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Oude spinnen op nieuw land

Arthur+E. Decae

Inleiding

Taxonomische problemen

Mygalomorfen leiden een zeer verborgen leven en ontsnappen daardoor ge-

makkelijk aan de aandacht. De museumverzamelingen van deze dieren zijn

daarom meestal klein en bestaan uit min of meer toevallig gevonden

exemplaren uit willekeurige geografische gebieden. Goede studiecollec-

ties zijn nauwelijks voorhanden en pas heel recent zijn een aantal

araneologen zich serieus gaan bezighouden met de systematische studie

van deze groep: Barbara Main en Robert Raven in Australië, Fred Coyle
in de Verenigde Staten. Zij hebben zich, zoals voor de hand ligt, gecon-

centreerd op de dieren uit hun eigen woongebied. In tropische gebieden

zijn araneologen, in tegenstelling tot mygalomorfe spinnen, dun gezaaid

en vooral de fauna van deze gebieden is nog maar zeer fragmentarisch

bekend. Weliswaar zijn in de loop van de tijd een groot aantal van de

vaak door hun spectaculaire afmetingen opvallende vogelspinnen

(Theraphosidae) beschreven, maar een extra moeilijkheid komt hier om de

hoek kijken.

Voor iemand zoals ik, die verzot is op vogelspinnen en hun verwanten,

is een bestaan in Nederland niet helemaal ideaal. Natuurlijk vinden

twee soorten Atypus eveneens hun bestaan binnen onze landsgrenzen, en

binnen de grenzen van sommige dierenwinkels en terraria zijn ook nog

wel een aantal echte vogelspinnen te vinden maar toch er ontbreekt

iets. Het was dan ook een verheugend bericht, in december 1982, dat ik

dankzij een ZWO subsidie drie jaar in Panama mijn favoriete dieren kon

gaan bestuderen. Welke soorten mygalomorfe spinnen er in Panama voorkomen

was, en is nu nog steeds, niet precies bekend. Dat was echter geen ver-

rassing. De taxonomie van deze groep is wat je noemt een nog onderontwik-

keld studiegebied.
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Araneomorfe spinnensoorten zijn meestal duidelijk te herkennen

(= te determineren) aan de karakteristieke, vaak complexe morfologie van

hun copulatieorganen. Tevens betekent de aanwezigheid van deze organen

dat we met het volwassen dier te maken hebben. Bij mygalomorfen is dat

allemaal niet zo. Bij vrouwelijke dieren is, door het ontbreken van een

epigyne, niet gemakkelijk vast te stellen of een dier al of niet volwassen

is. Dat berooft de groep ook meteen van een determinatiekenmerk waarop

araneomorfe spinnensoorten meestal onderscheiden kunnen worden. Voorts

vervellen vrouwtjes van mygalomorfen nog een aantal malen nadat ze de

geslachtsrijpe leeftijd bereikt hebben waardoor er opeenvolgende volwassen

stadia van één soort bestaan. Deze volwassen stadia en de moeilijk te

onderscheiden juvenielen, vertonen onderling vaak kleine morfologische
verschillen en zijn soms als verschillende soorten beschreven. Het is dan

ook niet verrassend dat wel gesteld is dat mygalomorfe spinnensoorten

eigenlijk alleen aan de hand van mannelijke dieren, met maar één en

duidelijk te onderscheiden volwassen stadium, zouden moeten worden beschre-

ven. Vrouwtjes kunnen dan alleen geassocieerd aan bepaalde mannetjes
worden herkend.

Ook dan blijven mygalomorfen echter een taxonomische probleemgroep.
Het mannelijk copulatieorgaan van deze dieren is immers relatief simpel

gebouwd en vertoont weinig structuren, die als duidelijke soortkenmerken

gebruikt kunnen worden. Voorts leven volwassen mannetjes van mygalomorfen
vaak maar kort en in een bepaald seizoen. Daarom worden mannetjes ook

minder vaak verzameld en is hun aantal in collecties vrijwel altijd veel

geringer dan het aantal vrouwtjes. Van vele vormen zijn trouwens alleen

maar vrouwtjes en/of juvenielen bekend.

