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25 April: Koekoek gezien en gehoord. 
Paapjes, zoowel man als vrouwtje gezien. 

26 „ Oeverzwaluw gezien. 
29 „ Sprinkhaanrietzanger 3 keer gehoord. (In deze omgeving door mij nooit waar

genomen). 
30 „ Huiszwaluw gezien. 

Tortelduif gezien en gehoord. 
Boschrietzanger gezien. 

3 Mei: Groote karkiet gehoord en gezien. 
4 „ Grasmusch gezien. 

Kleine karkiet gezien en gehoord. 
6 „ Gierzwaiuw gezien. 

17 „ Grauwe vliegevanger gezien. 
Wat betreft het door mij waargenomene betreffende 't bouwen der nesten en eerste 

legsel het volgende; 
8 Maart: Roeken bouwen hun nest. 24 April: Waterhoen heeft 4 eieren. 

23 „ Kievit maakt nest. 30 „ Witte kwikst. „ „ „ 
24 „ Ekster „ „ Graspieper „ 4 
25 „ Kauwtje,. 6 Mei: Roerdomp (te Tienhoven). 
26 „ Zanglijster maakt nest. heeft 4 bebroede eieren. 

1 April: Woudduif broedt. Rietgors heeft 4 eieren. 
7 „ Kievit heeft 4 eieren. 8 „ Kneutjcs bouwen hun nest. 

12 „ Zanglijster heeft 3 eieren. 12 „ Kneutje heeft 3 eieren. 
13 „ Wilde eend „ 2 „ Tortelduif „ 2 
2 3 „ Grutto „ 4 „ 17 „ Paapje „ 6 

Merel „ 1 ei. Koolmees „ 10 „ 
21 „ Boerenzwaluw 3 „ 

Utrecht, 24 Mei 1924. A. A. VAN DER VOOREN. 

Mooi Drente. — Gevonden door enkele van m'n leerlingen. 25 Mei: bosch te Ooster 
Hosselen (de Klenkert). Zevenster. Trientalis europaea L., zeldzaam. — 27 Mei: Land
weggetje te Odoorn, Knollathyrus L. montanus, in deze streken zeer zeldzaam. 

Koevorden, R.H.B.S, F R . H. BOUMAN. 

Waarnemingen bij Kruisspinnen. — Het artikel van den heer Meilink op blz. 33 van 
dezen jaargang mag zeker met vreugde worden begroet, omdat er belangstelling uit blijkt 
voor een groep van dieren, waarvan de bestudeering in Nederland in het bijzonder ver
waarloosd wordt. Het zij mij intusschen veroorloofd, eenige kantteekeningen te maken 
op punten die mij niet geheel juist voorkomen. 

In de eerste plaats is het bijna uitgesloten, dat in schrijver's tuin naast Epeira diademata 
ook Epeira quadrata zou leven. Laatstgenoemde soort is vrij algemeen in vochtige hei
streken, maar in stadstuinen nooit aangetroffen. Afgaande op de (omgekeerd gereprodu
ceerde) foto, kan ik mij niet anders voorsteUen, dan dat we hier met Meta segmentata 
te doen hebben, een spin, die in tuinen algemeen is. In Amsterdam is ze zelfs talrijker 
dan de kruisspin. 

Een naamverwarring als de onderhavige vermindert de beteekenis van een biologische 
mededeeling in niet geringe mate. Hoe licht kan het voorkomen, dat een ander de werkelijke 
Epeira quadrata gaat bespieden en beschrijven en daarbij tot geheel andere conclusies 
komt? Het is n.1. een feit, dat E. quadrata in levensgewoonten verder van Meta afstaat 
dan de gewone kruisspin. Vroeger (Jaargang 18, blz. 368) heb ik, juist over spinnen spre
kende, de noodzakelijkheid bepleit van het vooraf onderzoeken met welke soort men te 
doen beeft. Later (Jaargang 21, blz. 269, 310, 327) heb ik er nog den nadruk op gelegd, 
dat in hot bijzonder de spinnen, die z.g. wielvormige webben maken, in hun doen en laten 
onderling nog zeer verschillend zijn. In ieder geval is een grondige kennis der soorten een 
absoluut vereischto voor iemand, die zoo gelukkig is, dat het hem al „zeer gauw" blijkt, 
„dat we verschillende meeningen over de gewoonten moeten herzien". Misschien moeten 
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we de herziening op sommige punten nog even uitstellen. B.v. de kwestie van den afkeer 
van stekende hymenopteron, wordt door den Breslaucr spinnenkenner. Prof. Gerhardt, 
in zijn uitstekend boekje (Die Biologie der Tiere Deutschlands, Teil 20, Berlin, Borntraeger, 
1923) niet zoo apodictisch behandeld, ook op grond van experimenten (p. 10). 

