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Gedurende het afdrnkken mUner eerste bijdrage tot de kennis der 
.Arachniden van Nederlandsch Indië, ben ik door voortgezette onder
zoekingen der omstreken van Amboina in het bezit van talrUke, mU 
llOg onbekende, soorten dezer clierklasse gekomen. 

Eene tweede lUst der indische spinnen lag gereed, toen mU tot mijn groot 
genoegen door de Direktie der Natuurkundige Vereeniging in Neder
lanc1sch Indii; een groot aantal afbeeldingen van javasche spinnen wel
willend werd aangeboden. Deze afbeeldingen zijn afkomstig van een 
der leelen van de vroegere Natuurkunc1ige Kommissie, en, zoo als te 
vunvachten was, uitmuntende door fraaiheid en naauwkeurigheid. Zij 
waren door aankoop op openbare veiling eigendom geworden van den 
heer Bleeker, die ze aan de Natuurkundige Vereeniging in Nec1er
landseh Indië afstond, onder voorwaarde 1 dat ze mij ter inzage en 
hewerking zonden worden aangeboden. lIet bestuur der Vereeniging 
heeft mU, door de beschrijving van dezen schat aan mij op te dragen, 
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ten hoogste vereerd en ik heb mtj gehaast aan llezen uangcl1n.mcn pligt 

te voldoen. 
Hierdoor is mijne kennis van de indische Al'adlUitl(!ll in eew; aanmer-

kelijk verruimd. Doordien ik IlU soorten vau d(~ twee llih.'l'Ntc punten vau 
den Indischen Archipel bezit, is deze kenuis jnisü~l' (,!ll algl l lllll,el1er. Van 
vele geslachten welke ik vroegcr als niet inllisdl heb lH'schmnvtl, heb 7 ~ 

ik nu vertegenwoordigers gevonden, ZC)(I(lat ik 1111 vall hijna alle 
bekende genera. een of meer soorten kan aau\\'Ul.t·u, ah; in Nl~aer

landsch Indië gevonden. 
Zoo als reeds is aangemerkt, zU n üe III CC':-;1 e (,lIl'(jpl~scllü genera 

hier vertegenwoordigd (met uitzomlel'Îug Y:tll: (Ht'fera 1 Filistata 7 

Dysdera, Segestria, Eresns, Chersis, ClubiolHl j LalTodt'e!us, Agolcna 
en Argyl'oneta). l\1erkwaardig is het V()OrkOllH'll van el~rl<.~ soort; vau 
Deinopis, welk geisoleerd geslaoht tot Amerika lH~rH'l'kt is. 

Eenige vormen kwamen mB zoo vreemtl <.'u "all tl(~ (lV(~rigÜ nfwH
kende voor, dat ik mU tot hot opstellen van nieuwe gt"Ht'l'tt gmlOo(l

zaakt vond 1 welke, volgens den tegcnwoorc1igtm stallü \lel' kennis, 

aan Java en Amboinu eigen zUn. 
Bij alle soorten, wellwl' beschrUving ik mHH' de anl(.~el<1ingcn der 

Natuurlnmdigo Kommissie heb opgemaakt, zUn de letters N. K. 
gevoegd. 

I. ACARIDA. 

Lcodes rnoluccu,s nov. spec. 

COl'pore pedibusquc fnsco.l'nns, :muulo in quo\'is 1l1'tÎeulu jlctlnm albcliC('lltll; scuteUn lntNJ, 
grosse punctato fovcolato, foveolis fuscis. Long. 1 ~ '*. 

~ond; het ligchaam donker hrniul'oml, op <Ie l'ugvlaktv Jijnkor
rehg; het schild half zoo lang als het ligdwam, ged Hwt (\('n' ~llnulhm 
~wa:'tcn rand en talrljkc pl1ntvormÎgo gl'Oef]efi, welko hrnin zijn. n(~ 
snmt en de voelers bruinachtig. De pootC'1l ünn en kort, bruin, nw1, 
een' fijnen geelachtigcn ring op het ondereinde van dke geledillg;. 

De buikvlukte bleekcr. 

lIab. Amboina. ln bergstreken. 



n. OPILIONINA. 

a. Ocellis duobus. 

Plwlangi'lt1n testaceum nov, spee. 

Pallide testaceum, oblongum, spina dorsali nigra ere eta , pecHbus longissimis filiformihus 
11igrican tibus. Long. 1·'. 

Aanmerkelijk langer dan breed" langwerp~g ovaal, bleek geelach
tig. De thorax naar voren afgerond; op het achterlijf langs den vrijen 
omtrek e-ene zwarte hoefijzervormige streep. In het midden een regt
op staande zwarte stekel. De pooten zijn 2.4.3. 1" zwartachtig, het 
2e paar veel langer dan de overige. 

IIabit. Java (Batoe-aoel). N. K. 

Plullangiu1n vi,'ide nov. spec. 

Oblongo-ovale, aenco-viriele, palpia mandibulisque testaceis, pedibus nigl'o-cillel'eis, annulo 
oculigero Înermi, spina dorsali paulo retrorsum inclinata, nigra. Long. liNI

• 

Langwerpig, vrij hoog: langs den omtrek van den thorax eene fijne 
gele streep i het geheele ligcha~m van boven donkergroen. Aan weers
zUden van den oogheuvel een kort geelachtig streepje, en op den 
voorsten rand van het achterlijf eenige zoodanige punten. In het mid
den van den rug een zwarte, vrij lange, regtop staand.e stekel. 

De pooten bruinachtig-grijs, zeer dUll, 2. 4. 3. 1., het tweede 
paar zeer lang. 

Dabit. Java. (Aloen-aloen). N. K. 

P1Ullangiu1n va1'iegatum nov, spec. 

Ovale, lIivel1n1, tubercl1lo oculigero, spina dOl'sali valilla bl'evi lateribusque l'J.igris, par te' 
!lostica rufcsccntc, palpis mandibulisque testaceis, peclibus gl'acillimis infuscatis. Long, ly'. 

lIet grootste gedeelte del' rugvlakte wit. De thorax, vooral aan de 
beide zUden, met zwart omzoomd; de oogheuvel zwart, evenals een 
hreede van hier tot op den stekel van het achterlijfverloopende band. 
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Het 2e gedeelte van het achterlüf rosachtig met eenige fijne zwarte 

cl warsstrepen. 
De stekel op de rugvlakte kort, dik, en regtop staande. De pooten 

zoo als bU de voorgaande soorten 2. 4. 1. 3. 

IIabit. Java (Batoe-aoel.) N. IC 

b. Ocellis sex. 

Plwlang{wn vulcanicum nov. spec. 

Forc Ol'biculnrc, pallide fluvescellS, tnbcl'culo ocnluri spinnque uOl'snli recta nigl'is, pedid 

b "'b 11' L 3'· us l1lgncantl us; oce IS sex. ong. "4" • 

Zoo breed als lang, hoog; thorax en achterlijf van ge1Uke grootte; de 
voelers iets langer clan het ligchaam, knievormig gebogen, en even als 
de bovenkaken, bleek roodbruin, De oogbeuvel vrij hoog, glad; aan 
weerszUc1en del' gleuf 3 in een t, staando oogcn van gclUkc grootte. 

De pooten zeer dun, zwartgrUs 2. 4. 1. 3., het 20 paal' dubbel zoo 
lang als het 10

• 

Ha bit. Java. In de rasamalaboschen van ûen berg Pangerango. N. K. 

lIl. ARTHROGASTRA. 

Telyplwnus seticaucla Dol. Bij dr. 

Houdt zioh meestal op donkere vochtige plaatsen in voohtige kamers, 
onder houtwerk, ook wel tusschen boeken op, on verspreidt eenen 
hoogst onaangenamen reuk. 

Te Amboina onder den naam IJ goenting-goenting" bekend. 

Tityus m~tCl'onatu8 Kooh. Al'achn. 

Ook op Amboina vrij gemeen; niet zeldzaam b. v. aan boord van 
schepen. 

IV.' ARANINA. 

Mygale javanensis Walck. 

De volwassen dieren zijn donkerbruin, bijna zwart; hoe jonger 
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ze zUn, des te lichter is de kleur. Voorwerpen, die nog geen 1" lang 
zijn, zUn geelbruin gekleurd en minder behaard. De mannetjes zijn 
veel zeldzamer. 

Habit. Java (Buitenzorg, Tjihanjawar). N. IC-Celebes (Manado). 

Cteniza malayana nov. spec. 

Aterl'ima, organis setiferis tarsisque rufescentibus, parcissime pilosa, abdOlnine ovali tho
race parumper longiore. Long 11'11

• 

Glinsterend zwart, en alleen het achterlüf eenigzins behaard. 
De thorax breed, rond, niet zeer hoog 7 in het midden met eel1e 

zeer diepe U vormige groeve. De oogen klein, zwart, alle op 
een rond, laag heuveltje geplaatst. De bovenkaken kort, smal, 
met een' grooten bruinrooden klaauw. 

De voelers zoo lang als de voorpooten; hun eindlid platgedrukt, 
puntig, en aan de zUranden getand. Het sternum groot 7 rond. 

Het achterlijf ovaal, iets langer dan de· thorax, zonder glans; de 
buikvlakte iets bleeker; de spintepels zeer kort en dik. 

De pooten niet langer dan de voelers. 1. 2. 4. 3., dik; de tibiae 
en de tarsi zeer kort. 

Habit. Amboina. Tot nu toe slechts twee keer en , tusschen steenen, 
gevonden. 

PELECODON. Mygalidarum genus novum. 

Ocelli 6, parvi, non eumulati, per paria dispositi, elevatione thoraeis 
aeuminata impositi. 

Thorax quadratus, antice latior, in parte anteriore in processum 
acuminatum, oeulos gerentem, elevatus. 

1\1:andibulae porrectae, magnae, a latere compressae, margine supe
riore valde arcuatae, aeque altae ae longae, margine unguiculari 
dentieulatae. 

Maxillae longissimae, divergentes et l'ecurvatae, denticulatae, basi 
palpos gerentes, hine ad apicem usque angustae. Labellum subnulll1m , 
brevissimum, 



Palpi pedifol'mes; pedes tnmicli, bl'cve, cOl'parc bl'cviores, 4. 3. 2. 1, 

Genus propter numerum oculorum nulli lVfygnlidnl'nm gcmm'i afi1ne; 
ob structl1ram mnxillarum inter Acanthoclon ct Cnlormnata IncnnclLl111. 

Pelecoclon snndaicus nov. sp. nws. 

Pallicle ferruginells, paree pilosus. Long. I'''. 

De thorax naar yaren veel breeder, de rugvlakte hier 1n cen' Hall 

de basis broeden, scherppuntig eincligendon heuvel verheven, op 
welken zich de oOCl'en bevinden. De zil'l'ltlHlull eelliQ'%lns b!YcboQ:en o f I.,) ~ \."/ 

en de lage achtel'rand iets uitgesneden, Twee ()()g(!ll llCvilHlo11 zich 
op den top van genoemd heuvcltje; deze ZUil iets kleiner dan do 4 
overige, welke paarsgewijze liuks eu rcgts van diull heuvel geplaatst 

zUn. 
De bovenkaken uitpuilend, sterk, in het rnidc1cn bDut!. zoo hoog 

als lang, aan de zUden iets platgedrukt, aan den onclersten rand 
met talrijke tandjes; ztj zUn donkerroodbl'uin, sterk glinstorend. De 
haak zoo lang de kaak zelve. 

De onderkaken aan de basis breed, hier de voelers dragende; 

plotseling worden z\j smal, divergeren en zUu naar boven of naar 
achteren gebogen, veel langer dan de lip. Het sterulun rond. 

Het achterlijf ovaal, dik hoog, donkerder dnu de thorax i op deu 
rug eene donkere overlangsche streep. De spintepcls kort, de 2 bo
venste iets langer, puntig, regt. 

De pooten hijna alle van gelijke lengte, veel korter dan het lig" 
chaam, met dikke geledingen en puutige tarsCll; aan de ondervlak:te 
eenige lange 1 rosachtige haren. 

Ji'abit. Java (Buitenzorg). N. K. 

Drassus luctltOSUS nov. spec. le11'L 

Pal'cissime pilosus ; thol'ace oblongo, antice rotundato) sat dovatn mf'o-fu::ieo; pnlpis peeli
busque pal'Ul11 pallidiol'ibus; abclomillC clollgato mmm YCl'fHHl attl'llunto, lIigro·cinc.l'fl~CCl1til. 
Long. 9'11, 
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GelUkt veel op Dr. lucifugus 'Valck. De thorax langwerpig, vrij 
hoog, naar voren breed, roodbruin. De bovenkaken zwart, loodregt. 

Het achterlijf iets langer dan de thorax, langwerpig- eivormig, een
kleurig zwartgrijs , met weinig vooruitstekende spintepeis. 

De pooten, even als de voelers, eenkleurig. licht bruinrood, 
1. 4. 2. 3., langer dan het ligclmam, met verdikte dijen en matig 
behaard. 

IIabit. Java (Kapandoengan). N. K. 

])l'assus moestus nov. sp. 

Rufns, ventl'e obscuriore fuseescente; mandibulis pel'pendicularibus, tumidis, l1igris, fulgen
tibus; linea dOl'sali abdOlninis fusca; oculis anteriol'ibus mediis reliquis mlljoribu5. Long 9' /1, 

De geheele spin is zacht zijdeachtig behaard. De zijdelingsche 
oogen elkander genaderd. De thorax langwerpig, hoog. Het achter
lijf ovaal, dik, twee malen zoo lang als de thorax. 

Op de voorste helft van den rug eene breede, donkerbruine over
langsche streep. De pooten dik, van de lengte dès ligchaans , 4. 1. 2. 3., 
1veinig behaarc1. 

Habit. Amboina. Niet zeldzaam. ]'1:en vindt deze soort gewoonlij Ic 
in een zamengerold blad dat met zachte zijde is bekleed. 

Lycosa (Tarentuloides) Boiei nov. sp. fem,. 

Fusea, thoracis clorso stria mediunu rufeseente; abdomine inrustincte l1igro maculato, pec1i
bus eleganter annulatis; oeulis seriei tertia reliquis majoribus. L011g 1", . 

Heeft veel overeenkomst met Lycosa (Tarentuia) nal'bonensis \Valck. 
ofschoon eene geheel andere verhouding der oogen. 

Koffijbruin, met talrUke vlekken en ringen. De thorax van voren 
iets smaller, vrij hoog, in het midden het breedst, iets langer 
dan breec1; in het midc1en van den rug eene gele overlangsche naar 
achteren zich splitsende streep. 

De voorste oogrei bijna regt, de middenoogen iets gl'ooter· clan 
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de zijdelingsche. De twee achterste reijen elkander genadet,c1, de 
3e breeder dan de 2e en de oogen grooter. Het achterlijf ovaal; 
voor op den rug eene onduidelijke geelachtige streep en aan weers

zijden twee zwarte rondachtige vlekken; op het overige gedeelte 
van den rug eenige onduidelijke donkere dwarsstrepen. 

De pooten sterk, doornachtig behaard, rnet talrijke lichtbruine 

rmgen. 

·IIabit. Java. N. K. 

Lycosa leba1censis nov. spec. mas. 

Cil1el'co-flavcscens; thol'uce oviformi, in Interibus nigrcscentc; abdnrninc :.l.l1tiec :.l.ttCl111ato 
unum versus acuminnto, Il1uculis triangularibus nigl'is sibi subsolJuentibus llotato qUUl'um 
anti ca reliquis majore oblonga; PC(1ibus nigl'O setoso pilosis , apico palp(Jl'ul1l nigro. Long. 5"1., 

De thorax even lang als, doch veel breedcr dan het achterlijf, eivor
mig, in het midden h et breedst, aan de zij den zwartgrij s, mct straals
gewUze donkere strepen; op de hoogte van den rug en tusschen de 
oogen geelachtig grijs. De achterste rei der oogen iets broeder dan 
de mic1denrei. 

H.et achterlijf in het midden geelachtig, aan de ZÜclcn zwartgrUs; 
in het geelachtige gedeelte van den rug bevindt zich naar voren eene 
langwerpige zwarte vlek, en achter deze 3-4 kleine zwarte dwal'sche 
streepjes. 

De pooten eenkleurig geelachtig grijs, met talrükc zwarte stekel
haren. 4. 1. 2. 3. 

Ilabit. Java (Lebak). N. K. 

Lycosa malavana nov. spec. mas. 

:Pusco-nigra, in omnibus pal'tibus dense, brcvitcr l'ufesc()nte acneo-pilosn, pnlporum :11'

ticulis ul~imis duobus ui veis, ventl'e cil1eras~onte. Long. 2 ~.'/I. 

Behoort volgens de Walckenael'sche rangschikking tot zUlle Ie Fnm. 
7. R. 

