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telkens weer boven komend, om ons heen koersen. Het dier was blijkbaar net zoo 
nieuwsgierig als de Thólenaren, die als ge gepakt en gezakt van den Koffiehoek 
terugkomt, zich haasten achter de gordijntjes te gluren en hun oogen uitkijken. 
Het dier is ontegenzeglijk ook beleefder: het deelt U tenminste zijn conclusie niet 
mee, dat ge zijt een „gekke, nieuwmodische padvinder." 

B. o. Z. Jan. '24. J A N G. SLOFF. 

KOKERLARVEN DIE EEN FUIKJE 
SPINNEN. 

HET eerst is door Dr. Docters van Leeuwen in ons blad de aandacht gevestigd 
op larven van kokerjuffers, die in snelstroomende beekjes een webje van 
spindraden maken waarin ze hun prooi uit 't stroomende water opvangen 

(D. L. N. XV, pg. 334). Maar dat waren Javaansche kokerjuffers. In ons land, voor 
zoov.r ik weet voor het eerst, hebben we dergelijke webjes gevonden in de Aalten-

sche Slinge bij Winterswijk. Die had
den den vorm van liggende tonnetjes 
met een fijn gaasje als bodem, tus
schen hoekige steenen bevestigd. In 
D. L. N. jg. X X I I I , pg. 113 zijn ze 
beschreven en afgebeeld. Later hebben 
we deze zelfde nog op enkele andere 
plekken in ons land weer gevonden 
n.1. in Midden-Limburgsche zij beken 
van de Maas. 

Van een heel ander type zijn de 
fuikjes door Dr. van der Sleen ge
vonden in Oisterwijk in de doorloopjes 
tusschen de vennen. Dat waren trech
tervormige zakjes van spinsel in de 
stroom uitgespannen. Netjes van een 
dergelijke vorm maar nog weer van 
een heel andere soort kokerlarven, 
dan die welke Dr. v. d. Sleen vóór z'n 
Oisterwijksche vondsten opgaf (in 

D. L. N. XXVI pg. 18). hebben we dezen zomer in Zuid-Limburg op een plaats in 
groot aantal gevonden. Het was op de Brunssummer heide in een van de armpjes 
van de Roode Beek. 

Die Brunssumsche heide was vroeger een van de interessantste plekken van ons 
geheele land, wat betreft de geologische gesteldheid, den landschapsvorm en ook 

Fig. 1. Vangnet ji van Neureclipsis bimaculata . 
Beek. n runssum. 

Roode 



KOKERLARVEN DIE EEN F U I K J E SPINNEN. 361 

wat betreft de planten- en dierenwereld. Vooral het gebied van de Roode Beek 
was beroemd wegens de vele zeldzaamheden die er gevonden zijn; een van de aller
interessantste was de Vinpootsalamander, Molge palmata, daar ontdekt door den 
Rector Cremers, den grijzen leider van het Limburgsche Natuurhistorisch Genoot
schap. Thans is al dat moois daar weg. Brunssum is een groot mijndorp geworden, 
door een electrische tram met Heerlen en met Sittard verbonden. Honderden 
keurige modem gebouwde huisjes met tuintjes regelmatig uitgestrooid aan de 
helling naar de hooge bouwwerken van de Staatsmijn Hendrik, als een dorp van 
hofhoorigcn om een middeleeuwsch kasteel. 

Groote gedeelten van de Brunssumsche heide zijn in oorlogstijd omgehaald door 
de bruinkool ontginningen van de Mij. Carisborg. Die ontginningen zijn nu ver
laten; wat er van overgebleven is, zijn uitgestrekte diepe kuilen van 't prachtige 
schoone helderwitte bruinkoolzand, met in ' t midden een meertje van helder blauw 
water. Langs den oever ligt nog hier en daar een restant van een smalspoorbaantje 
of van een ingezakt houten werkgebouwtje. 

Op een ander gedeelte van de heide exploiteert een 
groote cementfabriek in reusachtige grintgroeven het 
typische blauwig-witte tertiaire grint, dat men in de 
huizenhooge loodrechte wanden van die groeven thans 
prachtig kan bestudeeren; (zie de foto). 