Het voorgaande beoogt te illustreren dat de taxonomie en daarmee de

basis voor alle verdere studie van mygalomorfe spinnen een gebied vol

voetangels en klemmen is, met als gevolg dat nog maar weinig onderzoekers

zich op dit terrein begeven hebben. Het laat ook zien dat er een belangrijk
en zeer vruchtbaar gebied in de Araneologie braak ligt en wacht op

ontginning. Een kort bezoek aan het tropisch regenwoud, zelfs aan een

relatief goed onderzocht gebied als de Panama-kanaalstrip, laat zien dat

er nog allerlei fundamenteel nieuws is te vinden.

De situatie in Panama

Eén van de eerste dingen die ik na aankomst in Panama deed was het

opstellen van een lijst van alle tot op dat moment uit Panama vermelde

Mygalomorphae. Deze lijst bevatte 15 soorten Theraphosidae, 4 soorten

Dipluridae, 3 soorten Ctenizidae, 2 soorten Actinopodidae, één uit de

Barychelidae, één uit de Microstigmatidae. Deze laatste soort is een

buitengewoon kleine spin (1 a 2 mm), die recent door Platnick & Forster

is beschreven als Micromygale diblemma. Het is voorlopig één van mijn

teleurstellingen dat ik nog geen nieuwe exemplaren van deze soort heb

kunnen vinden. Een belangrijke reden hiervoor is mogelijk dat

dergelijke kleine dieren waarschijnlijk buiten mijn zoekbeeld vallen,

dat op de meer gebruikelijke afmetingen van mygalomorfen is afgesteld.

Vogelspinnen

Van de 15 soorten Theraphosidae worden alleen Sericopelma rubronitens

en Psalmopoeus pulcher in meer dan ëên publikatie genoemd. Van de

overige 13 soorten bestaan alleen de soortbeschrijvingen, geen latere

vermeldingen.

Sericopelma rubronitens is de best bekende vogelspin uit Panama.

Het is een zeer grote (lichaamslengte ca. 7 cm), haast blauw-zwarte

spin met roodachtige lange haren op het achterlijf. Deze dieren komen

algemeen voor in wat meer open bosgebieden in de omgeving van het Panama-

kanaal. Ze bewonen meestal een hol in de grond dat er aan de buitenkant
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als een groot muizenhol uitziet. Vaak is er aan de buitenkant geen

zijde te zien, wat het hol duidelijk als een spinnenverblijf zou be-

stempelen, maar soms verraadt de spin haar aanwezigheid toch door blad-

afval, gras of lage planten, die de ingang dreigen te blokkeren, weg

te buigen en met spinzijde vast te zetten. Ik heb nog niet kunnen uit-

vinden of S. rubronitens de holen waarin ze wonen, net als valdeurspinnen
dat doen, echt helemaal zelf graven of dat ze (onbewoonde) holen van

andere dieren overnemen. De holen zijn namelijk heel variabel van vorm:

soms meer dan een meter diep, soms slechts 30 cm, soms een eenvoudige
buis, soms met vele zijgangen of uitlopend in allerlei natuurlijke
spleten en ruimten. Ook kan S. rubronitens, en dan vooral jonge dieren,
onder rottende boomstammen of grote stenen worden gevonden. In gevangen-

schap hebben de dieren de neiging te graven en er zijn soms duidelijke

sporen van graafaktiviteit buiten de holen aan te treffen. Voorlopig
denk ik dat de diepere holen waarin ik ze meestal vind niet zelf

gegraven worden, maar na annexatie aan de "wensen" worden aangepast.

