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presenteren we F. Kooymans' prachtige grutto. Er zijn veel gruttofoto's gemaakt, 
waaronder heel mooie. Maar geen der foto's die ik ken geeft zó heerlijk de edele 
rankheid van hals, kop en snavel weer; bij géén speelt er zulk een fijn laag zonlicht 
over het dier. Naar mijn gevoel gaat zulk een foto uit boven een afbeelding. En zien 
we nu eens de massa's bestaande en gepubliceerde vogelfoto's door, dan zien we dat 
daaronder maar heel weinige zijn die niet „nog mooier" zouden kunnen zijn. Ook 
deze gruttofoto zou mooier kunnen: denk eens aan hoe fris hij zou zijn wanneer 
het gras parelde van de dauw! 

Van verscheidene onder onze vogels bezitten we nog helemaal geen werkelijk mooie 
foto's; van de meeste zijn er serie's heel behoorlijke en zelfs mooie gemaakt, maar met 
geen enkele soort zijn we werkelijk klaar. Dat ligt voor een groot deel daaraan dat de 
meeste vogelfotografen een neiging hebben, min of meer tevreden te zijn zodra ze 
een soort „hebben", en dan graag voor de afwisseling of uit een zekere neiging tot 
completering van hun soortenverzameling een andere soort voor de lens nemen. 

Ik zou een lans willen breken voor meer concentratie, meer rust, meer vasthoudend
heid, met het doel voor ogen, zo mooi mogelijke foto's te maken. Daarvoor is tijd 
nodig, verder een voortdurend streven, gunstige omstandigheden zoals entourage en 
verlichting af te wachten, op te zoeken, en, als zij zich voordoen, prompt te gebruiken. 
Onze verschillende vogelfotografen hebben en hadden in dit opzicht heel verschillende 
kwaliteiten. Burdet, Binsbergen, Van Sijn, Kooymans hebben naar mijn mening in 
dit opzicht wel het beste geleverd. 

Wat ik hiermee echter voornamelijk betogen wil, is dat het onderwerp onuitputtelijk 
is, en dat we aan het begin, niet aan het eind staan. Onze natuur, hoe verarmd zij 
ook moge zijn, is nog steeds een rijke bron van inspiratie voor wie er de gevoeligheid 
voor heeft. Mogen de vogelfotografen in immer toenemende mate uit deze bron 
putten en ons op het allerbeste vergasten! 

N. TINBERGEN. 
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ONZE SPINNEN 
Inleiding. 

Zeker is De Levende Natuur niet de plaats, om een volledige bespreking van 
alle inlandse spinnen te publiceren; hun aantal, meer dan 400 soorten, zou 
een al te grote plaatsruimte opeisen. Maar bovendien weten we van vele soorten 

nog bitter weinig of in 't geheel niets wat betreft hun verspreiding en gedrag. In 
de hiermee geopende serie artikelen zal daarom slechts getracht worden, van zoveel 
mogelijk families en de belangrijkste vertegenwoordigers daarvan, een en ander te 
vertellen, wat geacht kan worden de belangstelling te hebben van de lezer. 

Het zou natuurlijk prettig zijn, indien hierdoor tevens bereikt werd, dat in ons land 
een grotere interesse voor de spinnen zou ontstaan. Intussen klaagt iedere arach-
noloog over dit gebrek aan belangstelling en waarschijnlijk zullen vlinders en kevers 
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wel altijd meer de aandacht van de natuurliefhebbers blijven trekken. Dit is ten dele 
te verklaren uit de grotere aesthetische bevrediging, die reeds een collectie van deze 
dieren schenkt. Spinnen behoren te worden bewaard in buisjes met alcohol, waarin 
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hun soms fraaie kleuren meestal totaal verloren gaan. Maar zijn we erop uit om de 
levensgewoonten te ontdekken, dan kunnen we bij de spinnen even goed terecht 
als bij de vlinders of andere insecten. Om maar enkele onderwerpen te noemen: web
bouw, prooivangst, paringsbiologie, broedverzorging, verspreidingsmethoden, phae-
nologie, zintuigphysiologie vormen een onbegrensd terrein voor het verrichten van 
de aardigste waarnemingen, die vaak zonder of met zeer eenvoudige hulpmiddelen 
gedaan kunnen worden. Vooral, omdat er in en vlak bij de menselijke woning al 
een aantal soorten voorkomt, ligt het materiaal binnen ieders bereik. 

Een gemis, dat ieder voelt zodra hij zich met spinnen gaat bezig houden, is het 
ontbreken van een determineer-
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Fig. 3. Tegenaria atrica C. L. Koch, looppoot. 
Het lid tussen tibia en tarsus is de metatarsus. 

