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UIT: 

RONDGANG DOOR HET JAAR 

De wind liep uit de noord weer naar het westen: 
de hardbevrozen grond werd week en zacht: 
het hout, waar dorren de verlaten nesten, 
droomt van voorbije en van toekomstige pracht. 

Tegen de avond rolt over de landen 
~de nevel uit zijn zwijgende gordijn, 

maar in enkele huizen ziet men branden 
~ de laatste lichten van het kerstfest~n. 

Tussen hoop en herinnering, gelaten, 
schr~dt het jaar zachtjes naar de goede dood, 
genezen van het minnen en het haten, 
dat wild-dooreen, eens woelde in z~n schoot. 

H. Roland Holst- Van der Schalk • 
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1/PJ!l?[i'gi~ ooeoao 
Op donderdag 21 okt. j.l. gigen we 'savonds naar De Posthoorn, want 

daar was vergadering van onze afdeling van de K.N.N.V. 
Zou het weer zo druk zijn als vorig jaar, toen er besluiten genomen moes
ten worden dorr ••••• vier bestuurders- en drie gewone leden? 

Maar gelukkig, er zouden ook dia's vertoond worden door ons bestuurs
lid Mevr. Verspyck- Methorst. En wellicht zou dat de leden inspireren 
de T.V. voor een avondje alleen te laten. 

Voor een vereniging van circa 160 leden, was ook deze keer de op
komst11bedroevend11. 

Eeerlijk moet ik bekennen, dat i~ al enige tijd rondloop mat de gedachte: 
"Ia het wel de moeite waard lid te blijven van en mee te werken aan deze 
afdeling? 110nbegrijpelijk, de goeden niet te na gesproken, dat er zo weinig 
belangstelling bestaat. 

Maar ••••• beste medeleden, hoe is dat toch mogelijk? We zijn toch lid ge
worden, omdat we sympatieeerden meet het doel en het werk van de K.N.N.V.? 
Is er geen keus voor U? 

Ook ik begrijp héél g9ed, dat de één van excursies houdt, de ander 
van een goede lezing en de derde van een belangrijk artikel. Maar •.•• wij __ 
allen moeten belangstelling tonen!Dat is ons bestuur waard. 

Heeft U wel eens nagedacht wat het voor moeite, tijd en insp~nning kost 
onze vergaderingen te beleggen, sprekers te krijgen, excursies te organi
seren en ons blad "Natuurklanlm" zo'n goede en gevarieerde inhoud en 
keurig uiterlijk te geven? 

En wanneer ons beatuur dan weer zo'h blad klaar heeft, na veel werk, 
zoeken, vragen en samenstellen, dan is het weer tevreden. 
Ze bekijkt 11het geheel" nog eens ••••• laat het door de vingers gaan ••.• 
betast het nog even als iets van haarzelf, waar het nu afstand van moet 
doen, maar ••••• maken gelijk weer plannen voor het volgende nummer. Hulde 
daarvoor : 

Het bestuur doet dat •••• zelfs graag, alleen zoa het wat meer mede
leven, meer interesse van ons leden willen zien. We kunnen niet allen 
geschikte artikelen schrijven, maar wat we wel kunnen,doen is: eens een 
vergadering bezoeken, geef eens blijk van be~gstelling door een goed 
woord, berichtje of vraag over het gebodene, geef eens op, waar U belang 
in stelt en meer van wilt weten. 

- "' Heus, onze afdeling telt heel wat mensen, waar we nog '1~.;ü van kun
nen leren. Laa.:t: U toch merken, dat U met alles, met het ''wel en wee" 
van onze afdeling meeleeft. Dan kunnen we nog veel moois beleven. 

Op die laatste vergadering deed ons bestuur nog een beroep op ons. 
De~enen, die er toen waren, hebben niet gezien, dat ik me toen een beetje 
schaamde, omdat ik tevoren nog moest denken;. 11 Is het wel de moei te 
waard lid te blijven ••••. enz." 

Mevrouw Verspyck~ Methorst, hartelijk dank voor Uw prachtige dia's en 
uitleg. De laatste dia uit "eigen omgeving" was dat zeldlzaam mooi berijpte 
spinneweb, waarvoor de aanwezigen grote bewondering hadden en •••• waar
door ik 11 tot inkeer" kwam en besloot. het volgende artikeltje samen 
te stellen. 

