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die op enkele plaatsen nog heel duidelijk doen zien, 
dat ze uit de huisjes van onze Hydrobia zijn gevormd; 
andere lagen zijn of gevormd, of van elkaar gescheiden, 
door een fijn schelpengruis, waarin vooral brokjes 
alikruik, soms gave jonge huisjes zichtbaar zijn. 

In de weekere tusschenlagen komen alleen hier 
en daar schelpen voor o. a. de Platschelp; de 
specie is donker en vettig als teelaarde; bovenaan 
meer sponsachtig en losgewerkt door wormen en 
kleine kreeftachtige diertjes, die ook nu nog in de 

Bovenaan; Het Zeesla-slakje (Hydrobia ttlvaej. 
Onderaan: Alikruiken of kreukels (Littorina). 

bovenste laag veel voorkomen, die daar den dienst 
van wormen doen en de schorre zoo vruchtbaar 
maken. Het is duidelijk, dat de zee hier op deze 
plek, waar ze nu alleen schijnt af te breken, eens 
zelf de schorren heeft gevormd van haar dierhuisjes 
en andere bezinkselen. Door haar knagende werking 
schept ze voor ons op menige plaats een leerzaam 
geologisch profiel van de schorren, dat, dunkt mij, 
iemand die er tijd aan kan besteden, in staat stelt, 
de historie van de schorren te schrijven, zoo nauw
keurig of hij zelf bij het onstaan tegenwoordig 
was geweest. Daarover krijgen we later wel eens 
wat. 

E, HEIMANS, 

EEN MOOIE SPIN. 
CVyiet ver van den Amstel in een der aangrenzende 
sJ \, polders is een plekje dat ik gaarne bezoek. 

Er komen maar weinig menschen en 't is er 
dan ook altijd stil en rustig. Een duiker van oude 
verweerde steenen welft zich over het water, dat 
heel in de diepte ligt en dient voor afvoer der 
polderslooten in den Amstel. 

Voor een deel is het kanaal geboord met wilgen, 
wier toppen nauwelijks 't niveau van 't weiland 

ernaastboven bereiken en dat draagt ook weer bij 
om 't plekje intiemer te maken, want zit je aan 
den voet der wilgen, dan ben je als van de wereld 
afgesloten eu kijkt over 't water tegen rijk begroeide 
dijkhellingen aan. 

Het was daar aardig zitten. Afdruppelend water 
maakte een aardig glashelder geluid, dat stemming 
bracht, lieflijk en vredig. De koude voorjaarswind 
drong hier niet door en 't was er dus zoel en 
beschut. 

Eigenlijk was ik er gekomen, om de metselbijtjes 
(Osmia) op 't Klein Hoefblad te bespieden, maar 
die bleven in veilige beschutting bij dit sombere, 
koele weer en zelfs toen na een poosje de zon 
doorbrak, kwamen ze niet, 't woei te hard misschien. 
Zoodoende ging ik eens de oude steenen van den 
duiker bekijken, die voor een groot deel met korst
mossen waren bedekt en in wier voegen en barsten 
zich allerlei aardig onkruid gevestigd had. In de 
luwte achter den muur in 't zonnetje dansten 
heele zwermen kleine vliegjes op en neer, heen en 
weer, de vele vleugeltjes glinsterden in 't zonlicht, 
ze vierden bruiloft, maar ze hadden daarvoor een 
veiliger plekje moeten uitzoeken. Heel, heel dichtbij, 
loerde de vliegjesdood, want vlak bij de vliegjes-
zwerm op de bekorste steenen zaten mooi gestreepte 
spinnen. Ze konden soms heel stil zitten, maar 
zoodra een dom vliegje zich bij hen neerzette om 
even uit te rusten van den wilden bruilofsdans, deed 
éen der spinnen een ware tijgersprong en 't arme 
vliegje werd terstond aangeboord door de venijnige 
spinnenkaken. De spinnen leken er wel sftamge-
stroomd om op de uitrustende vliegjes te azen, 
want slachtoffer na slachtoffer werd gemaakt en 
de overblijvende vliegjes werden er niet wijzer op. 

De spinnen waren niet de eenige belagers echter, 
er was meer leven op den muur, Vuurroode z. g. 
gelukspinnetjes liepen er in massa's rond, zonder 
dat de springspinnen er naar taalden. Die roode 
spinnetjes of juister mijten kregen hun buit op 
andere wijze tusschen de kaken. Dit zat zoo. 

Toen ik een poosje had toegekeken, bemerkte ik 
tot mijn verbazing dat de springspinnen, terwyl 
ze zich op een loodrechten wand bevonden, toch 
de vliegjes besprongen en dan inplaats naar beneden 
te vallen weer op den muur terecht kwamen, 

't Zonnetje verried me 't geheim; bij den sprong 
liet de spin een draad achter die haar aan den 
muur verbond, hierdoor was het vallen buitengesloten, 
Deze draden nu kruisten elkaar overal en menig 
vliegje raakte door dit toevallige web in de macht 
van de roode mijten. 

Toen ik een der spinnen zoo'n mijt door middel 
van een pincet aanbood, weigerde zij, terwijl een 
vliegje gretig werd geaccepteerd. 