Fig. 4a. Clubionagermanica 
(Thorell) V, epigyne. 

Fig. 4h. idem ,', vulva, n. Palmgren. 
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Fig. Atypus spec. 
Dysdera spec. 
Trochosa spec. s cheliceren, maxillen en onderlip. 

betrouwbaarste onderscheidingskenmerken vinden we aan de copulatieorganen van 
het o en de z.g. epigyne van het $. Deze organen nu bezitten vaak een zeer 
gecompliceerde bouw en 
zijn uiteraard alleen bij 
geslachtsrijpe dieren vol
ledig ontwikkeld; in 't al
gemeen zijn onvolwassen 
spinnen niet met zeker
heid te determineren. Bo
vendien zijn de verschil
len tussen de soorten van 
één geslacht (genus) vaak 
zeer gering en soms zelfs 
alleen met enkele kunst
grepen te voorschijn te 
brengen. Andere uitwen
dige kenmerken als plaat
sing van de ogen, stekels 
op de poten, vorm van 
diverse l ichaamsdelen 
(spintepels, monddelen, 
klauwtjes, etc.) helpen ons 
vaak bij het bepalen van 
familie of geslacht, en in 
enkele gevallen zijn kleur 
en tekening als soortsken-
merken van belang. Ge
zien de geringe afmetin
gen van de meeste onzer 
spinnen, i cm of minder, 
is het gebruik van een 
sterke binoculaire loupe 
of microscoop vereist, ter
wijl de dieren onder 
vloeistof worden bekeken. 
Een serieuze determinatie van spinnen heeft dus nogal wat voeten in de aarde; 

en zolang er nog geen Fauna van Nederland is samengesteld is 
men op buitenlandse werken aangewezen. 

Stellen we de eisen omtrent de volldigheid wat lager, dan zijn 
er inderdaad wel aardige oriënterende boekjes over spinnen te 

Fig.S-Pholcuspfui- vinden. Jammer genoeg nog niet in onze taal, maar dat zal niet 
Oogstand. ' ' lang meer op zich laten wachten. Ook deze artikelen hebben geen 
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cribellum, spintepels en anaaldeksel. 
calamistrum op metatars IV. 

Fig. ya. Scytodes thoracica 
Latr., cephalothorax van opzij. 

Fig. jb Scytodes thoracica Latr. 
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andere bedoeling, dan hen van dienst te zijn, die zich eens buiten de gebaande wegen 
der entomologie of der veldbiologie in het algemeen willen begeven. 

Algemene beschrijving. Terminologie. 
Bij determinatie en bespreking van het gedrag komen vele namen van lichaams

delen te pas, die het beste vooraf aan de hand van een algemene beschrijving de 
revue kunnen passeren (fig. i.). 

Het lichaam van een spin bestaat uit kopborststuk (cephalothorax) en achterlijf 
(abdomen), verbonden door een steeltje (petiolus). Het kopborststuk draagt vooraan 
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Fig. 14. Hahniidae, 
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ma. tl. Dahl. 

en bovenop de 6 of 8 ogen, die naar hun ligging verschillend worden aangeduid als: 
V(oorste)Z(ij)0(gen), Achterste()M(idden)0(gen), enz. We nemen voor 't gemak aan, 
dat de ogen dus op twee rijen van vier liggen. Sommige ogen zijn parelmoerglanzend 
en geschikt om mee in het donker te zien, de andere, de dagogen, zijn zwart. Vóór 

de ogen ligt het voorhoofd (elypeus), dat onderaan een duidelijke rand 
bezit (fig. 19). Hieronder zijn de gifkaken (cheliceren) ingeplant; ze 
bestaan uit een dik basaallid met een groeve, waarin het klauwlid 
als een knipmes wordt teruggeslagen (fig. 5). Ze liggen voor de mond-
opening en tussen hen in ziet men de bovenlip (rostrum). De naar 

Fig. 16. 
Tetragnatha 

solandri 
(Scop.) ?, r. 

chehcere van 
boven. 

Fig. 15. Ero (Mimetidae), 
metatarsus, n. Dahl. 

Fig. 17. Theridiidae., tars met ge
zaagde borstels aan onderzijde n. 

