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vergelijken wij hiermee andere excursiegegevens op soortgelijke standplaatsen; droge en zandige 
hoger gelegen gedeelten op de open strandvlakte, die slechts bij hoge springvloeden voor het 
zeewater bereikbaar zijn. Het zal ons opvallen, dat wij steeds dezelfde combinatie aantreffen van 
Zeevetmuur, Deens lepelblad, Zeetarwe en Hertshoornweegbree. Zo dit voorjaar nog op de uit
gestrekte Sluftervlakte op Tessel, telkens waar zandige verhevenheden op het langzaam glooiende 
slik zich duidelijk in het terrein aftekenden. Bij beschouwing van een dergelijk enigszins groter 
areaal blijkt dan ook duidelijk dat Engels en Deens lepelblad gebonden zijn aan geheel verschil
lende standplaatsen. De laatste soort prefereert de drogere zandige gedeelten en gaat daarbij 
ook nog tot diep landinwaarts achter de zeereepduinen. In het gehele duincomplex ter hoogte 
van de Koog stond het plantje met Pinkster in volle bloei. Terwijl Engels lepelblad in dik succu
lente vormen tot ver op de lage kwelder afdaalt. 

Baam. V. de VRIES. 
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DE LABYRINTHSPIN (AGELENA LABYRINTHICA (L.)) I. 

Wanneer we in het eerste gedeelte van de zomer langs een zonnige haag of een wat 
verhoogde en flink begroeide wegkant lopen, zullen we daar zeker enkele, en vaak 
zelfs vele, trechterwebben zien. Deze lijken sterk op die van onze huisspinnen; ze 

bestaan nl. uit een vrij vlakke mat, die achteraan en ongeveer in het midden overgaat in een 
omlaaglopend buisje. Dit zijn de webben van de Labyrinthspin {Agelena labyrinthica (L.)), die 
evenals de huisspinnen tot de familie der Trechterspinnen of Agelenidae behoort. Boven de mat 
bevindt zich echter bij deze soort vaak een wirwar van draden, die tussen de hoger gelegen plan
tendelen en tussen deze en de mat gesponnen zijn. Dit is het z.g. „labyrinth" („doolhof"), waar 
de spin haar naam aan te danken heeft. Als we zo'n web voorzichtig naderen, 
zullen we de eigenares wel te zien krijgen: ze zit meestal voor de ingang van 
het woonbuisje. 

Het is een vrij fors dier (wijfje 10—14 mm; mannetje 8—12 mm); het 
kopborststuk is warmbruin met twee zwartbruine strepen in de lengte, het 
achterlijf is zeer donker, bijna zwart met een grijsrode middenband en een 
rij wigvormige grijze strepen (fig. 1). De poten zijn geel tot oranje; elk lid 
hiervan wordt aan het einde geleidelijk donkerder. 

Daar deze spinnen steeds op hetzelfde web leven, als dit tenminste niet 
wordt vernield, is het niet zo gemakkelijk om het bouwen van het web in 
de natuur te zien; bij de kruisspin en haar verwanten is dat heel wat gemak
kelijker, daar die bijna iedere dag een nieuw web maken. Maar wanneer we 
een Labyrinthspin mee naar huis nemen en ze daar een glazen kooitje 
geven met afmetingen van 20—30 cm — een terrarium of oude accu-bak is 
ook al bruikbaar — voelt ze zich hierin spoedig op haar gemak en dan 
kunnen we het vervaardigen van het web van nabij volgen. 

