
156 D E L E V E N D E N A T U U R . 

en strandloopers — schijnt September nog niet de 
geëigende maand. Wel • zag ik dikwijls een paar 
bontbek- of strandpleviertjes, maar steeds nog in 
gering aantal. 

Wat ge misschien niet aan het strand zoudt ver
wachten is het witte kwikstaarrje. Op bijna al mijne 
tochten zag ik deze bewegelijke vogeltjes op en neer 
trippelen, soms rustig tusschen de meeuwen in; 
bang voor natte voeten zijn zij in het geheel niet; 
trouwens het is bekend dat zij graag in het water 
rondplassen. Het gele kwikstaartje houdt ze dikwijls 
gezelschap. 

Ook twee tapuitsoorten zijn dikwijls te zien; de 
roodborsttapuit komt meestal niet op het strand, 
maar houdt zich aan de uiterste duinrand op; de 
gewone tapuit vertoont zich ook vele keeren op 
het strand. 

De scholekster heb ik reeds genoemd. In September 
ziet ge veel jonge vogels, alleraardigste kwieke 
diertjes, reeds geheel op de oude gelijkend, het zwart 
alleen is wat bruiner van tint en de snavel wat doffer. 

Verder kunt ge zoo nu en dan een tureluur ver
rassen, terwijl hij op een steenen piertje voedsel 
zoekt. Ook de zwarte kraai en het kauwtje dien ik 
volledigheidshalve te vermelden. 

Een volgende keer hoop ik u van mijne verdere 
waarnemingen iets mede te deelen. Deze loopen tot 
nu toe slechts over de maanden Augustus en Sep
tember. Een paar malen in de week trek ik in den 
vroegen morgen met mijn triëder gewapend het 
strand langs in de hoop op nieuwe waarnemingen. 
En daar is veel kans op. Zooals ik zeide, wordt 
het na September steeds levendiger en neemt het 
aantal soorten meer en meer toe. Ik zou graag eens 
de plevieren en strandloopers willen bestudeeren en 
zoovele andere soorten. 

Tot een volgenden keer dus. Ik hoop dan genoeg 
nieuwe vogels te hebben gezien, om u er weer eens 
wat van mede te deelen. 

W. J. C. DE KONING. 

s'Gravenhage, October 1907. 

DE RIETGAL. 
<£/?et is hier al meermalen gezegd, dat de natuur-
<lT historische waarnemingen in den winter niet 
/ behoeven stil te staan. Integendeel zijn er tal 
van zaken, die juist in de wintermaanden afgedaan 
m,oeten worden, omdat anders de kans weer voor 
een jaar verkeken is. 

Alleen — en dat is een voordeel — men is ge
woonlijk niet zoo speciaal aan een bepaalde week 
of veertien dagen gebonden, zooals 's Zomers vaak 
't geval is. 

Toch is 't aan den anderen kant raadzaam, om 
met het verzamelen van materiaal voor de winter
studie niet te lang te wachten; want van veel 
dingen is de voorraad tegen het eind van den 
winter sterk gedund. 

Enkele dingen echter kun je den heelen winter 
door vinden, en daartoe behoort de rietgal. Eigenlijk 
mag ik niet zeggen de rietgal, want ik ken vier 
gal vormingen op riet, terwijl S c h l e c h t e n d a l er 
zelfs acht aangeeft in zijn bekende praktische 
determineertabel. 

Maar de opvallendste, de grootste, hebben we 
toch wel het recht zoo te noemen, en dat is de 
eigenaardige sigaar-vormige gal, waarvan de afb. 
hiernevens gaat. Overal waar riet staat, is deze 
gal te vinden. Ik heb ze verzameld in de duinen, 

bij Muiderberg, bij de Oranjesluizen, in de Kalfjes
laan, bij de Petroleumhaven, in Bussum, bij Halfweg, 
te Holysloot, enz. 

Al naar den tijd van 't jaar kan men in zoo'n 
gal eene larve of eene pop vinden van het insect, 
dat de galvormer is, n.1. de vlieg, die je op de 
figuur afgebeeld ziet. 

Ongeveer Mei—Juni komt het dier uit; de riet
stengels zijn dan ongeveer een voet lang, en nu 
legt de vlieg haar eieren aan den top van die 
stengels, telkens één ei tegelijk. 
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Hoe ik dat zoo precies weet? Ja, kijk, gezien heb 
ik het nooit; maar dat vertelt de rietgal zelf. Als 
je het ding ontbladert, kom je van binnen aan een 
erg hard, houtachtig stukje. Daarop zie je een 
aantal ringen en aan eiken ring nog een stukje 
van de afgescheurde bladscheede. Je ziet dus, dat 
de lengtegroei gestaakt is, van het oogenblik af, 
waarop het ei gelegd is en waarna de larve zich 
begon te voeden met het weefsel van den stengel. 

Maar al is de lengtegroei gestaakt, toch groeit 
de plant verder. De stengelleden blijven echter 
heel kort, en de bladeren, die anders over een 
afstand van soms een Meter verspreid zitten, staan 
nu op een stukje stengel van een paar c.M. 

Terwijl nu de buitenwand hoe langer hoe harder 
wordt, voedt de vliegenmade zich met het zachtere 
binnenste weefsel. 

