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Nieuwe gegevens over Nederlandse wolfspinnen 

(Araneae, Lycosidae) 

door 

J. T. WIEBES 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Sinds de verschijning van mijn verhandeling over de Nederlandse wolf spinnen 

(1959) zijn enkele nieuwe gegevens verkregen, die ik hier kort wil vermelden. Het 

vastleggen van vangdata is van belang, omdat van de meeste soorten nog weinig 

over de verspreiding en de fenologie bekend is. 

(1) Van Arctosa leopardus (Sund.) ving ik in begin juni I960 drie volwassen 

mannetjes bij een plasje in de Elspeter hei (Gelderland). De exemplaren verschil¬ 

len onderling sterk in grootte: 6,5—5,0—4,5 mm. Begin september 1962 vond ik 

op dezelfde plaats slechts subadulten en juvenielen, in juni 1963 weer volwassen 

individuen. 

(2) Arctosa lutetiana (Simon), tot nu toe uit Nederland alleen bekend van 

Meijendel, werd door Dr. P. J. den Boer gevangen bij Dalen en Zwartemeer 

(Drente), in vangtrechters die stonden in natte turf met een begroeiing van Erica 

en Calluna. Deze habitat wijkt sterk af van die waarin in Meijendel en in andere 

streken van Europa de soort werd verzameld. 

Met Dr. J. Buchar (Praag) en Dr. R. Braun (Mainz) ruilde ik vergelijkings¬ 

materiaal van A. lutetiana en Lycosa lue or urn L. Koch. We kwamen tot de con¬ 

clusie (Braun, 1963), dat deze soorten identiek zijn, en bevestigden dus wat ik 

al eerder (1959, p. 31) had verondersteld. In mijn beschrijving van de manne¬ 

lijke palp (Le., fig. 48) is de tand van de apicale apofyse te stomp weergegeven. 

(3) De 11de september 1961 vond ik van Xerolycosa nemoralis (Westr.) een 

vrouwtje met eicocon (waarin al jonge spinnetjes) op de Elspeterhei bij Vier¬ 

houten; 9 augustus 1962 ving ik een vrouwtje met een dergelijke cocon (54 

jonge spinnetjes bevattend) te Wijster (Drente). 

(4) Van Pardosa palustris (L.) en diens var. herhigrada Blackw. werden in begin 

juni I960 vrouwtjes met eicocons verzameld bij Vierhouten. 

(5) Pardosa prativaga (L.K.): een vrouwtje met eicocon werd verzameld in de 

duinen van Oostvoorne (16 juni 1963). 

(6) Van Pardosa pullata (CL), waarvan ik in 1959 (p. 56) opgaf dat vrouwtjes 

met eicocons gevangen worden in april en mei, vond ik in 1962 nog vrouwtjes met 

cocons in begin september. Trouwens, van meer Pardosa-soorten vindt men nog 

laat in het jaar vrouwtjes met cocons (zo in september ook van P. monticola (CL), 

P. lugubris (Walck.), en van P. nigriceps Thor. vrij talrijk). Ik dacht eerst (I960, 

pp. 58, 60), dat dit uitzonderingen waren, maar het is nu wel zeker dat deze 

dieren meestal meer dan één cocon per jaar maken, zonder voor een tweede keer 

bevrucht te worden. Dit vond bevestiging in de waarnemingen van Dr. L. Vlijm 

aan P. amentata (CL) (Vlijm c.s., 1963). 

(7) In een oud artikel van MacGillavry (1914, p. 91) wordt Pardosa proxima 

(C. L. Koch) opgegeven voor Terschelling. Ik heb nog nooit inlandse exemplaren 

van deze soort gezien en ik ben geneigd de oude opgaven te wantrouwen totdat 

nieuwe vondsten het voorkomen in Nederland bevestigen. 
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Pirata uliginosus Thor., fig. 1, $ palp, ventraal, X 40; fig. 2, epigyne, X 175. 

(8) Pirata uliginosus Thor. is een aanwinst voor onze faunalijst1). P. J. VAN 

Helsdingen vond in begin mei 1961 een vrouwtje en drie mannetjes van deze 

soort in het Koot wij kerveen (Gelderland), en in juni aldaar een vrouwtje met 

eicocon. De soort is vrij algemeen op hoogveen in Drente (bij Dalen en Zwarte- 

meer, leg. den Boer). Ook uit België (Kekenbosch, 1958) en Denemarken 

(Boggild, 1962) werd de soort onlangs vermeld. Ze is ook uit Engeland en 

Duitsland bekend. 