Het vangen van een Labyrinthspin zal u misschien niet aanstonds geluk
ken; wanneer u het probeert, zult u bemerken, dat de spin, die daar zo 
rustig voor haar woonhuis zit, zeer op haar qui-vive is en dat zij zich bij de pjg. 1- Agelena 
minste aanraking van haar web in haar huisje terugtrekt en vandaar tussen de labyrinthica (L.) 
planten verdwijnt, waar we ze gewoonlijk niet kunnen terugvinden. Zaak is 
dan ook, dat we haar van twee zijden tegenlijk insluiten: met een snelle beweging drukken we met 
één hand de woonhuis dicht en brengen met de andere hand tegelijkertijd een schoon „Akker"-
buisje (evenals „aspirine"-buisjes ideale dingen voor spinnenverzamelaars) vóór de spin. Ge
woonlijk zullen we zoowel succes hebben en gelukt het de eerste keer niet, dan gelukt het een 
volgende keer wel; er zijn spinnen genoeg, op gunstige terreinen zitten de webben naast elkaar. 
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Na thuiskomst maken we nu eerst haar nieuwe woning in orde; veel is hiervoor niet nodig: 
de achterwand en de bodem bekleden we met zwart papier om beter de groei van het web te 
kunnen volgen. Langs de achterwand en de zijwanden kunnen we enkele dunne stokjes bevesti
gen, vooral in een geheel glazen kooi is dit aan te bevelen: daaraan kan de spin gemakkelijk haar 
draden vasthechten. Willen we het haar heel erg naar de zin maken, dan verstuiven we eerst 
nog wat water in haar toekomstige woning, iets wat we ook tijdens haar gevangenschap zo nu en 
dan eens moeten herhalen ter vervanging van de dauw, want onze spin is nogal dorstig van nature. 

Nu zetten we de spin erin en laten haar de eerste uren rustig aan haar lot over, er is toch nog 
niets aan te zien; ze kruipt wat rond, probeert uit haar kooitje te komen of zit stil in een hoekje. 
Maar als we na een paar uur terugkomen, zal ze al wel aan haar nieuwe web bezig zijn. IJverig 
loopt ze rond, naar voor, naar achter, naar links en rechts, omhoog en omlaag en alleen uit het 
feit, dat ze bijna steeds „tussen hemel en aarde" zweeft, kunnen we opmaken, dat ze volop draden 
aan het spinnen is; de draden zelf zijn zo ragfijn, dat we alleen bij heel gunstige belichting er 
enkele van kunnen onderscheiden. Zo werkt ze voort; plan en methode kunnen we er niet in 
ontdekken, maar na verloop van een dag — ze heeft dan, de rusten eraf gerekend, 6 3 7 uur inge
spannen gewerkt — is er al heel wat tekening in het geval gekomen. Het is nog wel ijl en door
schijnend, maar duidelijk kunnen we nu de mat zien, in een hoek van de kooi geleidelijk over
gaand in de woonhuis. Na nog een of twee dagen werken is het geraamte klaar. Van nu af gaat 
de spin heel anders te werk. Ze spreidt de spintepels wijd uit, zodat het precies twee staartjes 
lijken, en loopt nu langzaam, het achterlijf steeds heen en weer zwaaiend over haar web en be
kleedt dit zo met een dun maar dicht spinsel; de ijlheid van het web verdwijnt, het wordt vaster 
en helder lichtgrijs, veel mooier dan de webben, die we buiten zagen, maar die hebben dan ook 
al heel wat stof moeten „slikken". Met deze afwerking zijn verscheidene dagen gemoeid en ook 
later nog kunnen we de spin zo nu en dan met het perfectionneren van haar web bezig zien. In 
de natuur gebeurt dit vooral in de morgenuren ofwel in de voornacht bij warm, rustig weer en 
heldere maan. Tegelijkertijd wordt dan het web gezuiverd van alles wat er niet op thuis hoort. 

Het labyrinth wordt in gevangenschap — waarschijnlijk door afwezigheid van geëigende 
aanhechtingsplaatsen boven het web — vaak zeer weinig uitgebouwd of blijft geheel achterwege; 
ook in de natuur is het lang niet altijd sterk ontwikkeld, misschien wel om dezelfde reden. 

