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een nest van het gewone type te dragen en daarom werd vermoedelijk alleen een 
kommetje van donsveertjes gemaakt en dit om het takje heen gevlochten. 

De beide andere nesten waren van het gewone b o e a k-type. Het eene ei 
kwam gebroken aan, het andere heeft de afmetingen 30,2 X 21 ,2 mm. 

Al deze nesten zijn dichtbij den grond op ongeveer 1 meter hoogte gevonden 
en wel in de eerste maanden van het jaar. Daar er natuurlijk niet h et geheele jaar 
met dezelfde intensiteit naar de nesten en eieren van deze hoornzwaluwen werd 
gezocht, is het trekken van conclusies omtrent de broedtijden van deze vogelsoort 
op de verkregen gegevens nog eenigszins voorbarig. 

In de zeer interessante bijdrage van den heer H j. V. SODY over de "Broed
tijden der vogels in West en Oost Java", verschenen in Tectona, Maart 1930, werd 
naar aanleiding van ruim 2700 "broeddata" de conclusie getrokken, dat in de maand 
Mei de meeste vogelsoorten aldaar broeden. Hoewel ik bij lange na niet over zooveel 
gegevens beschik (momenteel heb ik ruim 250 "broeddata" van 51 soorten vogels 
uit West Borneo), meen ik thans reeds te kunnen mededeel en, dat het broedseizoen 
hier zijn maximum in Maart bereikt. lk hoop op het einde van het jaar 1930 
voldoende data te hebben verzameld en zal dan op deze kwestie terugkomen. 

- Uit de in de jaren 1912-1915 door Prof. Dr L. P. LE COSQUINO DE BUSSY 
bijeengebrachte eierenverzameling van de Oostkust van Sumatra (Bijdragen tot de 
Dierkunde, uitgegeven door het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis 
Magistra" te Amsterdam, afl. XXI) kan blijken, dat in deze streek de meeste vogel
soorten in de maand juni broeden . De Javaansche hoornzwaluw werd ook in deze 
maand (9 Juni 1915) broedende te Pagger Merbau gevonden. 

Pontianak, Mei 1930. L. COOMANS DE RUITER. 

ENKELE ~A.NVULLENDE GEGEVENS BETREFFENDE 
NEPENTHES-SPINNEN 

Sedert mijn stukje over h et voorkomen van spinnen in Nepenthes- bekers in 
De Tropische Natuur (Jaarg. 18) verscheen, is het me mogelijk geweest nog enkele 
waarnemingen te verrichten over dit merkwaardig geval van "commensalisme". 
Ondertusschen heeft ook Dr L. FAGE van het Muséum National d'Histoire Naturelle 
.te Parijs het door mij verzamelde spinnenmateriaal gedetermineerd, zoodat ik nu 
de namen kan opgeven van beide in mijn vorig artikel genoemde spinnen 1). 

De spin, die in dat stukje is afgebeeld en die door m~j bij Sosorladang in 
bekers van N. tobaica gevonden was, behoort tot een nieuwe soort, nl. Thomisus 
nepenthiphilus FAGE. De andere, door mij op Tinggi Radj a in bekers van N. Rein
wardtiana aangetroffen spin, bleek identiek te zijn met 1\.fisumenops nepenthicola 
(PococK), dezelfde soort dus, waarvan PococK reeds meer dan 30 jaar geleden 
vermeldde, dat ze in de bekers van N. phyllamphora 2) leefde en die later ook in 
Malakka door CEDRIC DOVER werd gevonden in de bekers van N. gracilis. Maar 
behalve in beker:s van N. Reinwardtiana komt Misumenops nepenthicola ook voor in 
bekers van N. tobaica. Dat bleek me verleden jaar op een verzameltocht in Noord 

1) De beschrijving van deze spinnen door Dr FAGE is juist onlangs verschenen in Treubia 
Voi. XII; Afl. 1 . 