D. G. Bovens 

.. · 



-3-

De Vonciervereld 

~s P \tV fY l:_tV 

KL[!~[ 

NAJA~\"f:< 
\x/LBBL~/~ 

Gedurende enige tijd konden we van dag tot dag de herfst zien 
naderen •...• natte en vergeelde bladeren dwarrelden naar·benedeni··· de 
paddestoelen lieten zich zien ••••• in de tuinen waren de kruisspinnen 
druk bezig ••••• allemaal voortekenen van het najaar. 

En in de vroege mor~n, wanneer de dauw nog niet verdampt was, konden 
we duidel~k de prachtige webben waarnemen. Najaar en herfst, spinnen .en 
webben •••• deze behoren b~ elkaar! 

't Is mogel~k, dat U bij het lezen hiervan denkt: "Spinnen en 
spinnewebben? •••.•• ouwe kost, daar weet ik alles van." Zo is het met 
m~ toch niet gesteld. In de vele jaren, dat ik rondneus in alles. wat 
met "leven" te maken heeft en daarbij de la'ltste 35 jaar de microscoop 
mijn grote hulpmiddel is, kom ik hoe langer hoe meer tot de ontdekking; 
dat ik nog o zo weinig weet en •••••• begrijp van die wondere kleine we
reld. 

En daarom kijk ik nog steeds - liefst met een loupe - ieder 
najaar naar die kleine bekwame architekten, wanneer ze hun vang
apparaat aan 't bouwen zijn. Doet U het ook eens, het is een be
levenis! Zij doen dit op een miraculeuze wijze, zonder dit ge
leerd te hebben van vader of moeder. 

Zou dit intelligentie zijn van de spin? Of een uiting van 
instinct? Of doet zij het door een, door de natuur gegeven drang 
en volgens een . gegeven schema? Ik las hierover eens een in-
teressant voorbeeld, hetgeen ik overneem: 

"Een schooljongen bouwt een radiotoestel volgens een populair 
boekje, zonder enig inzicht te hebben in de theorie van de elec
tramagnetische golven. Deze jongen liet het "denken" over aan de 
uitvinder Marconi. Zou de "Na tuur" nu denken voor onze spin? En 
krijgt ze een boekje mee, wanneer ze uit het eitje komt?" 
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Hoe dan ook, zij doen het, die kleine bewegelijke diertjes, 
door de meeste mensen met zo'n grote afkeer bekeken. Door hoevelen 
worden zij niet beschouwd als griezelige, ongenaakbare, vijandige 
en nijdige wezens. Zelfs ons bijveegelijke naamwoord "spinnig" of 
"spinnijdig" heeft daar wel iets mee te maken. 

De meest bij ons bekende spin is de Kruisspin, zo genaamd om 
het witte kruis op de rug. Deze spin is een"webbouwer", in tegen
stelling wet b.v. de Wolf- en Krabspin, die vrije jagers zijn. 

Onze kruisspin kan niet vliegen of een prooi najagen; \zij 
maakt dus een "vangnet". Op verschillende punten wordt een ~raad 
vastgezet, waardoor het "raam" ontstaat. Zeer vernuftig wordt er 
rekening gehouden met het weer en de wind. Vanaf het midden worden 
naar .alle kanten dra!ien bevestigd, de zgn. "spaken". Deze spaken 

midP.en. Dat is dan de !'werkelijke vangdraad". 

worden in het cen
trum onderling ver
bonden met een"hulp
spiraal". Na enkele 
omgangen stopt de 
spin plotseling en 
gaat naar de buiten
omtrek van het web. 
Daar begint ze op
nieuw en werkt nu 
van buiten naar het 

Deze draad - die uit een andere substantie bestaat - is kle
verig en wordt bij het aanbrengen door de spin in trilling gebracht. 
Door deze trilling wordt de kleverige stof verdeeld over de vang
draad, er ontstaan kleine bolletjes, waardoor deze draadjes ver
raderlijke lijmstokjes worden. 

Waar komen deze ragfijne draden en kleefstof vandaan? Waar be
vinden zich deze "garen- en lijmfabrieken?" 

Daarvoor heb ik zo'n spinnetje geheel ontleed en er verschil
lende micro-preparaten van goma2kt. Wat ik reeds eerder schreef 
en nog eens wil herhalen, is dat we voor ons b:I;ad "Natuurklanken" 

genoegen moeten nemen met schet
sen, inplaats van de in mijn 
bezit zijnde micro-foto's. 
Hier ziet U een doorsnede van 
het achterlijfje van de Kruis
spin (Aranea diadema). Dit is 
gesneden van boven (rugzijde) 
naar beneden~ ( buikzijde) . Links
onder bij A ziet U de boeklong; 
dat langwerpige gedeelta bij B 
is de eierbewaarplaats: die don
kere stippen bij C zijn de spin-
klieren en uiterst rechts (neb

terzijde van het lichaam) bij D de spintepels. In het bolronde 
achterlijfje bevinden zich 5 soorten spinklieren (C). 