De afmetingen van het web hangen af van het formaat van de spin zelf: een heel jong spinnetje 
maakt een webje van maar enkele cm, geleidelijk worden ze groter. In gevangenschap wordt de 
omvang ook bepaald door de ruimte, die de spin ter beschikking staat. In de natuur kunnen we 
opmerken, dat de webben, ook van volwassen spinnen, lang niet allemaal even groot zijn. De 
lengte van de voorrand is soms maar nauwelijks 30 cm en kan ook royaal 60 zijn; de diepte varieert 
gewoonlijk tussen 20 en 30 cm. Dit zal wel gedeeltelijk afhankelijk zijn van de aanwezige aan-
hechtingspunten in de omgeving, maar het schijnt dat ook de rijkdom aan prooidieren er invloed 
op heeft: hoe minder er in het web komen, hoe meer zij dit uit zou breiden. Iets dergelijks is 
misschien ook het geval bij de webben van kruisspinnen, als deze toevallig verzeild zijn geraakt 
in een ruimte, een schuurtje bijv. waar zo goed als geen insecten rondvliegen; dan zien we deze 
spinnen soms in prachtig gave webben zitten van abnormaal grote afmetingen (meer dan een 
halve meter doorsnee!). 

Al het werk aan het vervaardigen van het web besteed dient natuurlijk niet alleen om de spin 
een „gezellige woning met terras" te verschaffen; wel is de buis haar toevluchtsoord bij slecht 
weer en haar schuilplaats of vluchtgang bij dreigend gevaar; ook zit de spin zo „gemakkelijker": 
webspinnen schijnen nl. liever op draden te zitten dan gewoon op de grond. Dit laatste kunnen 
we zelfs zien, als we een webspin een dag in een glazen buisje laten, ze zit dan niet meer op het 
glas maar a.h.w. op een kussentje van draden. Maar mat en labyrinth dienen vooral om de spin 
van voedsel te voorzien. Haar web werkt echter anders dan dat van de Kruisspin; daar wordt de 
prooi vastgehouden door de talrijke lijmdraden, die over een geraamte van droge spaken zijn 
gelegd: de spin heeft alle tijd om haar prooi op te zoeken en de dodelijke beet toe te brengen. 
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Het web van de Labyrinthspin heeft echter geen kleefdraden, hoogstens enkele vernisachtig 
kleverige plekken, die vooral bij webben zonder labyrinth voorkomen. Wanneer een insect echter 
op de mat belandt, is het zeer gehandicapt in zijn bewegingen, de klauwtjes aan zijn poten blijven 
telkens in de draden haken en aan de „vernis" en dan kost het de spin gewoonlijk weinig moeite 
om haar prooi te doden. Ook vliegende insecten worden vaak haar slachtoffer; hierbij doet vooral 
het labyrinth zijn werk: de insecten raken tussen al die draden verward, zoeken een uitweg en 
daar de draden bovenaan het dichtst opeen staan komen ze zo op de mat terecht, waar hun lot 
gewoonlijk spoedig bezegeld is. Alle soorten insecten zijn welkom; onze spin schijnt echter bizon
der veel sprinkhaantjes buit te maken, wat niet te verwonderen is, daar ze haar web gewoonlijk 
laag boven de grond maakt. Op plaatsen waar veel bloemen staan vindt men er ook vrij veel bijen 
in. Met deze dieren is de spin echter wel wat „voorzichtiger" dan met de andere, ongevaarlijke, 
prooidieren: ze grijpt dan niet, zoals bij die andere aanstonds toe, maar als ze vlak bij dit ge
vaarlijk insect is gekomen, houdt ze haar vaart in, blijft op veilige afstand van kaken en angel 
en brengt haar beet gewoonlijk niet in het lichaam van de bij aan maar in een poot of vleugel. Ze 
probeert herhaaldelijk te bijten, maar na elke beet neemt ze met opgeheven eerste pootpaar en 
open gifkaken de verdedigingshouding aan. Tegenover de „Blinde bij" (Eristalomyia tenax (F.)), 
een veel voorkomende zweefvlieg, die sterk op een bij gelijkt, gedraagt de spin zich echter gewoon. 
De vraag, hoe wc dit alles moeten verklaren en hoe de spin het onderscheid bemerkt, is niet zo 
gemakkelijk te beantwoorden. Schlott (1932) vermoedt, steunend op zijn proeven, dat de spin 
na een eerste „normale" kennismaking met een bij „leert" voortaan voorzichtiger te zijn. Het 
onderscheiden zou misschien kunnen gebeuren door middel van de „reuk", iets wat Peters (1931) 
waarschijnlijk maakt voor de Kruisspin t.o.v. wespen. Het gezicht kan hierbij moeilijk helpen, 
zoals ook uit proeven met andere soorten met ongeveer even zwak ontwikkeld gezichtsvermogen 
blijkt. 