2) Verg. de noot op blz. 75 van mijn eerste artikel. 
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Tapanoeli. Ik kampeerde toen in de maand Augustus te Rahoetbosi Dolok, een 
kleine kampong gelegen op het plateau, dat naar het noorden afgesloten wordt 
door den Pandoemahan-Toesam bergketen en naar het ?Uiden door den Dolok 
Saoet 1) en dat in "Die Battaländer" door ]UNGHUHN als 
16e provincie wordt aangeduid. Daar, op die troostelooze 
hoogvlakte, waar het overdag schroeiend-heet is, groeide 
Nepenthes tusschen Rhodomyrtus tomentosa, Eurya acu
minata, lalang en adelaarsvaren Het materiaal, dat ik 
ervan mee naar huis nam, is door Dr DANSER gedeter
mineerd en volgens hem was het alles N. tobaica. Op 
deze groeiplaats nu van N. tobaica vond ik haar bekers 
zoowel door Thomisus nepenthiphilus als door Misumenops 
nepenthicola bewoond. Ook bij Maranti, in Noord 
Habinsaran, bleken de bekers van N. tobaica door beide 

A 

spinnensoorten bewoond te worden. 
Van .llvlisumenops nepenthicola staat 
het dus vast, dat ze in bekers van 
tenminste 3 verschillende Nepen
thes-soorten (N. gracilis, Reinwardt
iana en tobaica) gevonden is; 
Thomisus nepenthiphilus is daaren
tegen alleen nog maar met zekerheid 
uit bekers van N. tobaica bekend 
(verg. voorts ook blz. 27 en 28). 

Al de hier genoemde Nepen- Fig. 1. "Verkeerd" aangelegd 
nest van Tlwmisus nepenthi

thes-soorten bezitten bekers, waar- ph i lus in een tobaica-beker (naar 
van de onderste helft aan den een alc.-praeparaat 1. 

binnenkant klierdragend is, terwijl 
de hals van den beker glad en klierloos is. Waarom de Nepenthes
spinnen slechts bekers van dit (gracilis- )type bewonen en nog 

Fig. 2. Nest met eiercocon 
van Thomisus nepenthi- nooit aangetroffen werden in bekers van het z.g. ampullaria-
philus in een beker van type, is in mijn vorig artikel reeds ter sprake gebracht. Dat 
l\'epenthes tobaica sche
matisch voorgesteld. A in 
dwars-, B in lengtedoor
snede (eiercocon tusschen 
2 webben; vgl. ook den 

tekst) . 

Thomisus nepenthiphilus bij hooge uitzondering haar eiercocon 
toch nog weleens "verkeerd" afzet, daarvan legt fig. 1 getuigenis 
af. Dit was in een nog frisch uitzienden, doch overigens kurk
drogen beker. In een ander geval had de spin haar eiercocon 
juist op de grens van klierdragend en klierloos gedeelte van den 
beker bevestigd; deze beker bevatte slechts een zeer geringe hoe

veelheid vloeistof. De eigenlijke eiercocon van Thomisus nepenthiphilus is lensvormig 
en met enkele korte draden aan den bekerwand vastgehecht; hij hangt verborgen achter 
een uiterst dicht geweven web, dat vrij los over den eiercocon uitgespreid ligt (fig. 2A). 

1
) In Februari 1924 werden ongeveer 39 ha op de noordelijke helling van dezen berg tot 

natuurmonument verklaard. Dit is eigenlijk het eenige Pinus-natuurmonument, dat we op het oogenblik 
bezitten en al te best gedijt Pim1s Merkusii er niet. Ik hoop later een eenigszins uitvoerige beschrijving 
van dit reservaat in ons tijdschrift te publiceeren. Het ware intusschen te wenschen, dat in Atjeh - in 
de buurt van Takengon b.v. - nog een tweede en uitgestrekter Pinus-natuurmonument werd ingesteld. 
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Langs zijn geheelen rand zit dit vertic a 1 e web stevig tegen den bekerwand vast; 
houdt men een beker schuin, dan ziet men de iet of wat strooperige vloeistof wel 
langs en over het web heen loopen, maar er dringt geen druppel vloeistof onder 
door den rand van het web in de ruimte daarachter, waar zich de eiercocon bevindt. 