De verpopping geschiedt precies als bij de vliegen-
soorten regel is. De larvehuid wordt n.1. niet afge
legd, en daarom noemt men die bruine voorwerpen 
tonnetjes, waaruit — zooals ik reeds zeide — in 
Mei of begin Juni de vliegen komen. 

Komieke beesten zijn dat. Huis vliegen, daar 
behoef je slechts naar te wijzen, of ze nemen over
haast de vlucht. Zweefvliegen id. Maar de vliegen 
uit de rietgal (Lipara lucens) zijn uiterst traag. 
Niet, dat ze zich zoo maar laten grijpen als b.v. de 
akelig luie, groote, zwarte Maartsche vliegen (Bilio 
marci) of de vieze, geelbruine mestvliegen {Scatophaga 
sfercoraria), maar ze vliegen toch niet weg. Op een 
klein sukkeldrafje loopen ze even weg, als je naar 
ze wijst. En met het grootste gemak loopen ze 
vooruit, achteruit, zijwaarts,schuins-links-voorwaarts 
of id. achterwaarts, enz. 

Als ze op een rietgal zitten en je nadert ze met 
den vingertop, dan gaan ze eenvoudig aan den anderen 
kant zitten; maar wegvliegen doen ze niet gauw. 

Intusschen kunnen deze gallen — vooral als men 
er wat veel van verzamelt — nog heel wat aardigs 
opleveren. 

Oogenschijnlijk zit zoo'n vliegenmade heel veilig 
binnen de harde wanden van haar huisje; doch 
meer dan schijn is het niet. Eenige sluipwespsoorten 
parasiteeren bij deze maden; het spreekt vanzelf, 
dat ze tot de kleinere soorten behooren, daar de 
sluipwespmade nimmer grooter kan worden dan de 
vliegenlarve, waarmee zij zich voedt. 

Zulke sluipwespen moeten al een heel scherpen 
reuk hebben, om haar prooi te kunnen vinden achter 
zoo'n harden wand, wat voor zoo'n made haast een 
bomvrije kazerne is. 

Hiermee zijn we evenwel nog lang niet aan het 
eind. Behalve de echte galbewoners en hun para
sieten is er nog een derde groep, n.1. de toevallige 
bewoners, of met een deftig woord, de inquilinen. 

Als zoodanig komen in de eerste plaats eenige 

vliegensoorten, waarvan de larfjes geleefd hebben 
tusschen en van de saamgepakte bladscheeden, waar 
de kronkelende kanalen, gevuld met de restanten 
harer spijsvertering getuigen van haar ,,arbeid." 

Verder kreeg ik eenige kevertjes en spinnetjes, 
die zoo'n rietgal waarschijnlijk een heel geschikte 
plaats vonden, om te overwinteren. 

Dr. Oudemans vermeldt in zijn boek ,,De Neder-
landsche Insecten", dat hij ook nog bijtjes en graaf-
wespen, en zelfs een jong sprinkhaantje er uit 
kweekte. 

Zooals ge ziet, is een partijtje rietgallen uitste
kend waarnemingsmateriaal. Het best doet men, 
alles gedurende den winter heel koud te houden, 
om einde Maart, begin April, de menagerie in de 
warmte te halen. 

En als men dan alles in een groote stopflesch 
heeft gedaan, kan men gemakkelijk den boel inspec-
teeren. Elke dag bijna brengt dan een nieuwe 
verassing. 

B. BOON. 

BOORMOSSELS. 
ruinzwart komen ze scherp uit tegen het geel
witte zand van het dorre Noordzeestrand, de 
groote stukken veen, door de zee onophoudelijk 

aangevoerd. Ieder kent ze en heeft dan ook wel 
eens dergelijke bonken derry of darg opgemerkt, 
die als een zeef doorboord waren met talrijke cylin-
drische gaten. 

Over de beestjes, die datdoen, wou'k wat zeggen-
Men noemt ze boormosselen of pholaden. Toen ik 
al een paar jaar geleden stukken zag, waarin nog 
levende exemplaren zaten, vond ik het net gekookte 
asperges, die in den modder waren vastgehecht. 

Het dier zit n.1. met zijn schelp in den koker. 
Zijn korte vleezige voet houdt hem vast, de twee — 
tot één rolronde buis vergroeide — adembuizen 
hangen er uit. De buis is wit. Tijdens het afgraven 
van uw kluit worden alle buizen ingetrokken, hoe 
langer hoe korter. Brengt ge ze na goed afspoelen 
in uw glas met zeewater dan ziet ge de halzen 
rekken, en niet lang duurt het, of eene zachte 
strooming ontstaat om de beide openingen in de 
buis, die met eenige uitsteekseltjes bezet zijn. De 
onderste — die naar de buikzijde gekeerd, neemt 
het water op. Dat gaat naar de kieuwen en brengt 
tevens het uit kleinere organismen bestaande voedsel 
aan. De bovenste buisopening, aan den rugkant, 
stoot het troebele water uit. Zoo dient er dan ook 
minstens driemaal per dag ververscht te worden. 

Wordt het veen te ver op het strand geslingerd, 


