
dan die ik hier wel genoemd heb. Het 
toeval speelt in onze „sport" immers een 
grote rol en ik wens de ornitholoog, die 
de reis wil ondernemen, dan ook alle suc
ces toe. De volgende praktische gegevens 
kunnen hem wellicht van nut zijn. 
Allereerst wil ik de naam vermelden van 
de heer Kroiss. Deze naam zal U waar
schijnlijk niets zeggen, maar hij kan voor 
U van grote betekenis zijn. De heer Kroiss 
is naast zijn functie van eigenaar van de 
plaatselijke Gasthof in Illmitz een uitste
kend vogelkenner die steeds van het laat
ste ornithologische nieuws op de hoogte 
is. Indien U bereid bent een stukje te 
gaan eten in zijn Gasthof, zal hij U ge-
nadiglijk een eerste „Fragenstunde" toe
staan, waarbij U niet meer dan enige 
plaatsaanduidingen en de raad „sehr auf-
merksam" te zijn te horen zult krijgen. Pas 
na het nuttigen van Uw tweede maaltijd 
gaat de heer Kroiss ertoe over U een keur 
van zeer waardevolle inlichtingen te ver
schaffen. Wij zijn hem zeer dankbaar voor 
de verkregen gegevens over o.a. Keizer
arend, Zwarte ooievaar en Griel. 
Ten tweede kan ik U aanraden het mu
seum Seewinkel te bezoeken, dat een klei
ne, maar interessante collectie geprepa
reerde vogels herbergt. 
Voor verdere inlichtingen over het gebied 

kan men zich wenden tot: Das Referat 
für Naturschutz des Amtes der Burgen
landische Landesregierung, Eisenstadt, 
Landhaus, Österreich. Tel. 2551/KI 248. 
Als besluit van dit artikel doe ik nog me
dedeling van de op heen- en terugreis ge
dane waarnemingen. 
Zuid-Duitsland: Bosuil 3 ex.; Klapekster 
1 ex.; Rode wouw 2 ex.; Havik 1 ex. 
Oostenrijk, Raurisch-dal en Kolm Saigurn 
nabij de Grossklöckner: minstens 12 Vale 
gieren nabij Bucheben. Minstens omdat 
wij eenmaal 12 ex. tegelijkertijd in de lucht 
zagen; de andere waarnemingen van tel
kens 1 of 2 ex. hebben mogelijk betrek
king op dezelfde individuen gehad. Hier
bij mag ik niet vergeten onze dank over 
te brengen aan de heer Hinloopen die ons, 
behalve waardevolle inlichtingen over de 
Neusiedlersee, de juiste plaatsaanduiding 
gaf van het punt waar de Vale gieren te 
zien zouden zijn. Rotskruiper 1 ex. Kolm 
Saigurn; Barmsijs (Carduelis flammea 
cabaret) minstens 20 ex., waaronder juv., 
op de Kolm Saigurn; Grote gele kwikstaart 
minstens 11 ex. langs de bergbeekjes. 
Oostenrijk, Hohe Wand bij Wiener Neu-
stadt: Kleine torenvalk 2 ad. ex. met bede
lend jong; Rode rotslijster 1 mannetje. 
Oostenrijk. WVener Wald: Wespendief 1 
ex.; Glanskopmees 2 ex. 

L i t t e r a t u u r : 
Naturschutz im Burgenland, folder van de Burgenlandische Heimat- und Naturschutzverein. 
Burgenlandische Landesnaturschutzgestz van 27 juni 1961. 
Neusiedlersee — Schutzverordnung van 6 juni 1962. 
Tijdschrift: Wisscnschaftliche Mitteilungen aus dem Burgenland. 
Edel Wild van Ir. van Maasdijk (hierin wordt op voortreffelijke wijze de balts van de Grote trap beschreven). 
Europese Vogelatlas van Prof. Voous. 
Limnologie en Natuurbescherming in Oostenrijk, Nederland alsmede in internationaal verband door Drs, 

P. Leentvaar in Natuur en Landschap, 17e jrg. nr. 2. 

Spinnen als parasieten 
P. C H R Y S A N T H U S . 