De dieren lijken op P. hygrophilus Thor., maar ze zijn kleiner: 3,5—4 mm. 

Duidelijke verschillen vindt men in de mannelijke palp (fig. 1) en in de epigyne 

(fig. 2). In tegenstelling tot wat ik (1959, p. 59), in navolging van Dahl, heb 

opgegeven, is de tekening van het kopborststuk bij sommige individuen wèl dui¬ 

delijk, en hebben de mannetjes gèèn ventrale stekel va op de metatars van de voor¬ 

poot: wel vindt men daar soms in plaats van l’a twee stekels: ls’a , li’a . 

(9) Van Pirata hygrophilus Thor. vond ik een vrouwtje met eicocon in de duinen 

van Meijendel, bij de „Natte Sprang”, 29 augustus I960. Voordat deze duinen 

werden bevloeid heb ik er nooit Piratas gevangen, hoewel ik er wel naar heb 

gezocht. Later (2 september 1963) vond ik ook van P. piraticus (Cl.) een 

vrouwtje met cocon in dezelfde duinen, bij de „Elleboogsprang”. 

(10) Pirata latitans (BI.) werd verzameld bij Ootmarsum (Overijsel): 7 juli I960, 

vrouwtjes met eicocons. Van Helsdingen ving de soort ook bij Nieuwkoop, 

Hoogmade (Zuid Holland), Wooldse Veen (Gelderland), en op Tessel. 

(11) De aandacht wordt gevestigd op een recent artikel: Buchar (1959) geeft 

een nieuwe determinatie-tabel voor de vrouwtjes van het genus Trochosa C. L. 

Koch. Hij hecht veel waarde aan de vorm van de „Seitenhöcker” van de epigyne. 

Ik vind Buchar’s tabel niet gemakkelijk te gebruiken en de methode van 

Chrysanthus (1955) lijkt me betrouwbaarder, maar elk nieuw kenmerk is wel¬ 

kom in deze moeilijke groep. 

*) Inmiddels vermeld in mijn K.N.N.V.-tabel (1962, p. 11). 
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Summary 

New data on Dutch Lycosidae. Pirata uliginosus Thor. is added to our faunal 

list. 
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Arasohnia levana L. (Lep., Nymphalidae). Vroeger zag ik in mijn tuin te Almelo (on¬ 

geveer 15000 m2) regelmatig de beide generaties van deze soort, dikwijls 40 tot 50 exem¬ 

plaren per jaar. Ook de f. porima Ochs, heb ik geregeld waargenomen. De laatste jaren ver¬ 

minderde het aantal echter steeds. In 1962 zag ik zelfs geen enkele levana. In 1963 heb ik 

eind mei slechts één exemplaar van de voorjaarsgeneratie gezien. 

Gebrek aan voedselplanten voor de rupsen kan in geen geval de oorzaak van de achter¬ 

uitgang zijn. Er zijn nog steeds voldoende brandnetels aanwezig. 

H. Pezie, Gravenallee 3, Almelo. 

Lepidopterologische waarnemingen op de Zuidhollaedse eilanden. 1. Aphanïopus hy- 

peranthus L. Regelmatig waargenomen rond Middelharnis—Sommelsdijk, zowel langs be¬ 

groeide als langs onbegroeide dijken. Ook zie ik de vlinder steeds in de duinen van Voorna, 

bijv. op 5 juli 1963 zeer veel exemplaren in de omgeving van het Kwakjeswater en „de Pan”. 

Bovendien in het polderland van Voorne in de omgeving van Hellevoetslms. 

2. Thymelicus lineola Ochs. Vroegste datum volgens de Catalogus: 20.VL In 1961 zag ik 
een exemplaar bij Sommelsdijk op 10.VI. 

3. Euproctïs similis Fuessly. Late waarnemingen van rupsen: 28.IX. 1963 een volwassen 

rups te Sommelsdijk op meidoorn. Op 1.X.1963 een volwassen exemplaar tegen een tuin¬ 

hekje te Middelharnis. 

4. Philudorta potatoria L. Een ongeveer 1 cm grote rups liep 9 februari 1963 in de sneeuw 

te Middelharnis. Is thuis dood gegaan. 

5. Noctua comes Hb., f. connuba Hb. Op 21.VIII. 1961 een exemplaar te Goedereede. 

P. Vroegindeweij, Pr. Irenestraat 20, Middelharnis. 