Iedere kliersoort produceert een bepaald soort spindraad 
o.a. volgdraad, vangdraad, cocondraad, terwijl één ervan een 
kleefstof afscheidt. 
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Rond de anale openmg zien we drie paar spin
tepels. Door elke top daarvan lopen honder
den heel fijne buisjes, waardoor de spinstof 
naar buiten wordt gespoten. Komt deze met de 
buitenlucht in aanraking dan wordt ze hard 
en dus een draad. 

Het is misschien moeilijk te begrijpen, 
maar deze fijne spindraad bestaat zelf weer 
uit honderden fijnere draadjes. Wij gebruiken 
deze voor de z.g. kruisdraden in de verrákij-
kers. 

Heeft U wel eens opgemerkt hoe mooi evenwijdig die vangdraden 
lopen? Hoe dat komt? Neem een loupe en kijk wanneer de spin aan het 
bouwen is. Bij microscopisch onderzoek blijkt, dat de uiteinden van 
de poten voorzien zijn van kamvormige klauwen, welke spiegelglad 
zijn en niet kleven. Dat is het gereedschap van 
de spin. Bij het rondlopen wordt de klauw van 
één der uitgestoken poten op de juiste afstand 
gehouden, terwijl een andere poot de draad 
spant. En bij het passeren van elke spaak volgt 
even ee:1 snelle vasthechting. Een kunststukje! 

Is het web klaar, dan kan de spin met haar 
vier zgn. griezelige poten razend vlug over de 
draden lopen en zal daa.r nimmer in verward ra
ken. 

Bij goed weer zit de spin in het midden van het web ...• bij 
slecht w·eer bui ten het web onder een blad of tak. Maar dan is zij 
steeds verbonden met het web door een "signaaldraad". 

En nu is de wacht, met eindeloos geduld, op een prooi 
een vliegje, een mug of ... een so~tgenoot. Het duurt soms da
genlang eer een prooi gevangen wordt. Wonderlijk is het dat bij 
het door de wind bewegen van het web de spin niet reageert, maar 
bij het in trilling brengen der draden door een vliegje, zij pijl
snel toeschiet. Een giftige beet door de klauw aan de voorkaak is 

voldoende om de prooi te doden. De ach
terkaken brengen de dode prooi bij de 
monddelen, waardoor zij leeggezogen wordt. 

Hoewel voorzien van acht ogen, is 
het voornamelijk aan de fijne tastzin te 
danken, dat de spin onmiddellijk weet, 
wanneer er iets te eten is. 

Of spinnen goed of slecht kunnen 
zien met hun acht oogjes heeft men FJardig 
kunnen oplossen. De spinnen·vervellen zo 
nu en dan. Aan de huid zitten dan nog de 
lenzen van de ogen, die ook steeds ver
nièuwd worden. Hoe vindt U die uitdruk-
~ing: "de lenzen"? Zouden we niet beter 

kunnen zeggen: "die hele, hele kleine pieterpeutige lensjes", want 
ze zijn nog kleiner dan . . . eEn. millimeter. En toch moeten ze 
optisch héél goed zijn. Met deze spinnaogenlenzen werden foto's ge
maakt, waarbij is gebleken dat het netvlies zo grof gebouwd is, dat 
het diertje alleen maar van dichtbij kan waarnemen. Binnen de 15 cm. 



Scherp wasrnemen, dus een prooi herkennen, is alleen moge
lijk op een afstand van 4 of 5 cm. 

Probeert U het maar! Houdt maar een mug of vlieg dichtbij de 
spin. Ze ziet deze niet deze niet eens. Maar voelt ze de trillin
gen van insectenvleugels tegen het web . . . dan is ze er vlug 
bij. 

I et.~~~ j z~~§..l 

En nu iets, dat wel "enig" is in de dierenwereld: de 
"paring" of "copulatie" bij vele spinnen • • ook bij de kruis
spin. 

De mannetjesspin, veel kleiner dan het wijfje, maakt een 
klein web of matje en strijkt daarop een druppel zaadvloeistof 
(zaadcellen) afkomstig van de geslachtsklieren en afgevoerd door 
een opening aan de voorzijde van het achterlichaam, tussen de 
openingen van de boeklong. 

