Wielwebben en struikeldraden

Broedzorg

De in Nederland levende spinnen behoren tot een dertigtal families, welke weer zijn
onderverdeeld in meer dan 400 soorten. De meest bekende soorten zijn de wielspinnen, zo
genoemd naar het wielvormige web dat ze maken om hun prooi te vangen. Andere
spinnensoorten vangen hun prooi met minder ingenieuze webben, die wel de vorm kunnen
hebben van een trechter, een buis of een hangmat.
Sommige soorten maken een web van kris-kras dooreen lopende draden, of produceren
alleen maar struikeldraden. De webspinnen vangen hun prooi dus met behulp van een meer
of minder ingewikkeld net en blijven op die plaats tot de prooi langs komt. Hoe eenvoudiger
de webbouw is des te actiever is de spin als jager.

Spinnen overwinteren als ei of als jong dier. De oudere exemplaren sterven meestal in de
herfst. Het aantal afgezette eitjes varieert van enkele tot bijna duizend stuks. Er is sprake
van broedzorg. De "webspinnen" maken meestal een spinsel in de vorm van een cocon,
waarin de eitjes worden gedeponeerd. Bij de ,jagers" wordt de cocon door de wijfjes
meegedragen totdat de jonge spinnen zijn uitgekomen, soms zelfs nog een periode daarna.
Het kan voorkomen, dat in huis vele jonge spinnetjes worden gevonden, die dan uit een in
huis gedeponeerd legsel gekropen zijn. In huis aanwezige spinnen kunnen worden
weggevangen, b.v. met behulp van een omgekeerd glas en een stevig stukje papier dat voor
de opening wordt geschoven, waarna de gevangen spinnen buitenshuis worden losgelaten.

Jagers

Wering

De echte jagers gebruiken geen web om hun prooi te vangen, maar besluipen of
achtervolgen hun prooi. Vooral de tamelijk grote wolfspinnen zijn felle jagers die zeer snel
kunnen Jopen. De springspinnen naderen hun prooi tot op enkele centimeters en bespringen
deze dan.
Sommige jagers die planten of bloemen tot hun jachtgebied hebben, vallen bijna niet op;
strekspinnen b.v. strekken hun poten in lengterichting resp. naar voor en naar achter in
camouflagehouding. Krabspinnen zoeken bloemen op die dezelfde kleur als hun lichaam
hebben; een enkele spinnensoort kan zelfs van kleur veranderen al naar gelang het
opgenomen voedsel en de kleur van de bloem waarop hij zit.

Spinnen en ook andere geleedpotige dieren kunnen zich verschuilen of zich toegang tot de
woning verschaffen, niet alleen via openstaande ramen of deuren, maar ook via spleten
tussen sponningen en kozijnen en het metselwerk, of via te grote ventilatie-openingen.
Om het optreden van spinnen in huis te voorkomen, is het het beste ervoor zorg te dragen
dat zij en hun prooidieren geen toegang vinden. Deze wering kan geschieden door spleten en
kieren te dichten met kit, ventilatieopeningen af te sluiten met een deugdelijk rooster of met
fijnmazig gaas. Voor de ramen en deuren kunnen goed sluitende horren worden
aangebracht. Het verdelgen van spinnen is ongewenst; het gebruik van bestrijdingsmiddelen daarvoor is af te raden.
A. Balkstra

Nuttig

Zodra een prooidier, dat zelfs groter dan de spin kan zijn, onder zijn bereik is of in het net
verward zit, schiet de spin toe. Afhankelijk van de gewoonte van de spin en de grootte van
het prooidier wordt dit met een beet verlamd of wordt het weerloos gemaakt doordat het
wordt ingesponnen. Daarna w0rdt de prooi leeggezogen. Tot de prooidieren kunnen
vliegen en muggen, maar ook grotere insekten als libellen, sprinkhanen, bijen, kevers en
wespen worden gerekend.
Spinnen zijn, doordat zij vele, vaak schadelijke of hinderlijke insekten vangen, nuttig en
dienen daarom met rust te worden gelaten. Ze zijn misschien "eng" voor de huisvrouw,
maar "collega's" van ongediertebestrijders. Spinnen verplaatsen zich veelal lopend, maar
ook zwevend aan de door hen geweven draden. Zo "zwevend op de wind" kunnen ze zich
tientallen meters door de lucht verplaatsen.
Prooidieren

Indien in de tuin of in huis grote aantallen spinnen voorkomen, dan is dit een aanwijzing,
dat aldaar vele prooidieren (vliegen, muggen, etc.) aanwezig zijn. Ter voorkoming van een
plaag van deze prooidieren, is het verstandig, om de spinnen rustig hun gang te laten gaan;
op den duur zal dan een evenwicht ontstaan.
Het bestrijden van de prooidieren buitenshuis is een ondoenlijke zaak, omdat vele
insektensoorten vanuit de wijde omgeving kunnen komen. Hun broedplaatsen zijn overal,
afhankelijk van de soort, op bomen en planten, in de grond, in grasland, of drassig terrein,
etc.
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Het volgende jaar zal door de Afdeling Bestrijding van Ongedierte op een vijftal hieronder genoemde beurzen weer voorlichting worden gegeven aan het publiek. Op de eerste
en laatste dag (met uitzondering van de zondag), zal door een medewerker van het kantoor
te Wageningen voorlichting worden gegeven. Op de overige dagen kunt u de voorlichtingsambtenaar uit het betreffende rayon ontmoeten.
Bovenkarspel
,, Westfriese Flora"

16 t / m 25 februari

Zwolle
,,Reimato"

23 t/ m 25 april

Maastricht
,,Alles voor Eva"

4 t / m 13 mei

Veenendaal
,,Niveau Beurs"

_3 t / m 8 september

Zuidlaren
,,Najaarsbeurs"

,

15 t / m 17 oktober
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