't Zijn echte zonnedieren, dezeAtta's. Is't donker 
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weer, dan kruipen ze in de muurspleten, maar 
zoodra schijnt de zon niet of je ziet ze op hun 
eigenaardige wijze met sprongetjes en snelle zetjes 

Een roofspin {Attus scenicus?). 

voortbewegen; ze loopen bijna even goed vóór als 
achteruit'. 

Een poosje heb ik er eenige thuis in een glas 
gadegeslagen; sommige maakten toen spinsels waarin 
ze zich verscholen. Zelfs op vrij groote vliegen 
maakten ze jacht in 't glas. 

en aardig vogeltje, om te zien, en een vogeltje 
dat graag gezien wil worden. Hij zit tenminste 
in het natte land, 't zij rietland of vochtige 

hei, altijd in 't hoogste topje van de struiken, wipt 
er met zijn witomzoomd staartje en wendt het 
zwarte kopje met den witten halskraag naar alle 
kanten. Al heel vroeg in Maart begint hij lezingen, 
maar hij heeft het in de kunst niet ver gebracht. 
Als alle gorzen en de meeste vinken is hij refrein
zanger, voortdurend herhaalt hij zijn //tsie-tsie-tsie-
tsiezief' en zelfs die vier en een halve toon kan hij 
nog niet eens vloeiend ten gehoore brengen, ieder 
oogenblik stopt hij en 't laatste tweetal komt te 
voorschijn in één stoot. Een echte stotteraar, 

Maar hij zingt zoo onverdroten en is zelf blijkbaar 
zoo ingenomen met zijn prestatie, dat wij er gaarne 
genoegen mee nemen en hem te midden van kare-
kieten, rietzangers en snorren nog met plezier hooren 
en opmerken. Ook zijn die rietgorzen zoo talrijk en 
vallen zij door hun eenvoudige, maar duidelijk con-
trasteerende kleuren zoo dadelijk in 't oog, dat zij 
altijd bezigheid geven aan den waarnemer tijdens 
de lange uren, die hij doorbrengt met te wachten 
op schuwe baardmannetjes of schaarsche blauw-
borstjes. Hij is voor den riet-ornitholoog, wat het 
konijn is voor den jager, 

Meen nu echter niet, dat hij van weinig belang 
zou wezen. Integendeel, er vallen bij dit gewone 
dier heel belangrijke kwesties te bestudeeren, In de 

De teekening is bij deze soort, als ik 't goed heb 
heet ze Attus scenicus (Clerck), zeer variabel. De 
kleine exemplaren geleken vaak op 't grijze korstmos, 
doordat bij hen de gewone zeer opvallende teekening 
(donkerbruin of zwart met zilverwit) niet aanwezig 
en door bijna egaal grijs vervangen was. 

Evenwel mag ik niet verzwijgen, dat bij de grootere 
ook grijze exemplaren voorkomen, deze geleken dus 
vrijwel op de omgeving. 

Verscheidene malen merkte ik echter op, dat de 
vliegjes vlak bij de wit met zwarte (dus zeer 
opvallende) spinnen gingen zitten en dan natuurlijk 
gevangen werden, 

Veel beteekenis schijnt aan de kleuren dezer 
mooie spin dus niet toegekend te mogen worden. 

Wanneer ge bij zonnig weer van April tot October 
uit uw raam kijkt, let dan eens op uw vensterbank, 
Het is best mogelijk dat ge onze vriend Attus 
dan ziet, want op kozijnen en muren komt die zeer 
veelvuldig voor. 

S. LEEFMANS. 

boeken vindt men de rietgors doorgaans vermeld 
als trekvogel, die wel eens een enkele keer over
wintert. Nu kunnen we gerust die enkele keer 
veranderen in dikwijls, want in onze groote riet
velden, met name in de Utrechtsche veenplassen, 
van de Tienhovensche plassen tot in het Naarder-
meer is de rietgors in alle wintermaanden aan te 
treffen. Men moet ze weten te onderscheiden, want 
in den winter vertoonen de mannetjes niet het zwart 
op den kop. Zij zien er dan haast net uit als de 
wijfjes, en worden dan licht voor musschen aan
gezien, waarvan ze echter door den dunneren snavel, 
den langeren staart en 't warmer bruin van 't veeren-
kleed gemakkelijk zijn te onderscheiden. Ook komen 
in den winter musschen in het rietmoeras zelden 
of nooit voor. 

Wanneer men bij zoo'n wintermannetje van de 
rietgors de veertjes van den schedel optilt, dan 
merkt men dadelijk, dat alleen de randen van die 
veertjes bruin zijn, de rest is heelemaal zwart. 
Zoo is het ook met de lichte keelveeren en heel 
gemakkelijk is het te begrijpen, dat door het 
afbreken van de randen het zwart te voorschijn 
moet komen. Dat gebeurt in Maart en zoo komt 
het dan, dat in dien tijd opeens zooveel rietgorzen 
worden waargenomen. Men houdt die dan voor pas 
aangekomen trekvogels, maar ge kunt ervan opaan, 
dat zich daarbij menige wintergast bevindt, die een
voudig het nieuwe lentepak gereed heeft gemaakt. 

IETS UIT HET LEVEN VAN DE RIETGORS. 


