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Tuin van de familie IJsselstijn in Klaaswaal. 
 
afwachten. De plaatselijke omstandigheden moeten maar net geschikt zijn om zich daar te kunnen handhaven. 
H. tribulosus is een warmte-minnende soort en mogelijk minder gediend van natte perioden. 

Heliophanus tribulosus is een vrij algemene mediterrane en Centraal-Europese soort met als noordelijke 
begrenzing België (één waarneming), Duitsland (veel waarnemingen in de Eiffel), Slowakije, Hongarije, 
Roemenië en Ukraine (Van Helsdingen 2015).  

We mogen wellicht uit het bovenstaande afleiden dat deze soort zich gemakkelijk laat transporteren. De 
eigenaar van de tuin zal wel blijven uitkien naar deze soort en later kunnen we dan vaststellen of hij zich heeft 
gevestigd. 
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SPIN VAN HET JAAR 2016 
De selectie voor dit Europese project heeft al plaatsgevonden, maar de keuze wordt wereldkundig gemaakt via 
een persbericht, dat in januari 2016 zal worden gelanceerd. 

Ook in 2016 wordt het Europese project Spin van het Jaar dus voortgezet. Voor de duidelijkheid nog even de 
procedure waarmee de keuze van de Spin van het Jaar tot stand komt. Een kleine groep Europese arachnologen 
doet een voorstel van vijf soorten die in alle Europese landen voorkomen en vervolgens stellen vertegen-
woordigers uit alle landen hun voorkeursvolgorde vast. De drie best scorende soorten worden dan nog eens aan 
de vertegenwoordigers van de landen voorgelegd en vervolgens bepaalt een tweede stemming de definitieve 
keuze. Afgelopen jaren waren dit Atypus affinis (2013), Linyphia triangularis (2014) en Anyphaena accentuata 
(2015). Alleen de eerste leverde veel waarnemingen op, de andere twee niet of nauwelijks. 

Het is moeilijk te voorspellen of een soort het goed zal gaan doen en het project dus aanslaat. Gemakkelijke 
herkenbaarheid is natuurlijk een vereiste. Een kleine soort uit de Linyphiidae (Baldakijnspinnen) die alleen met 
een sterke vergroting op naam is te brengen is geen goede kandidaat. Tijdens het laatste congres in Brno is het 
project nog eens ter discussie gesteld. Een aantal landen doet helemaal niet mee, bleek toen, maar men wilde er 
toch wel mee doorgaan. Het zou stimulerend werken als er op Europees niveau iets met de resultaten zou 
worden gedaan, maar dat blijkt nog een brug te ver. 
 

PJvH 
 

 

http://www.european-arachnology.org/society/index.shtml
http://www.spiderling.de/arages/index2.htm