Dahl. 
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achter op de gifkaken volgende ledematen zijn de tasters (palperi), waarvan het 
basale lid, de heup (coxd) een uitsteeksel draagt, dat wel maxille genoemd wordt, 
maar natuurlijk niets te maken heeft met de onderkaken van de insecten. De juiste 
naam is gnathobase of gnathocoxiet, een naam die op een kauwfunctie duidt, die hun 
overigens niet erg toekomt. De maxillen liggen opzij van de mondopening en de 
onderlip (labium), een deel van het borstschild (sternum), ligt er achter en tussen 

Fig. 18. 
Araneidae 

Clypeus 
smal 

n. Dahl. 

de maxillen in. Verder telt de palp nog 5 leden, dijring (trochanter), dij (femur), knie 
(patella), scheen (tibia) en voet (tarsus). De laatste draagt bij het $ een copulatie
orgaan (fig. 2). 

Er zijn 4 paar looppoten, die één lid meer tellen dan de palp, en wel een midden
voet (metatarsus, fig. 3) volgend op de tibia, en waarbij de tars 2 of 3 klauwtjes draagt, 
ingeplant op een praetdrsus (fig. 3). De voorziening met stekels en bijzondere zintuig-
haren (bv. trichobothriën, fig. 9, die met zwakke luchtstromen gaan meewapperen) 
heeft betekenis voor de determinatie. Ook de lengte der poten is verschillend, al naar 
de wijze van voortbeweging. Inplaats van een 3e klauwtje vinden we vaak onder de 
twee grote een groep van kleef haren (fig. 10), die de spin in staat stellen op een gladde 
ondergrond houvast te zoeken. Ook bevindt zich dan een borstel van stevige haren 
aan de onderzijde van tars en metatars (scopula). Een bepaalde groep, de Cribellatae, 
heeft op de metatars van de 4e poot een dubbele rij van stevige haartjes (fig. 6), die 
het kaardeapparaat (calamistrum) vormen, waarmee een kleefstof uit de cribellum-
klieren van het abdomen over de vangdraad wordt geborsteld. 

Het achterlijf heeft aan de onderzijde ver vooraan een dwarse groeve (epigasteriaal-
spleet), waarin één paar stigmata, dat toegang geeft tot de ervoor liggende boeklongen, 
uitmondt. Bij Vogelspinnen en verwanten zijn er twee paar boeklongen, die we steeds 
kunnen herkennen aan de platte en meestal lichtgekleurde „dekseltjes", die in de 
huid van het abdomen liggen, het 2e paar achter de dwarse groeve. In het midden 
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van de spleet mondt de geslachtsopening uit, die bij het $ in vele gevallen om
geven is door enige chitineverdikkingen, tezamen epigyne genoemd. Na opheldering 
in speciale vloeistoffen kunnen we daaronder de inwendige kanalen en zaadblaasjes 

(receptacula seminis) door de huid zien liggen (fig. 4). Deze zijn weer van 
groot belang ter onderscheiding van de soorten. Ver naar achteren, vlak 
voor de spintepels, ligt een stigma, waarmee de tracheeën naar buiten 
uitmonden. De spintepels, meestal 6 in getal, zijn paarsgewijs gerang
schikt, het 2e paar is verreweg het kleinste. Bij de Cribellatae ligt het 
zeefplaatje (cribellum) vlak voor het ie paar (fig. 6a). Andere hebben 
inplaats hiervan een colulus (fig 23), een ongepaard kegelvormig or
gaantje, dat evenals het cribellum afleidbaar is van een (vierde) paar 
spintepels. Vlak achter het 3e paar ligt de anus onder een anaaldeksel 
(fig. 6a). 

Hier volgt nu een determineertabel voor de inlandse spinnenfami-
Fig. 25. ]ieSj jij. zonder al te grote moeilijkheden na de bovenstaande uiteen-
(Pet.), s. zetting te gebruiken is. Als de verschillende families bij de bespreking 

aan de beurt komen zal daarbij een kort overzicht van de voornaamste 
geslachten en soorten worden gegeven. Voor controle van determinaties stel ik mij 
gaarne beschikbaar. De spinnen moeten dan (in alcohol 70",,, of gewone spiritus) 
opgestuurd worden naar het Zoölogisch Laboratorium, Plantage Doklaan 44, 
Amsterdam. 

Determineertabel van inlandse Spinncnfamilies. 

1 Cheliceren sterk ontwikkeld en horizontaal naar voren gericht, de eindklauwen bewegen // 
aan elkaar (fig.5a); abdomen met 2 p. boeklongen en -stigmata . . . fam. 1. Atypidae. 

