt daar 
even aan en danst er dan wild omheen op hooge, zwarte pooten, al wapperend 
met zijn vleugels en wuivend met zijn sprieten. Dan weer naar 't nest toe, 
inderhaast weer in verkeerde nesten gekeken, terug naar de spin, spin een eindje 
gesleept en weer naar 't nest. 't Is of hij telkens er aan twijfelt, of hij wel een 
nest heeft gegraven ot dat hij de juiste ligging is vergeten en gauw weer 
opnieuw poolshoogte wil nemen. In ieder geval vereischt het transport op deze 
manier tienmaal zooveel tijd, dan wanneer hij regelrecht naar zijn nest had 
kunnen marcheeren. Een driftige, vergeetachtige stumper. 
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't Wordt nog erger. Een tweede wegwesp is al een poosje bezig, zijn 
triangulatie-net over de zandvlakte te beschrijven en 't kan niet uitblijven, dat 
hij met nummer éen in aanraking komt. Ongelukkig gebeurt dat juist, als die 
weer aan 't sleepen is en nu krijgt hij een duw, dat hij opzij tuimelt en zijn 
prooi loslaat. Dadelijk grijpt nummer twee de spin en marcheert er zoo snel 
mogelijk mee heen, ook achterwaarts gaand. De eerste gaat dadelijk spring-
vlieg-rennen, maar verkent in een verkeerde richting en zoo kan de roever zich 
dan ongehinderd uit de voeten maken. Hij heeft echter een even ongelukkige 
memorie en moet er ook weer vandoor om zijn eigen nest op te sporen. Voor 
hij zijn spin achterlaat, ontmoet hij een plantje van reigersbek. Daar klautert 
hij in, de spin met zich zeulend en eerst als hij die tusschen de groene blaadjes 
heeft verborgen, gaat hij op verkenning. Maar ook hij heeft nog geen tien pas 
gedaan, of hij moet weer even terug om die reigersbek te bekijken en te zien, 
of zijn onrechtmatig verkregen spin er nog wel in ligt. 

Na veel heen en weer geren heeft deze zijn spin goed en wel in 't nest 
gekregen. Eer hij daarmee gereed was, heeft de beroofde wesp zelf alweer een 
nieuwe spin gevangen. Het naarbinnen brengen gebeurde weer met veel omslag. 
Eerst werd de spin neergelegd en liep de wesp er om heen. Toen ging de wesp 
driemaal 't nest in en uit en daarna eerst greep hij de spin bij een voorpoot 
en trok hem naar binnen. 

Zes minuten later kwam de wesp te voorschijn en nu had hij nog heel 
wat te doen, want hij stopte de ingang eerst dicht met stukjes korstmos, gras 
en houtbrokjes, die hij uit den heelen omtrek bij een zamelde. Daar ging fijn 
zand overheen en daarover werden weer zeer kunstig stukjes korstmos en 
plantenvezeltjes gestrooid, zoodat het nest ten slotte volkomen was verborgen. 
Nummer één was intusschen ook al gereed gekomen, zoodat we alle drie reden 
hadden tot tevredenheid. 

De spinnen echter niet. Die hadden een langwerpig eitje tegen zich aan 
gekregen, waaruit na een a twee dagen de wesplarve te voorschijn komt en die 
eet in één week de spin heelemaal leeg, is dan volwassen en gaat zich inspinnen. 

Het slachtoffer voelt daar niets van. De steek van de wesp doodt de spin 
slechts zelden, maar maakt haar in ieder geval voor minstens een dag of tien 
ongevoelig. Ik heb dikwijls spinnen van wegwespen afgenomen. Ze bleven lang 
onbeweeglijk, sommige stierven, maar ik heb er ook vele na verloop van 
10-18 dagen heel vroolijk zien wegloopen, net of ze nooit 't slachtoffer van 
een sluipmoord geweest waren. 

Als September zonnig blijft, kunnen we van de studie der spinnendooders 
nog veel genoegen beleven. Ze komen talrijk voor, in verschillende soorten. 
Sommige rood met zwart, andere zwart met lichte spikkels, nog andere heelemaal 
zwart. Allemaal lijden ze aan verstrooidheid en steeds missen ze iets, hetzij 
hun nest, hetzij hun spin en alle houden ze er dat gecompliceerde springvlieg-
ren-gangetje op na, vergezeld van vleugelgewapper. 
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Ze zijn zoo fel op spinnen, dat ze ook in gevangenschap hun prooi bespringen 
en verlammen, zoodat ge dat in de puntjes op uw gemak kunt bestudeeren. 
En hoe meer ge ze leert kennen, hoe duidelijker 't u wordt, dat ook deze 
wespen lang niet de domme, onveranderlijke automaten zijn, waar men de 
graaf wespen gewoonlijk voor uitmaakt. s 

JAC. P. TH. 

UIT JAVA's OOSTHOEK. 
f Vervolg en slot van biz- 19SJ. 

TAPPEN we dan eens naar de zoogdieren over, die hier maar 
schaars vertegenwoordigd zijn. 't Allereerste maakte ik met de zeer 
onsympathieke ratten kennis, die mij op ' t laboratorium't materiaal 
brutaalweg roofden; wat me geen geringe last veroorzaakte. Allerlei 
vallen en ook vergiften werden geprobeerd; maar pas toen we 't nest 

te pakken kregen met een drietal jongen, keerden ze de plaats, waar ze zoo 
hardnekkig vervolgd werden, den rug toe. Heel wat aardiger was de familie 
grauwe veldmuisjes, die ik op 't veld bij 't zoeken onder een oude dadapstronk 
vond. Dat waren allerliefste diertjes, vooral de „snoezige" jongen met hun 
grappig ruig voorkomen en 't witte blesvlekje. Die hebben me vele dagen ver
maakt en ik kon 't daarna niet van me verkrijgen ze te dooden, maar liet ze 
wegloopen. Op een gezin muizen meer of minder komt 't hier toch niet aan en 
dan, deze zindelijke elegante knagertjes hebben altijd m'n symphatio gehad. 

Niet zoo goed kwam er een //spitsmuis* af, die uit de verte voor een jonge 
rat werd aangezien en sneuvelde door een welgemikten kogel. Het speet me, 
want ook deze „muis* had ik gaarne eens een poosje geobserveerd, merkwaardig 
was de verlengde bovenlip van het diertje en het korte stompje staart, waar
door het wel wat op een miniatuurtapirtje geleek >). Van een „spitsmuis" op een 
varken is een heele sprong, toch zal ik hem wagen en kom terecht bij den 
tjèlèng, het wilde varken uit deze streken, 't Zijn vrij groote, donker grijze 
dieren, die vroeger in den aanplant formidabele verwoestingen hebben aangericht, 
en die zich daardoor een felle vervolging op den hals hebben gehaald. Nu zijn 
ze sterk in aantal verminderd, hoewel ik nu en dan, vooral waar veel enger
lingen (oerets) in den grond aanwezig zijn, toch nog wel hunne kennelijke sporen 
zie, 't zij de afdrukken hunner „hoeven" in den grond, hetzij onderwoelde cassave-
planten, waarvan ze de zetmeelrijke wortelknollen gaarne zouden vreten, 

Nu en dan dwaalt een enkele panther uit het oerbosch op den Kloet 

^ Het was geen spitsmuis, bleek me later, maar een lid van de Egolfamllie, hoewel de 
stekels hij deze diertjes door haren vervangen zijn. 't Was stellig Gymnura suilla M. e. S. 
een zeer zeldzaam boschdierlje. 