Eenkleurig, alleen de pootell 111 et lichtbruine ringen; aan alle doelen 
kort digt koperkleurig behaarel. 
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De thorax langwerpig ovaal, hoog. 
De 4 voorste oogen van bijna gelijke grootte, eenigzins naar beneden 

gebogen; de 2 oogen der middelste de grootste van alle. Alle zijn 
donkerbruin, omgeven van een' smallen kring die uit rossig roode 
haartj es bestaat. 

De lip vierhoekig; het eindlid der voelers groot, peervormig, sneeuw
wit. Het achterlijf zoo lang als de thorax, ovaal langwerpig, met 
z'eer korte spintepels ; zonder eenige teekening op den rug. 

De pooten zijn 4. 1. 2. 3., van gelijke sterkte 1 zwart, en geelachtig 
geringd, met enkele lange zwarte doornhaartjes. 

Habit. Amboina. Zeldzaam op de zandige heuvels van Leitimor. 

Lycosa innocua nov. sp. 

Fusea, thoracis elongati vitta mediana longitudinali oclmicea; abdomine ovali. in lateribus 
albo perspel'So. antice in dol'sO macula sagittaefot'mi bl'evi , nigra, fuIvo marginata. post hane 
striae duae transversae nigrae; pedibus indistincte anl1ulatis, Long. 3l·'. 

Verwant aan Lycosa andrenivora Walek. (1 T. 7. R.). De 4 voorste 
oogen bijna van gelijke grootte; deze rei iets langer dan de beide 
andere .. 

De thorax langwerpig ovaal, hoog, donkerbruin; langs den om
trek eene zeer fijne witte omzooming, en op het midden van den rug 
eene overlangsche geelachtige streep. 

Het achterlijf ovaal, bruin, aan de zijden met talrijke witte pun
tjes; op het voorste gedeelte van den rug eene langwerpige zwarte, 
geel gezoomde vlek, en achter deze nog eenige dwarsche zwarte 
streepjes. De buikvlakte eenkleurig bruinachtig. De spintepels kort. 

De pooten alle van gelijke sterkte, doornachtig behaard, met geel
achtige ringen. 

Habit. Amboina. Op dezelfde plaatsen als de voorgaande soort. 

Dolomedes albocinctu,8 nov. spec. 

Fuscus, thorace abdoroineque late albo marginatis I hoc ovato.elongato; pedibus pallide tes~ 
taceÎs, nigl'o setosis. Long. 11'11. 

Affinis D. vittato Abb. 
2 



10 

Thorax en achterlijf beide even lang, gene ovaal, matig hoog, 
bruin, aan weerszijden een breede witachtige zoom, en langs het 
midden van den rug eene smalle zwarte streep. De bovenkaken even 

als de voelers digt witharig. 
Het achterl~jf van voren broeder, bruin, breed wit gezoomd; op het 

voorste gedeelte van den rug 2 zeel' kleine witte puntjes. 
De paoten sterk, veel langer dan het ligcluulln, geelachtig bruin, 

tegen de einden der geledingen iets donkerder, met tah'U ke, vrij 

lange zwarte stekelharen. 
Habit. Java. N. K. 

Dolomecles u,nifasciatus nov. sp. 

OchrnceU5, fascia dOl's~tli tbol'ucis ct abdol1lÎllis }ol1gittlllinali fusca I tf"I1l']'l'ÎUHl fhvo mat'
gillatn; ocellis pal'vis invicem sibi suuaoqualilJtls I sel'ie antm·j()['c dtlOl'SUlll (~llt·\'ltta. Long. 7'h . 

Verwant aal1 Dolornede mirabilis. 'Valck. 
Slank van gedaante. De thorax plat, hUnn hartvormig, tusschen c1e 

oogen behaard. In het midden eene bruine, breede, aan w(~el'szUden 
smal geelachtig gezoomde overlangsche streep, welke onafgebroken tot 
aan het uiteinde van het achterlUf zich voortzet, 

Het achterlijf 3 malen zoo lang als de thorax, slechts iets smaller 
en even als gene geteekend en gekleurd. 

De pooten aanmerkelUk langer dan het ligchaam, uun, alle van 
gelijke sterkte, eenkleurig, weinig behaard. 

]iabit. Amboina. In de maand Juny oenige weinige voorwerpen 
van deze soort gevonden. 

Deinopis Kollm'i nov. spec. 

Cinel'eo-fusca thoracis latel'ibus nlbo mal'ghwtis, pal'tc cephulica allm nig\'o striatll; nbdomillo 
~longato, in medio pal'um c1ilatato; labio stel'lloque nlbisj pedilllt!l l{)ngis~îmis, fel'c nudis, 
concolol'ibus. Long. 8./11 . 

Door de op eenen korten steel geplaatste buiten~voor.oogen, van 
alle bekende soorten van spinnen verschillend. 
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De thorax zeer plat, de voorste helft veel breeder, daar echter, 
waar de oogen geplaatst zijn, plotseling smal wordend, en hier aan 
weerszijden in eene punt eindigend, voor ieder van welke zich een der 
grootere oogen bevindt. Hier is de thorax wit, met 4 overlangsche 
zwarte streepjes, overigens grijsachtigbruin , met eene witte omzooming. 

De plaatsing en verhouding der oogen is zeer merkwaardig. De 
twee voorste middenoogen zijn zeer groot, bruinrood) met eene zwarte 
pupil; de 2 voorste zijoogen zijn eenigzins gesteeld. 

De bovenkaken klein, loodregt i de lip veel hooger dan breed, 
driehoekig, met afgeronde punt. 

De voelers lang en dun, knielvormig gebogen, met een klein, 
kogelvormig eindlid. 

l-Iet achterlijf veel langer dan de thorax, smal, in het midden 
het breedst grijsachtig-bruin, op het voorste gedeelte van den rug wit 
behaard, en in het midden met eene dunne zwarte overlangsche streep. 
De buik. grijs, met 4 kleine witte punten in het midden. De spintepels 
zeer kort. 

De pooten 1. 2. 3.4, lang en dun; de beide voorste paren veel 
langer dan de overige, grijs, de achterpooten witachtig. 

l-Iabit. Amboina. Zeer zeldzaam. Bouwt een langwerpig vrij onre
gelmatig net tusschen boomen, te midden van welk net zij met ver 
vooruitgestrekte pooten zich ophoudt. 

Van dit merkwaardig geslacht waren . tot nu toe slechts twee 
soorten bekend, beide uit tropisch Amerika, zoodat het voorkomen 
dezer soort op Amboina zeer opmerkelijk IS. 

Splwsus striolatus nov. spec. 

Thol'ace pedibusque viridi-flavis, illo vittis 4: longitudinalibus nigris notato, his longe nigro 
aculeatis; abdomine elongato, albido, stria dorsaJi mediana rufa; lateribus nigris oblique albo 
tristriatis, ventris fascia longitudillali lligra. IJong. 3 F"· 

Waarschijnlijk van S. timorianus Walek. niet verschillend. 
De thorax en de poo~en zooals bij S. striatus Dol. geldem·d en 

geteekend; bij deze soort zijn echter de pooten eenigzins korter. 
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Het achterlljf is dikker, geelachtig wit; op het voorste gedeelte van 
den rug eene langwerpige bruinroode ovcrlangsche streep, de ztivlakten 
zwart met 3 schuinsche witte strepen aan weerszUclen. 

Habit. Amboina. Op laag struikgewas niet zeldzaam. 

Spasus signife7' nov. sp. 

~I'hol'ace bl'evi ~ rufescente) inter oculos viridesccnte; abdomillc clongnto gmcili, viriJi, nweula 
dorsi mediana. coccinea albos cinctn; poclibus testaceis. JJong. 3 r' . 

De thorax kort, maar breed en hoog; de oogen zwart, die del' 2dc 

rei grootst. 
Het achterlUf sierlUk geteekend; op het grootste gedeelte groen, 

naar het· einde toe roodachtig; in het lniddell van don rug eene kar
mijm'oode langwerpige vlek die wit gezoomd is. 

De pooten geelachtig, en, zooals bij de overige soorten, met talrtjke 
stekelharen. 

fiabit. Java (Lebiboenger). N. K. 

SALTICUS Latr. (Attus). 

Het soortenrijkste geslacht der spinnen, hetwelk over dè geheele aarde 
vrij gelijkmatig verdeeld is en in pracht van kleuren en sierlijkheid 
alle anderen overtreft. 

Ten einde de soorten met minder woorden te kunnen "beschrijven 
ware eene verdeeling in subgenera zeer wenschel\ik, maar, hoezeer 
door eenige beschrüvers beproefd, toch niet natuurlijk uitvoerbaar. 
Tot gemakkelijker overzigt heb ik de hier te bûselu'Uven 30 soorten in 
navolgende twee groepen verdeeld, waarbU ik moet voegen, dat de bU 
en naast elkander opgenoemde so,orten somwijlen niets anders gemeen
schappelijks hebben, dan de verhouding van het eerste paar der poo
ten tot de overige. 

I. Soorten wier pooten alle gelljke of büna gelUlcc sterkte zUn , of het 
voorste paar slechts aanmerkelijk dikker hebben uan de overIge 
paren. 
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1. Salticus cornutus Dol. 

Babit. Java, (N. K.). Celebes. Op Amboina eene der grootste en 
meest voorkomende soorten van dit geslacht. 

Hare beet is zeer ptjnlUk. Ik ben eens door deze soort in den vinger 
gebeten, en ondervond daarna gedurende ongeveer 7 minuten eene 
hevige pijn, die niet alleen plaatselUk bleef. Een mUner verza
melaars, een reeds bejaarde man, werd door haar in de hand ge
beten waarna deze onmiddellUk sterk opzwol. 

2. Salticus roseofasciatu.s nov. spec. 

Thorace brevi, parum elevato, fusco, fascia transversa rosea ornatoi abdornine pediLusque 

testaceis, illo thorace multo longiore, attennato, in postica par te dorsi macula oblonga fusca 

notato; pedibus corpore brevioribus, mediocriter incl'assatis. Long. ar'. 

De thorax slechts iets langer dan breed, vrU laag, donkerbruin, 
in het midden met eene breede karmijnroode dwarsstreep. 

De voelers witachtig, de bovenkaken loodl'egt, klein; de oogen 
staan in een kort D geplaatst. 

fIet achterlijf is tweemalen zoo lang als de thorax, iets sma:ller dan 
deze, bruinachtig geel, met eene langwerpige bruine vlek op het ach
terste gedeelte van den rug ,en voor deze twee korte streepjes. 

De pooten zijn 4. 1. 2. 3, eenkleurig geelachtig van gelijke sterkte, 
korter dan het ligchaam. 

Rabit. Java (Hariang) N. K. iem. 

3. Salticus rujicapillus nov. sp. 

Testaceus, thorace parum elevato, plaga oculari rufescente; abdomine thorace parum lon

giore m1Um versus acuminato, in lateribus vÎttis duabus fulvis signato; pedibus corpore 

vix longioribus, sibi subaequalibus. Long. 21'''. 

De Dogen zeer bol, zwart; de bovenkaken klein, loodregt, de 
rugvlakte tusschen de oogen rossig rood. Het achter1üf eivormig·, 
puntig eindigend, weinig langer dan de thorax, aan weerszijden met 
2 donkerbruine, boogvormïg zich vereenigende strepen. 
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De pooten eenkleurig geelachtig, kort, maar digt behaard, 3. 4. 1. 2., 

alle van ge1üke sterkte. 
]-Iabit. Java (Tjirnanaoel), N. K. 

4. Salticus forceps nov. sp. 

Pallide rllfllS, pal'ce piloslIS ; mnndiblllis pOl'rectis, InlJgiRsill1is. l'nnS acneo nitcntiuus, 

mUl'gine interno denticlllatis; peLlibns Ul'c\'Îuus 2.1.3.4. LOllg. [)"'. 

Eigenaardig wegens zUne groote, van boven platgedrukte boven

kaken. 
De thorax langwerpig, hoog bruinrood, tussc:lwn tle oogen donkerder. 
De bovenkaken horizontaal vooruitstekende, hUlla zoo lUllg als de 

thorax, koperglanzig , aan den binuenralld met (~en gl'oot tancl

vormig uitsteeksel. De klaauw lang. De lip lang, pnllt:ig, de ollucr
kaken hoog, evemv.Ddig, aan den buitenkant uitgehold. De voehn's 

van het mannetj e lang en zeer dun. 
Het achterlUf dun en tweemalen zoo lang als de thorax, liühtcr 

gekleurd, met 4 ondLlidelijke zwarte punten op den rug. 
De pooten matig dun, weinig behaarel, bruinachtig-rooel, korter 

dan het ligchanm. 
Habit. Amboina. Bewoont bergachtige schnclllwrUke stroken, cm 

houdt zich meestal op lage heesters op. 

r). Salticus culiciv07'IlS nov. sp. 

Fuscus, pilosulus; pedibus corpore brevioribus, illdistinctc rul" ul1lltllatis; thol'nce abdo
mine breviore, vitta mediuna fulva; abdomine elonguto ovali, crassituiculo; vit.ta tlol'suli l(Jll~ 

gitudinali pallic1a. Long. 31
". 

De thorax iets langer dan breed 1 in de aehtel'helft urceder dan 

aan den VOOl'stel1 rand, met eene gele streep in het mieldün ditl in het 
midden begint eu tot aan het uiteinde van het achterlijf verloopt, daar 

iets breeder wordt en aan weerszUden door 2 kleinc gele puntcn 
begrensd is 

Het achterlijf dik, ovaal, in het midden hüt breedst, met korte 
weinig zigt.bare spintepeIs. 



15 

De pooten korter dan het ligchaam, 4. 3. 2. 1., matig behaard, 
eenigzins verdikt, met onduidelUke ringen. 

J-Iabit. Java (Hariang). N. K. Amboina. Talrijk in woonhuizen, op 
deuren en vensters de muggen belagende. 

6. Salticlts convergens nov. sp. Iem. 

Tboruce nigl'o.fusco, linea tenerrima albida cincto; pal pis d~nse albican te villosis; ab
domine thorace duplo longiore, in medio thorace partUll longiore, cinerascente-albo, vittis 

duabus nigris Jongitndinalibus utrinque cOl1vergentibus notato; pedibus COl'pore brevioribus 
4. 3. 2. 1., pallida testaceis. Long. 2 .~_ 'N. 

De oogen kleiner clan bU verwante soorten; de voelers digt witharig. 
De thorax iets langer dan breed, in het midden het breedst, laag, 

donkerbrnin, met eene zeer fijne 'witte omzooming. 
Het achterlijf 2 malen zoo lang als de thorax, in het laatste 3e gedeelte 

het breedst, van hier puntig wordend, grijsachtig wit, met twee over
langsche donkerbruine aan beide uiteinden zamenloopende strepen. 

De pooten eenkleurig geelachtig, korter dan het ligchaam. 
Flabit. Java (Kapangdoengan). N. K. 

7. Saltic1.ls pavo nov. sp. 

Caerulescens, metallieo nitens, thol'ace brevi, parum elevato, alternatill1 transverse nigro l 

albo l'oseoque fasciato; abdomine gracili, elongato, anum versus acuminato, in lateribus ni

gl'escente in facie antien albo cincto; pal pis dense albopilosis; pedibus corpora brevioribus 

pallide testaceis. Long. 2l"'. 

Langwerpig en smal van gedaante. 
De thorax sierlijk dwars gestreept; twee zwarte, een blaauwe, een 

roode en een witte streep volgen afwisselend op elkander. Het achter
lUf 2112 malen zoo lang als de thorax, aan zijne voorste vlakte wit, 
overigens blaal1wachtig met donkere zijden. De spintepels matig lang 
en dun. 

De pooten 4. 3. 2. 1., alle bleek geelachtig; de tibia en de tarsus 
van het eerste paar aan den binnenrand gedo0rnd. 

IIabit. Java (Harriang). N. K. 
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8. Salticus aUl'lCapmUS nov. sp. mas. 

Cinerascens, thorace Lrevi, inter ooulos flavo; abdominc clongnto grncili, thorncc bis Ion
""101'e vittis duabus ni'l"ris 10n(~itl1dinalibus utril1qne contiguis notnto; !lOclibus cOl'porc parum 
b ' ~ 0 

longioriLus, siLi aeq\laliblls I fortiter setosis I anticis sex: l'ufis uigro annulntis, pare postico uni-

e010re testaceo. Long. 3"'. 

