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SPINNENKUNSTVAARDIGHEID.

In den Cultuurtuin te Buitenzorg staat een klein perk van Ananas-planten welke ik
zoowat eiken dag voorbij moet. Geen wonder dus dat het mijne aand acht trok, dat deze
planten tjokvol zaten met spinnenwebben, wat des te meer opviel, aangezien aangrenzende
perken met andere planten , als Tephrosia en jonge Hevea's eruit zagen, alsof ze door een
fanatieke Hollandsche huisvrouw waren schoongevaagd en schoongehouden.

Op een Zondagwand eling nam ik even den tijd om de sp innenk olonie eens beter
op te nemen en nu maakte ik kennis met een merkwaardig staaltje van spinnen-spinkunst.
Bij het beschouwen van de webben dezer verdienstelijke navolgsters van Arachne moest
ik denken hoe ingewikk eld en samengesteld sommige instincten geworden zijn wat wel in
den loop der tijden de oorzaken geweest mogen zijn, die tot een dergelijke merkwaardige
constructie van het natuurlijke vangtui g van vele spinnen, het web; gevoerd kunnen hebb en,
met welke fil osofische be-
vlieginge n elk natuurvri end
min of meer behept is.

De teekening geeft
den vorm van het web, van
terz ijde gezien weer. We
kunnen het verdee len in dri e
afdeelingen: het labyrinth
van drad en bove n, het koe
peltje daaro nder en de twee
hangmatten, zal ik maar
Schrijven die ,zich daar
onder bevind en.

Het labyrinth is vrij
wel structuurloos. Kriskras
loopen de draden in alle
richtingen dooreen. Een
leelijke versperring voor
vliegende insecten in hare
verraderlijkheid.

Onder het labyrinth bevindt zich een prachti g koepeltje van zeer fijn spinsel, met
groote zorg vervaardigd zou men kunnen zeggen. Dat koepeltje is de woning der spin .
Waar op het schetsje ' een kruisj e, staat, is hare zitpla ats. Valt er nu een ,ongelukkige
spinnenprooi in het boven~te labyrinth , dan kan de spin door de ruimte tusschen den koepel
en de zich daa ronder bevindende hangmat gemakkelijk haar prooi bere iken.

Daar ik ondan ks vele waarnemingen er niet in geslaagd ben in een der talrijke
webben overb lijfselen van eene prooi .te vinden, moet ik veronderstellen, dat de koepelspin ,
zooals we haar maar voor loopig zullen doopen de gewoonte heeft om haar prooi na haar
te hebben uitgezoge n weer uit het web te smijten, zooals trouwens ook andere spinnen
Soorten doen.

Waartoe de hangmatt en dienen
ze deel uitmaken van een stelsel van



het vangen van prooi doelmatig kunn en zijn. Het koepeltje kan echter een and ere betee
kenis hebb en. Men zou het kunn en beschouwen als een kunst ig regenscherm en daarvoor
pleit wel het een en and er. In de eerste plaats is er aan de vele webben ook na zware
regens gee n sch ade te zien en een goede kennis van me nam dan ook tijde ns een regenbui
waar, hoe fraai de druppels langs het koepeldakje afrolde n zonder schade te veroorzaken.

De belangst ellend e lezer of .lezeres komt nu allicht de vraag op de lipp en, wat zijn
toch die reeks van lichaampj es die dreigend als bommen boven het mooie dakj e hangen ?
Dat zijn de beursjes met eiercn van de spinnenmoede r en bijna elk nest is er mede ver
sierd, zoodat m en zou gáa n denken dat alleen de wijfjes van die fraai e webben maken.
Van die beursj es hangen er so ms wel 8 boven elkaar. In de buurt van de mooie nesten
heb ik spinnetjes van gehee l and ere gedaante zien rondzwerven , zoo sc huchter en be
scheiden zich ophoude nd tuss chen de draden van het labyrinth , da t ik waarl ijk zou ge loove n
dat het de angstva llige echtgenooten der spinnenmoede rs war cn. Zekerheid heb ik hier
omtrent nog niet kunnen verkrij gen door gebrek aan tijd, want zulke liefheb berijobs er vaties
mogen alleen snipperuurtj es vull en.

Laat ik dus deze vluchtige waarnemingen , di e een ander wellicht nog wil aanvullen,
besluiten met de bizonderh eid , dat ik in een der webben de spin zoowaar bezig vond met
uitzu igen van een geva nge n prooi, die zeker zes à acht keer het volum e had van de Koep elspin ,
namelijk een klein soort van Libel of Waterjuffer (Anisopteride). De Koepelspin met haar
lengte van ongeveer 1/2 c.M. had daar een prooi van ongeveer 3 c.M. te pakken .

Merkwaard ig is, dat de spin, voorzoove r ik hier kon waarn emen, de voorkeur sc hijnt
te geve n aan plan ten met vele vrijwel onbeweeglijke aa nhechtingspunten voor het web als
Agave, Ananas-achtigen, Fourcroya ·en dergelijke stijve plant en. Een enkel web vond ik
ook in een theeheester , maar dat. is een uitzondering.

Niet onmogelijk dat deze keuze met de constructie van dit product van een zeer
gecomplicee rd spininstin ct in nauw verband staat.

Eind elijk kan ik nog mededeelen dat de pas uit het ei gekomenen al spoedig een
even gecompliceerd web make n als de oude n.

Buitenzorg. S. L E EFMAN S.

Naschrift , Ik had nog geen tijd om den naam der spin op te zoeken; deze dus
wellicht later.

KRIMINELE TYPEN UIT DE INSEKTENWERELD.

Moordenaars.

Hadden we het de vorige maal ove r s truikrovers, het ins ekt, dat we hed en aan de
kaak zullen ste llen, is een gevaa rlik Lombroso-type. "Moord met geleide r lage" luidt de
beschuldigin gsakt e en nog wel moord op grote sc haa l, ernsti ger misdaad dus nauw denkbaar.

Alwee r zijn het de "intelligente" mieren , die er het loodj e bij moeten leggen en wel
meer in het bizonder Dolichoderus bituberculatus MAYR. Met uitzonderin g van het hoog
gebergte komt dcze kleine, zwa rte mier zo te zegge n ove ra l in onze archipe l voor, en niet
allee n hier, maar in gehee l het trop iese deel van Oost-Azië is ze thui s.
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