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uit te vallen en plaats te maken voor 
witte, zoodat de kraag in dit stadium 
een bonte mengeling vertoont van 
roodbruin, wit en wat zwart (fig. 4). 
Eindelijk vallen ook de laatste rood
bruine veeren uit en zijn de zijkanten 
van den kop wit met slechts hier en 
daar donkere veeren (fig. 5). De tee-
keningen der koppen zijn origineel 
en beelden den rui uit van een ad. o* 
in vijf stadia, waarvan de verschillende 
exemplaren zich in eenige particuliere 
verzamelingen bevinden. De tweede 
serie laat den rui van de kopveeren 
zien van een juv. ï beginnende in de 
maand Augustus (fig. 6). De zwarte 
zijstrepen verdwijnen langzamerhand 
(fig. 7). No. 8 is een vogel uit het begin 
van October. In den loop van deze 
maand verdwijnen de donkere veeren 
geheel, zoodat reeds in de maand 
November het volkomen winterkleed is 
aangelegd. In dit kleed verschillen zij 
niet veel met de ad. exemplaren. Slechts 
eenige kleine witte veertjes voorop den 
kop herinneren ons aan het pas afge
legde jeugdkleed (fig. 9). 
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EEN AQUARIUM-DRAMA. 

DE niet al te groote glazen bak met water en waterbewoners, betiteld met den 
eenigszins grootschen naam „aquarium" prijkte op de tafel. Enkele alvertjes 
deelden de ruimte met een paartje kleine-Salamanders, waarvan het vrouwtje naar 
onze verwachting haar eieren wel zou willen deponeeren op de waterpest. Een 

tamelijk groote waterspin had in het groen haar zilveren klok geweven en deed zich te 
goed aan versch aangevoerde kokerjuffer-larven. Zoo leefden ze „genoeglijk" in het 
kunst-vijvertje, de een van en door den ander . . . . 

üf het nu kwam doordat niet voldoende wormen waren geofferd aan de vraatzucht van 
onze salamanders, of dat het blinkend beweeg van de zilveren witvischlijfjes onze sala
manders in voorjaarsstemming prikkelde, het mannetje deed verwoede happen naar vin
nen en staart van de alvertjes, die wild hun heil zochten in de vlucht. 

Op een kwaden dag kwispelde de zwakste broeder (of zuster) van deze vischjes bijna 
zonder staartvin aan de oppervlakte achtervolgd door het salamander-mannetje. Het 
vrouwtje trok zich van het zilvergeschitter der vischjes blijkbaar niets aan. 
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Teneinde erger te voorkomen werd de vermoorde onschuld uit den bak genomen en 
kreeg de booswicht „cellulair" d.w.z. een glazen plaat schuin in een hoek gezet schoot 
voor hem alleen een hokje af. De alvertjes leerden weer de rust te vinden, zij het dan 
ook in de andere drie hoeken. Het vrouwtje hapte wormen, groeide, doch legde geen 
eitjes . . . . Alles was als voorheen. 

Tot gezelschap van man-salamander die verwoede doch vruchtelooze pogingen aanwendde 
het „groote water" te bereiken, werd vrouwlief mede in dezelfde afdeeling ondergebracht. 

't Resultaat wat betreft eierleggen bleef ondanks bijgedane waterpest nihil. Er werd 
wel eens een dag overgeslagen wat betreft het waarnemen. Verandering kwam er toch niet! 

Toch kwam er verandering en een heel onverwachte ook. 
De koker-larven raakten op en onze waterspin ging op onderzoek uit. Wat eetbaar 

was verdween. Ook bij het salamander-hoekje kwam ze en nu komt het raadselachtige, 
dat wel nooit zal worden opgelost . . . . Ze kwam ook in de salamander-afdeeling! 
Zocht ze er prooi? 

Niets kon ze er vinden dan twee salamanders, waaronder de nog altijd woedende man. 
Toen ik op dien middag weer eens naar den bak keek, was het water in de. salaman-

derafdeeling troebel, alsof er op z'n hevigst werd gesnoekt. Het vrouwtje slingerde zich 
met heftige staartbewegingen als in doodsangst door het water; het vond nergens een 
moment rust . . . . 

Pas bij goed toezien ontdekte ik haar echt- en celgenoot, die onder in, half op den 
rug lag, tegen het glas gedrukt, e.n bruingrijs balletje naast zich. 

Om meer van de zaak te weten te komen nam ik het groote pincet en pakte onze 
rustende strijder om hem er uit te halen Het bruine balletje bleek te zijn het achterlijf 
van de waterspin, die haar aquariumreis tot in de salamander-afdeeling had doorgezet 
en . . . . beëindigd. 

Bij het opvisschen bleek alweer wat vreemds. Het salamanderlijfje was dik en opgezet, 
z'n staart zat beknepen tusschen aquariumwand en de ingezette glasplaat, zoodat ik wer
kelijk eerst de glasplaat iets moest opschuiven, eer onze salamander aanstalten maakte 
om fatsoenlijk met het pincet mede naar boven te komen. 