Lang en smal. 
De thorax in de achter helft iets breeder dan van voren, veel korter 

dan het achterlijf, grijsachtig, op den rug tusschen de oogen citroen

geel. 
De voorste middelste oogen groot en zeer bol. 
Het achterlijf dun en lang, smaller uan de thorax, grOs, met 

twee bl'eede zwarte ovel'langsclle stl'epen, welke aan beicle uiteinden za

menloopen en eene grijze streep tusschen zich overlaten. 
De pooten 1. 2.4. 3., van gelijke sterkte, stUfhal'ig, lallgcn' dan het 

ligchaam; het achterste paal' bruinachtig-geel, de overige bruinrood, 

met zwarte ringen. 
lIabit. Java Crjimanaoel). N. K. 

9. Salticus .fiavobilineatus nov. sp. 

Gracilis, thol'uce pec1ibusq ue testaceis liis corpore pal'um lOllgioribus I silli ImlJnerrualibnR; 
abdomine elongato, thol'ace bis longiore) pallide viridi) vittis in uors\) tI untH1fj lOIlgitudi
riulibns citl'inis. Long. 2~'". 

Grootte, gedaante en teekening bijna als bij de voorgaande soort? 

slechts zÜn de kleuren anders verdeeld. 
De thorax en de pooten bleek geelachtig. Het achtedOf lang en 

puntig, lichtgroen, in het midden met twee overlnngsche dunne Cl" 

troengele strepen, die zich aan beide uiteinden vereenigen. 

De pooten van gelUke sterkte, 3. 1. 4. 2., iets langer dan het lio'-<, b 

chaam, aan den binnenrand met korte doorntj es. 
IIabit. Java (Harriang). N. K. 

10. SalticZls at1'icapillus nov. sp. 

Fuscus, thol'acis dorso inter oeulos l1igl'o; abdomine clongnto I vittis dunhus uOl'salihus 
tenerrimis pallidis pel' totam longituclinum dccurrentibus; palpis pedibus duobus :lutieis lli~ 
grieantibus, reliquis testaceis. Long. 2 ~_"1 • 
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:Misschien dezelfde soort als Salticus nigrifl'ons 'Valek. 
Donkerbruin, eenvoudig geteekend. De thorax naullwelijks iets 

langer dan breed, tusschen de oogen op den rug zwart. 
De onderkaken laag en breed, eenigzii.ls naar de driehoekige 

lip geneigd; de bovenkaken klein en dik, loodregt , iets behaard. 
Het achterlUf zoo breed als de thorax en 2 malen zoo lang, van 

voren het breedst, met 2 fijne overlangsche witachtige streepjes, die· 
aan beide uiteinden zamenvloeijen. 

De pooten korter dan het ligchaam, vrtj dun, van gelijke sterkte, 
zeer weinig behaard, geelachtig; het eerste paar even als de voelers 
zwart. 

Habit. Java (Buitenzorg). N. K. 

11. Salticns coer1.lleostriatus nov. sp. 

Corpore nigerrimo, coeruleo iridescentc cincto; abdomine parum elongato, vittis 4 coeru

leis longitudinalibus signatoj peclibus 4. 1. 3. 2., cOl'pore parum brevioribus, anticis duobus 
lligris coel'uleo annulatis, reliquis testaceis. Long. 21-"'. 

Pikzwart, weinig behaard. De thorax hoog en kort, in de ach
terste helft iets llOoger dan van voren. De oogen rood, zeer bol. 

De bovenkaken klein, schuinsch, bijna horizontaal, zwart, met iü~ 
serende haartjes. 

Het achterlijf langwerpig, smaller dan de thorax en iets langer dan 
dezelve, zwàrt, met 4 overlangsche blaauwe smalle strepen, die zich 
in het achtereinde vereenigen. 

De buikvlakte lichtbruin. 
De pooten van gelUke sterkte, matig dun, blaauwachtig gevlekt. 
IIabit. Am boina. 

12. Salticlls Bleelce1'i nov. sp. 

Ater, thol'ace abdomineque fascia alba intus sil1uata cinctis, illo elevatissimo. hocce brevi; 

pedibus subaequalibus 1. 3. 4. 2. albo maculatis, macula ventl'ali al ba tetl'agona. Long. 1 !-". 

De oogen zijn donkerbruin en staan in een kort D. De bovenkaken 
loodl'egt, klein. De thorax langwerpig, van voren zeer hoog, aan de 
zUvlakten en ook tusschen de oogen kort digt witharig i deze omzoo,:" 

3 
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~g is aan den bil1nenrand uitgerand , even als de gelUke omzooming 

van het achterltjf. 
De pooten matig lang en van bljna gelijke sterkte; de c1tjen en de 

kniegeleclingen zwart en wit gevlekt; de overige geledingen geelach
tig, zwart geringd. De spintepels zeer kort. 

IIabit. Arnboina. Zeldzaam. Enige malen in het zanclgebergte van 

Leitimor gevonden. 

13 Salt'icus venustus nov. spec. 

Thorace brevissimo clevatissimo, in postica pal'to fel'o pel'pCl1ltliclllul'itnl' doclivi lligl'o, ll11dique 
fascia latissima nlba Cillcto, plnga o(',nlari alll'Co-sqnnmosa j abtloltline ovato hl'ovj palli(le lilucino, 
fasciis dllablls tl'ansvorsis al'cuatis l'ufis; podibus bl'evissimil:l fhlV€) 11 igl'O({lW vlu'iegatiH.Long, 1 }". 

De voorste middenooü:en zeer O'l'oot melkwit de overi (l'e zwart· 
u b' , b ) 

tusschen de voorste oogen bevinden zieh korte bl'uinl'oode haartjes. 
De thorax bUna vierkant, kort, zeer hoog, vaIl voren loodl'egt, 
zwart; langs den omtrek eene breec1e witte omzooming. 

De rugvlakte tusschen de oogen goudgroen; en achter deze eene 
fijne, dwarsche, witte, boogvormige steep. Do bovcmknkcIl kort 
maar sterk, bruinrood even als de lip en de onderkaken l welke laatste 
lang en evenwijdig zijn. 

Het achterlijf zoo lang als de thorax, plat, eivormig, puntig ein~ 
digend, digt met korte schubaohtige haartjes bedekt, lichtblaauw met 
twee dwarsehe, kromme, breede, bruim'oode strepen; de buikvlakte is 
donkerbruin, gedeeltelijk met lichtblaauwe haartjes. 

De pooten zeer kort, 1. 2.4. 3. bruin en goelbont, met digte 
iriserende haartjes. 

Habit. Amboina. Zeldzaam. Met S. obisioides op jongc sagopalmcn. 

14. Salticus simtatu.s nov. sp. 

Cephalothol'ace rllfo-fusco, in lateribUl~ breviter albo piloso, ohlongo pal'ul11 elevnto; ab~ 

domine thorace longiore nigl'o-fusco fascia dorsali Cillel'tlSCcllte mediUM utt'ÎllC),ue in lllteribus 
smuata; pedibus aequalibus 4.3.2.1., corpore bl'eviol'ibus, rufis, nigro annulatis. Long. S", 

De thorax langwerpig, niet hoog; de voorste middell-oogen kleiner 
dan bij de meeste Salticus-soorten, groenachtig. Langs den boven
kaaksrand talr,uke lange st,uve geelachtige haren. 
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Het achterlijf in het midden het breedst, langer dan de thorax, 
zwartgrUs met eene overlangsche smalle gr!jswitte naae beide zijden 
toe vertakte streep in. het midden van den rug. De ondervlakte van 
het gehecle ligchaam grijs-geelachtig. De pooten korter dan het 
ligchaam, stUfharig , bruinrood, met talrijke zwarte ringen. 

Elabit. Amboina. 

15. Salticus viridifaciatus nov. sp. 

Piceus; thorace oblongo, sa!;, elevato, f.'lsciis tribus transversis aureo-viridibus, cupreo niten

tibus signato j pal pis niveis; nbdomine elongato, antice a]ho cincto, stria mediana longitudinali, 

maculisque in meuio dOl'si sitis viridibus; pedibus gracilibus 1. 2. 4.3. nigris albo vjridique 
maculatis. Long. 2,/11. 

Zeer sierlijk gekleurd en geteekend. 
De bovenkaken klein, plat, schuinseh, zwart. De oogen zwart, 

de voormiddelste zeer groot. De zijvlakten van den thorax met 
een prachtig, rooden glans. Op den rug drie dwarsche groene 
dwarsstrepen , waarvan de 2 voorste smal, de 3e bijna driekantig, zich 
op de achterv lakte bevindende. 

Het achterltif veel langer dan de thorax, langwerpig, zwart, aan 
de voorste vlakte wit gezoomd; aan weerszijden twee kleine witte drie· 
hoekige v lekken en in het midden van den rug 3 smalle groene steepj es, 
waarvan de middelste dwars, de beide andere overlangs verloop en. De 
buikvlakte zwart met witte vlekken. Het sternum en de heup
geledingen der pooten goudgroen. Deze zijn van gelijke sterkte, dun, 
weinig behaard, zwart en groen gevlekt. 

Habit. Amboina. Niet zelden te vinden gedurende de heetste mid
daguren op lage heesters. 

16. Saltic'lls ttochilus nov. sp. - Mas. 

Piceus, ucneo purpUl'coque l'efulgens, viridi l'ubroque fasciatu!l; pnlpis pedibusque tesfat.:eis, 
his, viridescente nitentibus; abdomine tboracem longitudine aequante. Long. 1 in, 

Gedaante en kleuren bijna als die der voorgaande soort. 
Thorax en achterlüf beide van bijna gelijke lengte gene langel~ 



dan breed, hoog, in zUn achterhelft , iets broeder, zwart, met prnch
tigen metaalglans on twee cl warsbandon van welke de voorste groen, 

. de achterste rood is. 
Het achterltjf puntig, zoo lang als de thorax on op gelijke wijze 

gekleurd. . De spintepeltjes kort. 
De pooten van de lengte des ligchaams, 1. 2. 3. 4., alle bleek 

geelachtig, mot bonte ringell. 
!iabit. Java (Hariang). N. K. 

17. Salticus julvoviUat'tls nov. sp. 

Piceus, thorace brcvissimo gibboso, in lntcl'ibllS pnlchcnimo l'cfnlgente, f:tRCiiH tl'ihtlll 
tl'ansversis aureo-vil'idibllS notnto; nbclomine ciongnto ovali, anticc linea f'u1Ya eil1('(o, duin h'llIlH

versim fnivo trivittato; ventl'C lligl'o, nlho mnclllato; pedihuH eol'pol'c Ll'oviol'iblW 'k 2.3. ]. 
nigris rufo viridique maculutis. Long. 2'11. 

~1isehien het wijfje van Nl'. 15. 
De oogen zwart, van bruinroocle kringen omgeven; de voders goucl

geel. De zUvlakten van den thorax hebben diGllZdidun prnchtigen 
weersehUn als bU S. viric1ifasciatus, welke ook op gc]tjke wlj7.C ge
teekend is; de middelste groene dwarsband is de smalste. lIet aehterlOf 
ovaal, zwartbruin. 1112 maal zoo lang als de thorax; de VOO1'ste helft 
geel gezoomd; behalve deze bevinden zich op den rug 3 tot 4 fUne 
gele dwarsstrepen. 

Op de buikvlakte 5 tot G 'witte rondachtige vlekken. De spin
tepels duidelDk, echter niet verlengd. 

Habit. Amboina. Niet zeldzaam, voornamelijk op bloa\jcnde kom
positeën. Maakt op de ondel'vlakte der bladen een <ligt, sneeuwwit 
tentvormig nost, waarin zich de spin bU naderend gevaar verschuilt 
en hare eijeren legt. 

18. Salt-imts fl07'icola nov. sp. 

Vitellinus thoracis abc10minisquc fasciis longitudinaliLus dualms atro-pul'put'cis, illis in postica, 
llis in antica pal'te convergentiLus; yentl'C argenteo nÎtcntc; pctlibus snbncqllalilms 3.4.1.2. 
corpus longitudine aequantibus. Long. 2", 
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Grootte en gedaante der. zoo even beschrevene soort. 
Zeer weinig behaard. De thorax langwerpig, laag van voren 

het breedst, dojergeel, met twee breede, overlangsche donkerbruine 
banden, die aan het voorste gedeelte voor eene dwarsche dergelijke 
streep vereel1igd zUn. De bovenkaaksrand digt geel behaard. 

fIet achterlijf ovaal, puntig toeloop end , iets langer dan de thorax; 
aan het voorste gedeelte van den rug twee overlangsche donkerbrui
ne banden, die tot de helft van den rug verloopen en aan het achter
einde door 2-3 dergelUke vlekken gevolgd worden. 

De buikvlaktc zilver- of loodkleurig. De pooten korter dan het 
ligc11aam, groenachtig-geel, zwart doornharig. 

Ilabit. Amboina. Niet zeldzaam op verschillende bloemen van kom
positeën. 

1 û. Salticu,s ccpltalotes nov. sp. Fem. 

Piccus, acnco-nitclls, thol'uce magno rotuduto, elevatissimo, fere eonieo; mandibulis par
vis incliuutis nigris, abdomine pUl'VO nngusto, indistincte albo Listriato; peclibus fortibns sibi 
in vicem cOllfol'milms, corpore paulo longioribus. Long. 5"'. 

BUna eenkleurig zwart, met metaalachtigen glans, wemlg behaard. 
De thorax büna even laIig als breed en hoog en heeft de de gedaan
te van eenen van boven afgesneden kegel; op deze bovenvlakte be
vinden zich de oogen, welke niet zeer groot zijn, vooral de voor
midden-oogen. De boyenkaken klei!} en smal. 

Het achterl!jf klein, korter dan de thorax en smaller. Op den 
rug twee onduidelijk begrensde dwarsche witte, boogvormige strepen, 
een van welke zich aan het voorste gedeelte bevindt. 

De pooten van gelUke sterkte, dik, iets langer dan het ligchaam. 
1. 2. 4. 3. 

Ilabit. Java (Buitenzorg). N. IC 

20 .. Saltic'lts latidens nov. sp. 

Unicolor-fuscus, CUl1llS, thorace longiore quam Iato, abdomine l'otundato thorace pa
:mm longiol'o. punctis dOl'si quatuol.' ill1pressis j pedibus corpore paulo bl'evioribus, gracili~ 
b L 11'" . US. ong. 1"' 
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Kort en breed, eenkleurig donkerbruin, onbehaard. De bovenka
ken breed, kort en loodregt. De thorax iets broeder dan lang, laag, 

Het achterlijf ovaal, in de tweede helft iets breeder dan van voren; 
op den rug met 4 navelvol'mig verdiepte in een D geplaatste punten. 

De spintepels zeer kort. 
De pooten 1. 4. 2. 3., dnn, bUna zoo hmg als het ligchaam. 

lIabit. Java (Tjihanjawar). N. K. 

21. Salticus fimb?'iatus nov. sp. 

lias. Nigro-fu8cUS, purpel'CO nitcl1s; pedibus clongntis tcuuibus tiLiiR in npiee ct mnrgine 
8uperiol'e fasciculnto pilosis ; sterna sulful'eoj thornc(~ ul'lwissimo elcyatissillloj JiI!liiR lnterali
bus alhidis j abdomine ovali grncili, d()rso punctis 4 auran tincis sigllnto. Long. ~ ,I.'''. 

Femina differt: coloI'c magis cincl'nsccnte, Spal'sÎlll allj() pilOlHt, abdonlÎlIc tUlllido, dOl'si 
penicillis aliquot bl'cvibus ex pilis nIh is cOl1stal1tiuus; pulp is setoso pilosis. 

Zeer eigenaardig door de aan het ondereinde bumlülsgewUze behaar .. 
te pooten. 

De kleur van het mannetje donkerbruin, met eenen kopcl'kleul'igen 
glans. 

De voelers oranjek.lem·ig, die van het wijfje digt wit bOl'stelhal'ig. 
De thorax kort en zeer hoog, in het midden iets hooger dan 

van voren. In de achterhelft 3 breec1e witachtige baluIen , een van 
welke in het midden is en naar voren puntig eindigt; de twee an
dere omzoomen den thorax ter zUclc en zUn broeder. 

De bovenkaken klein, wigvormig, schuinsch. Het achterlUf klein, 
langwerpig; op de voorste helft van den rug een ronde witte vlek 1 

en in het midden 4 zeer kleine oranjekleurige punten. - De geheole 
ondervlakte donkerbruin, met uitzondering van het sternum, hetwelk 
bij beide geslachten citroengeel is. 

De pooten aanmerkelük langer dan het ligchaam, en vooral de 
tarsen, dun, 1. 4. 2. 3. Op iedere tibia 3 bundels, bcstaanue uit digte 
bOl'stelvormige haren, waarvan twee aan den bovenrand en een aan 
den onderrand van· genoemde afdeeling. 

lIabit. Amboina. In kl'uidnageltninen niet zeldzaam. 
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22. Salticlls fOl'mica nov .... sp.-Jlfas. 

