Exoten

De grote trilspin

een opmerkelijke migrant
Volgens het Nederlands Soortenregister zijn er in ons land maar liefst 45
soorten spinnen die als exoot worden bestempeld. Een exoot is een soort
die middels menselijke activiteiten gebieden bereikt waar hij oorspronkelijk niet voorkomt. In de meeste gevallen zijn het toevallige passagiers
van schepen, vrachtwagens en allerlei andere voertuigen die dienen voor
het internationale transport. Veel spinnen komen bijvoorbeeld Nederland binnen via tuincentra en kassen die planten importeren vanuit de
hele wereld.
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Net als veel andere spinnen
draagt de grote trilspin haar
eitjes met zich mee in een
cocon.
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Exoten blijven liever binnen
Van de 45 exotische spinnensoorten in Nederland hebben zich veertien hier gevestigd, dat wil zeggen dat ze
zich minimaal tien jaar zelfstandig binnen onze landsgrenzen hebben voortgeplant. Zij zullen bijna nooit buiten gebouwen te vinden zijn omdat het Nederlandse klimaat niet de (sub)tropische omstandigheden kent die voor
deze spinnen wenselijk zijn. Er zijn ook enkele Nederlandse spinnen die zich hebben aangepast aan het leven
in gebouwen, maar zij zijn bij lange na niet zo succesvol
en alomtegenwoordig als hun uitheemse verwanten. Misschien zijn exotische spinnensoorten wel de succesvolste
dieren in huis. Zij zijn namelijk in vrijwel elk gebouw
te vinden. Ongetwijfeld de bekendste vertegenwoordiger
van deze achtpotige migranten is de grote trilspin (Pholcus phalangioides).

Een spin met vele bijnamen
Veel mensen kennen haar wel van tijdens de schoonmaak:
die langpotige spin die in haar schijnbaar ongeorganiseerde wirwar van draden hevig gaat trillen wanneer je haar

web wilt weghalen. Bijnamen als ‘langpootspin’, ‘hooiwagen’ en ‘trilspin’ zijn
dan al snel geboren. De eerste bijnaam is
zeker passend: met een lengte van maximaal zes centimeter zijn de poten tot zesmaal zo lang als het lichaam, ongekend
voor de Nederlandse spinnenfauna. De
tweede bijnaam zit al in de wetenschappelijke naam verstopt: phalangioides betekent ‘lijkend op een hooiwagen’, het spinachtige achterneefje van de trilspin. De
laatste bijnaam is onderdeel van de officiële Nederlandse naam geworden. Maar
waar komt de trilspin eigenlijk vandaan?

Rare jongens, die trilspinnen
De grote trilspin werd in 1868 voor het
eerst in Nederland gevonden door spinnendeskundige A.W.M. van Hasselt. Destijds werd de soort als zeldzaam aangemerkt, maar vermoedelijk was ze al wel
gevestigd binnenshuis. Er werd gespeculeerd over een herkomst uit Indonesië,
omdat ze voornamelijk werden aangetroffen op plekken waar handel werd gedreven met onze voormalige kolonie. Recent
DNA-onderzoek maakt het echter aannemelijk dat de grote trilspin oorspronkelijk
uit het Midden-Oosten komt. Zo is het
voorstelbaar dat al in de Romeinse tijd of
tijdens de kruistochten de trilspin via het
transport van hooi of manden op karren
een nieuw heenkomen vond in de Lage
Landen.

Het is al snel goed
Tegenwoordig is de trilspin zeker niet
zeldzaam meer. Ze zijn overal in het land
in en rond gebouwen aan te treffen, vooral op slecht verlichte en permanent donkere plekken. Als je je bedenkt dat de trilspin van oorsprong een echte grottenspin
is, dan is de keuze voor dit soort plekken
erg logisch. Naast een stabiele temperatuur lijkt de grote trilspin geen duidelijke
eisen te stellen aan de omgeving. Waar
de meeste spinnen niet houden van kurkdroge of zeer vochtige ruimtes, deinst de
trilspin daar niet voor terug.
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