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pen, een foto van een in de Barito-st reek zeer veel voor komend maar weinig bekend
wild zwijn. *)

Het munt uit door z'n vaak reusachtige afmetingen, bijzonde r groote n kop en heeft
in tegenstelling met andere wild e varkens een witte kleur.

De Heer SH ORT RlDGE, een Engelsenman in dienst van het Britsc h Museum, die eenige
weken te Boentok doorbracht , bezocht in het bijzonder deze streek tot het verza melen van
neusapen materiaal en enkele koppen van deze wilde witte varke ns.

(Wordt vervolgd).
W aarsch ij nl ijk het Baardzwijn of Witt e varken (S us barbctus) . Het komt op Borneo en Java en

w aarschijnlij k oo k op Sumat ra . voor. Hel heeft een min of meer held ere witt e k leur, wat vo oral opvalt ,
als men het op een afsta nd in het do nkere bosch ziet.

SP INNE\VEBBEN c. a .

De Heer S. L EEF MANS had het in de eerste aflever ing van dezen jaargang over de,
door hem zoo genoemde Koepelspin. We hebb en reeds een Ba ldak ij nspin (Linyphia montana) ,
dus zijn die twee in bouwkunde echte kunstzus ters . Zouden zij ook verwa nt zijn aan elkaar?

Daar de Heer L EEF MANS gesteld bleek op eenige aa nvulling, heb ik de beestjes eens
geobserveerd; want moet U weten, die diertjes worden door mij toeva llig sterk de hand
boven het hoofd gehouden. Zij mogen in mijn se rre lustig er op los sp innen en in mijn
bamboe optrek, alias landhuis, eveneens.

Vlak voor mij, op nog geen 5 M. afsta nd staat een Cycas. Daarin bevinden zich wel
50 à 100 van . de bedoelde webb en en spin nen. Onder al die webben zijn er met twee,
drie en vier hangmatten onder den koepel. Een web is er bij met meer dan 30 (dertig)
eierzakjes, gedeelte lijk aane enges loten, gedee ltelijk verspreid in het labyrinth.

Natuurlijk, zou ik haast zeggen, ware n er weer dwa rsdr ijvers bij, die het anders
dede n. Of - - mogelijk brengen deze ons juist op spoor hoe het werkelijk is en gaat.

Op mijn verdere snuffeltocht, vond ik onde r meer, in een oud bordenrek twee webb en
waar wij even bij stil moeten staan.

Het eerste web was groot en scho on en bes loeg een cylindrisc he ruimte van -+ 25 cM.
diameter. De koepel was bijzonder mooi en zuiver ; maar van een hangmat (ik volg de
benamingen van den Heer L EEFMA NS) was niets te bemerken. Boven en ook onder den
koepel was een groot labyrinth.

Dicht bij dat web hing een ander web , dit was niet zoo groot en schoon; maar was
voorzien van drie hangmatten, die er nog al stoffig uitzagen voora l de onderste.

Het viel mij op, dat de keten van eierbeu rsjes zeer lang was. Er waren er n. b. 14.
Dat is meer dan het dubbele van het gewo ne aantal. Het web met de drie han gmatten
had slechts 6 beursjes.

Zonder veel omhaal wilde ik de spin vangen en in een doosje doen; maar het
diertje nam een geweldigen, onverwachten sprong. Het eind was toch da t zij gevangen
werd . Ook de keten van eierbeursjes werd in een ander doos je medege nomen. Deze offreer
ik hierbij aan de Redactie van De Tropische Na tuur. 't Is een goedkoop geschenk; maar toch,
op haar manier is die keten een natuurmonument. Toen ik den andere n dag weer tuss chen
de pooten van het bordenrek keek had een ande re spi n hetzelfde labyrinth weer in orde
gemaa kt. Een nieuwe , hoewel kleine re koepe l was vervaardigd en - - één eierbeursje
was weer boven de nieuwe koepel aanwezig. Ook het magere spinnetje, dat ik de n vorige n
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dag voor het mannetje aanzag, scharre lde tegen den buitenkant van het labyrinth rond.
Die geschieden is geeft dus te denken. Gegeven : Een keten van 14 eierbeursjes, twee
vrouwt jes, één mannetje, éé n woning.

