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Pholcus phalangioides buitenshuis

T.G.H. Platel

Midden November, na enige etmalen met stevige nachtvorst, waren ze

verdwenen. Waar ze gebleven waren weet ik niet. Misschien waren ze gestor-

ven of zaten ze verscholen onder de dakpannen want al op 4 Mei 1984

werden er weer waargenomen op dezelfde plaats. Mogelijk waren ze er zelfs

al eerder, maar dat was de eerste keer dat jaar dat op deze plaats gekeken
werd. Op dat moment zaten er twee volwassen wijfjes. Later waren er ook

nog nymphen te zien in diverse stadia. Begin Juli, na harde windstoten

waarbij zelfs bomen omwoeien, werden geen Pholcidae meer gezien. Enige

dagen later waren ze er weer in grotere aantallen. Hieronder was zelfs een

wijfje met eieren, op 27 Juli. Rond deze tijd kwamen ze ook op andere

plaatsen (tussen planten e.d.) op korte afstand van de huismuren voor. De

meeste waren 's avonds druk bezig met
(
het uitzuigen van prooidieren. Begin

November was onder andere het wijfje met de eieren, dat al eerder genoemd

werd, nog steeds aanwezig, maar op 9 November werd op de plaats waar ze

zat alleen nog een poot teruggevonden (poot I van bijna 5 cm lengte).

Waarschijnlijk is ze met eieren en al opgegeten. Op 14 November werd alleen

nog een nymphe na de derde vervelling aangetroffen.

Nog te vermelden blijft, dat voornoemd wijfje erg lang met de eieren

bleef zitten. Totdat ze opgegeten werd waren het tenminste 105 dagen. De

langste tijdsduur voor het dragen van de eieren (zoals bekend dragen de

wijfjes de eieren in de cheliceren) tot aan het uitkomen van de jongen was

43 dagen voor een wijfje binnenshuis. De gemiddelde tijd hiervoor nodig

bedraagt ongeveer 27 dagen, afhankelijk van de temperatuur.

Graag zou ik willen vernemen of deze soort ook door anderen in

Nederland buiten werd waargenomen.
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Gedurende de hete zomer van 1983 trof ik voor het eerst enkele exemplaren

van Pholcus phalangioides (Feusslin) buiten aan. Deze soort komt in onze

streken volgens de literatuur in gebouwen voor. Volgens Bristowe (1939)
is ze in Engeland in het geheel niet meer te vinden wanneer de gemiddelde

jaartemperatuur beneden de 9°C blijft. Misschien gaat deze laatste op-

merking tegenwoordig niet meer op door de betere verwarming van de huizen,

maar voorzover ik weet is dit de eerste keer dat in Nederland Pholcus

phalangioides buitenshuis werd aangetroffen.

De door mij waargenomen spinnen zaten onder een dakgoot op het zuiden

op 210 cm hoogte. Eind Oktober van dat jaar zaten er zelfs nog twee, na

enige nachten met nachtvorst (de autoruiten moesten schoongekrabd worden).