Nu heeft de mannetjesspin aan het laatste lid 
van de voelspiet een hol flesvormig aanhang
sel, waarvan de hals een dun buisje is. 

Daarmee zuigt hij dit zaad op en neemt 
het - in dat flesje - mee naar het web van 
zijn .. ja ... van zijn toekomstige bruid. 

Tevoren heeft hij enige draden gespannen 
naar dat web. Met z'n lange poten, voorzien 

van doornen, gaa.t hij nu trekken aan die draden; wil hij haar 
aandacht trekken of • • . stuurt hij een telegrammetje? · 

Is de vrouw "bereid", dan komt zij het mannetje tegemoet 
via die gespannen draden. Het achterlijfje buigt ze iets opzij 
en nu kan het mannetje het zaad, dat hij steeds in dat flesje 
voor zich houdt, ledigen in de daarvoor bestemde opening, de zg. 
"epigyne". Deze geeft toegang tot de za2.dblaasjes. Dat bijzondere 
lièfdesspel herhBalt zich enige malen. 

En ... in het najaar, ik schreef 
toch, herfst en spinnen behoren bij el
kaar, legt zij ongeveer 100 eitjes, die 
zorgvuldig in spinsel worden ingepakt. 

Zij bewaakt en verdedigt dit pakje tegen elke aanvaller. In 
stallen, schuren, onder dakgoten en dergelijke plaatsen kunt U 

deze donzige pakjes waarnemen. Beschermd tegen de 
koude zitten de toekomstige jonge spinnetjes in hun 
warme vacht, terwijl diezelfde koude de oude moeder
spin, die haar levensdoel volbracht, als een ver
welkt hoopje wegmaait. 

D.G· Bovens. 



P~pj:Jö / ik heb een 
De biologische belangstelling van onze kinderen leefde na ons kampe

ren op Terschelling van de zomer sterk op. Ze kozen elk hun richting en 
besloten zich aan niets anders meer te ~den. 
Jan- Peter was de meest originele, ontdekte, dat niemand in de familie 
zich erg druk om vogels maakte en pachtte dit braakliggende terrein. 
Een hele poos lang ontving h~ me 'smiddags met ee~ verslag, dat onveran
derl~k begon met: 11 Ik heb eeb vógel gezien .•• " en dan volgde een bescj:l.rij
ving, zó kleurr~k, dat het leek of Epe in die tijd bevolkt werd door 
zwermen parkieten en kolibries. Hij kreeg dan het vogelboek (daar was he t 
hem om te dnen), bladerde daar ernstig en nadenkend in, en kwam dan td 
de conclusie, dat het di~ (een bonte specht) 6f di~ (een merel) moest 
zijn. 

Het was een leuk spelletje, dat we allemaal doodernstig meespeelden. Het 
grappige was ook. dat na een paar keer z'n waarnemingen wat preciezer 
werden en dat hij ons soms heel goed duidelijk wist te maken, wat voor soort 
hij gezien had. 

Zijn zus, Marjolein, vond, ook geinspireerd door Terschelling, een 
haar verzamelwoede naar hartelust kon botvieren: de 