Maar het ergst heeft natuurlijk de groote Staats
mijn Hendrik het aspect van de heele streek veran
derd. Niet alleen beheerschen de hooge gebouwen van 
de mijn het landschap van verre, ook is een gedeelte 
van de heide met de hoogste heuvels als opslagterrein 
bij de mijn getrokken, ook is het interessantste van de 
beekjes juist op het terrein van de mijn komen te 
liggen en is daar gekanaliseerd tot een betonnen goot 
en afgedamd. Echter, wat het ergst ingrijpt, is een geweldige zwarte dijk, die van 
het mijnterrein af, meer dan een kilometer ver over de heide zich uitstrekt. 
Die dam bestaat geheel uit steenmateriaal, dat uit de mijn weggewerkt moet 
worden. Er bovenop loopen spoorrails, waarover de treinen met steengruis voort
durend aanrijden, aan 't eind van den dam worden de waggons leeggestort 
en zoo groeit de groote stortdam met angstwekkende snelheid aan, de heide 
met veenplassen, zandheuvels, kleigroeven en al overdekkend. ledere week 
worden er vele honderden spoorwaggons met steengruis bijgestort, afkomstig uit 
de mijnen Hendrik en Emma beide, want die hebben ondergrondsche communicatie 
met elkaar. De meeste van die neergestorte zwarte brokken zijn al wat verweerd 
en laten zich gemakkelijk splijten. De splijtvakken zitten soms vol met varen
blaadjes en andere afdrukken van carboonplanten. Een verzamelaar kan daar 
z'n hart op halen en die gaat er ettelijke kilo's zwaarder vandaan, dan hij er gekomen 
is. Maar ondertusschen, die zwarte stortdijk groeit en groeit gestadig aan en als 
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Fig. 2. 
Pop van Neureclipsis bimaculata. 
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die zoo doorgaat, zal in afzienbaren tijd wellicht de heele mooie Brunssummerheide 
aangeplcmpt en overdekt zijn met het steenslag uit de mijnen. 

Misschien zouden door een afspraak tusschen „Natuurmonumenten" en de Mijn-
directie nog wel enkele interessantste deelen van de heide gered kunnen worden van 
dien ondergang. Er zijn op 't oogenblik nog interessante hoeken genoeg, die de moeite 
waard zouden zijn. Geologisch interessant zijn er nog verscheidene plekken, bijv. die, 
waar men zelf met een plantenschopje een bruinkool laagje kan bloot leggen .Maar 
ook biologisch is nog wel veel moois overgebleven. In de eerste plaats de aardige 
hellingveentjes, *die zie je nergens anders zoo. Het zijn hoogveentjes met veenmos, 
zonnedauw en wollegras, die vrij steil tegen de helling van de heuvels oploopen. 
Een fijn beekadertje siepelt er gewoonlijk middendoor. Ze worden gevoed door
dat een eindje onder de top van de heuvel een bronniveau ligt waarboven voort
durend water uittreedt. Sommige van die hellingveentjes liggen daar heel schilder
achtig en bevatten veel moois; Malaxis bloeide er in mooie forsche exemplaren. 
Juist in den rand van zoo'n bron-niveau boven aan de helling verzamelden we een 

algje, dat elders in ons land wel 
nergens voor zal komen, maar dat 
in Engeland bijvoorbeeld wordt op
gegeven als thuisbehoorend „on 
wet rocks and in boggy springs in 
the Uplands." 

Het beekje waarop benedenwaarts 
de mijn Hendrik beslag heeft gelegd, 
wordt hoogerop ook nog gevoed 
door de afvloeiing van een paar 

Fig. 3. Larve van Neureclipsis bimaculata. v a n z u l k e hellingveentjes. Het 
beekje zelf is daar ook nog heel rijk 

begroeid, op sommige plekken zelfs geheel volgt groeid met hooge water- en 
oeverplanten. Op een gedeelte, waar toevallig de begroeiing veel minder was, zoodat 
daar de bruine slibbig& bedding te zien kwam, daar was die heele bodem bezet met 
een groot aantal fijne trechtervormige fuikjes. Iedereen trechter met de wijde mond 
naar stroomopwaarts gericht, maar de steel van den trechter omgebogen en met 
z'n punt ook weer in die richting wijzend. Er waren er tientallen bijeen in ver
schillende grootte, van een enkele centimeter tot bijna een decimeter mond-
wijdte; allemaal van een uiterst fijn en vlossig spinsel, maar verrassend sterk en 
geheel en al behangen en bekleed met de fijne bruine vlokjes en korreltjes, die 
stroom daar aanvoert. Ze zijn geraffineerd juist zoo gebouwd, dat ze door den 
sterken snellen stroom worden opengespannen, want ze vallen dicht en zijn vol
strekt onzichtbaar, zoodra, door de hand of ander voorwerp er dicht voor te 
houden, de felste stroom een beetje wordt afgeleid. Het is daardoor zelfs een heele 
toer, om er eenige gaaf los te werken uit 't slib en ze heel omhoog te halen, 
zonder dat ze ontglippen en in dichtgeslagen toestand door den stroom worden 
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weggevoerd. Een stuk of wat gave netjes heb ik toch mee kunnen nemen naar 
huis, maar het wóu heelemaal niet lukken, die door een waterstroom onder de_ 
kraan te laten uitspannen in hun oorspronkelijken stand. Wel zijn er eenige van de 
bewoners zelf levend meegekomen. 