Ondanks al deze bewegingen bleef onze reislustige waterspin — die al zeer vreemd, 
inplaats van haar adellijk zilverlijf nu een grauwbruin puntballetje droeg - rustig en 
stevig op den salamander zitten. Mèt het salamanderlijkje sleepte ik zonder twijfel een 
doode waterspin naar boven 

Vóór mij op een glasplaat ligt het gevalletje om nageteekend te worden. Op het 
salamander-keeltje, dat nu stijf uit staat evenals lijf, pooten en staart, zit vastgezogen als 
om zich terdege te goed te doen aan het kostelijk amphibiënbloed, breeduit de water

spin (afb. 1 en 2) . . . . 
Met klaarleggen van 

alles en nog wat en met 
het teekenen, waarbij 
geen haast werd gemaakt: 
lijkjes loopen niet — ging 
een half uurtje heen, dat 
zeker door de waterspin 
is benut om op verhaal 
te komen en de zoo hoog-

noodige dampkringslucht in zich op te nemen. De pooten bewegen, de kaken blijven in 
het taaie salamanderhuidje . . . . 

Zachtjes laat ik mèt de glasplaat het gevalletje in een glazen bakje met water glijden.... 
Wat nu? 

De waterspin ziet kans wat lucht mede te nemen en duikt — stevig met den vijand 
verbonden — kwikzilverachtig onder. Zienderoogen verdwijnt het „kwik" en grauw als 
haar lijf is de toekomst voor onze spin. 

Gesterkt door de zuurstof en snakkend naar meer, verlaat de spin haar vaste plaats 
op de salamanderkeel en loopt over het stijfgestrekte lijfje heen en weer. Haar prooi 
verlaten doet ze niet! 

FI3.2, Fij.S 
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Ze gaat van den kop naar den staart en omgekeerd, steekt hier en daar haar grauw achter
lijf omhoog, als zoovele pogingen om met de reddende lucht in contact te komen. (afb. 3.) 

Haar krachten schijnen zoo verzwakt, dat het haar onmogelijk is haar achterlijf zóóver 
op te beuren dat ze met het puntig eind er van het oppervlakte-vlies kan doorboren. En 
komt het afgeronde middenstuk er soms al even tegen aan, dan blijken haar krachten 
veel te gering; het vlies — de scheiding water en lucht — buigt mee omhoog en zij 
(de spin) blijft van zuurstof verstoken. 

Ik maak de spin even vrij van den salamander, ze zinkt naar den bodem van het 
bakje — 3 a 4 cM diep — en doet wanhopige pogingen weer naar hoogere sferen te 
verhuizen, pogingen die falen, totdat ik haar breng in de buurt van het salamanderlichaam. 
Direct maakt de waterspin van de gelegenheid gebruik, loopt langs pooten en lijf, tracht 
haar prooi van zooeven te gebruiken als reddingsladder. 

Ondanks de vergemakkelijking door vermindering van de waterhoogte, ondanks hulp 
van mijn kant door omhoogbrengen van den salamander, gelukt het haar niet, het dunne, 
maar zeer zeker taaie vliesje te verbreken . . . . De spin moet sterven . . . .! 

Haar gevecht met den salamander heeft te veel van haar krachten gevergd; de strijd 
is te heftig geweest, van beide zijden . . . . 

Zat niet de zooveel grootere salamander met z'n staart gevangen tusschen wand en 
glasplaat? De kronkeling en de deuk in den salamanderstaart getuigen van groote krachts
inspanning. Met geweld moet de salamander zich hebben heen en weer geslingerd om 
te ontkomen aan den vergiftigen spinnebeet. Met boven-,spinnelijke" kracht heeft de 
achtpoot haar kaken gezet in het kloppend salamanderkeeltje . . . En zij heeft overwon
nen . . . . ten koste van haar eigen leven . . . .! 

Kwam het door de knelling van den salamanderstaart, óf kwam het door eigen krachts-
uitputting dat het opgezette salamanderlijfje niet als een andere buit mee naar boven kon 
worden genomen? Hoe het zij, haar prooi verlaten deed de spin niet, zij had de over
winning behaald, zij het dan ook een Pyrrhus-overwinning van den ergsten g r a a d . . . . 
Haar kaken bleven in den vijand tot schijndood haar verhinderde los te laten . . . . 

Het stijf en opgeblazen salamander-mannetje was voorgoed gestorven, de spin is er 
nooit boven opgekomen en ondanks toevoer van zuurstof in voldoende mate, geen twaalf 
uur ouder geworden . . . . 

In het salamanderhoekje keerde langzamerhand de rust terug en verdween mede de 
troebeling. Het wijfje zwom hoog en laag, hapte weer wormen als van ouds, groeide en 
legde geen eitjes . . . . 

Ten einde raad werd het salamander-vrouwtje in een aparte groote flesch gedaan; de 
alvertjes genoten dankbaar van de hun geboden ruimte, nu het salamander gedoe werd 
opgeruimd . . . . 

Weken daarna zwommen — onverwacht — kleine salamanderlarfjes tusschen de groene 
planten . . . . 

Het salamander-vrouwtje was de groote sloot reeds in . .! Dezelfde, waarin het staart-
looze alvertje, de overwonnen man-salamander en de reislustige waterspin hun gemeen
schappelijke rustplaats hadden gevonden . . .! 

Nigtevecht. L. J. POT. 

DE GALLEN VAN NEDERLAND. 
AANVULLENDE LUST. (Vervolg van blz. 170). 

H i e r a c i u m , Havikskruid. 
Cystiphora hieracii, F. Lw. 
Ronde tot 6 mM. groote puisten met een rooden rand omgeven. Rood-gele larf. — Mg. 5.9. 
Hippophaë rhamnoides. Duindoorn. — Eriophyes hippophaenus, Nal. 
Bladvlakte met tot 5 mM. groote uitstulpingen naar onder, min of meer naar boven 

gekromd, tezamengeslagen en ineengerold. Soms ook de steel misvormd. — Mt. 2. 