Talrijk zijn de manieren waarop spinnen volgen als een jachthond of doodstil in 
hun kost verdienen. Er zijn er die hun hinderlaag gaan liggen en onverwacht het 
prooi besluipen en bespringen, ze achter- insekt grijpen, dat zich niets vermoedend 
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in hun nabijheid neerzet. Verreweg de 
meeste soorten maken een of andere vorm 
van web. Dit web kan beperkt zijn tot 
enkele „struikeldraden" vóór de ingang 
van de woonhuis (Segestria) of tot één 
enkele lange kleverige draad (Miagram-
mopes, tropische kaardespin), maar meest
al is het samengesteld uit een groot aantal 
draden. Bij sommige soorten is er weinig 
orde in die draden te ontdekken, vaak is 
er een min of meer vlakke mat (Huisspin-
nen, Hangmatspinnen), en dan zijn er 
natuurlijk de mooie wielwebben van de 
Kruisspin en haar talrijke familieleden. 
Dat er spinnen zijn, die bij andere soorten 
inwonen, is wel niet zo algemeen bekend 
en. gezien de natuurlijke onderlinge on
verdraagzaamheid van spinnen, lijkt het 
ook niet zo waarschijnlijk. Toch zijn er in 
verschillende warmere streken zeker een 
honderd soorten, die een dergelijke levens
wijze leiden; verreweg de meeste behoren 
tot het geslacht Conopistha, ook wel Ar-
gyrodes genoemd (Kogelspinnen). Reeds 
in het Middellandse-Zeegebied kan men 
er vertegenwoordigers van aantreffen, bij 
voorkeur in de webben van Cijrtophora 
citricola. 

Cyrtophora's zijn over het algemeen vrij 
grote spinnen; C. citricola is volwassen 
wel 12-2 maal zo groot als onze Kruis
spin (20-25 mm). Hoewel zij tot de familie 
van de Kruisspinachtigen behoren (Ara-
neidae), maken zij toch een heel ander 
web. Op het eerste gezicht hebben deze 
grote webben (hoogte tot 80 cm, breedte 
tot 50 cm) veel weg van een hangmat-
web; boven bevinden zich een massa kris
kras lopende draden, dan komt een hori
zontale mat, die door een klein aantal ste
vige kabels van onderen wordt gespan
nen, zodat er onder de mat een behoor
lijke loopruimte voor de spin is; de span-
kabels zijn weer verankerd aan een grote 
wirwar van draden. Wanneer we de mat 
echter nauwkeuriger bekijken, zien we een 
duidelijk verschil met die van de Hang
matspinnen (Linyphiidae); bij de laatsten 

is de mat een dicht vlechtwerk van elkaar 
in alle richtingen kruisende draden, bij 
Cijrtophora bestaat hij uit een ontelbaar 
aantal spaken, die vanuit het middelpunt 
naar de omtrek lopen. Over deze spaken, 
die zich naar de omtrek toe herhaaldelijk 
vertakken, lopen heel dicht opeen draden, 
die ongeveer cirkels vormen rond het mid
delpunt: het geheel vormt een zeer regel
matig, nauw maaswerk van draden (ma
zen li-2 mm); aan de rand gaat het ge
leidelijk in de omgevende draden over: de 
bouw van deze mat toont dus wel ver
wantschap met de Kruisspin. In het mid
den heeft de spin haar „huisje", waar ze 
ook vaak gevangen prooidieren tijdelijk 
bewaart. 
In verschillende delen van het Middel
landse-Zeegebied kan men de webben van 
C, citricola talrijk aantreffen tussen Opun-
tia's, Citrus-boompjes en grote, niet te 
dichte struiken. Bekijkt men zo'n web wat 
meer van nabij, dan vallen vaak enkele 
„zilverdruppeltjes" op, die in het boven
deel van het web hangen te glinsteren 
in de zon; dit zijn exemplaren van Cono-
pistha argyrodes, tot 2i mm groot; ze heb
ben geen eigen web, op zijn hoogst enkele 
draden, die met de draden van het Cyrto-
p/iora-web verbonden zijn. De zeer lange 
voorpoten als tasters wijd uitgestrekt, de 
overige poten dicht tegen het lichaam aan
gedrukt, zitten ze onbewegelijk in het web 
of sluipen met voorzichtige pasjes door 
het web op zoek naar voedsel; voor dat 
sluipen zijn de lange, dunne poten bij
zonder geschikt, met het voorste paar 
wordt de omgeving voortdurend afgetast. 
Als ze nog jong zijn, stellen zij zich te
vreden met kleine vliegjes, mugjes of ge
vleugelde bladluizen, die in de bovenste 
draden verward raken en door hun klein
heid vaak niet door Cyrtophora worden 
opgemerkt. 
Volwassen Conopistha's zijn echter niet 
meer tevreden met dergelijk klein goed. 
ze verlangen grotere prooi en proberen 
dan ook de eigenares van het web voor 

