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Porrhomma : een groep vol problemen

P.J. van Helsdingen

Revisies van dit genus hebben veelal geleid tot het benoemen van

subspecies. Geen enkel genus binnen de Linyphiidae kent zoveel subspe-

cifieke eenheden. Naar mijn gevoel is een subspecies toch een bijzondere

toestand, die pas na een diepgaande analyse onderkend kan worden.

Voordien kan men beter het als een soort beschouwen en proberen deze

goed te definiëren.

Figs. 1-3. Tretzel; 1, tip van palp
roet embolus en laniella; 2, epigync; 3, vulva, ventraal.

1, 2, X 142; 3, X 188.

Ik ben altijd blij als ik weer een Porrhomma verzameld heb, omdat dat

weer extra gegevens oplevert en materiaal voor de collectie. Want

problemen moeten nu eenmaal opgelost worden door veel materiaal te ver-

gelijken en te meten.

De determinaties zijn echter zelden eenvoudig. Je moet hoge eisen

stellen aan je optiek, een meetoculair hebben en niet opzien tegen

nauwkeurig tellen van stekels en het maken van een vulva-preparaat. En

dan nog ben je vaak niet helemaal zeker. Hoe meer je in de literatuur

duikt, hoe groter de problemen worden. De soorten blijken op een aantal

punten uiterst variabel. De ogen vertonen een tendens om te reduceren

afhankelijk van de plaats van voorkomen: in grotten, of vergelijkbare

situaties, zijn de ogen klein, terwijl ze buiten de grotten beter

ontwikkeld zijn. De bestekeling van de poten is vaak aan één exemplaar

links en rechts al verschillend, maar dat kenmerk wordt wel voor

soortsherkenning gebruikt 1 De vulva is vaak moeilijk interpreteerbaar,

omdat een kleine draaiing al een ander beeld geeft.
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Porrhomma lativela Tretzel, 1956

Zo beschreef Tretzel in 1956 Porrhomma microphthalmum lativela subsp.

nov. aan de hand van een vangst uit de omgeving van Erlangen. Het biotoop

werd gekarakteriseerd als een open gebied met verspreide boomgroei van

den en populier, met daartussen grasvegetatie en plaatselijk heide, dit

alles grenzend aan een perceel met dennen gemengd met wat loofhout. Deze

nieuwe ondersoort werd in P. microphthalmum geplaatst vanwege de gepigmen-

teerde verbreding van het velum van de embolus. Verschillen met de

andere ondersoorten werden vooral gevonden in de grootte van de ogen en

de afmetingen van het dier.

Thaler (1983) heeft later al de soortstatus aan lativela toegekend

en ik ben het daar helemaal mee eens. P. microphthalmum is een kleine

soort met redelijk goed ontwikkelde ogen en een ruim verspreidingsgebied

in Europa. Beide zijn soorten van buiten grotten, dus wat in het Duits

"Freiland-Arten" wordt genoemd. In Denemarken is lativela op vele

plaatsen gevonden. Uit Noorwegen heb ik zelf materiaal gezien. De soort

is bovendien in Nederland gevonden, nog maar op één vindplaats, maar wel

in een aantal exemplaren. Aart Noordam valt de eer toe deze soort in

Amelisweerd te hebben verzameld. Gegevens: onder Rhododendron
,

berk,

es en eik, 5.v.1973 (19Id), 9.vi.I973 (ld) en 26.vi.1973 (2d). Dus steeds

in terrein met een goed ontwikkelde boomlaag.

Het is een forse soort: 9 2.4-3.0 mm, d 2.30-2.50 mm; lengte

cephalothorax, 9 1.05-1.27, d 1.15-1.25. Femora I en II met steeds een

d-stekel, Fe I bovendien met een l'-stekel. Tm I 0.30-0.37. De ogen zijn

enigszins gereduceerd, maar steeds goed herkenbaar. Het d heeft geen

stridulatie-apparaat op coxa I. De palp van het mannetje is gekarakteri-

seerd door de pigmentvlek op het velum van de embolus, de bandvormige

apophyse van de lamella (met afgeronde top) en de typische bocht in de

Verhoudingen tussen breedte ccphalothorax en afmetingen

genitalia voor 9 en d, naar Thalcr (1983) met nieuwe ge-

gevens toegevoegd (open cirkels) voor

Tretzel.

Porrhomma lati vela
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voorrand van de lamella. De epigyne is groot; de vulva laat de

microphthalmum structuur zien, maar de afmetingen zijn duidelijk veel

groter dan bij die soort. Lengte cymbium 0.47-0.52 mm; breedte epigyne

opening 0.110-0.125. Al deze maten zijn gebaseerd op het Nederlandse

en Noorse materiaal, dat ik heb bekeken. Figuren 1-3 laten de

structuren zien.

De bijgevoegde grafieken zijn gebaseerd op Thaler (1983), waaraan

ik mijn gegevens heb toegevoegd. Het grafisch tegenelkaar uitzetten van

maten kan in dit soort gevallen zeer verhelderend werken. Men ziet dui-

delijk gedemonstreerd dat de twee betreffende soorten P. microphthalmum
en P. lativela elkaar in de gebruikte kenmerken niet overlappen. Dat is

een goede ondersteuning van de opvatting dat het om twee verschillende

soorten gaat.

Men is dus gewaarschuwd voor het voorkomen van deze soort in ons

land. Met de beschikbare en gangbare literatuur (Wiehle, 1956, en Locket

& Millidge, 1953) komt men er niet uit, omdat deze soort nog niet werd

genoemd.
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