Bij onze spin in gevangenschap kunnen we het vangen van de prooi heel goed waarnemen, al 
gaan vliegen niet altijd op commando op de mat zitten en is er van onze kant wel eens wat geduld 
nodig. Daar een gezonde Labyrinthspin echter met gemak drie of vier vliegen per dag verorbert, 
hebben we nogal eens kans. Ook met pas gedode vliegen kunnen we de spin wel voeren, maar 
dan moeten we die vliegen, als ze op de mat liggen, enigszins bewegen met een stroospier of zo 
iets, want een onbeweeglijk ding maakt geen indruk op onze spin. Als de prooi echter maar 
beweegt en vooral als de bewegingen „echt" zijn, zal het ons opvallen, hoe de spin dit ogenblikke
lijk bemerkt en hoe feilloos ze er op toe loopt, zelfs als de prooi zich aan de rand van de mat 
bevindt. 

U zult misschien denken: „Dat is ook heel eenvoudig, ze ziet natuurlijk aanstonds die sparte
lende vlieg", maar dan vergist u zich toch, ze ziet deze absoluut niet ondanks de acht ogen, die 
voor op haar kopborststuk staan; ze vindt deze alleen door haar buitengewoon fijn ontwikkeld 
gevoel. 

Wanneer ze bij haar prooi is gekomen, brengt ze deze snel een beet toe met de gifkaken, ge
woonlijk in het lichaam, maar ook wel in een poot of vleugel. Het resultaat is echter steeds het
zelfde: na enkele ogenblikken is de prooi bewegingloos; ze wordt dan niet ingespomien zoals o.a. 
de Kruisspin dat steeds doet, maar naar de woonhuis gesleept, waar de spin haar maal begint. 

Na enige tijd — dat hangt natuurlijk van het formaat van het insect af — worden de onver
teerbare resten, een vormloos hoopje chitine-stukjes, aan de rand van de woonhuis gedeponeerd 
of de spin laat ze door deze buis op de grond vallen. 

Als u goed hebt toegezien, zult u bemerkt hebben, dat de spin met haar prooi zonder enige 
omweg naar haar woonbuisje loopt, zo zeker of ze die duidelijk voor zich zag: ze ziet deze echter 
evenmin als haar prooi. Nu is het voor ons, gezonde mensen, die zich bij al hun doen en laten 
zozeer door onze ogen laten leiden, moeilijk om ons voor te stellen, hoe blinden zonder het voor 
ons onmisbare gezicht zich toch nog betrekkelijk goed kunnen redden in het gewone leven en 
hoe hun andere zintuigen de taak van het gezicht tot op zekere hoogte overnemen. En zo kunnen 
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we er ons ook niet gemakkelijk een voorstelling van vormen, hoe een dier, dat ongeveer blind is, 
zich toch zo goed door het leven slaat. 

Gelukkig is onze spin gemakkelijk in gevangenschap te houden en voelt ze zich in een kooitje 
blijkbaar volkomen op haar gemak; het is daarom dan ook een ideaal-dier voor tal van onder
zoekingen en proefnemingen. Hierdoor zijn we ook in staat ons, althans enigermate, een idee 
te vormen, hoe een en ander bij deze dieren in zijn werk gaat. Het zou ons natuurlijk veel te ver 
voeren om deze onderzoekingen zelfs maar in hoofdlijnen te beschrijven, belangstellenden kunnen 
ze in de opgegeven literatuur .vinden; we willen alleen de resultaten weergeven. 