Deze secure afsluiting is ongetwijfeld van groot 
belang voor de jonge spinne~jes, die na het uit
komen (het ei-stadium duurt ongeveer 10 dagen) 
nog vrij lang bij elkaar blijven in de ruimte 
achter het web. Soms hangt de eiercocon t u s
s c hen 2 webben, zooals in fig. 2B is voorgesteld 
en zooals ook op fig. 4 te zien is en een paar maal 
heb ik geconstateerd, dat de eiercocon achter 
2 webben verborgen hing; het binnenste web was 
in deze gevallen van veel losser structuur dan 

Fig. 3. Sluipwesp (lchneumonide), parasiet 
van Thomisus n ep enlhiphilus (X 5). 

het voorste. 
Vol zorg 

bewaakt de 
moederspin 

haar eierco
con, 1naar 
toch schijnt 
die waak-
zaamheid en 
de moeite, 
die het dier 
besteedt aan 

den bouw van het nest, nog niet afdoende te zijn 
om parasieten buiten te houden. Want uit di verse 
eiertocons van Thomisus nepenthiphilus, bij Ha
ranggaol aan het Toba-meer verzameld, zijn te 
Medan sluipwespen (lchneumoniden) te voorschijn 
gekomen; uit één eiercocon zelfs 7 stuks. In fig. 3 
is zoo'n sluipwesp bij 5-malige vergrooting 
afgebeeld. Als larve voedt deze parasiet zich met 
de spinneneieren (misschien ook nog wel met de 
pas uitgekomen spinnetjes) en verpopt zich daarna 
binnen in den eiercocon (fig. 4). Maar behalve 
deze Ichneumonide heb ik ook nog een andere 
sluipwesp-soort uit de . spinnencocons kunnen 
opkweeken, nl. een uiterst kleine Chalcidoide. 

Fig. 4. Eiercocon van Thomisus nepen
thiphilus, opgevuld met de poppencocons 
van de sluipwesp (lchneumonide) . De 
Thomistts-cocon hing in dit geval tus
schen 2 webben: het voorste web is naar 
boven omgeslagen; van het achterste 
web is links-onder een hoek losgegaan 

en omhoog geslagen (X 1 1
/ 2 ) . 

Ik vermoed, dat we hier te doen hebben met een echte ei-parasiet van Thomisus 
nepenthiphilus, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat het een hyper-parasiet van 
de Ichneumonide is; dit zal, hoop ik, later nog wel eens opgehelderd kunnen worden. 

Dat Thomisus nepenthiphilus bij verontrusting niet schroomt om in de beker
vloeistof onder te duiken, werd herhaaldelijk door mij vastgesteld. Daarbij heb ik 
tevens iets opgemerkt, dat verdacht veel aan "autotomie" of zeiverminking deed 
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denken. Toen ik eens een wijfje van genoemde spinnen-soort met een fijn pincetje 
uit de bekervloeistof te voorschijn trachtte te halen, vluchtte het, toen ik het 
nauwelijks bij de 2 rechter voorpooten te pakken had, dieper den beker in .... 
met achterlating evenwel van die beide lichaamsdeelen. Een moment later, nadat 
het beestje weer boven gekomen was, herhaalde ik de manoeuvre en pakte het bij 
de 2 linker voorpooten vast; er gebeurde precies hetzelfde als even te voren: direct 
dook de spin naar beneden, thans met 
achterlating van de 2 linker voorpooten. 
Ook in het laboratorium te Medan is 
het meermalen voorgekomen, dat de 
spinnen bij aanpakken dadelijk een of 
meer pooten prijs gaven. 