Nog een paar weken lang heb ik die levend kunnen houden in een glazen bakje 
met water. Ze begonnen in dat bakje dadelijk met spinnen van hun web maar 
een mooie fuik maakten ze er niet van, ook niet als ik onder de kraan een sterke 
waterstroom door 't bakje liet spoelen. Het bleef bij een gebogen spinselkoker die 
aan de eene zijde wel een wijdere opening had dan aan den anderen kant (fig. 4). 

Het spinsel is glashelder en onder water niet te zien, ik moest er speksteenpoeder 
op strooien, om het duidelijk te kunnen onderscheiden; daardoor wordt het prachtig 
duidelijk (op donkeren ondergrond) en de larven hadden er blijkbaar geen last van, 
Voorgeworpen Enchytraeën grepen ze onmiddellijk en beten ze meteen dood. 
maar toch schijnt dit niet het geschikte voedsel voor hun geweest te zijn, want ze 

Fig. 4. Spinsslkokertje met de larve van Neureclipsis in een glazen bakje. 

groeiden maar weinig en vcrpopten zich, terwijl ze vermoedelijk nog onvolwassen 
waren. Met de Süsswasserfauna van Brauer kon ik de larve en vooral ook 't popje 
gemakkelijk determineeren als Neureclipsis bimaculata. In de mooie werken van 
de Deensche Hydrobiologen Wesenberg Lund en Esben Petersen is de soort uit
voerig beschreven en afgebeeld, met verscheidene andere webspinnende soorten 
meer. Die schijnen in Denemarken meer voor te komen (of beter bestudeerd te 
worden?) dan hier. Bij het determineeren van de larve moesten o. a. de mond-
deelen onder 't microscoop worden bekeken en dan valt op, wat trouwens bij koker
larven vaker voorkomt, dat die onsymmetrisch zijn, de rechterkaak heel anders 
dan de linker van 't zelfde paar. Vooral ook het popje was heel typisch gebouwd. 
Het verpoppen geschiedde ook in een spinselkokertje dat dicht onder ' t opper
vlak tegen de kant van ' t bakje was vastgemaakt. Het popje is zeer beweeglijk 
en telkens in 't spinseltje aan 't heen en weer schuiven. Het heeft aan de achter-
lijfsringen rechts en links telkens een paar wormachtige draadkieuwen en aan 't 
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eind twee bosjes stijve haren die wellicht moeten dienen, om de mazen van 't spin
seltje open te houden, als die verstopt gaan raken. De geweldige kaken lijken voor 
een pop wel vreemd, ze worden ook wel degelijk open en dicht bewogen. In de 
popjes was al heel gauw de geheele bouw van 't volwassen insect te herkenen, in 
al z'n deelen donker doorschemerend door de glasheldere pophuid. Meteen is daar
door te zien, welke poporganen in 't imago niet mee overgaan, bijv. de draad-

Fig. 5. De groote grintgroeven op de Brunssumsche heide. Foto SLOFF. 

kieuwen, de eindstompjes met borstelharen; daarin kwam geen donkere vulling te 
zien. Helaas zijn de popjes niet uitgekomen, misschien wel doordat ik voor het 
determineeren en teekenen de spinseltjes heb losgemaakt uit 't bakje, zoodat ik 
het volwassen schietmotje niet naar de natuur kan afbeelden. Misschien weet een 
van de lezers ze elders ook te ontdekken en is bij 't opkweeken gelukkiger. 

J. HEIMANS. 

HET VOGELSEÏZOEN VAN 1923. 
Slot. 

DE vacantie begon i Augustus. De eerste dagen hielden andere plichten mij 
bezig, maar nauwelijks was ik vrij, of ik zat met mijn camera's aan den 
oever van een weeltje, een kwartier van huis. Binnen een uur had ik een 

kwikstaart en tweemaal den oeverlooper gekiekt. Die gaven absoluut niets om 