Niger! nitid us; mandibulis horizontnlibus aplanatis thoracis IOllgitudine; thorace in medio 

fel'e conrctato, ahdominc {lmliccllato ovnli I pedibus tenuibus 4. 1. 2. 3. Long. 1 ~". 

I-Ieeft geheel de gedaante van eene mier, en veel overeenkomst 
met S. fOl'micoides 'vVo (Pyrophorus semÎruflls Koch). Van alle m
dische soorten van Salticus gemn.kkelUk te onderscheiden. 

Eenkl<!ul'Îg pikzwart, onbehaarcl, met sterken glans. 
De bovellkaken zoo lang als de thorax, regt vooruitstekende, van 

boven sterk platgedrukt, evenwijdig. De klaanw lang en gekromd. 
De lil) lan o'werl)i 0' vierkant. b b 

De thorax. ln,ngel' dau breed, iets achter het midden door eene die-
pe insnUding in twee af<.leelingcll gescheiden, van welke de voorste 
grootor cn bUlUt vierkant is, dc achterste kleiner en eivormig van 
gedaante. 

lIet aehterlUf zit op een' vrij langen steel, en wordt allengs naar 
achteren dikker, ovanl met korte spintepeis. 

De pooten dun, zoo lang als het ligchaam; de tarsen en het gehee
Ie tweede paar geelachtig. 

IIabit. Amboina. SchUnt zeldzaam te zHn, en zich in den omtrek 
van huizen in gezelschap met mieren op te houden. 

23. SaltiCltS jantltinus Koch. (PlexipPlls iel) 

IIabit. Arnboina. 

I I. Soorten bU wclke het lepaar pooten aanmerkelijk dikker of 

langer is dan de overige paren. 

24. Salticus ?'cgulns nov. sp. 

Thorncc pieco; nntit10 elcvatiilsimo, circa oculos viridi, anteo squamoso, mandibulis mal'
gineque stlpramul1clibulal'i pnldltll'rime a/l,lll'eO pilosis, abdomine bl'cvi aureo·vil'idi piloso; 

pedihus 3.1. 2. 4., paro primo l'eliqllis multo rortiOl'e l)ilosissimo. Long. 2}". 

Afûnis S. d' Ul'villei Walck. 
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Eene kleine, maar prachtig gekleurde soort. 
De thorax iets langer dan breed, in zUne voorste helft zeel' hoog, 

zwartbruin. De oogen geelachtig, de voor-midden-oogen zeer groot 
en hol; achter de voorzijdelingsche en de achterste oogen bevindt 
zich een klein rond knobbeltje. Om de oogen een krans van goud-

\ groene haartjes. 
De bovenkaaksl'and, even als de voorste vlakte der wigvormige 

bovenkaken, prachtig blnauw behaard. 
Het achterlUf kleiner dan de thorax, eivormig, donken'bruin, zeer 

weinig behaard, op den rug goudgl'00nhurig, vooral aau (te VOIH'" 

ste helft. 
Het eerste paal' pooten dik, vooral de dUen cu de tihiao, beiden 

aan den binnenl'anc1 digt goudgroen beha/trd. Do taniC!ll kort cu 
dun. Het 3e paar pooten het langste van allen, bl'uilHtehtig, met 
donkere ringen. 

IIabit. Am boina. 

25. Saltic~68 sexpunctatll8 nov. sp. 

Nigl'o-fuscns, nbdomille, elongato nigl'o, nntico fascia alba cillcto, dOl'si punctis ti nlbis plH' 
paria dispositis; thorace l'otundato albo piloso; pcdilms ullticis lligl'is) dcmic pilosh;) l'eliquis 
l'ufescentibus nigro unuulatis, Long. 4//1. 

De oogen witachtig, in een kort 0 geplaatst De thorax van 
voren laag en hier tusschen de oogen donkerbruin, met korte witte 
haartj es bedekt. 

Het achterlijf langer en smaller dan de thorax, zwart, van voren 
breed witgezoomc1; midden op den rug drie kleiue witte punten, en 

, cligt voor de spintepels nog een wit klein streepje. 
He~ eerste paar pooten veel sterker en digter behaard dan de 

overige, zwartbruin; de overige pooten lichtbruin met donkere l'mgen. 
lIabit. Amboina. 

26. Salticus semiate11 nov, sp.-· lJ1as. 

Cephalothol'ace, pareque primo peclum nigris, abdomine petlibusque l'eliquis testaceis I 

his indistincte aunulatis. Long. 2~'. 
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De thorl1x breecl) niet hoog) veel korter dan het achterlUf, zwart; 
11111 I1's den omtrek en tllsschen de ooO'en kort withn.riO'· de OOD'en 

" 0 0) 0 

van bruim'oode lmal'l'ingen omgeven. De bovenkaken klein en loodregt. 
Hot aehtorlUf langwerpig, smul, eenkleurig lichtbruin, zeer wei

nig behaard. 
Het eerste paar ponten dikker en sterker behaard, dan de overige, 

zwart, met eelligc ,vitte ringen 1. 2. 3. 4. 

Ilabit. AmllOina. Eeus op jonge sagopalmen in geze1schap van S. 
obisioil1es gevangen. 

27. Sa lticw.; !Ju!o nov. sp. 

li'l1SCllS, tllOl'aCl) tt'UI\:;v()l'sim laliol'o, pbniuscnlo, albo cincto i abdomine brevi rotundato 

nlbo bifasciato, fWil!ia :mtet'iol'n in IIlcdio illtcl'l'llpta j pare pcdum primo reliquis fOl'tiore, 
fC!l1orilms tilJiitiq ilO Înel':lHfmtis dilatatiH!]UC. Long. I}". 

Kort cu breed) <lollkerhruin, zeer weinig behaard. 
De o0gtm '\"<H;gt!el.lJe thorax broeder' dun lang, dwars ovaal, 

laag, dOllkeL'hruin met eClle witte omzooming. Het achterlüf rond, 
iets langer tlan (Ic thorax; aan het voorste gedeelte aan weerszijden 
eene gro()te witte vlek, CIl voor de spintepels eelle dwal'sche witte 
streep. 

De dUcm en tibine van het eerste paar pooten dik en breed, van 
boven plat, 1. 4. 2. B., ulle donkerbruin, met onduidelijke witte 
. 

rmgell. 
llc[óit . .A mlJOiua. Zelt1zaam. 

28. Saltieus amplccte1ls nov. sp. 

]'l1~Ct1fl, thOl'ncr: Im,wi fillhlpHt!ldlntcro; nbdominc illo pnrum longiol'e, in dorsi postica 
pnl'tc tl'all~\'('l':ie alb,) llllivitlatn, paro potlum primo rcliquis muito longiore & fortiol'e 

nigt·() cucnllt'o, l'eliq uis lla\'iculltiLus. Long, 1 r", 

DOllkerlll'uÎn. Op het laatste getleelte van het achterlUf eene fijne 
cl wurschc ,vitte /\ vonnige streep. 

Het achterlUf in de achterhelft breeder. 
4 
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De pooten 1. 2. 3. 4.; het eerste paar aanmer1udUk langer en ster
ker dan de overige 1 donker staalbluauw, aan tlen binnenkant weinig 
behaard. De overige bleek geelachtig. 

}la bit. Java (Tjihanjawar). N. K. 

29. Salticus ob'isioeZes Dol. 

Niet zeldzaam op jonge sagopalmen, meeAt. op de OlHhn'vlaktc ûer 
bladen zich ophoudende. BU het loopcn bcyilHlcn z.ich de ultar voren 
gedragen voorpooten in ecne gedurige bew(~ging I Oll wtd\'I'L men haar 
met eenig voorwerp dan strekt de spin dt!ze VOOl'pootUIl tetttoi!ieh uaat· 
voren uit. 

BU jonge voorwerpen zUn de voorpooten bDnH. bl{){~dnH)(l. 

30. Salticus zosterife1' nov. sp. 

Fusctls, abdomine thorace Parum longiore in antictl pnl'te latiol'(\. (ilium YI.'I':HI!l (leull1inalo, 
in medio fascia transversa al ba cincto; pat'e PO(!tUll primo l'cli!lUis fUl'tilll'n I lIigt'() albo llU

llulato, reliquis flavicantibus. Long. I}'". 

Heeft veel overeenkomst met no. 28, hiervan eehtel' v(~rH(!hillt!Il(1. 

De thorax niet zoo breed: het achterlijf in zUne vourste helft bl'l~(·(ler 
en allengs dunner wordend; de dwarsche streep op (hm rug lH'cedor 
en in het midden van den rug gelegen. 

De YOOl'pooten minder lang, zwartbruin, aan Jen biuncnkalltfijn 
gedoornd. 

Habit. (Tjihanjawar). N. K, 

lIl. ORBITELAE. 

Epeit'a W alck.~ 

Ook hier is het noodzakelijk, ten einde een overzigt. Jer zeer tal
rijken soorten te kunnen geven, dat men het overiO'e1l8 zoo llattlul'lij~ 

b • 

ke geslacht in meerderen groepen splitst, ,velke in hare hoofJvonnen 
met grond als genera kunnen beschouwd worden, die echter mcnig-
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vnlclig in elkander overgaan. De in \Valckenaer's Arachniden aange

nOll1ene afueelingen zUn in vele gevallen niet natuurlijk en niet 
streng genoeg omschreven, zoodat ik meende eenige wUzigingen in de 
venleellng te mogen aallfnemcn, die intusschen alleen op de hier 
onder ucsehrevcn soorten tocpasselUk is. 

a. JVephila. 

Thora.x luugwerpig vicrhoekig, van voren breed i de middenoogen 
staan in ecu' n>g'\dlllatigcn vierhoek. 

De lip llOogCl' dnu 111'00<1. 

De p(}(lt;t~n veel langer dan het ligchaam, in de rust stervormig 
uitgcRtrckt. 

lIet achtel'lljf (:iliwlel'vormig. 

IIiol'tne lldlOOl'en llitslnitmt tropische soorten, welke groote loodregte 
rad vormige llcttl!ll vcrvanr(ligcn in welk midden zB zich ophouden. 

1. EjJcl7'a c:hryso[Jaslm> \Valck • 

.llubit. tlava. Buitenz()1'g. Zeer gemeen in de omstreken van Djok

jokarta. BH AmbDilllL. Noord-Celebcs te Manado. 

2. E)Jeil'a 1{llhli,: nov. sp. lcm. 

l~nscopnigl'll, pcdihm; [H\l'CC pilosis • rllfo·tcsta(~eis in nrticulationibus tantum nigl'is. Long. 18/11. 

lIet trl'heele lio'chaam 
t) 0 benevens de bovenkaken en de voelers 

donker zwartbruill. 

Het nehtprlUf eilindervonnig, het achtel'eÎmle iets dunner. 
De pooten ::\1:I,~rk, wuinig borstelharig , bruinachtig, aan de gewrichts

einden zwart bru in. 

llabil. ~Jnva (Buitenzorg). N. IC 

3. 1~1>eh'a Jlasscltii nov. sp. iem. 

Thorace lligro hrl'\'ÎtCll' tleBse urgente() pilincso, palpis nigris, abclomine pedibusque l'ufo-fuscÎs 
illins dOl'liO vittis l\uabus pamllclis longituuilluliuus U1wque ante has positn transversa • 
luteis. Lon ". 2'''. . t., 
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Een ttlsschenvorm van Epeil'a chrysogaster vVo en Epeira "\Valcke· 
naerii Dol.; deelt de kenteekenen van beiden. 

De thorax groot, kort en c1igt zilverachtig behaard. De oogknob
bels zeer duideLUk en scherp. De voelers eenkleurig zwart. 

Het achterlijf is cilindervormig in het midden ccnigzins vernaanwd, 
bruinrood, met 2 overlangsehe, evenwijdigo gele strepen, en eene 
voor deze staande dwarsstreop van dezcHèlo klenr. 

De pooten zeer lang en dik, overal gelijkvormig behaard, bruinrood. 
met donkerbruine gewrichtseinden. 

IIabit. Java. Bnitenzorg N. IC. 

De in mUne eerste BUdrage tot de Araclmiclen als Epüi ra pcnicillllm 
beschrevene spin is slechts als een jong voorwerp van Epdm\Vnckenncl'Ï 
te beschouwen. Een groot aatal spinnen U. Uï. lH' soort in verschillende 
perioden gevangen, heeft zulks bewezen. 

5. Epeim hm'Pyia nov. sp. -Jem. 

Nigl'n, peclibüs l'ufis, thornce elongato, aLdomÎnc in medio yaldo COHl'ctato. Long. 10"'. 

Van alle Epeiren dezer groep door de· gcdnnntc van thorax en 

achterlljf aanmerkelijk verschillend. 
De thorax in zUne voorste helft smaller, langweJ'pig; tie duidlllijk 

begrensde kop klein. De lip aan den lJovellrnnc1 puntig, en de 
onderkaken ovaal en evenwijdig. Het achterliJf VHU Y01'en dikker dan 
de thorax, wordt dan yeel dunner en is aun zUn uiteinde lvc(ler 
eenigzins dikker. Beiden zUn eenkleurig zwart. 

De pooten yrÜ lang, niet zeel' dik, matig behnnr(1) bruiurood; alleen 
aan het onderste gewrichtseinde een smalle zwarte rillg. 

Iiabit. Java (Buitenzorg). N. K . 

. 6. Epeim (l:.,Tephila) ~'m]Jel'ialis DoL BUdr. 
, 

Ook op Java. N. K. 

B. De thorax vrU laag, van yoren versmald. De voorste Gogen der 
middengroep digter bU elkander dan de twee achterste oogen. 
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Het achterlüf dik, ovaal. 
De pooten langer dan het ligchaam, sterk. 

6. Epeira vir'idipes nov. sp. 

Thorace depresso 1 antice angustato et nt pedibus viridi-cinel'eo, breviter dense albo piloso 

his rnfo nigl'oque hispido-setosis; abdominis dorso antice higibboso, citrino-flavo, rufo nigl'o
que variegato. Long. 7'". 

Zeer bont geteekend, overigens veel op Ep. moluccensis Dol. 
gelijkende. 

De thorax zeer plat, grijsachtig-groen, digt met korte witte haren 
bedekt. 

Do oogen klein, zwart. 
lIet achterlijf veel langer dan de thorax, dik, ovaal, fraai citroen

geel; op het voorste gedeelte van den rug twee aan den achterkant 
uitgeholde en hier zwart gekleurde knobbels. 

Van den voorsten rand van het achterlijf verloopen tot aan deze 
knobbels 2 evenwijdige menieroode strepen, die hier door eene dwar
sche streep van dezelfde kleur vereenigd worden. Op het einde van 
den rug eene langwerpige roode vlek ,en op deze 4 witte in een 0 

staa.nde punten. 
De zUden en de buikvlakte groen, sierlük wit en geel gestreept 

en netvormig geteekend. De pooten sterk, vuil groen, met talrijke 
zwarte en bruine stekels. 

I[abit. A mboina. Niet zeldzaam in de omstreken der stad, langs 
heggen, waar zU een groot, onregelmatig, min of meer zakvormig net 
bouwt, in welks midden de spin met naar boven gekeerde buikvlakte 
zich ophoudt. Oe 

7. Epei1'lt margaritacea nov. sp. 

Albo-cinerascens, thoracis dol'sO albo sericeo-piloso; abdomine elongato ovali antice Lîgib

boso hic albo hinc ad al111m usqlle cinerascente, ocellis albis nigro cil1ctis numerosis ornato, , , . 

pediLus nigl'is, setuloso-pilosis. Long. 10,'" 

De thorax vrij breed, echter naar voren toe zeer smul, laag, digt 
kort ·witharig. De voelers grijsachtig 'wit. 
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Het achterlijf dik, ovaal, het voorste gedeelte wit i op de voorste helft 
aan weersztjclen een klein uitgehold knobb~ltje; tn::;schen beide knobbels 
2 ronde, witte, zwart gezoomde vlekken, cn achter deze nog talrijke 
zooclanige vlekken, welke allengs naar achteren kleiner wOl'clen, 
en cloor zwarte netvormige strepen omgeven zUn. 

De pooten zwart, stekelharig. 
]-Iabit. Java (Aloen-aloen). N. K. 

C. Argyopes. 

De thorax. zeel' plat, van voren smal. 
De voormiddenooO'en diotel' bii elkander dan ue 2 achtc1'()oo'cn van o 0 v 0 

dezelfde groep. 
Het, achtel'lUf eivormig, van boven plat, hookig. 
De pooten matig verlengd, in de rust stmalvol'lUig; uitgestrekt. 
Hiertoe behool'en meestal bont en siedU k gokloul'tlû soorten, welke 

de warme landen bewonen. 