Onder natuurlijke omstandigheden is S. rubronitens sterk aangetrok-

ken tot het nachtleven. Overdag houden de dieren zich in hun schuilplaats

verborgen. Tijdens de korte tropische schemering verschijnen ze in

de ingang van hun holen en wanneer de nacht geheel gevallen is komen ze

langzaam naar buiten en nemen op een afstand van enkele centimeters van

de ingang plaats. Soms blijven ze daar de hele nacht zitten zonder verder

ook nog maar een vin te verroeren. Wanneer het eerste licht dan

's morgens door de bomen valt draaien ze zich langzaam om en verdwijnen

ze weer in de diepte van hun holen. De bewegingen van S. rubronitens

zijn niet altijd langzaam en bedachtzaam. Wanneer een prooidier zich in

de buurt waagt of wanneer de spin wordt verstoord zijn de bewegingen
razend snel en het blijft, zelfs als je de situatie overziet en weet wat

er gaat gebeuren, moeilijk een schrikreactie te onderdrukken als deze

formidabele spinnen in een flits in beweging komen.

De andere soort vogelspin waarvan iets meer bekend was dan alleen

de naam, Psalmopoeus pulcher, lijkt in het gebied rond het kanaal veel

zeldzamer. Mogelijk is die zeldzaamheid maar schijn, want deze soort is

een typische boombewoner en leeft daarmee in een gebied dat in de

jungle extra moeilijk toegankelijk is. Ik heb een paar exemplaren gevon-

den en ik heb ze uitgeroepen tot de fraaiste spinnen die ik ooit heb

gezien. Het gehele dier lijkt van goudkleurig fluweel te zijn en het is

moeilijk de neiging te onderdrukken het te aaien. Die neiging kan je

echter ook de schrik van je leven opleveren want ook deze dieren zijn

vliegensvlug en onberekenbaar in hun bewegingen en bij een poging tot

aaien zullen ze zeker niet stil blijven zitten. P. pulcher bouwt grote

zijden nesten in scheuren en gaten in bomen met aan de ingang een soort

web dat veel op dat van sommige Dipluridae lijkt.
Buiten de twee voornoemde soorten heb ik nog twee andere soorten

vogelspinnen in Panama gevonden. Eén relatief kleine soort, Ischnocolus

spec., waarvan de lichaamslengte van volwassen dieren de drie centimeter

niet overschrijdt, en een nog niet nader gedetermineerde soort. Van de

15 eerder beschreven soorten heb- ik er dus elf nog niet gezien. Het is

echter lang niet ondenkbaar dat de elf namen niet echt elf soorten voor-

stellen maar verschillende stadia van één soort. Ik heb trouwens het hele

land nog niet uitgebreid op vogelspinnen onderzocht.

Trechterwebspinnen

Op de lijst van Panamese Mygaloraorphae kwamen, buiten Micromygale en de

vogelspinnen,ook nog tien soorten voor die populair wel als "trechterweb-

spinnen" (Dipluridae) en "valdeurspinnen" (Actinopodidae, Barychelidae,

Ctenizidae) bekend staan. Van de vier soorten Dipluridae is Accola spinosa,
met een lichaamslengte van ongeveer 1 cm, de kleinste. A. spinosa schijnt
een groot verspreidingsgebied te hebben, want Petrunkevitch beschreef
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deze soort uit Panama maar vond hem ook op Porto Rico. Ook ik zelf heb

deze zes-ogige spinnetjes in heel verschillende gebieden gevonden en wel

in laagland jungle rond Panama City en op meer dan 2000 meter hoogte op

de flanken van de vulkaan Baru in de westelijke provincie Chiriqui. A.