Over de geografische verspreiding 
van onze Nepenthes-spinnen op Sarna
tra's Oostkust en Tapanoeli nog het 
volgende: Tot nu toe heb ik vergeefs 
naar deze dieren gezocht in bekers van 
tobaica-planten op de helling van den 
Dolok Pintoe, op een hoogte van om 
en bij de 2000 m boven zee. De ver
klaring hiervoor zal misschien eenvoudig 
deze zijn, dat de spinnen in kwestie in 
hun hoogte-verspreiding achter blijven 
bij N. tobaica. Welke de hoogte grens 
is van hun gebied, kan ik niet zeggen. 
In de prachtige bekers van N. spectabilis, 
groeiende vlak bij den top van den 
Dolok Baros op ongeveer 1900 m boven 
zee, hebben we ze evenmin kunnen 
ontdekken. N. spectabilis heeft, laat ik 
dat er onmiddellijk aan toevoegen, 
bekers van het gracilis-type, zoodat 
het m. i. niet al te gewaagd is te ver
onderstellen, dat een van beide spin
nen-soorten ze tot haar verblijf zou 
hebben uitgekozen, als die soort inder

Fig. 5. Bloeiend ex. van Nepenthes mirabilis in het 
Susurn-moeras bij km 101 ten Oosten van Tebing
tinggi. Daar groeit deze tusschen Scleria, Licuala 
en andere moeraspalmen, Stenochlaer~a, Vitis tri(olia , 

Flagellar-ia, enz. 

daad op die hoogte op den Dolok Baros voorkomt. In de bekers van N. mirabilis 
( = N. phyllamphora), welke soort in de Susurn-moerassen ten oosten van Tebing 
Tinggi (bij km 86 en 101 b.v.) groeit (fig. 5), is het me niet gelukt Thomisus 
nepenthiphilus of Misumenops nepenthicola te vinden. Misschien houdt dit ont
breken van Nepenthes-spinnen in de bekers van N. mirabilis, die eveneens van het 
gracilis-type zijn (fig. 6), verband met de bijzondere standplaats van deze plant. 
Niet zoo lang geleden onderzocht ik bij Sibolga en het daar dicht bij, doch 400 m 
hooger gelegen Bonan Dolok een groot aantal bekers van verschillende Nepenthes .. 
soorten op de aanwezigheid van Thomisus en Misumenops. In de bekers van N. 
ampullaria (vgl. De Trop. Nat. 1927, p. 203, fig. 6) langs den weg van Sibolga 
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naar Baroes, ontbraken de spinnen ten eenenmale, zooals ook verwacht werd. 
In die van een mij niet nader bekende Nepenthes-soort, welke op dezelfde plaatsen 

Fig. 6. Beker van Nepenthes mirabilis 
uit het Susurn-moeras bij km 101 ten 
oosten van Tebingtinggi (zie fig. 5) . 

voorkwam als N. ampullaria. werd slechts éénmaal 
een Thomisus gevonden; de bekers van de bewuste 
Nepenthes-soort waren van het gracilis-type. In de 
door mij nagekeken bekers van N. Rafflesiana, 
in het bosch vlak achter het hotel Bonan Dolok 
groeiende, werden geen spinnen gezien, wat klopt 
met de ervaring van CEDRIC DOVER, die dezelfde 
soort bij Singapore onderzocht en er nooit spiimen 
in de bekers heeft ontdekt. Overigens verwijs ik 
den lezer naar het kaartje aangevende de voor
naamste plaatsen, waar door mij naar spinnen in 
Nepenthes-bekers werd gezocht. Daaruit blijkt, dat 
in het op de kaart aangeduide gebied - en ik zeg 
er dadelijk bij: voor zoover onze tegenwoordige 
waarnemingen reiken - Thomisus nepenthiphilus 
een veel algemeeoer verspreiding heeft dan Misu
menops nepenthicola. 