Daar droeg ook toe b~, dat ze op het 
strand een penhorentje zag aanspoelen 
en kon buitmaken; zoveel wist ze al 
wel, dat het een ongewoon ding was; 
een mooi, strak gewonden, heel lang
wwrpig, puntig slakkenhuisje. De vonst 
daalde wel wat in waarde, toen penho
rantjes voldoende te vinden bleken langs 
de rand van de schelpenfietspaden en op 

~~~~~~~~---schelpenafvalhopen, maar het was en 
bleef een onbetwistbare vondst. 

Dat haar ouders niet ogenblikkelijk aan haar eis voldeden om een dagex
cursie naar Vlieland te maken, waar, naar ze had gehoord, de noordho
rens misschien wel te vinden waren, kon de schelpenwoede maar nauwelijks 
afbreuk doen. 

Op onze goede Veluwe teruggekeerd, bleven de schelpen doorwoeden: ze 
wilde alleen nog ma~r schelpenexcursies maken. En of we nu gingen wande
len in Tongeren of in de Hoenwaard, onveranderlijk was haar vraag: "Vin
den we ook schelpen?" 
Ze vond het wel nuttig ook een groter terrein te bestr~ken en zo kregen 
ook andere zeedieren haar aandacht. Platen van kwallen deden haar vragen 
"Pappa, heeft een kompaskwal ook een wijzertje?" En een film op de televisie 
waarin walvissen voorkwamen: "Pafipa, wat spuit een walvis eigenlijk? Lever
traan? 

H. L. Menke 

. 'L 
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De heer A. C. Langeveld en z~n echtgenote, uit Epe, hebbe~ in augustus 
van dit jaar naar hun stellige overtuiging een raaf gezien in het Eperholt, 
dichtbD de Ossestal. De grote, in Ne~erland b~ hoge uitzondering gesign~
leerde vogel was bezig een prooi uit elkaar te scheuren. De redactie van 
natuurklanken vindt deze waarneming dan ook zeer bizonder en zou haar 
graag door andere waarnemers bevstigd zien. Een raaf is een zeer forse 
kraai, waarvan de sterke snavel opvalt en die een duidelDk ruigbehaarde 
keelbevedering heeft. De staart is wigvormig. 

R LIP .SE/'/ DODER 
BD het opruimen tussen de kruipende planten in onze tuin vond ik 

de oranje knotsjes van het zwammetje, dat rupsendoder heet. De zwamvlok 
parasiteert op rupsen, die zich in de gronà 
verpoppen. Uit de pop komt dan gt::en vlinderr, maar 
er groeit dan het kleurige vruchtlichaam, dat 
de sporen vormt en verspreidt. 
BD gewoon paddestoelen zoeken kom je zoiets zelden 
tegen, maar helemaal onverwacht duikt het in je tuin op! 

/;yVA5/E /IY é PE 
V,//. Vrddag 12 november zag ik plotseling een 
f2J pestvogel op ge~.:m 3 m. :.:J.fstand van me in de 

struiken achter onze tuin zitten. Even later 
hoorde ik aan alle kanten het kenmerkende 

· prrrrriiii geroep van de mooie vogels uit 
--~Oost- en. Noord-Europa. :Nat later op de rnidd,ag. 
~ agen we verscheidene malen de hele troep ! . p de vleugels gaan. Het waren er 40 à 50. ~ 

. 1"7 

Dit was in de dorpskern van Epe. De hele ver
dere week en nog weken later zagen we troep
jes vandeze vogels . 

E. K. 

_EIY ~IITTé l30cRLI'IZ~/ALt__!l--</ 
Op 12 september 1965 nam ik te Hoophuizen 'n boerenzwaluw waar, die 

g0heel wit was. Het was een eerstejaarsvogel, die steeds in een groepje 
boerenzwaluwen meevloog, bestaande uit drie normaal gekleurde eerstejaars
vogels en een normaal gekleurd ouderpaar. Het beestje werd in de lucht, 
zowel als op steeds dezelfde dode tak door de oude vogels gevoerd. Omdat 
er een kans bestond de vogel te van6en, stel- ~ 
den we een invliegnet voor de bewuste dode \ -~ 
tak op en slaagden erin, de vogel in handen ~~ 
te krDgen en te ringen. 
De romp was compleet wit. D~ keel was vuilwit 
evenals de stuit. met moeite waren de vrU ron
de vlekjes op de staart te onderscheiden, die 
dus maar een nuance witter waren dan de rest v&n 
het verenpak. De ogen waren normaal bruin~
kleurd. Om de ogen heen bevond zich een licht -
bruin gekleurd ringetje, wat de vogel een beet
je een maskerachtig aanzien gaf. ~e konden 
noch bD de andere jongen, noch bd de oude zwaluwen witte veren ontdekken, 
anders dan de normale kleuren van de boerenzwaluw. Het feit, dat de vogel 
steeds werd gevoerd, benevenà de korte buitenste staartpennen bewezen, dat 
het een vogel was uit een broedsel van dit jaar, mogeldk zelfs uit een twee
de broedsel. De vogel werd aldaar voor het eerst op ll sept. waargenomen. 

Nunspeet, 15 sept. 1965 A. Smit 
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Na de berichten over grote groepen ooievaars in 0. 
in de buurt van Heino, trok ik op 15 augustus in de 
noemde plaats, in dd hoop, ze daar nog te vinden. 
Langs de wetering, waar vele weilanden nog 
overduidelDke sporen droegen van de natte 
zomer, wemelde het van meeuwen en kieviten • 
Ook een tiental blauwe reigers scharrelde 
er rond. Maar geen ooievaars. Ook niet na 
nog eens een uurtje rondfietsen. Toch wat 
teleurgesteld ga je dan teru~. 

En dan ineens, nota bene vlak bQ huis, 
stappen daar in een weiland 24 van die 
sierl~ke vogels rond!! Even tevoren waren 
er nog ongeveer 60 geweestl Lange tQd heb 
ik ze van dichtbij kuml:ilen bektjken, zodat m'n 
dag toch nog goed werd. 

Tegen de avond waren er nog 14, die net 
op de wieken gingen en een plekj~ voor de 
nacht zochten op enkele bocrderQen, één 
zelfs op een T.V.- antenne. 

Men fluistert nu in W~e, dat men op de afdeling Bevolking een extra 
ambtenaar wil aanstellen ••.•••..• 

G. J. Veerman 

Mevr. Nolet zag t~dens de novembersneeuw een heuse fazant 
door de Julianalaan, waar ze aan woont, wandelen. 

Door de DZel en de sneeuw, die ons 
erviel in november, was er druk bezoek 

bD het door ons geserve~rde vogelvoer: 
een snoer pinda s, brood, konQnenvoer, 
kaas, en een vetbol met eveneens konD-

--~-~.~Voor hen, die dit ook opmerkten een lDst-
~~~-,- je ter vergelijking met hun ei 6 en ervarin