8. Epeira st?'iala Dol. 

]-Iabit. Java (Bl1itenzol'g). N. IC 

9. Epeil'a catenulata nov. sp. Jem. 

Alba, sCl'iceo dellse pilosà, abdomine ovnli, fasciis duuhllS dOl'fHllibus IOllgitndinalibus ra
rallelis citl'ino-flavis, linea nigl'll cinctis; pedibus fusco-cillCl'ei8, :tnl1ulu in plu'tc infcl'jOl'() 

felllorum sulful'eo, Long. lOl". 

Grootte en gedaante van Epeira fasciata Dag. KOlt? digt 'wit behaard. 
De voelers geelachtig. Het achtel'lUf groot.) ovaal i het voorste vierde 
gedeelte van den rug zuivel' wit; VHn hiel' af tot aan het achtol'eiude 
verloopel1 twee evcllwÎ)'diO'e ketenvormirte citl'ocu(J'cle banden, die door 

• <::> t::l ö 

eene fijne zwarte omzooming begrensd ZUll) welke cone zuivel' wi ttc 
ruimte overlaten. 

De pooten grijsachtig-bruin, weinig behaard) 
op het onderste einde der dUen. 

fiabit. Java (Kapangc1oengan). N. K. 

met een' ('relen rin cr b ö 
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10. Epei1'a ve1'SlColol' nov. sp. 

Thorace dense argenteo piloso, abdomÎne magno pentagol1ali-l'otundato, in postica parte 
latiore, transverse alternatim coccineo, ar<renteo, ni O'ro flavoque fasciato' pedibus rufis con-00, , 

coloribus aut indistillcte fuseo al1nulatis. Long. 7'". 
~ 

Eene der fraaiste spinsoorten , volgens 'Yalckenaer's beschrijving 
op Epeira Latl'cillii vValck. gelijk<:}nde. 

De thorax, in vergelijking met het achterlüf, klein, overigens zoo als 
bU de overige soorten dezer groep gevormd.' De voelers bleek rood
achtig. Het achterlijf langwerpig pentagonaal met afgeronde hoe
ken, in de achterhelft veel breeder dan van voren, sierlijk gekleurd 
en geteekend. Eene reeks van verschillende op elkander volgende 
dvvarsbanden op de rugvlakte : de eerste dezer banden karmijnrood; 
hierop volgt een zilverachtig-witte, op deze een citroengele, een z'warte 
en eindelijk weder een karmÜl1roode band; achter deze herhalen zich 
weder dezelfde kleuren. 

BU de wijfJes, wier achterlijf met eijeren gevuld is, worden deze 
banden minder duidelijk. 

De pooten eenkleurig roodbruin, of, bij de nog jonge voorwerpen, 
donker geringd. 

Hab. Java (Buitenzorg). N. IC. 

11. Epei1'a Reinwal'dtii nov. spec. Iem. 

Thoraee rufo; abdomine magno, oblongo pentagonali, in postica parte latiore, nigro-fusco, 
fasciÎs tribus albis transversis , quarum prima antrorsum coccineo, secunda luteo limitantur; 

pedibns fuscis tarsis rufis. Long. 10"'. 

In gedaante, grootte en teekening met Epeira trifasciata Dol. over
eenkomende 1 doch fraaijer gekleurd. 

De thorax vrij breed, bruinrood; de voelers grijs-geelachtig. 
lIet achterlijf dik, langwerpig vijfhoekig, in de laatste helft het 

breedst, van hier af plotseling puntig wordend. 
De voorste naar den thorax gekeerde vlakte is wit; daarop volgt 

een karmijnroode dwarsband ; op den rug drie breede witte halve-
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maanvormige dwal'sbandcll die allengs in grootte toenemen. 1\18-
schen den eersten en tweeden is de rugvlakte citroengeel gekleurd. 

Het overige gedeelte is donkel'brllin i de zü den lllet tall'Ü ke kleine 
roode puntj es. 

De pooten sterk en middelmatig lang, donkerbruin, mot bruin
roode tarsen. 

IIabit. Java (Aloenaloen). N. IC 

12. Epei1'a o7'natissima nov. sp. 

'I'hol'ace fuseo, miniaeeo Inm'ginuto; audominc lato dOpl'C5SQ, l'otlllHluto, in mnrgilliblls 
cl'cllulLtto, dOl'so albo, punctis l1igris 111\\ncl'osis porapet'so, Veln trc 111 iniaceo, mnculu rotunda 
nigl'il signato; pccUbus albis in ul'tieulatiollilms nigl'o-fuscis, Long. 7~I, 

De thorax. zeer plat, zwart, kort wit behaard, mcnieroou gezoomd 
en met twee c1igt bÜ elkander geplaatste strepen van dezelfde kleur 
in het midden. 

De oogen en de bovenkaken zwartbruin; het sternum bloedrood en 
de onderkaken, even als de heupgeledingen del' pooten, bruinrood. 

Het achterlijf zeer plttt, rond, iets langer dan breed, aan den 
rand gekorven, op· de l'ugvlakte wit, met tttlrUke zwarte punten, 
waarvan 4 in het midden een' vierhoek vormen, De Olnzooming del' 
buikvlakte zwart, deze zelve menierooc1 met eene gt'ootc zwarte ron
de vlek in het midden. 

De pooten d uu, wit, de tarsen roodbruin; de gewrichtscinuen don
kerbruin, 

lIabit. Amboina Zeldzaam. Eenige malen in de nabijhci<l van hui
zen, op muren gevonden. 

13. Epei?'a multipuncta nov. sp. 

Thorace fuseo, lutco mUl'ginato j nbclomine dep1'0SS0, fC'l'e cÎl'culnti, in lTIal'ginc pl'ofullde 
crenato , in dol'l'JO pnllidc testllcco! pUlletis nUlllcl'oSÎS nigris pOl'HpCl'SO I ventre mininct?o ma
culis duabus nigris Ol'lluto; pediuus albis in !\l'ticulatiollil>us rufis. LOllg. (l'''. 

Heeft zeer veel overeenkomst met de voorgaande soort, doch VCl'

sehilt er van doordien de omzooming van den thorax millÜül' schel]) 
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begl'ensd en geelachtig is het sternum geel,· het achterlijf niet wit 
maar geelachtig is, de buikvlakte geene zwarte omzooming heeft en in 
het midden twee zwarte vlekken, waarvan de voorste rond, de andere . . 
mervormIg. 

Habit. Java. N. K. 

D. Epeira. 

De thorax matig gewelfd. De voorste oogen der middengroep ver
der van elkander dan de achteroogen diel'zelfde groep. 

Het achterlUf dik, eivormig-driehoekig. 
De pooten korter dan bU de vorige afdeel in gen , dik, stijfharig , in 

de rust aan het ligchaam getrokken. 

14. Epei1'a de Haanii nov. sp. 

Fusea, breviter setoso-pilosa; abdomine ovato triangulari, antice utrinque in tuhel'culull1 
producto, tubereulis his rutis luteo maculatis; maculis utl'Îl1que a tubereulo ad anum con
yergentim decul'rentibufl allJis; peclibus fuscis late albo annulatis. LOlJg. 10-13"1

• 

Eene zeer groote en en sohoone soort dezer afdeeling, 
De oogknobbels duidelijk en vrU lang. De thorax zwartbruin, 

digt met korte rossige haren bedekt. 
Het achterlijf groot, eivormig, dik; op het voorste gedeelte van 

den n1g aan weerszüden en kort puntig knobbeltje, hetwelk aan 
de punt bruinrood, aan de basis citroengeel gekleurd is. Overigens 
is de rug zwartbruin; van den achterrancl dezer beide knobbels vel'loo
pen t'\vee reUen groot witte vlekken, welke beide reUen elkander aan 
het achtereinde van het ligchaam ontmoeten. 

De pooten donkerbruin, met breede grUs-witte ringen. 
lIabit. Amboina. Niet zeldzaam. Gedurende den regentijd in vrij 

groot aantal in de kruidnageltuînen gevonden. 

15. E'peÏ1'a hispida nov. sp. 

Thoracis postica pal'te nigt'ït, parte cephalica rufn, deme albo pilosa; abdomille oyjformi 
rotunclato; fusco, 11l1dique pi lis bredbus rigldis rufis obtecto, macula in dorso sagittaefol'mi 
flayida; petlum fCl1lOl'ibus l'ufo-fuscis, articulis reliquis flayidis nigl'o annulatis. Long. 911

,. 

5 
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Grootte en o'edaante van EI)eÎnt diadema; veel overeenkomcncIe mot 
b 

de in de 1 e Bijdrage tot de Arachniden boscl!revello EIWi l':t lllanipn, 
hiervan echter door de pijlvormige teekening op het aehterJ ijf ver-

schillende. 
SwfhariO' vooral het achterliJ·f. Het achterste ~.'ctleelte van den 

<J b' • • 

thorax zwart, het voorste bruinrood) digt kort ,\'ilh:tri~. 
Het achterlï]f eivonnio', van boven ccuiu:zins Illat) aan zijn vnnrRte ... ö ~) ~ 

gedeelte het breedste; geelachtig-bruin met; een' bn'ellvH ]:tllg",(:~rpigen 
getanden band van eene donkere kleur, Gn ce ne gecladttige pUl

vormige teekening op dien band. 
De buikvlakte donkerbruin, met 2 ovale ol'alljt·kl(·urige vlpkkpll. 
De pooten iets langer dan bU de verwante soortlH}, ~tUf'lwrig

borstelig, met bruinroode dU cn. 
Habl:t. Am boina. 

16. EpeÎ1'a spectabilis nov. sp. 

Nigro-einerea, thoracis Hl1tict1 par te dense nUlO pilosa i lllHlollllllc onlto tranp;ula t'i in J~tt(~

l'ibus dOl'si antica pal'te utl'inque ol'cyitcl' unituuGl'enlato, jlosti\·c Ui'IlIOÎllatu, don;o jHlIW

tuIis albis 1111111e1'osis obsito; fascia dorsnli sagittaefol'mi Iata l lillcl" t\!IWITill.lis alllis lilllitata; 

pedihus nigl'is, tiGiis tnl'sisque late alho macuJatis. Loug. UH', 

De thorax vun de gedaante als bU de overige soori:l!ll i aan het 
voorste gedeelte digt witharig, aan de achterhelü; knal, pi kzwart. 

Het achterlUf eivormig, in eene korte pllllt eilHligülHle 1 en ann 
het voorste Kedeelte van den rug twee kleine pnntige kll(1)bt~ls, waar
van een aan elke z!jde. Deze knobbels zUn bruinrood. Overigens de 
rug zwartgrijs , aan het voorste gedeelte wit behaard en aan <1e zu
den met talrijke witte zeer kleine puntjes. Van af clb'Tl lnlOl)1Jcll ver
loopt eene witachtige golf vormig gekromde streüp, welke te zanwn U(1l10 

langwerpig driehoekige ruimte begrenzen, clie llaar yoron in mnl k()rt 
aanhangsel uitloopt, en op welke in lwt lniddcn 2 zwarte punten 
zich bevinden. 

De pooten zwart, vrU sterk bel1aarc1, met een' brectlcn grUsachtig
witten ring aan iedere tibia en tm·sus. 

Habit. Amboina. In het gebergte. 
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17. Epch'a DO[jol'iensÎs nov. sp. 

Fuscn, nbdoll1 ine crnsso triangulari ovato j in postîca pUl'te acnminato, antice in Iat81'ibus 

in tubcrculum ncutUI11 pl'otl'llcto, macnla dorsali oblonga, in lateribus sinuata, nigra; pedibus 
fuscis setoso-piloi)Îs. Long. 10"'. 

De thorax langer dan breed, aan zUn voorste gedeelte vrij breed, 
hier geelachtig behaard, overigens zwart ; de oogknobbels scherp en 
vrlj groot. 

lIet achterlUf als bij de voorgaande soorten gevormd, van voren met 
twee puntige knobbels, die naar boven en buiten gerigt zUn; bruin
achtig gl'US, met een' breeden driehoekigen zwarten getanden band op 
den rug, welke aan de drie hoeken door de drie knobbels van het 
nchtcrlUf uegnmsd wordt. 

De pooten dik, in een puntigen tarsus eindigende, bruin, matig be
haard. 

Jlabit. ~Java (Buitenzorg). N. K. 

18. Epei1Yl caput lupi nov. sp. 

Nigro.eincrca, thol'uce alho piloso; abdomine magl10 I triullgulari ovato, antice in lateribus 

unitl1hfJreubto, posticc Îll tlllwrculum cxientc i antico usque ad tubereula, et in postica par te 

11 igl'o , cetel'oquÎn cinC'l'eo, plnga hacce einerea lmea tenerrima lutea cineta, pedibus cineras

emüiLus, late nigro ilnllulatis. Long. 12", 

De thorax als bU de voorgaande soort. Eigenaardig en kenschetsend 
is de teckcning op den rug van het achterlUf, hetwelk dezelfde ge
daante lH:ld't als de tot nu beschreven soorten der afdeeling D. 

Het voorste gedeelte tot aan de knobbels zwart, kort wit behaard 
en naar achteren door cene smalle gele streep begrensd, welke streep 
nUl dcn cenen knobbel tot den anderen dwars verloopt. Het overige 
gel1celte van den rug is grijs en heeft de gedaante, zoo men wil, 
van een' wolfHkop. Op het midden van den rug drie paren zwarte 
punten, waarvan de middelste de grootste en schuins geplaatst zUn. 

De huikvlaktc zwart. 
De pooten zwart met breede grUswitte ringen. 
11ábit. Amboina. Gedurende het drooge jaargetUde meermalen op 

{.Ie zandbergen van Leitimor gevangen. 
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19. Epei7'a Junglwlznii nov. sp. 

Thorace densissime albo flayesecnte piloso; abdominc mugno o"ato, in mCllio latissimo, 
fl1sco-flavicante, macula clol'sali magna corcliformi obscure vil'idi totum feee dorsull1 oceupante, 

pUllctisque ante hane sitis 11ove111 viridibns; pedibus testaccis, fomoribus fuscis. Long 10'", 

De thorax vrU breed, met duidelijk vooruitstekende oogknobbels , op 

den rug c1igt geelachtig wit behaard. 
Het achterlUf dik, in het midden het breedste, bruinachtig-geel, 

met eene groote hartvormige vuilgl'oene vlek op dcu rug, en voor 
deze punten van dezelfde kleur. Deze v lek zwart gezoomd. De 
pooten hebben dunne tm'sen en donkerbruine d tien en zUn overigens 

bru inach tig-geel. 
Ilabit. Java (Tjil11anaoel). N, IC 

20. Epei1'a balanus nov. sp. 

Rufo-fusca, thoraeis antica parte flavesccntc pilosa; nlldominc tl'iangubri O\'lltCl, (,I'(\S:-;O, 

postice in tuberculum conicum terminato, antico in Jatcribuf! Litubel'ellinto, !lol'sn intt'l' Imet: 

tubercula et in postica parta l'ufo, pedibus pulli de l'ufis fusco Hllllulutis, LOllg, U'", 

De thorax aan de voorste helft geelachtig Lehaard 1 overigens knul) 
zwartbruin. 

De oogknobbels c1uidelUk vooruitstekende. 
Het achterltf dik, met de gewone knobbels, waarvan 2 aun het 

voorste gedeelte van den rug; alle puntig, bruinrood, De voorste 
vlakte van den rug <ligt wit behaard; tnsschen de voorste knobbels 
bruinrood en cene dergelUke groote, niet omschrevene vlek bevilldt 
zich op het einde van den rug. In het midden 2 kleine navelvor
mig verdiepte punten. 

Habit. Amboina. 

E. Euryzoma. 

De thorax en het achterlUf op de rl1gvlakte met puntige naar Loven 
gerigte knobbels. De pooten matig lang, dik. '-' 
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21. Epeil'a pm'aclot'ca nov. sp. 

Fusca, thorace lato, in lateribus et dol'sO bituberculato; ahdomine magno rotundato; Ül 

111 edio dOl'si utl'inque in gibbuLU upice trifirlum protracto j pedibus mediocl'ibu8 cl'assis, apJa
natis. Long. 8 _11"'. 

AfBnis Gastel'acanthae sexcuspidatae Koch (Epeira impel'ialis vValck.). 
Van deze fraaUe soort bestaan twee afbeeldingen, nagelaten door 

de leden der Natuurkundige Kommissie, welke in teekening ver
schillcll, doch tot eene enkele soort moeten worden gebragt. 

lIet wijfje is grootor, heeft de knobbels op het achterlijf minder 
scherp C11 puntig en de kleuren lichter. 