249 



te zijn, als een vlieg of iets dergelijks tus
sen de bovendraden verward raakt. Cyr
tophora heeft deze grotere prooi aanstonds 
bemerkt en tracht deze nu door rukken 
aan de draden naar beneden te krijgen 
om hem op de mat te bemachtigen. Is 
Conopistha echter vlug en ziet ze kans 
om de vlieg met haar uitgeworpen kleef-
draden goed te verankeren, dan zal dat 
rukken niet veel helpen en kan de dief 
ofwel de prooi ter plaatse uitzuigen, ofwel 
deze naar een veiliger plaatsje overbren
gen om er zich daar te goed aan te doen. 
Wanneer Conopistha op haar zwerftoch
ten, die ze — natuurlijk zeer voorzichtig 
— zelfs tot de mat en de „voorraadka
mer" van Cyrtophora uitstrekt, een inge
sponnen prooi tegenkomt, tracht ze deze 
met grote omzichtigheid uit het web los 
te bijten en mee te nemen. Gewoonlijk 
lukt haar dit niet, omdat de eigenares tril
lingen van de centrale mat aanstonds be
merkt, er op af stormt en de dief ver
drijft. Als ze echter aan haar eigen maal
tijd bezig is en haar aandacht dus ver
slapt, slaagt Conopistha wel eens in haar 
opzet. 

Conopistha's brengen vaak haar hele le
ven in hetzelfde web van Cyrtophora 
door, de mannetjes ontmoeten daar de 
wijfjes en deze laatste hangen daar ook 
haar eicocons op; ze doen dit echter niet 
in de bovenste helft, waar ze zelf altijd 
leven, maar in het onderste deel; omdat 
de eigenares heel zelden in die afdeling 
van haar web komt, is het daar blijkbaar 
veiliger. 
Toch zijn Ci/r(op/iora-webben niet de eni
ge waar Conopistha zich thuis voelt. Ver
schillende arachnologen, die zich aan
dachtiger met het leven van deze merk
waardige spinnen hebben bezig gehouden 
(Wiehle, Kullmann — Duitsland; en Ex-
line — Amerika), vonden ze ook bij ver
scheidene andere soorten. Enkele malen 
werden ze waargenomen in de hangmat-
webben van Linyphiiden, die, zoals we 
boven zagen, grote overeenkomst verto