spinosa werd in kleine zijden tunnels onder losse boomschors of rottende

stammen gevonden. Tegenover de kleine A. spinosa staat een enorme, nog niet

beschreven soort uit het geslacht Diplura (lichaamslengte ruim 6 cm, waar-

van de helft ongeveer wordt gevormd door de enorm lange spintepels), de

grootste trechterwebspin. Deze Diplura komt algemeen voor in het laagland-

bos van oostelijk Panama, waar de gigantische webben van dicht gesponnen

zijde (tot 70 bij 70 cm) meestal aan de voet van bomen worden gevonden.
Fritz Vollrath heeft een uiterst curieuze samenlevingsvorm beschreven van

deze grote spin met een heel kleine spin, Curimagua bayano, die op het

lichaam van deze Diplura leeft. C. bayano schijnt voor haar voedsel geheel

afhankelijk te zijn van wat de Diplura vangt met wie ze de maaltijd deelt.

C. bayano is tot dusver de enig bekende ectoparasitaire spin.

Een derde soort trechterwebspin uit Panama is beschreven als Euagrus

guatemalensis. Het is echter zeer wel mogelijk dat deze spin eigenlijk niet

in het geslacht Euagrus thuis hoort. Fred Coyle werkt momenteel aan een

revisie van het geslacht Euagrus. Ik heb hem de spinnen, die ik als

E. guatemalensis had geidentificeerd en die ik had verzameld uit zijden

tunnels, meestal in ruimten onder boomwortels, toegestuurd. De juiste iden-

tificatie van deze spinnen zal wel niet lang op zich laten Het-

zelfde geldt voor de determinatie van de twee soorten Ischnothele
,

ook

trechterwebspinnen, die ik
op heel verschillende plaatsen in Panama vond

en waarvan ik de identificatie ook aan Fred Coyle heb toevertrouwd. Eén

soort uit dit geslacht, J. guianensis ,
was eerder uit Panama genoemd. Ik heb

echter het sterke vermoeden dat de Ischnothele 's, die webben bouwen op palm-

stammen in de vochtige jungle op Cerro Galera, tot een andere soort behoren

dan die van onder de stekelige Acacia struiken aan de rand van een hete zout-

woestijn op het Azuero-schiereiland. Als dat inderdaad het geval is dan

zijn er (minstens) vijf in plaats van vier soorten Dipluridae in Panama.

Ik ben er echter van overtuigd dat door onderzoek van de jungles van de

Darien en Boccas del Torro dit aantal nog verder zou kunnen stijgen.

Valdeurspinnen

Valdeurspinnen graven meestal holen in de grond met aan de ingang

een scharnierende klep als afsluiting. In Panama zijn soorten van drie

families aanwezig. Door hun verborgen levenswijze is er maar weinig

bekend over de meeste valdeurspinnen en de Panamese soorten vormen daarop

geen uitzondering. Alleen van de soort Actinopus robustus was bekend dat

deze eenvoudige holen graaft in harde kleiwallen langs wegen en velden in

het relatief droge gebied langs de Pacific. Ik heb deze spinnen algemeen

aangetroffen in open streken vanaf Panama City tot bijna aan de Costari-

caanse grens en op de naar de Pacific gekeerde hellingen van het centrale

gebergte tot op een hoogte van ca. 800 meter. Hoogstwaarschijnlijk is de

Actinopus soort die ten westen van Cerro Campana en de Baai van Chamé

voorkomt een andere dan die rond Panama City wordt gevonden. De westelijke

dieren zijn aanmerkelijk groter en er zijn ook verschillen in de

morfologie van de spermatheca. Het wachten is nog op mannetjes van de

westelijke soort omdat die, zoals ik al eerder heb gezegd, beter geschikt

zijn om nieuwe soorten op te beschrijven. Mannetjes van Actinopus,
althans bij de oostelijke soort is dat het geval, verschijnen-tegen het

eind van de droge tijd in Maart of April.