gen. 
Horen we ook iets van deze ervaringen 
voor onze krant? 

We zagen in onze tuin in de nieuwbouw in Epe in de periode van midden no
vember tot 10 december de volgende vogels: 

Veel huismussen en vinken, 
l keel' een paartje ringmussen, 
veel merels, 
een roodborstje, 
een winterkoninkje, 
troepjes pestvogels, 
een heggemusje, 
goudvinken , 
groenlingen, 

koolmezen, 
pimpelmeesjes, 
glanskopmeesjes, 
staartmezen, 
l keer een vlaamse gaai,(op de pinda's) 
kauwtJes, 
spreeuwen, 

BQ elkaar is het nog een vr~ groot aantal soorten, die we waarnamen zonder 
een stap naar buiten te hoeven doen. Ook vlogen er natuurlQk nog heel wat 
vogels over, die we hier niet vermeld hebben. 

E. Koopmans- Gromm~ 
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Het kan U gebeuren, dat U in een bui van opruim- en raagwoEde plotseling 
een stil en kleurig wezentJe vindt achter een gorddn of op zolder: een 
mooie vlinder, die bd U in huis wil overwinteren. 

Meestal is het de kleine vos, ook wel een grdzig uiltje, dat, zoals bij 
het opvliegen blijkt, leuke. oranje achèervleugels met een donkere band 
bezit. Het uiltje draagt de toepassel~ke naam huismoedertje. Een andere 
keer is het een rossig-bruin uiltje, dat roesje heet of de mooie, gele 
citroenvlinder. 

Maar ook bui ten tegen het raam zien we in deze tljd van het jaar, vorst, 
sneeuw en regen trotserend, vlindertJes verschijnen, vlinders dus, die 
's winters rondvliegen en ook paren en eieren leggen! 

De meest bekende van deze winterse vliegertjes is het fijne, grdze span
nertje, dat wintervlinder heet. Het is me.t fdne dwarse ~onkere bandjes 
over de grijze vleugeltjes getekend. De vleugels liggen vlak uitgespreid 
in rust. De wdfjes van de wintervlinders zijn kleine, keverachtige wezen
tjes zonder vleu~els, die tegen de boomstammen moeten opkl~uteren, om 
hun eitjes op de voedselbomen te kunnen afzetten. Hun nageslacht, aanvanka
lUk een wriemelende kluwen draaddunne spanrupsjes, beschermt zichzelf te
gen koude en andere vdanden door samen te huizen in grote spinselnesten. 
Van hieruit zwermen ze in het voorjaar uit over de ontluiken~e tw~gen, 
om het jonge blad aan te tasten nog voor het volgroeid is ! 

Spanrupsjes noemt men al die rupsen, die de buikpoten missen en zich ver
plaatsen door telkens hun achterste vier pootjes dicht naar de voorpoten 
te verplaatsani om vervolgens die voorpoten.weer naar voren te verzetten. 
Ze lopen zo·wet sierldke buig- strekbewegingen en kunnen ook het lichaam 
stijf als een takje op de achterpoten laten staan. Sommige soorten span
rupsen bootsen zo zeer nauwkeurig takjes na. Onder de spanners vmnden 
we heel mooie, ranke en kleurige vlinders • Een heel mooie is de bon-
te bessenvlinder, die met wit, oranje en zwart op de vleugels pronkt. 
De vriJ grote, al even kleurige spanrupsen van deze vlinder komen sommi
ge jaren heel veel voor, zowel op bessen als op wilgen e. d. 