— Cheliceren verticaal of schuin naar beneden gericht, de eindklauwen bewegen in één vlak 
naar elkaar toe (fig. 5e en c); abdomen met 1 p. boeklongen en -stigmata en bovendien 1 of 
1 p. tracheestigma(ta) 2 

2 Vóór de spintepels ligt een cribellum; de metatars van het 4de p. poten draagt een cala
mistrum (Cribellatae) fig. 6a en fc 25 

— Geen cribellum en calamistrum (Ecribellatae) 3 
3 Geslachtsrijpe ; ,' voorzien van een epigyne (uitgez. fam. n ) ; de id. ; j met copulatie-orgaan 

van ingewikkelde bouw aan de vervormde palptars. 8 ogen 6 
— Geen epigyne bij de , v; het copulatie-orgaan van de ; ; eenvoudig gebouwd: een bolletje 

met een spits aan de weinig vervormde palptars. 6 ogen 4 
4 Het achterste paar stigmata nauwelijks zichtbaar, vlak voor de spintepels gelegen. De ogen 

in drie groepen van 2 geplaatst; cephalothorax sterk in de lengte gewelfd (fig. 7a en b) 
fam. 4. Sicariidae. 

— Het achterste paar stigmata duidelijk zichtbaar vlak achter de boeklongstigmata gelegen. De 
ogen alle 6 in één groep bijeen 5 

5 Onderlip veel langer dan breed; maxillen //; coxae der voorste poten lang en cylindrisch, 
die der achterste veel korter fam. 3. Dysderidae. 

— Onderlip breder dan lang; maxillen naar voren sterk convergerend; alle coxae der poten 
kort fam. 2. Oonopidae 

6 Van de 8 ogen staan er links en rechts 3 in één groep bijeen, en 1 p. afzonderlijk in het midden 
aan de voorrand van de cephalothorax (fig. 8) 7 
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— Geen groep van 3 dichtbijeenstaande ogen links en rechts 8 
7 Abdomen langwerpig rolrond; poten buitengewoon lang en dun; tars van het eerste paar 

poten schijnbaar geleed fam. 5. Pholcidae. 
— Abdomen kort en kogelrond; poten kort; tars van het eerste paar poten niet geleed 

gen. Pholcomma (fam. 6. Theridiidae). 
8 Twee grote klauwen en één ongepaarde kleine klauw aan de tars van alle looppoten (vaak 

moeilijk te zien) (fig. 9) 9 
— Twee grote klauwen, soms bovendien een scopula aan de tars van alle looppoten(fig. 10) . 21 

9 De ogen staan in 4 rijen van 2 (fig. n ) fam. 18. Oxyopidae. 
— De ogen staan in 2 of 3 rijen lo 
10 De ogen staan in 3 rijen, de voorste rij ligt op de voorvlakte van de cephalothorax en bestaat 

uit 4 kleine ogen, daarachter op de tweede en derde rij twee grote ogen ver uiteen 11 
— De ogen staan in 2 rijen van 4 12 
11 De ogen van de tweede rij zijn ongeveer even ver van elkaar verwijderd als die van de derde 

rij (fig. 12) fam. 17. Lycosidae. 
— De ogen van de tweede rij veel dichter bijeen dan die van de derde rij (fig. 13) 

fam. 16. Pisauridae. 
12 Op de tars der poten een rij van trichobothriën, die naar de tarswortel toe steeds korter 

worden (fig. 9) 13 
— Geen trichobothriën op de tars 15 
13 De spintepels staan alle 6 op één dwarsgeplaatste rij (fig. 14) . . . . fam. 14. Hahniidae 
— De spintepels niet alle op één rij 14 
14. Een duidelijk (trachee)stigma vlak achter de boeklongstigmata gelegen 

fam. 15. Argyronetidae. 
— Tracheestigma vlak voor de spintepels gelegen fam. 13. Agelenidae 
15 Op de tibia en de metatars van het eerste en tweede paar poten staat een rij lange gebogen 

stekels, waartussen vele kleinere stekeltjes (fig. 15) fam. 12. Mimetidae. 
— Geen rij van zulke stekels op de tibia en metatars van I en II 16 
16 Op de femurwortel staat één of een rij van trichobothriën; cheliceren sterk ontwikkeld (fig. 16) 

zeer lang, of vrij lang en opgezwollen fam. I I , Tetragnathidae. 
— Geen trichobothriën op het femur 17 
17 Op de vierde tars aan de onderzijde staat een rij van sterke borstels met gezaagde rand (fig. 