In mijn serre heb ik toen alle webben verwoes t, zorgvuldig de spinnen sparend en
de eierbeursjes op latten gelegd. Des anderen daags waren er verschillende weer begon nen
met sp innen. De webbenoogst was echter niet groot. Met een klein stukje koepel ' waren
sommige tevreden en loerden op buit. Hier werd duidelijk bewaarheid wat BREHM zegt n.l. :
"De spinnen zijn arme· wevers, even als deze moeten zij wev en om in hun onderhoud
"te voorzie n; zij moeten echter spaa rzaam zijn met de grondstof, omdat deze bij goede
"voeding in ruime mate, bij schrale kost slechts in geringe hoeveelheid beschikbaar is."

Gaarne zou ik daa rbij toevoegen met het oog op hetgeen de koepelspin ons laat
zien : Bij zeer ruime voeding neiging of prikkeling tot weven, door groote voorraad spinstof.
Van daar bij dezelfde soor t volwasse n spinnen zeer groote en kleine, zeer volmaakte en
onvolmaakte webben en bij de koepelsp in ook nog, meerdere of mindere hang matten, ook
al is zulks niet direc t noodig.

De spin die ik mede nam naar Weltevreden kwam meer dood dan levend aan . Ik
liet haar los tegen een poot van een tafel, die ik expres daarvoor hoog tegen den muur had
gespijkerd. Zij bleef stil zitten. Ik wilde haar aanraken, en met één spro ng was ze weg.
Ik heb haar niet meer gevonden. Ze liet thans geen draad achter zooals toen ik haar ving

In het doos je met den keten eierbeursjes waren wel een 12-tal jongen uitgekomen
die ik toen los liet.

Tot slot nog eene andere afwijking van het gewo ne doen .
Ééne spin had haar web gemaakt zóó, dat de koepe l slechts 5 cM. van een der

ruiten van mijn ser re verwijderd was . De eierbeursjes ware n daarbij niet vertikaal maar
horizontaal opgehangen en vormde ongeveer de letters 1L S. Als het wezen moet, behelpen
die diere n zich dus ook al.

Depok, W eltevreden. D. VAN MULL EM.

RECTI FICATIE.

Tot onze sp ijt zijn in het Ba nteng-arti kel voorkomende in de vorige aflevering bij
de correctie een paar dru kfouten over het hoofd gezien.

Op blz. 70 zesde regel van boven staat "gestadigde" , moet zijn g estadige.
Een zinstorende drukfout staat op deze lfde blz. tweede regel v. o. waar we lezen

"eier vorm", terwijl liervorm word t bedoe ld.
De dagteekening: Jul i 1913 moet zijn Juli 1915.

KLEI NE MEDEDEELINGEN.
Van de hand van Or. W. DOCTERS VAN LEEUWEN en Mevr. DOCTERS VA N LEEuwEN

REYNVAAN ontvingen we in dank een sepa raat, getiteld: "Over de ontkieming van de zaden
van enkele [avaansche Loranth aceae",

In de volgende aflevering hopen we dit met een enkel woord te bespreken.

CORR ESPONDENTIE.
Den Heer j. W. Tjikadjang, Het door U bedoeld e dier is waarschijn lijk ee n dwergb anten g, ma ar er

is nog niets met zekerheid va n te zeggen . De Di recte ur van het Zoölogisc h Museum te Buit enzorg Maj oor
O UWENS za l naar de plaats gaa n, om te zie n, wat er van ' t di er ov er is en of er pogin gen in " t werk
ges teld kunnen worden o m ee n exemplaar te be machtigen. We zulle n U da n la ter hierover nader berichten.


	TN19150040095
	TN19150040096