De thorax breed, digt geelachtig behaard ,- bij het mannetje bruin. 
De zijdclingsche oogen zUn op een' sterk vooruitstekenc1en knobbel van 
dell thorax geplaatst. Op het midden van den rug verheffen zich 
4 clwarsche puntige knobbels, waarvan de 2 middelste naar boven, 
de zijdolingschc naar buiten gerigt zijn. De bovenkaken loodregt , 
Vl'U dik en sterk, aan den binnenrand met 3 tot 4 scherpe tanden. 
De lip bijna rond; de onderkaken vrÜ hoog en aan den binnenrand 
uitgehold. 

I-Iet achterlUf is groot en dik en heeft eene onregelmatige, moei
jelUk te beschrijven gedaante. In den omtrek is het kort eivormig 7 

op het midden van den rug even hoog als breed. 
Op de voorste helft van den rug 4: kleine dwarsche puntige 

knobbeltjes, en achter deze aan weerszijden· eene aan het uiteinde 
driepuntige hooge verheve,nheid 7 tusschen welke beide de rug za
delvormio' is l1itO'ehold' eindeliik bevindt zich achter ieder dezer laatst-b b , tJ 

genoemde een klein, puntig uitstèkend tepeltje. De rug vuilgroen 
of bruinachtig, met eeno onduidelüke teekening op de achterhelft 
waar men noO' 4 in een' vierhoek staande punten ziet. 

b . 

De pooten iets langer dan het ligchaam, 1. 2. 4. 3., sterk 7 

weinig behaard, plat i de dijen bruinrood; de overige geledingen zijn 

bruinach tig. 
IIabit. Java (Buitenzorg). N. K. 
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F. Bifidae. 

De thorax: hoog. Het achterlijf smal of hreed, aan het uiteinde 
in twee punten verdeeld. De pooten korter dan het ligebaanI. ])0 

voorste rnicldenooo'en nader bij elkander clan do achterste luic1denoogcn. 
<:).. l.."o' 

22. Bpeil;a exantltemattca nov. sp. 

Unicolor, rnfo-fnsca; abdomin8 oyjfol'mi apicc ln'('\'Îti'l' hilid" , dOI':-;1I plllH'tii> 1111IUe1'o-

5is nitentibus Ilustulaef'ol'mibus PCl'SIlCl'SO, Jlcdilms eorpol'c 11l'miurihllH, inerassa(ÎH, lllJlallati". 
Long. Sn,. 

Op het eerste gezigt heeft deze soort 
Clotho Dllrnndi. 

Eenkleurig rooc1brllin, uUna kaal. 

. 
cClllge 

De thorax van voren smal, roud, JH)()g'. DI! l)()v(~ttI.::akt'll zwart) 
met sterken glans. Het achterlijf groot, langwcrpi g ei v()nnig \ aan 
de voorste helft veel broeder, aan het achtereJllde in twee korh~ 

punten verdeeld. Op de rugvlakte talrHke glallzigt~, verlwy(~llc pun
ten, en aan het voorste gedeelte yan den rug links CIl n'gt8 een wit
achtig schuinsch streepje. 

De buikvlakte eenkleurig donkerbruin; de spintepels staan in het. 
midden derze]ve. 

De dOen en de tibiae kort, dik en breeJ; do pootcu in algemeell 
korter dan het lUf. 

Ifabit. Amboina. Zeldzaam. Java (Buitenzorg). N. 1\. 

Epeil'a bificla nov. spec. 

Glabol'l'ima; thornce pUl'VO, gibboso, lligl'o-l'usco; aLdominc fel'e \"ylindrieo, p01ótief1 hifur' 
ento hic aplanato , al'genteo l1itcnte, in lutcribus fnsco; pl1dibus cOl'}lOl'e multo lJl'l:viot'ibIlS, 
ruih Long. 4"'. 

Heeft in gedaante meer overeenkomst met eene IJlobOJ·us. 
De thorax in vergel!jkil1g met het achterlijf zeel' klein, van voren 

bijzonder smal, doch hoog, het kopgedeelte duidclU k afgescheiden 'I 

zwartbruin met sterken glans i de oogon klein. 
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De lip hooger dan breed; de onderkaken breed, laag, eenigzins. 
naar de lip geneigd. 

Het achterlUf 5 malen langer dan de thorax, cilindervormig, in het 
midden iets dikker, aan het achtereinde eenigzins afgeplat, en hier 
in tY\Tee iets naar buiten gekromde helften verdeeld; zilverkleurig-wit? 
aan de zULlen brl1inachtig-zvvart. 

De spiutcpels bevinden zich op het midden der buikvlakte , welke 
fijn zwart gevlekt is. 

De pooten dun, de afdeelingen kort, bruinrood, met donkere ringen. 
IIabit. Amboina. Niet zeldzaam in de nabijheid van ''roonhuizen, op 

donkere plaatsen, zich een groot regelmatig llest bou'wende, in welks 
midden zij zich ophoudt en aan welks hoeken zU de platte hoekige 
grijze eizakken vasthecht. 

G. De voorste oogen der middengroep nader bij elkander, dan de 
ach teroogen. 

De thorax klein, smal en vrij hoog. 
Het achterlijf langwerpig ovaal. 
De pooten matig lang en dun. 

24. Epei1>a n'Lgr'otrivittata nov. sp. 

Thorace manclibulisqlle rufis; abdomine elollgato ovali, in lat61'ibus citrino-flavo, vittis 

tribus dOl'si longituclinalibus nigris, in postica parte conflllentibus, spatio inter has albo, pe

dibus "iridescentibus. I/ong. 3}"'. 

Behoort tot de groep van Epeira cucurbitina WaId::. waarmede zij 

eenige overeenkomst heeft. 
De thorax iets langer dan breed, en, even als de bovenkaken, 

bruinachtig rood. 
Het achterlUf langwerpig ovaal) aan de zijden citroengeel, op den 

rug wit I met drie overlangsche evenwijdige zwarte strepen, die aan 
het achtereinde zarnenvloetjen. 

De voelers en de pooten groenachtig, 1. 2. 4 3; deze veel lan
ger dan het ligchaam) met talrUke zwarte stUve haren. 

Habit. Java (Kapandoengan). N. K. 
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24. Epel1'a nigl'otm'salis nov. sp. 

Thorace rufescenfe, antice valde angustato; abclominc oyoicleo, citl'Îno-fltH'O, vittis [) nî~ 

gris arcuatis tral1sversis, in medio interl'uptis notato; palpis pedibusque ruftJscentibl1s, tiLiis 
. .. L 5'" tarslsq ue 11lgl'Js. ong. . 

De thorax aan de achterhelft breed, van voren zeer smal, en even 
als de voelers en het grootste gedeelte der pooten rosachtig. lIet ach
terlijf 2 malen zoo breed als de thorax en 2112 malen zoo lang, kort 
ovaal, vrü dik, citroengeel, aan de zUden iets donkerder. Op het 
midden van den rug zUn drie op elkander volgende paren zwarte 
punten, en over den rug verloop en 5 dUllne zwarte, gcbogene dwars
strepen, waarvan de 3 voorste op gelijke hoogte met de paren pun
ten zich bevinden. 

De pooten iets lenger dan het lijf, matig dik, YHllnig oehaanl, met 
zwarte tibiae en tm'si. 

IIabit. Java (Tjimanaoel). N. IC 

Tot deze groep behooren nog de in mUne 10 BUdl'age tot de Amch
nielen beschrevene Epeira coccinea en Epeira oriehaleea. 

De ,volgende soorten zijn vooralsnog moeUelUk tot groepen te 
v ere C111 gen. 

26. Epeint rlwcloste1'non nov. sp, 

Thoraee fuseo elongato ovali, parum elevato; abclomillC elongato m'all ftl~C(l, lineis dot'si 
duabus albis purallelis , vittisque uILis ah bis Iatem versus dccml't'cntihllS j stel'110 l'oseo; VCII

tre nigro rufescente striato maculatoque; pedibus corpore longiol'ibus lu teis, late nigt·u nll~ 

nulatis lOl1geque setoso-pilosis. Long. 7''', 

De thorax 11/2 maal zoo lang als breed, van voren iets hoogel' dan 
aan de achterhelft , ovaal, donker rood. bruin. Do zUclclingscho oogen 
ieder op een afzonderl\jke knobbeltje geplaatst. 

De bovenkaken sterk, loodregt , aan den binnenkant met twee 
reUen scherpe tanden. Lip en onderkaken vierhoekig. 

Het achterlijf 11/ 2 maal zoo lan!!: als de thorax, laI10'iycrl)Îo' 0l) Jen 
. vbO' 

rug bol, aan zijn voorste gedeelte hooger) donkerbruin. De rug cl oor 
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twee smalle evemV'ljdig verloopcnde witachtige strepen vCl'deeld in 
drie deelen van gelUke breedte, welker middelste zonder eenige tee .. 
kening is, terwijl de buitenste ieder 3 schuinsche witte strepen ver
toonen, die van de twee overlangscllc strepen ontspringen. 

De buikvlakte zwart, met vier gele overlangsche strepen. op het 
voorste gedeelte; hierop volgt een dwarsche C - vormige i de spintepels 
aan beide ziJ'den van twee roode vlekken omgeven. 

• v 

De pooten langer dan het ligchaam , sterk stekelharig, geel~ met breede 
donkerbruine ringen. 

Jlabit. Ja:vlt (Buitenzorg). N. K. 

27.hl){}i7'Cl 'indistincta nov. sp. 

'Nigl'o, cillCrUH(!CnS, nhtlomine ovifol'mi, in antica par te latiore, dOl'si macula pallidiore 

sngittacformi npicc sun l'clt'orsum directa, parum distineta ; l)edibus corpore parulu longiol'ibus I 
setulosis. Long, 4'''. 

Even als de meeste Epeira-soorten moeUelUk te omschrijven, als 
zUnde zonder duidelijke teekening. 

IJzerzwart, matig behaard. 
De thorax iets langer dan breed, ovaaL 
lIet achterlijf twee malen zoo lang als de. thorax, eivormig-rond j 

met eene ondu~delijke pijlvormige lichtgrijze teekening, van welke de 
punt naar achteren gerigt is, op de rugvlakte. 

De pooten vrij sterk, iets langer . dan het ligchaam, eenkleurig 1 

stijfharig. 
IIabit. Java (Lebak). N. :Et 

28. Epei1'a pe1'spicillatanov. sp. 

Thorace parvo ferrugineo, abdomine latissimo cordiformi testaceo, maculis dorsi duabus 

albis nigro cinctis, rubroque punctulatis i pedibus corpol'e brevioribus testaceis. Long. 3111
• 

L . " I (~ atlt. IJ:r • 

Behoort misschien tot het volgende geslacht te worden gebragt , wat 
echter uit de afbeelding niet kan worden beslist. 

6 
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Heeft een van de tot nu beschrevene soortell afwijkend voorkomen. 
De thorax klein, bijna vierhoekig en, even als llc ponten, rosachtig. 
Het achterlijf even breed als lang, hartvormig, van voren zeel' breed 

.aan het achtereinde afgerond; bruinachtig-geel: links eu l'egts op den 
rug eene groote ronde witte zwart gezoomde en rood gcsti ppehle ylek, 
,en tussehen deze beide vlekken eenige zwarte 11l1llh·lJ. 

Habit. Java. N.· K. 

Plectana vValck. 

1. Plectana ac'ltminata Walck. 

Habit. Java (Buitenzorg). N. K. 

2. Plectana a1'cuata vValek. 

Habit. Java (Buitenzorg). N. IC 

3. Plectana JJ1'aete.vtata Walck. Var. A. 

Ifabit. Java (Lewiboenger). N. K. 

4. Plectana leucomelas nov. sp. 

Abdomine fere oetogol1o, aeque longo ae lato, sexspino;;o, spinis sld':lcqnalihns, brcvibus, 
"alidis ; dorso albo nigl'o punetulato, spin is thornceque nigris, pct1ihns lligl'ieantiLus. Long. 
2'/1. Lat. Ir". 

De thorax en de bovenkaken zwart. 
Het achterlijf even lang als breed, achthoekig, met () korte dikke, 

puntige stekels, waarvan 4 aan de beide zijden, 2 aan den aclrterranc.l 
zich bevinden; alle zUn horizontaal en zwart, bUna even vel' van el
kander verw!iderd. 

De rugvlakte van het achterlijf wit; de navelvormigc punten langs 
den omtrek klein en zwart. 

De pooten zeer kort, dun, zwartachtig. 
Ifabit. Java (Buitenzorg). N. K.. 
Ambarawa. In bergachtige streken in de nabUheicl van rivieren.· 



43 

5. Plec[(l1la jlauidét nov. s'p. 

Luten; abdomine 1'0tlllldato pat'1l111 latiol'e qU'Rm fongo, sexspinoso, spillisquatoul' latel'a

liLus millimis, duauus in llHlI'gine postico sitis breviLus, basi tumidis; dorso maculis duabus 
renifol'lUibus, pUlll:tisq ue alilllwt minutis aiLis. Long. 2t'". Lat. 2"', 

Geel, siCllt} k zwart en wit geteekend. 
De thorax, de bovenkaken en de pooten eenkleurig, deze dun en 

korter dan het ligchaam. 
Het achterlijf rond, naauwelijks breeder dan lang, met zes stekels 

aan den omtrek, waarvan de 4 zijdelingsche zeer klein doch scherp, 
de twee achterste iets langer, aan de basis dik zUn, en plotseling 
in eelle korte scherpe punt eindigen. 

Op het midden van den rug twee groote witte, boonvormige 
v lekken en tusschen beide 4 zwarte in een 0 geplaatste punten; 
langs den voorsten rand zes zwarte navelvormig verdiepte en eenige 
,vitte, en langs den achterralld nog 8 dergelijke punten. 

Habit. Java (Buitenzorg). N. K. 

G. Plectana 1'oseolimbata nov. sp. 

]\igl'o-fusca, 'abdomine l'otl1ndato parum latiol'e quanl longo, mal'ginibus brevissirue sex,· 

spinaso , spin is 4. latel'alibus minimis posticis duabus basi incl'assatis; dOl'si maculis duabus 

ü'l'egularibus albis rosco marginatis, punctisque aliquot marginalibus albis notato; pedibus 

cOl'pore Lrevioribus testaceis. Long. 3"'. Lat. 2~'''. 

Heeft de gedaante dcr voorgaande soort. 
Zwartbruin. Het. achterlijf rond, iets breeder dan lang; de 4-

z!jdelingsche stekels klein doch scherp, de twee achterste aan de basis 
zeer dik, plotselings scherp eindigende. 

Langs den omtrek 19 en op het midden van den rug 4 navel
vormige zwarte punten, waarvan die aan den voorsteli rand, alsook 
de overige vlekken, rozenrood gezoomd. Op het midden twee groote 
witte onregelrnatige rozenrood gezoomde en eenige witte streepjes langs 
den rand van den rug. 

De pooten zeer kort, geelachtig. 
Habit, Java. (Tjibanjawar). N. K. 



44 

7. P lectana mecliofusca nov. sp. 

Thorace pedibusque nigris; abclomine rotundato aeque longo ne bto; in mnrginc lJrevissime 

sexspinoso, spinis duabus posticis basi incrassatis nigris reliquis millimis et ut parte latel'uli 

dorsi albis, medio dorsi nigro-fusco, mnculis dllUbus pnl'vis ulbis llatata. Long. 2V". Lat. 2"'. 

De thorax 1 de bovenkaken en de pooten zwart, deze zeer kort 
en dun. 

lIet achterlUf rond, zoo lang als breed, met G fitekels aan Jen 
omtrek i de 4 zijdelingsche zeel' kort, tand vormig, de 2 achterste 
iets langer, aan de basis dik. 

Het midden-gedeelte van den rug van af den VOoTsten rand tot 
en met de achterste stekels donker zwartbruin, rnet twee witte lnno'-a 

wcrpige vlekken in het midden, en cene dunne l'o%enroode streep tus-
schen beiden; de zUc1elUkc deelen wit, en aan het voorste gedeelte 
zeer fijn rozenrood gestreept. 

IIabit. Java. (Buitenzorg). N. K. 

8. Plectana tricolor nov. spec. 

Abdomine triangu1al'i rotundato, aeque Ion go ac iato, lnerm i, transyerse lligro, luteo coc(~i

neoquc fasciato. Long. lf". 

De thorax en de pooten bruinrood. 
Het achterlijf zoo breed als lang, afgerond driehoekig, zonder stekels, 

matig gewelfd i het voorste gedeelte zwart i hierop volgt een brcede 
dwarsche gele band, met twee zwarte punten in het mi<..1uen; op 
dezen weder een zwarte a\varsband; het achterste gedeelte is fraai 
rood. Langs den voorsten rand zijn 9 kleine navelvormige punten. 

Ilabit. Amboina. Zeldzaam. 

PLEUROMl\IA. 

Cephalothorax antice in tuberculum oblongum oco11os gerens, pro~ 
ductus. 

