S p i n n e n uit M e i j e n d e l en B e r k h e i d e
internationaal
Aart P Noordam,
Groenesteeg 104, 2312 SR Leiden

Het had niet zo veel gescheeld of er
was uit Meijendel en Berkheide een
spinnensoort nieuw voor de wetenschap beschreven. In West-Europa
wordt nog maar incidenteel een
onbeschreven spinnensoort gevonden. Meestal betreft dit dan
"opsplitsing" van een soort: wat als
één soort geldt, blijkt in werkelijkheid te bestaan uit een paar zeer
nauw verwante soorten. Wat het
vinden van nieuwe soorten in
Europa betreft nemen spinnen een
tussenpositie in tussen bijv. vogels,
waarvan in 1884 met de
Zwartkopboomklever van Corsica
voor het laatst in Europa een onbeschreven soort werd ontdekt, en
relatief slecht onderzochte groepen
sluipwespjes of vliegjes etc, waarbij
de desbetreffende onderzoekers
soms nieuwe soorten voor de wetenschap uit hun eigen tuin beschrijven.
Zelf had ik bij onderzoek aan
duinspinnen al meer dan tien jaar
het idee dat een bepaalde zakspin
van het geslacht Clubiona een nieuwe soort betrof. Maar er was bij mijn weten deze eeuw maar eenmaal een spinnensoort uit Nederland nieuw beschreven; hierdoor geremd liet ik dit idee van een
nieuwe soort steeds varen - het zouden wel afwijkende exemplaren van Clubiona
neglecta betreffen. De heer Wunderlich beschreef in 1994 een nieuwe soort uit
Zuid-Duitsland, Clubiona pseudoneglecta. Hij stond aanvankelijk sceptisch tegenover het voorkomen daarvan bij ons, want het betrof een warmteminnende zuidelijke soort. Maar vorig jaar bekeek hij ons duinmateriaal en bevestigde dat vrijwel
alles de nieuwe soort betrof met maar een enkel exemplaar C. neglecta. Dit sluit
mooi aan bij het voorkomen van andere zuidelijke soorten in onze duinen.
Het meest opvallende verschil zijn de veel langere kaken (zie foto) van het
mannetje van C. pseudoneglecta, waarom de soort Langkaakzakspin gedoopt is. Bij

29
Holland's Duinen

nr 31, november 1997

Spinnen

het mannetje van C. neglecta en bij de vrouwtjes van beide soorten zijn de kaken
bijna de helft korter De nieuwe soort komt voor in open kruidvegetaties eventueel
met laag struweel en heeft in onze duinen mogelijk zijn noordgrens. In NoordNederland is tot nu toe alleen nog maar C. neglecta aangetroffen (Waddeneilanden, Drenthe).
De Britse determinatie-literatuur voor spinnen is de beste die er bestaat in
West-Europa, met name de werken van Michaël Roberts met zijn voortreffelijke
tekeningen. In 1995 verscheen van zijn hand een veldgids bij HarperCollins, waarin
hij voor het eerst ook een behoorlijk aantal niet-Britse soorten tekende. Voor de op
handen zijnde Nederlandse bewerking hiervan (Tirion) heeft Michaël Roberts nog
ruim 70 nieuwe Benelux-soorten willen tekenen, waarmee deze gids volledig wordt
voor de hele Benelux op de familie van de Hangmatspinnen na (Linyphiidae). Deze
tekeningen zullen t.z.t. ook opgenomen worden in een herziene Engelse editie.
Redelijk wat van deze soorten waren nog nooit eerder goed afgebeeld. Van vier
soorten zijn de tekeningen gemaakt naar materiaal uit Meijendel of Berkheide.
Naast bovengenoemde Clubiona pseudoneglecta geldt dit voor de zakspin Clubiona
frutetorum. de krabspin Xysticus ninnii en het mannetje van de springspin
Heliophanus kochii.
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