Van het feit, dat de spin haar prooi niet vindt door middel van het gezicht, kunt u zichzelf 
gemakkelijk overtuigen. Als u er in slaagt een dode vlieg zo voorzichtig vlak voor de spin op de 
mat neer te leggen, dat het web totaal niet beweegt, zal de spin urenlang blijven zitten zonder de 
vlieg te grijpen. Op de eerste de beste beweging echter, die u de vlieg geeft, grijpt de spin aan
stonds toe. De gevoeligheid voor trillingen van het web wordt nog verhoogd doordat de spin steeds 
met de klauwen van haar poten enkele bundels draden grijpt en deze strak aantrekt. 

De terugweg naar haar woonhuis blijkt de spin op de eerste plaats te vinden door haar spier-
gevoel. Ze is in rechte lijn naar haar prooi gelopen, bijt die, pakt ze vast, draait zich 180 graden om 
en . . . loopt dan vanzelf weer naar haar huisje terug. Bij zonneschijn en 's nachts ook bij maan
licht oriënteert ze zich echter ook op de richting van de lichtval; dat deze langzaam verandert is 
geen bezwaar, daaraan past ze zich aan. Ook spelen grote lichte en donkere vlekken in de on
middellijke omgeving van het web, zoals bebladerde takjes, grasbundels enz. een rol. Bovendien 
helpen nog mee: de helling van het web, daar de woonhuis altijd in het diepste punt ligt, en de 
spanning van het web, die in de richting van de woonhuis het sterkste is, daar de hoofddraden 
daar straalsgewijs van uitgaan. 

Onze spin is dus niet misdeeld wat haar zintuigen betreft en kan zich met behulp daarvan 
in normale omstandigheden, ook zonder goed ontwikkeld gezicht, uitstekend redden. Ook haar 
geheugen is niet slecht; hiervan kunt u zelf de proef nemen. U werpt een pas gedode vlieg, die 
u aan een dun draadje hebt gebonden op het web; als de spin heeft toegebeten, jaagt u haar weg 
door blazen of aanraken, waarop ze in de woonhuis vlucht. Als u nu de vlieg wegneemt en rustig 
afwacht, zal het blijken, dat de spin spoedig „van de schrik is bekomen", ze verlaat haar woning 
en loopt vrij nauwkeurig naar de plaats, waar de vlieg lag. Ze zoekt daar ijverig rond in steeds 
groter omtrek; eindelijk geeft ze het op en gaat weer naar huis. Maar vooral wanneer ze honge
rig is, zal ze dit zoeken op de juiste plaats nog verschillende malen herhalen. 

{Wordt vervolgd) P. CHRYSANTHUS O.F.M.Cap. 

83 S3 S3 

NIEUWE VONDSTEN VAN WOLADVENTIEVEN 
IN NEDERLAND IN 1943—47 

Alle planten uit deze lijst zijn weer in Tilburg gevonden. (J.K.) betekent: Prof. Dr S. E. de 
Jongh en Kloos; (K.L.): Kloos en Dr A. G. M. Liernur en (Un.): Dr P. Jansen, Joh. Jansen, 
Th. Reichgelt en Kloos in 1947 of J. Kern, Joh. Jansen, Th. Reichgelt en Kloos in 1946; de 
overige zijn op verschillende tochten van mij alleen verzameld. Soorten en vormen, die nieuw 
zijn voor de Nederlandse flora, zijn met * gemerkt. 

Phalaris paradoxa L. (1946), ook var. intermedia Coss. et Dur. (1946). 
*Eriochloa ramosa O. Kuntze (1947). 
*Eriochloa acrotricha Hack. (1947) (K.L.). 
Dactyloctenium aegyptiacum Willd. var. radulans (R. Br.) Hack. (1947) ook het ex. vermeld 

van 1941 behoort tot deze var. 
*Chloris truncata R.Br. (1947) (Un.). 