Ocelli octo parvi, sex in prolongatione thora cis siti, in series duas dispo
siti, quarum inferior ex 4, altera ex duobus composita ocellis ; ocelli duo 
ab his remotissimi, in antica parte thoracis positi, Huns in qnoqne latere. 

t 
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Labium breve tl'iangulare rotundatum. J.VlaxilIae brevcs, latae, paral
lelae. Abdomen magnum perpendicu1are, tuberculatum, mal'ginibus 
elevatis, crenulatis. 

Organa' setifera brevia. 

Pedes medioci'es 1. 2. 4. 3, in quiete ad corpus attracti. 

Genus ob dispositionem ocellorum nulli affine, ex habitu hic Epei
ridas locatum. 

Pleul'omma nwluccum nov. spec. 

Thorace pedibusque rufis, abdominis dorso quasi excavato, testaceo, nigro maculato. Long. 4 IJ
,. 

De thorax veel kleiner dan het achterlUf, aan de achterhelft vrlj 
breed en hoog. VaIl. voren vcrengt zich dezelve plotseling in een 
kort, halsvormig gedeelte, waarop de oogen geplaatst z\jn, en het
welk eenigzins naar boven is gerigt. Dit gedeelte is zwart, terwijl 

,. de tho~~ax bruinrood is. 
De oogen zUn klein, en op eene wüze verdeeld als bU geen ander 

spin geslacht voorkomt. Zes oogen zUn zwart en op de voorste 
v lakte van voornoemd uitsteeksel van den thorax in twee reUen ver
deeld, van welke de onderste uit vier, de bovenste uit twee, iets groo
tere oogen zamengesteld zijn. De twee laatste oogen zijn geelachtig en 
van de overigen ver verwUderd, t. w. aan weerszijden der basis van 
genoemd uitsteeksel geplaatst. 

De bovenkaken klein, loodregt , zwartbruin, kort behaard. 
Het achterlijf heeft eene merkwaardige en moetjelijk te omschrU

ven gedaante; het is veel grooter dan' de thorax, hoog, lang
werpig oyaal, met zijne voorste helft een groot gedeelte van den tho· 
rax bedekkend, btjna vertikaal geplaatst. 

Het voorste gedeelte puilt llit in het midden als een naar boven 
en iets naar achteren gerigte tepel, welke aan zijn einde twee
puntig en zwartbruin gekleurd is. Achter dezen is de rug eenig
zins uitgebold, zwartachtig, met fluweelachtigen glans; de randen 
opgeslagen, koperroodharig. 
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0l) het midden V11n den 1'110' cene fr. roote rOllde uruin:.l<:htirre o ~I 0 vlek ,. 
en op deze een kleine zwarte driehoek. 

De pooten matig lang, lllet laugc puntige tnrsl'll) hruill, met 
zwarte ringen. 

Rabit. Amboina. Zeldzaam, Tot llU toe twcemulell in tliepe Uel'lrnwÎ}'-o • 
11en van Leitimol' gevonden. Bou wt een langwerpig 1let. 

Tetragnatha Lat1'. 

Tetl'agnatlut 1ul)aeJonnis nov. sp. 

Thorace mandibulisque l'llfesccntilms, illo ohlongo m'!llj, bis porl'('eli:;, dil prgpntillwl, 

c1avatis, in facie intel'l1a minute spinosis; oculm'ulll Hct'iehull pnrall!'1iH: nlld'lIl1illp ('ililllll'i('o 
aureo-viridi, dol'sO coccineo nigroque strio)nto, linea ll1cdialla tenclTiuH\ lligra j pctlibwi \'i
ridibus, Long. ,j,"'. 

Gedaante en tcekening als hU Tetl'agnntha l~xh'll~:t \VnIck, 
De bovenkaken zoo lang als de thorax, naar lwt eiu<1e toe ver

üikt en aan de binnenkant zeer fijlldoornig. 

Het achterlijf loopt puntig toe, is goudgrotn, op den rug mot fijlW 
roode en zwarte d.warsstreepjes, dOOl" welke op het mi<1dl\ll vun den 
rug ecne dunne zwarte streep loopt. 

De pooten groen, aan cle gewrichten geelachtig. 
IIabit. Java (Buitenzorg). N. K. 

Ulobol'llS Latr. 

Uloborus doniestiGus nov. sp. 

Albo-cinereus, fere concolor , canus i thol.'Uce min i 1110, a h(lum iun magno el'nll:iO 1 l'müice 
acuminato, nntice in gibbulI1 l'arumpcr unticc clircctulll Il\'otl'aeto; p(~(Tihu!i t('llllilH1!i, lat(~ 

. 1 t' L "'" mgro annu a IS. ong. i) • 

GrUsachtig of veeleer loodkleurig. De thorax zeer klein, üoor lwt 
achterl~jf bedekt, matig hoog. De (Jagen l-ltmill in twee cvenwUdige 
reijen ; de voormiddenoogen grooter dan de ovedgu (~Jl lJljecnstaande. 

Het achterlijf is hoog en dik, puntig eiuuigende CIl heeft aan het 
voorste gedeelte een' pl111.tigen knobbel. 
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De pooten zijn 1. 4. 2. 3, matig ln,ng, grijsachtig, met bl'eede zwarte . 
nngen. 

Habit. Amboina. Zeer gemeen in woonhuizen op vochtige donkere 
plaatsen. Bomvt een onregelmatig schuinsch net, op welks ondel'ylakte 
de spin met stijf l1itgestrel\te pooten zich ophoudt. 

De eijerr.akken zUn veelhoekig, plat, bruinachtig en worden door de 
spin aan het net vastgehecht. 

Linyphia Latr. 

Litlypltia javensis nov. sp. iem. 

Pnllide viobcea, abdomine elongato, fere cilindrico I dorsi vittis tribus longitudinalibus; 
mal1dibulis semip0l'rectis valiclis marglllo interno dellticulatis I peclibus palpisque testaceis, 

Long. 3'''. 

De thorax:. langwerpig, iets donkerder dan het achterlijf; de oogen 
van bijna gelijke grootte. De bovenkaken eenigzins naar voren gerigt, 
sterk, divergerend, aan de binnenrand getand. 

Het achterlijf driemalen zoo lang als de thorax, aan zijn voorste 
gedeelte iets breeder, bijna cilindervormig, met 3 overlangsche dunne 
donkere langstrepen op den rug. De voelers en de pooten geel
ach tig , deze langer dan het ligchaam, vooral het eerste paar, 1. 2. 4. 3, 
behaard. 

I-Iabit. Java (Harriang). N. K. 

IV. INAEQUITELAE. 

Pholcus '\Valek. 

Plwlc'tls plwlangioicles vValck. 

IIabit. Java. (Buitenzorg). N. K. Amboina. Zeei· gemeen, zoowel in 
llllÎzen als ook tusschen struikgewas in de nabijheid van gebouwen. 
\Vaarschijlllijk uit Europa naar deze gewesten met 'meubelen enz: 
overgebragt. 

Scytodes Latr. 
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Scytodes pallida nov. sp. 
Pallide flaycsccns, thorace gihbosissimo et ut aLdomînc tenerrime nigl'o sh'iato; velltre et pe

dibus fhwis, his tencl'l'ime nigt'o annulatis. Long, 2"'. 

Misschien van Scytodes thoraeica Latr. van Europa niet verschil

lende. 
De thorax, vooral in zijne achterhelft , zeer hoog. Alle zes oogen 

van gelijke grootte. 
Op het midden van den rug 2 evenwijdige zwarte zeer fijne 

streepjes; de overige streepjes verloopcll SChlliuH vun buiten naar bill

nen. 
Het achterlUf rond, op de voorste helft yall den rug 5 tot G zwarte 

overlangsche cn achter deze eenige dwarsdlll strecpjl~::;. ])0 pooten 
zeer dun, veel langer dan het ligchaam, 1. 4. 2. :3, Llel!k güelneh~ 
tig met naanwelijks zigtbaro zwarte ringen 

ITabit. Amboina. Eenzaam op bloeijende lago ltccHtcrs. Ül zeer lang
zaam in hare bewegingen. lIet eUcrzakje is roml ('11 bevat p. m. :30 
eijCl'ell, uit welke binnen 8 ûag?ll de jonge Flpinllcn uitkwamen 1 we1-
ke de eerste dagen om de moederspin vel'ztllllelcl l)lcven. 

Scytodes domestica nov. sp. 

Fusco·nîgra, thorace elevato giLbosissimo, abdomine l'otul1(lato. l./Ollg. 1 r'. 
Gedaante als bij de voorgaanc1e soort of als van Scytodcs thoracica, 

slechts de pooten eenigzins korter. Eenkleurig zwarthruin. 
IIabit. Amboina. Eens in mijne woonkamer gevonden. 

Theridion vValck. 

TJW1'idion sunclaicum nov, sp. 

l\Iiniaceum, pedibus nigris; abdomine pnl'um elollgnto giLbo~o I posticc dccli vi 111 dOl'SO ct. 
lateribus albo maculato. Long. 1 ~,I". 

In gedaante, grootte en ldonl'veruecling geheel met de in mUne 
Eerste Bijdr. beschrevene Theridion miniaccnm overeünkomende. 

De spintepels aan het voorste geueclte yan de huikvlaktc geplant~t. 

[. 
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Op den rug twee halvemaanvormige vlekken en achter deze eenige 
witte punten. Op de züvlakten bevinden zich del'gelUke witte vlekken. 

Iiabit. Java (Buitenzorg). N. IC 

TJwrülion (?) tubicolum nov. sp. 

Fuscum uut flavo-cinereum breviter parce pilosum; abdolUiue l'otundato ovali, in latel'ibus 

dorsi albo maculatum; pec1ibus mcdiocribus parum incl'assatis distillcte fusco annulatis. Long. ar'. 

Eenigzins aan T'heridion maculatum Walèk. verwant, doch niet zoo 
donker van. kleur. 

Naarmate van <len ouderdom en het jaargetijde zeer in kleur verschil
lend. Sommige voorwerpen zÜn bijna sneeuwwit, terwijl andere bruin 
zUn; altUd echter blUvcn de gedaante en de teekèning op den rug 
dezelfde. 

De oogen als bU Theridion maculatull1. De onderkaken aan het 
boveneinde broeder dan aan de basis, zeer ,\yeinig naar de lip geneigd. 
De thorax smal, vrij hoog en geelachtig bruin. 

I-Iet achterlijf ovaal, met 3 groote witte driehoekige vlekken aan 
weerszUdel1 van den rug, en eene witte overlangsche streep langs het 
midden van den rug; daarenboven nog 4 kleine zwarte punten, die 
in een' vierhoek staan. 

De pooten iets langer dan het ligchaam, matig dik, donkerbruin 
geringd. 

Habit: Amboina. Zeel' gemeen het geheele jaar door op zonnige 
plaatsen, langs heggen, tusschen laag wild struikgewas. Bouwt 
een groot onregelmatig naar alle kanten vertakt netwerk, in welks 
midden de spin een' langen loodregten pijpvormigen zak maakt, 
welke van boven gesloten en aan het benedeneinde trechtervormig 
verwijd is. De spin bewoont het onderste einde van dezen zak, vlugt 
echter bU nadering van eenig gevaar naar boven. 

Tegenaria Walck. 

Tegenaria argentata Dol. ;Bij dr. 
7 



50 

Gedurende den regentijd een groot aantnl voorwerpen dezer soort 

gevonden. 

Tegenm'ia ochl'acea nov. sp. 

Pallide ferruginea, sCl'iceo-pilosa; ocellis JutcralilJl1s appl'oximati:i; thorncc angnsto elevuto, 
rufo; manèlib111is pcrpemliculnriul1s tenuibus; llhdominc o\'uli; dol'sO stl'ia 11 igl'O-fuscn medium 
dOl'si vix attingente; pccliLus 1.2.4. :3, indistillcte Hnllulutis. Long. 8'". 

De thorax is 1/3 zoo lang Hls het achterlijf, cn half zoo breeu, vrij 
hooo' bl'uinachtio' rood, met eene dOllkm'e ov(\l'lallg.·~che streel) 0l) b' b ,. 

deu rug. 
De voormiddenoogen grootel' dan de overige. De lip hoog, aan 

de basis iets breeder; de bovenkaken aan den oorsprolIg van den 
klaanw stekelig. 

Het achterlijf bruingeel, dik, ovaal i op de voorste helft van uou 
rug eene donkere overlangschc streep; en aan hut nchtel'cÎn(1e drie 
paren kortere schuins geplaatste bruino strepen. 1>e spiutepels kort. 

De pooten dun, 1. 2. 3. 4, digt zachtharig) bruinachtig geel, met 
donkere ringen. 

flab it. Amboina. Niet zeldzaam. 

Tegenm'ia clolomedes nov. sp. 

FU!lcescCl1S, thol'uce et abdoll1ine 1011gÎtudinalitel' fusco Lifàsciato, fasdis cxtus linca alba 
tÏnctis i pedibus gracilibus sparsÎm .longe pilosis , ol'ganis setifcl'is PHl.'vis. Long:. 4". 

Het ligchaam bijna kaal, bruinachtig. De thorax eivormig, van 
voren smal, aan weerszUden en in het midden met 2 donkerbruine even
wijdige overlangsche banden. 

De 4 voorste oogen zeer klein en digt nrm de hovenkaaksl'and 
geplaatst, eene veel kortere rei vormende clan do twoede; de oogen der 
tweede rei grooter. 

De lip hooger dan breed, afgerond; de onderkaken aan de basis 
smaller, van boven breed, rond. 
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Het achterlijflangwerpig , bruin, met twee donkere overlangsche ban
den op den rug, welke naar buiten witachtig gezoomd zijn. De spintepels 
vrij kort 

De pooten dun, 1. 4. 2. 3. van gelijke sterkte, bruin, fijn stekelharig. 
Habit. Amboina. 

Hersilia. 

lJersilia indica Lucas. 

Cinel'ascens, breviter albo pilostl., pedum al'ticulationibus fuscia: macula abdominis dorsali 
lOl1gitudinali fusea; ol'ganis setiferis abdomen longitudine aequtl.ntibus. I/ong. 2/' 

De pooten 1. 2. 4. 3., zeer weinig behaard. 
HaiJit. Amboina. Op beschaduwde plaatsen in de nabijheid van 

woonhuizen zeldzaam. 

1Jenclrolycosa. Genus novum. 

Oeelli. 8, minimi, aequales, in facie anterÎOl'e cephalothOl'acis in 
series duas dispositi; serie prima altera brevior, recta; secunda curvata, 
concavitate retrorsum directa. 

Labium aeque altum ae latum, apice angustatum. 
:Th1:axillae labio panun longiores, basi angustae, dein dilatatae, apiee 

parum conniventes. 
Mandibulae perpendieulares, parvae. Pedes mediocres, cOl'pore pa.

rum longiores, 4. 1. 3. 2, setulosi. 
Organa setifera brevia. 

Genus ob oeuIos minimos aequales peculiare, habitu inter Dolome
dem et 1'egenariam censendum. 

Dendrolycosa fU8ca nov. sp. 

Fusco.cinerea, thoracis fascia laternli ntril1que albida; macula abdominis dorsali ad medium 
usque percurrente oblonga nigra, pedibus unicoloribus. Long. 7"', 
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Weinig en kort behaard. 
De thorax langwerpig, hoog, in de voorste helft smaller, in het 

midden donkerbruin, aan weerszijden met een' brcedcn witachtigen band. 
De voelers dun en kort, eenkleurig bruin. 
Het achterlijf ovaal, 11/4 zoo lang als de thorax; op den rug een niet 

duidelijk begrensde overlangsche donkerbruine band. 
De pooten weinig dik, gelijk, fijn stckelharig. 
Habit. Amboina. Gedurende den regentijd eellige voorwerpen dezer 

soort in de kruidnageltuinen gevonden. 

G. Laterigradae. 

SparaSSl1S VYalck. 

Sparassus psittacinus Dol. nijdr., 

Gedurende den regentijd een vrU groot nnntal voorwerpen uezer soort, 
welke tot 1" lengte bereikt, in het gebergte geyangen. 

SparaS8US Boiei nov. sp. 

Pistacino-yiridis thora ce aplanato, radiatim rufo stl'iato i nLt10minc clongato nllgustato rufv 
'Vittato; pedibus fOl'tibus longis rufo maculatis annulatisque. Long. 1'11

, 

Met onzekerheid plaats ik deze groote fl'uaije spinsoort in boven
genoemd geslacht, daar bij de bestaande afbecluing geene tcekening 
der monddeelen is gevoegd, op welke het onc1erscheid tusschen de 
geslachten Olias en Sparassus berust. 

De geheele spin is vuilgroen , bont roestkleurig gev lekt en gestreept. 
De thorax breed, rond 1 iets langer dan breed, naar yoren plotseliIlg 

Ïets smaller wordende. 
De voorste oogrei is korter en met de bolle zijde ecnig%ins nuar voren 

gekromd, de tweede is regt; de buitell00gcn van beide zUn grootcr 
dan de in het midden staande. 

