
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 pl anten. 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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4 X vergroot.

Ptilocerus ochraceus MONT.

Op -allerlei bomen en planten is ze in grote getale te vinden, want ze is een uitne
mende veefokker, die allerlei andere , voor de plant en schad elike insekten kweekt, ter wille
van het zo begeerde honigsap dat ze leveren.

Ook in de woonhuizen is ze een geregelde gast; in lange kolonnes kan men ze
langs muren of balken zien marcheren.

Hier in onze Oost schijnt deze soort geen of slechts zeer onvolmaakte nesten te
maken. Meestal treft men grotere of kleinere kolonies arbeiders met eieren, larven, popp en
en enige wijfjes in opgerolde grote bladeren of dergelike beschutte schuilplaatsen aan.
Mannetjes zal men zelden te zien krijgen. Ook worden vaak twee opeenliggende boom
bladeren met een rand uit kartonachtig materiaal aaneen geplakt, om de ruimte daartu ssen
als nest te gebru iken. Op het vaste land van Azi ë is hun bouwinstinkt enigzins volmaakter ,
want van daa r zijn grote kartonnesten bekend, die de zelfde mierensoort om of aan de
takken van bomen bevestigt.

Een van de ergste vijanden van deze mier is een insekt tot de wantsen behorend ,
dat de naam: Ptilocerus ochraceus MONTANDON draagt. 1) Gelukkig voor de mieren komt
deze vijand slechts in bepaalde streken voor. Wij troffen het insekt op Java te Wonosobo

(ca 800 M.) en op Sumatra
te Fort de Kock (970M .) aan.
In lagere streken schijnt het
niet thuis te zijn.

Reeds het uiterlik van
het dier is zeer opvallend;
poten en sprieten zijn met
een dons van rossig-bruine
haren bekleed, zoals bij
gaande afbeeldingen te zien
geven. De algemene kleur
is roodbruin met donker
bruin e tekening op de
vleugels. Aan de onderkant
van het lichaam en wel

aan de eerste ring van het achterlijf is een pluimpje roodbruin glanzend e haren ingeplant ,
dat er uitziet als een penseeltje en in verbinding staat met een inwendige klier. Zulke
haren noemt men tricnomen; ze komen bij de meeste myrmecophielen (mieren gasten) voor
en dienen daar ter afscheid ing van bepaalde stoffe n, waarop de mieren verzot zijn, wat
hun grote genegenheid VOor hun gasten verklaart.

Ook bij Ptilocerus zondert de klier onder het trichoom een stof af, die op Dolichoderus
een grote aantrekking uitoefent. De uitwerking van ' t genotmidde l is echter in dit geval
een zeer onverwachte.

Op een goed beschutte plaats vindt men soms de wants en bij duizenden bijeenzitt en ;
larven en volkomen insekten alles dooreen. Ze zitten stil of bewegen zich met kleine nijdige
rukjes vooruit. Hun verblijfplaats verraadt zich reeds aanstonds door een brede stroom

I) De biologie van dit merkwaard ige insekt we rd in het Tijdschr. voor Entomologie deel UV 1911
pag. 175 e. v. gepubliseerd. Aldaar op pag. 170 e. v, is ook een syste maties ove rzic ht van het gen us
gege ven.
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van mieren, die, blijkbaar door de reuk geleid zich naar het moordhol spoeden. Met een
bete re naam kunnen we de verblijfplaats der mieren moeilik betite len, want aan de voet
daar van zien we de mierenlijkj es so ms een centim eter hoog opgestapeld. De Ptilocerus
wac ht kalm ' het bezoek der mieren af, die zich om hem verdringen, het lichaam enigzi ns
omhoog ge richt, waardoor het trickoom beter onder bereik der mieren komt. Deze laten
zich dan ook niet lang noden om flink toe te tasten. Ze halen het trichoo m tussen hunne
kaken door 'en belikken het ijverig. De wa ntse n leveren dan een treffend e ove reenkomst
op met een koetje, dat zich kalm laat melken. Doch dit vreedza me tafereel duurt slechts
kort. De versnapering, zo verwiIlend ter beschikk ing gesteld, heeft op de mieren een a ller
noodlotti gst e uitw erkin g. Na enige minut en zich te goed te hebb en gedaan, beg innen
tekenen van verlammin g zich te vertonen; de mier krimpt inee n, trekt haar poten aa n 't
lijf en valt bedw elmd omver. Op dit moment heeft de wants gewac ht, om haar schijn
heilig masker af te werpen en zich als een arglistige moord enares te ontpop pen. Zonder
mededogen slaat zij nu haar voo rpoten om het zieltoge nde lichaam, knelt dit " Iiefdevo l"
aa n de borst en boort haar kracht ige zuigs nuit erge ns tussen de nad en van het mieren
pantser.

Da war's mit i hm gesc hehn,
Halb zog sie ihn ,
Halb san k er hin,
Und ward nicht mehr gese hn.

Na korte n tijd is er van het arge loze slac htoffer niets ande rs over dan het "broze
omhulsel", dat als een uitgeknepen citroen ter zijde wordt gesc hoven, om voor een volgende
onge lukkige plaat s te : make n. Larven en volwasse n wa ntse n, allen zijn even bedreven in
het moord enaars handwerk , ' dat ons bij het gadeslaa n met een gevoel van afk eer vervult.
Niet ten onrechte hebben wij dan ook deze booswichten onde r de gevaarl ikste van hun
klasse gerangsc hikt. ' Men moet zich intusse n verwo nde ren ove r de grote vruchtbaarheid
van zulk een mieren koloni e, die zo zwaa r geteis te rd, zich toc h in sta nd kan houden.
Slechts D. bituberculatus wer d bij P. ochraceus aanget roffen; proeven met ande re soo rten
geno men hadd en tot resultaat, dat de mieren niet tot de trienomen werden toegelaten.

In het geheel zijn ongevee r 14 soorten van het geslac ht Ptilocerus bekend , daa ronder
niet mind er dan 6 van j ava. Ofschoon, met uit zond erin g va n P. ochraceus, van hun levens
wijze niets bekend is, mag toch uit het bij alle soort en aanwezige tricltootn de gevo lg
trekkin g gemaakt worde n, dat zij zich zonder uitzond ering, met mieren voede n.

Buitenzorg. Febru ari 1915

E E N NEUSHOORNVOGEL

(Anth ra coce r us albirostris SH AW).

Eow. j ACOBSON.

In de Tropische Natuur, jaargang I, blz. 111-11 2 en 122 werd en a l eens mede
deelingen gedaan ove r neushoorn vogels. Nimmer ec hter werd nog iets gesc hreven over
een neush oorn in geva ngensc hap.

, j uni j.l. kwam een Inland er met een jongen neushoornvogel aandragen en na lang
loven en bieden werd ik voo r f 1,50 eigenaar van het meer dood dan levend e dier. Jamm er
genoeg kon ik niet te weten komen , waar hij het beest geva ngen had en ik moest mij
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