In droge bekers van N. tobaica heb ik ook 
nog weleens andere spinnen gevonden dan Thomisus 
nepenthiphilus of Misumenops nepenthicola; die 
andere spinnen moeten we ongetwijfeld als "Irrgäste" 

beschouwen, evenals dat het geval is met de groote Gryllacride-larve, die zich een 
oude tobaica-beker als 
schuilplaats had uit-
gezocht. 

Van andere spin
achtige dieren, die wer-. 
keiijk in de bekers van 
N. tobaica wonen, wil 
ik hier met een enkel 
woord nog een mijt 
memoreeren, waarvan 
ik nog doende ben 
den juisten naam te 
weten te komen. Deze 
mijt leeft in de beker
vloeistof, ze plant zich 
daarin ook voort. Giet 
men wat bekervloeistof 
in een horlogeglaasje, 

Fig. 7. Mijten, levende in het vocht der bekers van 
Nep enthes tobaica (X 120). 

dat men boven zwart papier gelegd heeft, dan kan men - als men goede oogen 
heeft - de bewuste mijten als uiterst kleine, witte, lichtende puntjes door de vloeistof 
zien dwarrelen. Het bestaan van zulke mijten was reeds vroeger door GUENTHER 
bekend gemaakt, zoodat ik met recht kon verwachten tereeniger tijd ook wel mijten 



te zullen vinden in de bekers 
van een onzer Sumatraansche 
Nepenthes-soorten. Te meer, 
omdat nog voor kort door 
HIRST een beschrijving werd 
gepubliceerd van een mijt
soort (Zwickia nepenthesiana), 
welke door CEDRIC DOVER 
bij Singapore in de bekers 
van N. ampullaria was aange
troffen. De door GUENTHER 
op Ceylon in de bekers van 
N. destillatoria gevonden mijt 
Is ook een Zwickia-soort; 
ze werd in 1915 door den 
bekenden Arnhemsehen aca
roloog, Dr A. C. ÜUDEMANS, 
als Anoetus ( = Zwickia) 
guentheri beschreven. Fig. 7 
kan den lezer. een idee 
geven, hoe de mijt er uitziet, 
die door mij bij Haranggaol 
en Prapat in de bekers van 
N. tobaica gevonden werd 
en die met geen van de 
2 hierboven genoemde mijt
soorten identiek schijnt te 
zijn; zeer waarschijnlijk is 
deze mijt nieuw voor onze 
fauna. In de bekers van N. 
ampullaria te Sibolga kon ik 
geen mijten ontdekken. 

Medan, Mei 1930. 
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] . C. VAN DER MEER MOHR. 

KORTE MEDEDEELIN6EN 
Rectificatie. - In de Korte .\1ededeeling "Eekhoorns en Tupaia's" van den heer SooY op 

blz. 104 van den vorigen jaargang is een betreurenswaardige fout binnengeslopen. Toen onlangs een 
der aldaar vermelde schedels, die toevallig bewaard was gebleven (de overigen waren te zeer be
schadigd en daarom weggedaan; aan een nauwkeuriger onderzoek werd onderworpen, bleek, dat hij 
geenszins van een Tupaia afkomstig was, doch van een fructivore vleermuis en wel onmiskenbaar 
van Rousettus amplexicaudatus minor DoBSON. Dit komt trouwens ook beter uit wat betreft de 
nachtelijke levenswijze van zoowel prooidier als roofvogel beide. De Tupaia's daatentegen verbergen 
zich 's nachts onbereikbaar voor den kerkuil, b.v. in boomholten ; in October ll. werd te Garoet een 
Tupaia aangetroffen in een door een boomrat leeggevreten en nog aan den boom hangende cocosnoot; 
deze noot was wellicht tevens haar gewone nachtverblijf. 

November 1930. W. C . VAN HEURN. 