Wat de kleine webben van de mannetjes betreft, dicne het volgende; Bij een aantal 
„wielspinnen", o. a. bij Meta, zijn de aV eerst na de laatste vervelling duidelijk van de 
99 to onderscheiden. Vóór dien tijd maken ze wel degelijk normale webben. Na de 
laatste vervelling nemen, bij alle soorten van deze groep, de <yy weinig of geen voedsel 
meer tot zich. Zij maken dan, óf geen web meer, óf nu en dan een zeer gebrekkig (zie o.a 
Gerhardt, p. 22I. De aanvankelijke onherkenbaarheid en het vroegere sterven der dV is 
de oorzaak van de door Schr. terecht als een misverstand gekenschetste meening, dat 
er veel minder oV dan 99 zouden zijn. 

De vraag, of de spinnewijfjes hun echtgenooten dooden („verorberen" is een verkeerde 
uitdrukking bij dieren die slechts vloeibaar voedsel kunnen genieten) — kan ook niet zoo 
maar met ja of neen worden beantwoord, zonder nauwkeurige kennis van de bewuste 
soorten. Bij Zilla X-notata heb ik het zelf eens waargenomen. Gerhardt (p. 29) schrijft, 
dat het geen regel is, maar juist bij de kruisspin-achtigen wel eens voorkomt. 

Ik moet er nog even op wijzen, dat de namen van een aantal spinnen in de moderne 
litteratuur totaal veranderd zijn door toepassing van nomenclatuurregels. Hierboven 
gebruikte ik de „ouderwetsche" namen, die nog vaak gebruikt worden, speciaal in populaire 
werken. De geldige namen zijn thans: 

Voor Epeira diademata: Aranea diadema L. 
„ ,, quadrata ; Aranea reaumuri Scop. 
„ Zilla X-notata ; Aranea litterata 01. 

Meta segmentata : Meta reticulata (L). 
Amsterdam. M. PINKHOF. 

GEVRAAGD: 

P. Ascherson und P. Graebner. Synopsis der Mitteleuropaischen Flora. Zweiter Band 
(Erste und zweite Abteilung). Adres; B. REICHGELT, Boyensstr. 66, Nijmegen. 

AANGEBODEN: 

Prof. Dr. Otto Schmiedeknecht. Die Hymenopteron Mittelouropas 1907 (ingenaaid.) 
voor / 12. — . Adres. B. REICHGELT, Beyensstraat 66, Nijmegen. 

A a n g e b o d e n voor meestbiedende Jaargangen „De Levende Natuur". VII ongeb. 
compl. met reg.; VIII ongeb., ontbr. afl, 7, met reg.; IX gebonden, met reg.; XIII geb. met 
reg.; XV No. 17 — 24 ingen.; XVI No. 1 —16 ingen.; XX met band, compleet met reg.; XXI 
ongeb. compl. met reg.; XXII ongeb., compl. zonder reg.; XXIII ongeb., compl. met 
reg.; XXIV ongeb., compl. zonder reg. 

Amsterdam, Cornclis van der Lindenstraat 20. P. VAN DER WIEL. 

1. C. J. A. Oudemans en Hugo de Vries; I. Vormleer der Planten / 2.50; II. Planten-
physiologie / 3. —. 

2. Hugo de Vries; „Die Mutationstheorie", 2 deelen in prachtband, samen / 7.50. 
3. Richard Hertwig „Lehrbuch der Zoölogie" / 3 . - - . 
4. Szymonowicz Lehrbuch dor Histologie / 3.50. 
5. Otto Butschli Verlesungcn uber vergleichende Anatomie 3 dln. gebonden / 7. — . 
6. Strasburger Lehrbuch der Botanik / 4. —. 
7. Otto Steche Grundriss der Zoölogie / 2.50. 

Deze werken zijn allen zoo goed als nieuw. Port voor kooper(s). 
Kerldaan 42, Rijswijk. G. J. v. D. PLOEG. 