De bovenkaken klein, digt, kort geelachtig behaard. 
Op het midden Van den rug eene fijne overlangschc sleuf, van welke 
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uit talrijke roestkleurige strepen straalvormig naar buiten verloopen. 
De palpen lang, eenkleurig bruinachtig, stekelharig. 
lIet achterlijf veel smaller dan de thorax, 11/4 zoo lang als dezelve, 

puntig toeloopend , zeer weinig behaard, met talrijke roestkleurige (lwa1'
sehe en schuiusche strepen op de rugvlakte. 

De pooten bijna 3 malen zoo lang als het ligchaam, 2. 1. 4. 3, 
onregelmatig roestkleurig gevlekt en geringd, met zwarte doornharen 
ttan alle geledingen. 

Habit. Java. (I3uitenzorg). N. K. 

Delena. 

Delena plu.'ln~)es nov. sp. 

Plnnissima, fin vida, irl'egularitcl' fusco viridescenteque nobta, mnndibulis pOl'l'cctis; pe

dibus in utroque margine longissime denseque pilosis, quasi plul11osis, pare primo reliquis 
puulo longiol'e. Long. 12"'. 

Eigenaardig en zeel' opmerkelijk wegens de langharige bijna vederi
ge pooten en de platgedrukte gedaante van het ligchaam i de dikte 
van den thorax verhoudt zich tot zUne breedte als 1: JO. 

Vuil geelachtig, met talrijke onregelmatige bruine, witte en groen
achtige v lekjes. De thorax breed, van voren veel smaller, in het 
midden met eene diepe, korte, overlangsche sleuf. 

De oogen zwart; de zij delingsche grooter dan de in het midden 
staande; de eerste rei is regt; de zijdelingsche achteroogen ûtten op 
kleine knobbels. De lip vierkant, de onderkaken parallel. 

lIet achterlijf langer dan de thorax, plat, in de achterhelft iets 
breeder, met korte spintepels , met eene bruinachtige ondnidelijker 
teekening op de rugvlakte. 

De pooten van bijna gelijke lengte, 1. 4. 2. 3, zwart stekelharig ; de 
dtien en de tibiae aan weerszijden langharig vederig, plat. 

Habit. Amboina. In bergachtige streken niet zeldzaam, echter alleen 
het wUfje gevonden. De eizak plat, vuil grijs, ongeveer 70 eijel'en bevat
tende. Het wtifje houdt dien met de naar voren halfuitgestrekte voor ... 
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pooten omyat, terwijl de achterste paren pootcn stijf naar achteren 

gerigt zijn. 

Olias 'Valck. 

Olias mygalinus Dol. Bij eh'. 

Gemeen op Amboix)à. Ik vond hanr meestal in de holte van een 
zamengerolcl blad. 

Daar het dier groot genoeg is on vooral hot wUfjc zoel' stel'ko boven
kaken heeft, vermeende ik daarmede pl'oufilclllingen bctl'<!kkelijk het 
vergif te kunnen doen. Het is mU echter deze keel' uiet gulnkt tot ('(mig 
resultaat te komen. Ik sloot eCIl volwassen wij(jc met cono kk\inc hagedis 
(Lygosoma smaragdinn D. H.) in celle {losoh op, iJl de llweniIlg', dat 
het spoedig tot eon' aanval zoude komen. Alles e(!htül~ wat ik hierbij 
heb gezien, beperkt zich tot de waarnmuing, dat de oogen der spin 
telkens begonnen te schitteren, dat zU ûeh van gevaat' lH.:,dl'cigü zag 
en de lange stijve huren wnarmeue de tibiae zijn beclekt l'igttcn zich 
hierbij op. De inlanders Vl'eezen deze soort wogens hare lange 
bovenkaken. 

Olios lunula Dol. Bijdr. 

Vr\j gemeen, ook op Amboina, in huizen) ttlsschCll planken, ouz. 
Het mannetje is werkelUk verschillend. 
De thorax hartvormig, in het midden donkerbruin, met een' brec~ 

den licht gl'Uzen rand; het achtcrlUf is in het midden bleek, aan 
weerszijden met gl'oote zwarte zamenvloeUende vlukkCl1. 

De pooten zijn veel langer dan bU het wtjfJc, het 2110 paar bUna vier
inalen zoo lang als het ligehaam, met sqjve lange zwarte tloorllhar<m. 
De aDen en de tibiae zwartbruin gevlekt. 

Olias zonatus nov. sp. Iem. 
Nigro-fuscus, pUosus, tbol'acis mnrginc pos ti co fascia Intu lu ten cÎIIdo. 

De thorax iets langer dan breed? in het laatste derde gedeelte het 
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breedst; donker koffijbrnin even als de geheele spin i aan dén achterrand 
een breede gele cl \varsband. 

De oogen staan in twee evenwUdige reUen. 
De voelers langer dan bU de overige soorten van Olios. 
Het achterlijf ovaal, langwerpig, weinig behaarcl. De pooten 2. 1. 4.3, 

het 2<1e paar l1aauwelUks langer dan het eerste, alle van gelijke sterkte 
en eenkleurig donkerbruin. (De jonge spin bruinrood). 

Ilabit. Java (Buitenzorg , Tjihanjawar). N. K. 

Olios testace.us nov. sp. fem. 

'l'estnceus, sparsil11 setoso-pilosus, OCUlOl'nl11 seriebus si bi val de approximatis t oeellis postieis 

cxtel'llis reliquis multo 11lnjoribus; thorace rotulldnto, alJdomine ovato. Long_ 14"'. 

Eenkleurig lichtbruin, weinig behaard. De thorax rond ovaal, in 
het midden het breedst) smaller dan het achterlüf; vooral is het kop
gedeelte zeer klein en smal. 

De beide oogl'eUcn zeer digt hU elkander; de voormiddenoogell 
zeer klein, nabU elkander. 

Alle buitenoogen, vooral echter die der tweede rei, welke langer 
is, grootcr dan de micldenoogen, 

De bovenkaken smal. 
Het achterlijf ovaal, dik. 
De pooten 2. 1.4. 3, eenkleurig, WeInIg stekelharig. 
Habit. Java (Buitenzorg). N. IC 

Philoeb'omus Diardi nov, sp. 

Thornce rufo, lOJ1giol'e quam Iato, oeulis omnibus aequalibus segmelltum eh'culi Îormantibns ; 
nbdominc ovali ct ut pcdibus fuscesccntilJus, illius dorso punctis 6-8 per paria dispositis 

notnto, his 2.1. 4. 3, nigl'o-fusco mnculatis, longe setosis. Long. lZ"I. 

De oogen alle van gelijke grootte; de eerste rei korter, met de 
bolle zUcle sterk naar voren gekromd, de tweede rei regt. 

De bovenkaken klein, digt bruinachtig behaard. De thorax in de 
tweede helft veèl breeder dan van voren, rosachtig. 
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Het achterlijf ovaal, iets langer dan 
pooten cn de voelers van gelUke kleur. 
kleine paarsgey~rUze verdeelde punten. 

de thorax, bruin, met de 
Ol) don rIJ 0' coni o'e zwarte :;:,:;:, , 

De pooten 2112 malen zoo lang als het ligc1lUam, het 2tlc paur langer 
dan het eerste; alle sterk stekelig behaard en voorni aan de dUell 
donkerbrnin gevlekt . 

.flabit. Java (Buitemzorg). N. K. 

ThomÎsus. 

Thomisus spectabilis nov. sp. 

Citrino-f1avus, pUl'cissime pilosns ; nbdomillc mngllo, <:l':lSSO, tl'llllcato, iJl (l\lOriil lakl'c lIlli
gibboso, pccliLus cJ'assis. Long. G/I/, 

Op Thomisns cristatus vValck. gelUkcn<1c manr gl'ooter. 
Eenkleurig citroengeel, LUna geheel oul>ehuul'l1. 
De thorax hoog, slechts een \YCillig langer 1.1nn hl'üeu, aan WCCl'SZU

den van het voorste gedeelte als een puntige knoLbel uitpuilclHlc, 
De oogen klein, op 2 even wUdige rcUeu i de achtel'zUu(~lillgschü 

de kleinste. 
Het achterlüf groot en dik i in het midden het brcedst; do uüiüo 

zDranc1en hier in een' puntigen knobbel uitlooPClldc, op welken zich 
een klein zwart streepje bevindt. De bllikvlaktc sterk gerimpeld. 

De pootel1 dik, ongelijk, de 4 voorste langer en dikker dnn de 
4 achterste; aan den binnenrand del' tarsen twee reUen kleine zwarte 
doorntjes. 

Habit. Amboina. 

TTwmistts clilatatus nov. sp. 

Thornee bl'ovi lutiore qunm longo et ut pedibus pnllidc l'ufo j allllomÎlle tl'UIl{:atli Intu, 
l'otundato, pallide sulfLll'eo, pal'te pos tien ni gl'n. Long. q'll. 

De oogen klein, vooral de in het mWden staande) op twee cycn
wUdige eenigzins gekromde lUnen geplaatst. 
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De tborax breeder dan lang, vrij laag, rondachtig, en even als 
de monddeelen bleek rosachtig. 

Het achterlijf veel grooter dan de thorax, even breed als lang, 
in de achterste helft breeder, op de rugvlakte plat, bleek zwavelgeel, 
met 4 kleine zwarte puntjes, welke in een 0 staan, op de l'ugvlakte, 
en een groote zwarte vlek op het achterste gedeelte van het ach
terlijf. 

De pooten even als de thorax gekleurd, de 4 voorste veel langer 
en dikker dan de overige; de tarsen aan den T)innenrand met korte 
zwarte doorntjes. 

Ilabit. Amboina. Niet zeldzaam op bloeijende heesters, vooral kom
positeën. 

Thomisus vulcanicus nov. sp. 

Ochraceus, fere ,canus , thorace oblongo ovato, elevato, antice angustato i abdomine tho
racis longitudîne, postice truncato; pare pedum 10 reliquis multo longiore et fOl'tiore. 
Long. 2"'. 

De oogen even als bij de voorgaande soort. 
De thorax eivormig, naar voren veel smaller) in het midden hoog, 

iets donkerder dan het achterlijf. 
De bovenkaken, zoo als bij alle soorten van dit geslacht, loodregt , 

kort en dik. 
Het achterlijf zoo lang als de thorax, driehoekig) aan den achter

rand het breedst, op den rug plat, met 5 kleine navelvormig verdiep
te groefj es. 

Het eerste paar pooten dikker en langer dan de overige, aan den 
binnenrand zwart stekelig. 

Habit. Java. In de bosschen van den berg Pangerango. N. K. 

Thomisus stellifer nov. sp. 

Thorace pedibusque pallide ruCescentibus, illo oblongo quadrilatel'o; abdomine brevi ovato, 
nigro, maculis dorsi 5 flavo-vil'idibus in fonnam crucis dispositis. Long. 2'11

• 

8 
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De oogen der voorste rei van gelijke grootte, iets grooter dan die 

der tweede; beide l'eij en evemvij dig en slechts zeer "weinig gekromd. 

De thorax bijna vierkant met afgeronde hoeken. Het achterlUf 
zoo lang als de thorax, in het midden het breedst, z\val't, met [) lang

werpige, kleine groenachtig gele vlekjes, die de gedaante van een 

kruis dam'stellen. 
De vier voorste pooten langer dan de overige, alle vrij dun 

en bleek. rosachtig. 
Bàbit. Java (Tjimanaoel). N. K. 

Tlwmisus cinm'ascens nov. sp. 

Breviter c1ensa piloSllS, ,'irillescentc-cincnHls;' thorace o\,[Lli, longiol'c qnnrn lato; nbt10rnine 
brevi j truncnto rotundato i pediuus fll1ll ulntis , pm'c primo l'c!i(l ui~ fOl'tiol'c ct longiol'(l. I;oJlg. 2 ~"'. 

Vuil gl'oen-grUsachtig <lonker gestippelU, digt kortharig. De thorax 
b1jna eivormig, niet zeer hoog, van voren smaller. 

Het achterlijf korter en iets broeder clan ilc thorax, hU den aeh
terl'and het breedst, met eenige zwarte puntjes op <1en rug. 

Het eerste paar pootel\ is aanmerkelU k grooter dan <le overige. 

IIabit. Java (Lewiboenger). N. K. 

Tlwmis1ls élissimilis nov. sp. 

Albicans, canus, i'iriucscente pUl'pureoque l11uculntus; thorncc l'otundnto; abdominc trun
cato, postice utrinque bitl1berculnto, mac111!t transvcl'snli atr().purpUl'C'n; pcdibus qUt\tUOl' lm

ticis reliquis multo mujoribus, tut'sis pnrpul'ci~. Long. 5//t. 

Geheel kaal, witachtig-groen en donkerbruin gevlekt. 
De thorax ron<l, iets langer dan breecl, mot üCllige groene en 

z'wal'te vlekken aan elke zUde. 

De oogreijen evenwljdig; de oogen der voorste rei aan dkal1dcf 
gelUk, iets grooter dan de achterste 4 oogen. 

De dunne, vrij lange voelers en cle wigvormige hovcnknken don
ker purperkleurig. 

Het achterlÜf langer en in de achterste helft iets broeder dan 
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de thorax, dik; aan weerszüden van den achterrand met twee ronde 
knobbels, en tusschen beiden een dwarsche purperkleurige band; 
buitendien talrijke grootere en' kleinere z,varte stippen op de rug
vlakte. 

De vier voorpooten dik en veel langer dan de overige, met lange 
dunne behaarde bruinl'oode tm'sen en talrUke groenachtige punten aan 
de clUen. 

Habit. Java (Kapandoengan). N.K. 

Bot7'yogaste1'. Genus novum. 

Ocelli 8, parvi, aequales, sex in cumulum circularem medium mar
ginis thoracici anterioris occupantem c1ispositi, duo alii ab his remoti, 
unus in quoq ue· allllUlo ejusdem marginis. 

Abdomen crassulU, postice trl111catum, papillis rotundis numerosis 
obtectum. 

Pedes lateraliter extensi 1. 2. 3. 4, corpus longitudine aequantes. 

Botryogaster coendescens nov. spec. 

Nigro-coerulescens, thorace rotulldato; pedibus parum incl'assatis, nigl'o setoso-pilosis. 
Long. 4/ 'J • 

Kort en dik; heeft de gedaante van eene Thomisus; eenkleurig 
blaauwachtig-zwart. 

De thorax zoo breed als lang, naar voren eel1igzins smaller, in 
het midden hoog. Het achterlijf is 11/4 maal zoo lang als de thorax, 
aan den achterrand veel breec1er; de geheele oppervlakte met kleine 
ronde wratvormige knobbels als bezaaid. 

De pooten vrij kort, 1. 2. 3. 4, van gelUke sterkte, in lengte niet 
veel van elkander verschillende, sterk doornharig_ 

IIabit. Java. N. K. 

Platytlwmis'Us. Genus novum. 

Ocelli 8, parvi, aequales, in cumulos c1uos l'hol11biformes antel'Îorem 
thoracis partem occupantes dispositi. 
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Mandibulae tumidae, perpendiculares. Corpus aplal1at1lll1; thorax 
abdomen latitudine aequans. 

Pedes 4 alltel'iores reliquis mnIto longiOl'es, On:1110S latel'alitcl' extensi, 
sat graciles, tm'sis fOl'titer unguiculatis. 

Genus inter Thomisum et Delenam locandum, fortasse cum hocee 

conjungendun. 

Platytlwmisus plt7'Y1djo1'mis nov. speet 

AUl'antiacu; maculis thol'acis quatuor, nLdominis scp tem ,tnl'sis pnlpisque nigl'is. Long. 10"'. 

Zeel' weinig behaard. De thorax slechts een weinig lange!' dan breed, 
Han de achtel'helft breeder, afgerond, met 4 zwnrte ronde vlekken, 

waarvan de twee voorste zich op de plaats dol' twoe ooggl'oepcn 
bevinden. Het eerste lid tier voelers van de kleur des ligellaams , de 

overige zwart. lIet achterl~jf langer en de achtel'hcl1t iets bl'cecler 
dan de thorax, met zeel' korte spintepels en 7 rontlc zwarte vlekkell 
op den rug, waarvan de eerste onpm'ig is. 

De pooten vrij dun, van ongelijke lengte, de voorste twee paren 
langer dan het ligehaam en veel langer dan de ~t uchtel'pootcn; de 
dijen en de kniegeledingen oranjekleurig behaard; het overige gedeelte 
der pooten zwart. 

lIablt. Java. N. K. 

AUBOINA, den 611 Oktober 1857. 