nen met Ci/rfop/jora-webben; ook bij Ho-
locnemus, een Zuideuropese verwant van 
onze Sidder- of Hooiwagen-spin, Phol-
cus phalangioides, die een groot ruimteweb 
maakt, maar zonder mat. Meer verwon
derlijk is het, dat ze ook veelvuldig voor
komen in wielwebben van het Kruisspin-
type (Araneus. Argyope. Nephila. Meta, 
Gasteracantha. Cyclosa, Leucauge, Te-
tragnatha en Zygiella). Deze bestaan nl. 
uitsluitend uit het eigenlijke wielweb, ge
woonlijk verticaal aangebracht, enige en
tourage van een draden-wirwar ontbreekt 
meestal volkomen; de constructie, is dus 
totaal anders dan bij Cyrtophora. 
Kullmann vond Conopistha op Corsica 
veelvuldig in de webben van Zygiella 
x-notata. die in zuidelijker landen in de 
vrije natuur voorkomt; bij ons is deze 
soort ook zeer talrijk, maar uitsluitend 
aan de buitenzijde van huizen, schuren 
en dergelijke. Voor zijn onderzoekingen 
moest hij dus wel levende Cyrtophora's 
(en natuurlijk Conopistha's) overbrengen 
naar zijn laboratorium in Bonn, Zygiella 
had hij daar echter „voor het grijpen". 
Het kostte ook helemaal geen moeite om 
Conopistha's uit Cyrtop/iora-webben over 
te brengen op Zygiella-wehhzn: ze voel
den er zich aanstonds „thuis", hoe ver
schillend alles er ook uitzag. Tussen haak
jes: dit „uitzien" is voor de meeste spin
nen van geen belang, ze beoordelen hun 
omgeving niet op het gezicht maar uitslui
tend met hun tastzin. Hoewel deze hen 
zeker duidelijk maakte, dat de ruimtelijke 
opbouw van het nieuwe web totaal anders 
was dan die van het vertrouwde „home". 
pasten ze zich direct aan; hun gedrag week 
echter heel wat af van de gang van zaken 
in een Cyrtophora-weh: interessant uit 
het oogpunt van instinct-studie. 
Het eerste werk dat een Conopistha doet 
als ze bij een wielweb komt, is het vervaar
digen van een eigen webje, een verzame
ling van elkaar in alle richtingen kruisen
de draden, zoals al haar familieleden dit 
doen. Met verschillende draden verbindt 
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ze haar webje met de bovenste raamdra-
den van het wielweb, ook met enkele 
spaken, soms zelfs met het webcentrum. 
Door deze draden worden haar alle tril
lingen van het wielweb overgebracht. 
Komt nu een prooidier in het wielweb, 
dan loopt Conopistha voorzichtig over een 
van haar verbindingsdraden naar een 
spaak of naar het centrum; ze doet dit 
niet door eenvoudig over de draad te lo
pen, maar ze pakt hem met haar voorpoten 
vast, bijt hem vlak voor zich door, zodat 
ze zelf de brug vormt tussen de beide 
stukken. Terwijl ze het stuk vóór zich 
geleidelijk oprolt en achter zich haar „loop
draad" uitspant, trekt ze zich naar de 
overkant: dit is een prachtige veiligheids
maatregel. Zou de eigenares nl. eerder 
ter plaatse zijn dan de dief, deze bemer
ken en trachten te pakken, dan laat Co-
nopistha snel het voorste draadgedeeltc 
los, ze valt dan naar beneden, ver buiten 
het bereik van Zygiella, maar blijft aan 
haar „veiligheidsdraad" hangen en klimt 
weer naar haar eigen webje terug. Als ze 
er in slaagt om ongestoord op het wielweb 
te komen, dan trekt ze aan verschillende 
spaken om de plaats van de prooi te be
palen, juist zoals wielwebspinnen dat doen. 
Gelukt het haar de prooi te bereiken voor 
de eigenares ter plaatse is, dan trekt ze 
de prooi snel op de dichtstbijzijnde spaak 
en bijt deze door aan de naar het centrum 
gekeerde zijde: hierdoor wordt de gelei
ding van de trillingen naar het centrum 
en dus naar de eigenares toe grotendeels 
verbroken, want de zeer elastische kleef-
draden geleiden deze zeer slecht. Zygiella 
is dus haar oriëntatie kwijt en moet nu 
gaan zoeken; intussen maakt Conopistha 
de prooi geheel los en neemt ze mee naar 
haar eigen webje. Eens beet ze de spaak 
aan de verkeerde kant door en prompt kon 
Zygiella haar verjagen, 
Soms is ze zo brutaal om reeds ingespon
nen buit uit het web weg te roven, als de 
eigenares niet in de buurt is. Wiehle nam 
zelfs waar, dat Conopistha voorzichtig 

