Rhyacophila, bækkens “tiger”

mørke. Der så jeg den flotte, grønne Rhyacophila i gang
med at slæbe en Hydropsyche ud af sit net. Denne bækkens
tiger havde levet fedt af mine forsøgsdyr. Den var ved en fejl
kommet med ind, skjult på en sten.
Hvordan Rhyacophila finder sit bytte om natten, ved jeg
ikke. Der er vel ikke meget at bruge øjnene til? I dagslys har
jeg dog set, at de angriber en nål, der kommer for tæt på.
Måske de mærker byttets bevægelser, enten direkte eller på
vandstrømmen. Nogle mener, at de kan lugte byttet, men
min nål duftede vel ikke af en døgnflue?
Rhyacophila har ikke noget hus eller andet skjul, ud over hvad
omgivelserne måtte byde på at revner og sprækker. Den har
sit faste opholdssted, pænt ryddet (fig. 1.31), omgivet af skeletterne fra nattens jagt. Her gemmer den sig om dagen. Herfra går den på jagt om natten. Men den er ikke mere dristig,
end den for hvert skridt sikrer sig med en silketråd.

1.30. Vandløbets grønne tiger på jagt. Den har store, buskede gæller.

Der er også andre dyr i Skovkilden end de fredelige græssere. Godt gemt under en sten er bækkens “tiger”, den flotte,
grønne vårfluelarve Rhyacophila (fig. 1.30). Navnet er græsk
og betyder den der er glad for bækken. Rhyaco er græsk for
bæk, philos betyder holde af.
Som en tiger kommer Rhyacophila frem fra skjulet om natten og tager for sig af de fredelige græssere. En gang havde
jeg held til at følge dens gerninger. Jeg havde et stykke tid
fulgt, hvordan en anden vårflue byggede fine fangnet i et
af mine strømakvarier (s. 64). Larverne sad som i et udstillingsvindue og lod sig ikke forstyrre af mig og mit mikroskop. Alle byggede fine fangnet. Men hver morgen var
der en larve mindre end dagen før. Jeg regnede med, at de
nok var flyttet til bagsiden af stenene, hvor jeg ikke kunne
se dem. Men da det blev ved, tog jeg lige et kig i nattens

1.31. Rhyacophila har sin faste boplads godt gemt under en sten.
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