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EXCURSIE 2018: SPEULDERVELD EN SPEULDERBOS 
 
Op 16 juni werd de jaarlijkse spinnenexcursie gehouden. De bedoeling was naar de Leemputten bij Staverden te 
gaan, maar door een misverstand bleef het hek dicht en weken we uit naar de het Speulderveld een paar honderd 
meter verderop. Een “heideterrein met vele natte plekken”, maar in het bijzondere jaar 2018 was het erg droog. 
Na een lunch te velde vertrokken we naar Drie in het Speulderbos. Het bleek er heel toeristisch druk te zijn en 
we kwamen daarom terecht op een wat minder authentiek deel van het bos. Met dank aan Henriette Degeweij, 
die ons die dag de weg wees. Door al deze omstandigheden werden er geen bijzondere vangsten gedaan, maar ik 
leg de resultaten hier toch vast. Elke waarneming voegt immers iets toe aan onze kennis van verspreiding en 
habitatvoorkeur van soorten. 
 
SPEULDERVELD (52°16' - 5°43'))   
familie soort N + sexe 
ARANEIDAE Asagena phalerata (Panzer, 1801) veel ♂♂♀♀ 
CHEIRACANTHIIDAE Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) 1♂ 
CLUBIONIDAE Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) 1♀ 
HAHNIIDAE Antistea elegans (Blackwall, 1854) 1♂ 
LINYPHIIDAE Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) juv 
LINYPHIIDAE Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1♂ 
LINYPHIIDAE Linyphia triangularis (Clerck, 1757) juv 
LINYPHIIDAE Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) 1♂ 
LYCOSIDAE Pardosa pullata (Clerck, 1757) 2♀ 
MITURGIDAE Zora sinimana (Sundevall, 1833) 2♂ 
OXYOPIDAE Oxyopes ramosus  (Martini & Goeze, 1778) veel juv. 
PHILODROMIDAE Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) 2♂ 3♀ 
SALTICIDAE Evarcha falcata (Clerck, 1757) 2♂ 1♀ 
   
SPEULDERBOS (52°16' - 5°41')   
familie soort N + sexe 
AGELENIDAE Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 1♀ 
ARANEIDAE Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) 1♀ 
ARANEIDAE Zilla diodia (Walckenaer, 1802) 1♀ 
LINYPHIIDAE Erigone dentipalpis (Wider, 1834) 1♂ 1♀ 
LINYPHIIDAE Linyphia triangularis (Clerck, 1757) juv 
LINYPHIIDAE Neriene montana (Clerck, 1757) 1♀ 
LINYPHIIDAE Neriene peltata (Wider, 1834) 1♂ 1♀ 
LINYPHIIDAE Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854) 1♀ 
PHILODROMIDAE Philodromus collinus C.L. Koch, 1835 1♂ 
PHILODROMIDAE Philodromus rufus Walckenaer, 1826 1♀ 
THERIDIIDAE Enoplognatha ovata (Clerck, 1757) 1♂ 1♀ 
THERIDIIDAE Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) 1♀ 
THERIDIIDAE Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) 1♂ 
THOMISDAE Diaea dorsata (Fabricius, 1777) 2 juv. 
 
Toch nog een beetje variatie in een vreemd jaar. 
 
PJvH 
 
EXCURSIE 2019 
We moeten nog uitkiezen waar we precies heen gaan, maar het wordt een mooi en gevarieerd terrein op de 
Veluwe. De datum, zeker op een zaterdag, hangt af van het type voorjaar dat we krijgen. Warm, dan vroeg in 
juni, koud, dan later in juni. Geef je nu maar vast op als belangstellende zodat je de latere aankondiging zult 
ontvangen ( Peter.vanhelsdingen@naturalis.nl ). 
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