Maar zo komen we ongemerkt in de zomer terecht , wat wel verleidelijk is, 
maar het was deze keer begonnen om de overwinteraars. De meeste in ons 
huis overwinterende vlinders z~n bevruchte wijfjes. Ze vliegen in het 
voorjaar pas uit en leg~en dan hun eieren op de voedselplanten. 

De kleine vos doet dit op de jonge brandnetels en we kunnen in de zomer 
de wriemelende, wat stekelig behaarde rupsen-
troepen op deze planten vinden. De kleine vos 
laat zich gemakkeldk uit de rupsen kweken en 
het is een heel dankbaar werk. U kunt bd zo'n 
kweek meteen de prachtge "vergulde" poppen van 
nablJ bewonderen. 

1anner we allemaal verlangend uitzien naar de 
~erste insecten op onze bloeiende crocussen en 
scilla's zullen we dagpauwoog en citroenvlin
der elk jaar weer als eerste kleurige bloem-
bezoekers zien verschijnen, tegelijk met honing- 'RO 1:..5 JE.. 
bijen en aardhcmmelkoninginnen. Laat u de vlinders 
~n uw huis met rust, om ze de kans te geven 
lentebode te zdn? 

E. Koopmans- Grommé 
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OP ZOE-K NAAR HE_T l"tAADJE. 
VAN DE. 

Dit artikeltje was bedoeld geweest voor de najaarsdagen dat 
U in het bos zou wandelen en U weer eens zou verdiepen in de plotse
linge en vluchtige verschijningen van het herfstbos: de paddestoelen. 
Maar het is allemaal een beetje verkeerd gelopen. De paddestoelen wa
ren dit jaar vroeg en heel talrijk en Natuurklanken ••• Nu ja, le
zers, de medewerkers aan dit blad willen op de spaarzame avonden die 
niet met plichten en plichtjes gevuld worden, zélfs onze KNNV wel 
eens vergeten. 

Maar goed, het artikeltje zal er dan toch komen, al is het 
dan op een \'lat misplaatst moment en zonder de sfe13r van het herfst
bos , 1vant het is intussen al flink winter geweest. 

De paddestoelen blijven voor de meesten van ons altijd een 
moeilijk toegankelijk wereldje. De "echte" planten staan ons veel 
nader. Zonder nu veel soorten te kennen zijn we er toch wel zo'n 
beetje in thuis. We weten toch wel wat composieten zijn, schermbloe
men, vlinderbloemen, kruisbloemen en lipbloemen en van veel planten 
kunnen we zonder de naam te weten toch zeggen: hij hoort bij die of 
die groep. 

Bij de paddestoelen missen we indelingen en daarmee het over
zicht. Bovendien is een paddestoel een eenvoudig groeisel met weinig 
·onderdelen. Het systeem blad-bloem-vrucht laat nu eenmaal oneindig 
veel meer variaties to0 dan het systeem steel-hoed. Een andere moei
lijkheid is, dat de groei tijd van paddestoelen maar heel kort is. 
Er zijn dan ook maar weinig soorten die bij iedereen bekend zijn. 
het lijstje is gauw gemaakt: vl!egenzwammen, inktzwBmmen, boleten 
(geen soort maar een hele groep!), cantharellen natuurlijk, aardap
pelbovisten en misschien nog een of twee. 

Gaan wc toch maar eens aan het indelen dan denken we aan de 
plaatjeszwammen - daar horen de meoste "echte" paddestoelen toe -
en daar komen dan de gaatjeszwammen, zoals de boleten bij. We heb
ben misschien ook wel eens een stekelzwam gevonden en we zullen 
verder een plaatsje inruimen voor bolvormige zwamme:ttj es als stuif
zwa~men en bovisten. En met de rest blijven we zitten. 

Een indeling op het uiterlijk vflt dus niet mee. De weten
schappelijke indeling gFJ.at daar dan ook niet van uit maar let -
net als bij de bloemplanten op de bouw van de voortplantingsorganen. 
zo komen we dan tot de hoofdgroepen: de zakjeszwammen of ascomyceten 
en de steeltjeszwammen of basidiomyceten. Het verschil is microsco
pisch, maar een tekeningetje laat het U heel duidelijk zien. 
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Bij de zru{jeszwammen vindt de sporevorming plaats in langwerpige 
cellen, meestal 8 tegelijk. Bij de steeltjeszwammen groeien de sporen 
meestal met z'n vieren op steeltjes ~ de top van knotsvormige cellen 
(basidiën). 