17) 18 
— Niet zulke borstels op de vierde tars 19 
18 De gezaagde borstels langer dan de overige stekels aan de zij- of bovenkant van de poot 

fam. 6. Theridiidae. 
— De gezaagde borstels niet langer dan de overige stekels fam. 7. Nesticidae. 
19 De voorste rij ogen is ver van de cheliceren-inplanting verwijderd, voorste middenogen 

dichter bijeen dan de achterste (fig. 19) 20 
— De voorste rij ogen is vlak boven de voorhoofdsrand gelegen; de voorste middenogen evenver 

uiteen als de achterste (fig. 18); krachtige weefstekel op de vierde tarsus, .fam. 10. Araneidae. 
20 Tibia van de vierde poot dorsaal met 1 stekel fam. 9. Micryphantidae. 
— Tibia van de vierde poot dorsaal met 2 stekels fam. 8. Linyphiidac 
21 Cephalothorax naar voren toe niet versmald, maar breed en bijna rechthoekig eindigend; 

ogen in 3 rijen, in de eerste 4 zeer grote naar voren gerichte, in de tweede 2 zeer kleine, in de 
derde 2 grotere (fig. 20) fam. 23. Salticidae; 

— Cephalothorax naar voren toe versmald; de ogen van de voorste rij niet opvallend groot . 22 
22 De voorste spintepels staan ver uiteen (fig. 21) fam. 19. Gnaphosidae. 
— De voorste spintepels dicht bijeen (fig. 22) 23 
23 Tussen de voorste spintepels een colulus (fig. 23); hoogstens 1 tand langs de klauwgroeve 
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der cheliceren fam. 22. Thomisidae. 
— Een colulus ontbreekt; meerdere tanden langs de klauwgroeve der cheliceren . . . 24 
24 De poten zijn laterigraad; alle ogen diurn(dagogen) fam. 21. Eusparassidae. 
— De poten zijn prograad; alleen de voorste middenogen diurn . . . fam. 20. Clubionidae. 
25 Tars van het vierde p. poten zeer kort, nauwelijks half zo lang als de metatars en voorzien 

van een rechte rij korte dikke stekeltjes (fig. 24) fam. 26. Uloboridae. 
— Tars IV niet zo kort en zonder deze stekeltjes 26 
26 Cephalothorax eindigt rechthoekig als bij de Salticidae (fig. 25) . . . fam. 24. Eresidae. 
— Cephalothorax naar voren toe versmald 27 
27 Cribellum in tweeën gedeeld (fig. 6a); tarsen met trichobothriën; grotere soorten 

fam. 27. Ciniflonidae. 
— Cribellum meestal ongedeeld; tarsen zonder trichobothriën; kleine soorten 

fam. 25. Dictynidae. 
B. DE JONG. 
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KOKERJUFFERS - EEN ORDE DER INSECTEN 

De woorden van Dr. J. Th. Oudemans in zijn standaardwerk De Nederlandsche 
Insecten: „dat het determineeren van Trichoptera tot de lastigste entomo-
logische bezigheden behoort" zal wel mede de oorzaak zijn van de geringe be

kendheid, die deze insecten in Nederland genieten. Beginnende entomologen wagen 
zich er niet aan en is de keus eenmaal op een andere orde gevallen, dan komt men 
er niet zo licht toe van studierichting te veranderen. 

Die moeilijkheid van het determineren is maar heel betrekkelijk, want dat valt 
toch ook bij de andere insectenorden niet mee en als men er eenmaal een aantal kent, 
gaat het steeds gemakkelijker. Overigens is het ook niet beslist noodzakelijk de dieren 
op naam te kunnen brengen om van hun werkelijk buitengewoon interessante ge
daanteverwisseling te genieten. 

De grote bekoring dezer insecten ligt vooral in de levensgewoonten hunner larven. 
ledere natuurliefhebber heeft er wel eens een paar gezien en de makelij der huisjes 
of kokers, waarin ze leven, bewonderd. 

Hun instinct zich door het bouwen van een koker te beschermen heeft al heel wat 
pennen in beweging gebracht en het is zonder twijfel aan deze eigenaardigheid te 
danken, dat er in de laatste twee eeuwen ongeveer 4000 publicaties over deze groep 
verschenen zijn, waarvan een belangrijk percentage over biologie, metamorphose en 
bouwinstinct. 

Ik wil nu trachten in enkele opstellen een beeld van deze zo weinig bekende in
sectenorde te geven en zal beginnen met een: 

' Kort Historisch Overzicht. 
De eerste uitvoerige inlichtingen over de gedaanteverwisseling der kokerjuffers 

vinden wij reeds bij de nauwkeurige waarnemer en beschrijver Reaumur in het 
3e deel zijner Mémoires (1737). Hij noemt ze „teignes aquatiques", watermotten 
dus en zijn beschrijving is nog steeds zeer lezenswaard. Ook zijn kopergravures van 