een Argyope lobata (22 mm) naderde, 
die in het centrum haar prooi zat uit te 
zuigen; ze plaatste zich aan de andere kant 
van het centrum en door de „tralies" heen 
zoog ze mee aan de gemakkelijk verkregen 
buit. 
Uit dit alles blijkt wel duidelijk, dat Co-
nopistha's in beide webtypen uitstekend 
in haar onderhoud weten te voorzien en 
dat ze daar niet slechts optreden als on
schuldige inwoners of onschuldige com
mensalen, maar wel degelijk uitgesproken 
voedselparasieten zijn. Het zijn zelfs obli
gate parasieten, want hun eigen webjes 
kunnen geen insekten vasthouden; wan
neer er eens een vliegje in verward raakt, 
reageren ze er niet eens op. Ondanks 
herhaalde pogingen is het noch aan 
Wiehle noch aan Kullmann gelukt om 
jonge Conopistha's op te kweken, noch 
oudere exemplaren langere tijd in leven 
te houden buiten de webben van grotere 
spinnen, ondanks rijkelijke aanbieding van 
geëigende prooi; ze kunnen deze eenvou
dig niet bemachtigen. 
Bij zijn vele maanden durende waarnemin
gen deed Kullmann een zeer interessante 
ontdekking. In zijn laboratorium maakten 
Cyrtophora's haar webben in grote open 
„kooien", die slechts bestonden uit een 
bodem en vier opstaande latjes, boven 
met dwarslatjes verbonden. Hadden ze er 
zich eenmaal gevestigd, dan verlieten ze 
hun „open gevangenis" meestal niet meer. 
Conopistha's hadden vrije toegang tot 
de verschillende Ci/rtop/iora-webben en 
maakten nogal eens van deze mogelijkheid 
gebruik om een nieuwe gastheer op te 
zoeken. 
Het laboratorium stond in verbinding met 
een kleine broeikas; het is dan ook niet 
te verwonderen dat enkele van de talrijke 
„Broeikasspinnen" (Theridion tepidario-
rum, 6 mm) zich in het laboratorium ves
tigden. Herhaaldelijk gebeurde het nu, dat 
Broeikasspinnen op hun zwerftochten bij 
een van de Cyrtop/jora-webben kwamen, 
ze gingen hier rustig binnen en... vestig-
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den zich daar, meestal hoog in de bovenste 
helft. Ze bouwden daar hun webje, een 
onregelmatige verzameling van draden — 
het zijn nl. ook Kogelspinnen juist als 
Conopistha. Dat ook hier niet slechts 
sprake was van inwoning, bleek wel uit 
het reageren van Theridion op elk prooi
dier, dat in het Cyrtophora-v/eh terecht 
kwam. Ze werd hierdoor onmiddellijk ge
alarmeerd, snelde er op af en probeerde 
de prooi te bemachtigen, zelfs wanneer 
die al op de mat lag. Ook trachtte ze reeds 
ingesponnen buit van Cyrtophora te roven 
en als deze haar dagdutje deed of elders 
met prooi bezig was, lukte dit nogal eens. 
Jongere Cyrtophora's werden zelfs wel 
door de toestormende Theridion van hun 
rechtmatige buit verjaagd. 
Eén keer zag Kullmann dat de indringster 
een volwassen Cyrtophora haar prooi af
handig maakte. Een groot, leegstaand 
Cyrtophora-weh werd door een jong exem
plaar van die soort bezet; kort hierop ves
tigde zich ook een volwassen Theridion 
in hetzelfde web; bijna steeds slaagde deze 
er in de ingeworpen prooidieren (vliegen) 
te bemachtigen of ze de eigenares afhan
dig te maken. Na enige dagen verdreef 
een volwassen Cyrtophora haar jonge 
soortgenoot en vestigde zich in het web. 
Toen er een vlieg op de mat terecht kwam, 

In aansluiting aan het artikel over de Sib
bcrgroeve van Dr. A. van Wijngaarden in 
het septembernummer van De Levende 
Natuur, willen wij hier een meer gede
tailleerd rapport uitbrengen over gege
vens, die in de loop der jaren aangaande 
de vleermuisbevolking tijdens de winter
slaap in deze grot verzameld zijn. 
Reeds op 12 november 1937 bezocht Bels 

was zij er aanstonds bij en begon deze te 
bewerken; maar ook Theridion snelde toe 
en trachtte de bezitster te verdrijven; deze 
beet echter geducht van zich af en de 
indringster moest terugwijken. Dit her
haalde zich enige keren, totdat Theridion 
tot een andere tactiek overging; ze nader
de voorzichtig en wierp kleefdraden over 
poten en lichaam van Cyrtophora. die rus
tig doorging haar prooi in te wikkelen. 
Toen ze hiermee klaar was, wilde ze deze 
meenemen naar haar woning, maar toen 
bleek dat ze vrij stevig aan haar plaats 
gebonden was; ze bevrijdde zich met een 
flinke ruk, liet de vlieg los en ging zich 
op enige afstand grondig van al die kleef
stof reinigen. Daarna keerde ze terug naar 
de vlieg, die... verdwenen was; Theridion 
had van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om er snel mee van door te gaan naar 
haar eigen „home"! 

Deze waarnemingen aan Theridion zijn 
zeer merkwaardig en laten ons zien, hoe 
een „zeer eerzaam voor zichzelf werkende 
soort" in bepaalde omstandigheden kan 
„ontaarden" tot een dief en parasiet. Bo
vendien geven ze misschien enige aanwij
zing, hoe in het verre verleden de Cono
pistha's tot hun tegenwoordige levenswijze 
konden komen. 

de Sibbergroeve voor de eerste maal om er 
vleermuizen te ringen. In later jaren is hij 
er nog vele malen met onregelmatige tus
senpozen teruggekomen voor dit doel. Van 
een regelmatige bemonstering van de grot 
is pas sinds 1958 sprake. Hierbij worden 
de vleermuizen niet meer geringd, maar 
ter plaatse gedetermineerd en geteld. Het 
tijdens één bezoek per jaar getelde aantal 
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