Tot de overigens heel talrijke zakjeszwammen behoren niet zo veel 
bekende grote paddestoelen. De ver-
schillen~e, mooi gekl~~rdo beke::- 1.( NOT~ Z\v'A M 
zwamme:tJeS horen erblJ: de mor1el-
jes, de truffels, en de aardtongen,cDP TRUFf"F L 
om er maar een paar te noemen. 

De hoofdgroep van de steeltjes
zwammen omvat de meeste van onze 
11 echte" paddestoelen. Een belang
rijke onderverdeling is die in 
vlieszwammen en buikzwammen. De 
vlieszwairrinen dragen hun kiemvlies, 
dat is het sporevormende la2gje, aan de o erv'lakte v;:m de hoed en 
hebben allerlei systemen (plAatjes, buisjes, stekels) om dat opper
vl8k, en daHrmee de sporenproduktie, zo groot mogelijk te maken. 
Hier doet dus de indeling-op-het-oog opgeld! De buikzwgmmen produ
cà~en hun sporen binnen in het '~uchtlichaam dat zich dus bij rijpheid 

moet openen om die te kunnen laten 
ontsnappen. Tot deze groep behoren 
stuifzwammen,bovisten en de merkwaar
dig~ aardsterren. 

Het lijkt me tenslotte wel in
teressant om iets over de voortplan
ting van do paddestoelen te schri j

ven. De populaire litteratuur geeft 
er maar zelden iets over. 

Heel veel soorten kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten, een
voudig door cellen van do einden van de dradon (hyphen) die SE!men 
het mycelium vormen, af te snoeren. Het mycelium of zwamvlok is hot 
ondergrondse net·werk van dunne, vaak witte drEI.den dat de paddestoelen 
produceert. 

De geslachtelijke voortplanting kent variaties, maar volgt in 
hoofdzaak het volgende patroon. De sporen (de vier van de steeltjes
zvlammen en de acht van de zakjeszwammen) zijn"mannelijk" of"vrouwe
lijk". Dit tussen aanhalingstekens, 1..-.~mt het versc"lhil is niet te con
stateren. 
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Ze worden wel eens aémgeduid als + en min.Het ZlJn geslachts
cellen omdat '~-•un kernen slechts het halve aantal chromosomen bevat. 

De sporen verspreiden zich, ~iemen, vm-rmen hyphen dat uitgroeit 
tot een mycelium en tenslotte zullen + en - draden elk2ar ontmoeten. 
Er volgt nu wel een versmelting van de cellen maar niet van de ker
nen, dus geen bevruchting. Dit geldt voor de steeltjeszwammen. 

Bij de ascomyceten is er nog een tussenfase: de mycelia ( min en 
plus) vormen hier aparte voortplantingscellen - grote eicellen en 
kleine spermatozoiden, die bewegelijk zijn en waarvan de zwamdraden 
de eiceTien v1eten te vinden. Ook hier volgt uit deze ontmoeting 
slechts het ontst8an v8n tweekernige cellen. 

In beide gevallen vormen de t1-.reekernige cellen een krachtig, 
snelgroeiend mycelium dat de vruchtlichamen, de paddestoelen dus, 
proè·c:·ceert. Pas op het kiemvlies, in de steeltjes cellen of basidiën 
versmelten de kernen zich tot cellen met het v:ill.8 aantal chromosomen. 
Dan begint de sporevorming: bij de eerste deling wordt het aantal 
chromosomen weer gehalveerd; de twee nieuwe halve kernen delen zich 
vervolgens nog eens op de gewone manier waarbij de nieuwe cellen ge
lijk zijn aan de oude. Er zijn dan dus weer vier cellen met gehal
veerde kern; dat zijn de sporen van de steeltjeszwammen. Bij de 
zakjeszwammen.vindt dan nóg eens een deling plaats, zodat er daar 
weer 8 plus en min cellen zijn. 

Het is een vrij ingewikkelde geschiedenis die U toch bij lezing 
en herlezing hopelijk net als mij gaat boeien en het is ook weer 
eens een andere benadering dan het alleen maar leren kennelli van soor 
ten waar onze liefhebberij zich wel eens toe dreigt te b8perken. 

M. 
Litteratuur: Kinderen der duisternis, A.v.d.Ploeg, Thieme, 1951 

Paddestoelengids, Morten Lànge, Elsevier 1964 
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