De familie Actinopodidae omvat slechts drie genera. Naast het

Australische genus Missulena en het Zuidamerikaanse genus Actinopus wordt

nog een tweede Zuidamerikaans geslacht, Neocteniza, tot deze familie gere-

kend. De situatie met het geslacht Neocteniza illustreert wat ik eerder

zei over de systematiek van Mygalomorphae. In recente revisies
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beschreven Platnick & Shadab negen soorten aan de hand van tien exemplaren uit

zes verschillende collecties, de enige tien individuen die tot nu toe

bekend waren. Verzamelgegevens anders dan globale vindplaatsen waren niet

voorhanden. Platnick & Shadab vermoedden dat Neocteniza 's gravende spinnen

zijn die in regenwouden leven. Mijn vondst van tien exemplaren van

Neocteniza occulta in de natuurlijke situatie bevestigt dat. De spinnen
bouwen eenvoudige, geheel met zijde beklede woonhuizen die ze in de oer-

woudbodem uitgraven. De ingang is op de typische valdeurspinnen manier met

een scharnierende klep afgesloten en in de met bladafval en andere rommel

bedekte bosbodem buitengewoon moeilijk te onderscheiden. Terwijl A. robustus,

net als vele andere valdeurspinnen, in dichte aggregaties voorkomt, leeft

N. occulta verspreid en ook dit bemoeilijkt het vinden van deze dieren.

Het jachtgedrag vertoont veel overeenkomst met dat van de meeste valdeur-

spinnen: ze zitten 's nachts direkt achter de op een kier staande valdeur

en bespringen langslopende insecten.

N. occulta is niet de enige valdeurspin die de oerwoudbodem in de

buurt van het Panama-kanaal als woongebied heeft uitgezocht. Een nog niet

eerder beschreven soort uit de familie Barychelidae bouwt daar ook haar

typische hol. Het bijzondere van dit hol is dat het met beide uiteinden

aan de oppervlakte eindigt. Het hol is U-vormig en beide uiteinden zijn met

een perfecte valdeur afgesloten. Weer een andere Barychelide leeft kennelijk op

bomen, maar van dit dier heb ik tot nu toe maar ëén exemplaar gevonden en

geen woonhuis gezien. Terwijl de drie voornoemde soorten alle in het

oerwoud langs het kanaal en het Gatun-meer kunnen worden aangetroffen heb

ik het enig eerder uit Panama bekende lid van de Barychelidae, Mereothele

zebra, gevonden in de omgeving van Carti aan de Caraïbische kant van de

landbrug. Petrunkevitch beschreef deze soort zonder aanduiding van de

leefomstandigheden. Ik vond een dichte aggregatie van woonhuizen van

M. zebra in de oever van een junglekreek. De ingang van de woonhuis was met

een dunne valdeur afgesloten, maar er was ook nog een open einde aan de

woonhuis die klaarblijkelijk als nooduitgang functioneerde. Bij het uitgraven

probeerde M. zebra via deze open uitgang te ontsnappen. Binnen de buis

was nog een tweede valdeur aangebracht waarmee de route naar de nooduit-

gang van binnen kon worden afgesloten.

Ook van de Ctenizidae, de familie waarmee de term "valdeurspinnen"

het meest geassocieerd wordt, komen een aantal soorten in Panama voor.

Het geslacht Ummidia is wijdverbreid in Noord-Amerika. In dit genus komt

het, voor Hygalomorphae zeldzame, verspreidingsgedrag voor dat onder

Araneomorphae algemeen bekend staat als "ballooning". Dit is mogelijk de

oorzaak dat Ummidia een groot verspreidingsgebied heeft: een groot deel van

de Verenigde Staten, enige Caraïbische eilanden en ook Panama. Twee soorten

zijn uit Panama beschreven. Ik heb Ummidia 's gevonden in holen in de

oerwoud bodem in hetzelfde gebied waar ik ook N. occulta en de onbekende

Barychelidae aantrof. Ummidia bouwt echter ook typische valdeurnesten op

boomstammen en is daarmee één van de zeldzame Ctenizidae die niet als

uitgesproken bodembewoners kunnen worden aangeduid. Het is nog niet bekend

of de gravende Ummidia een andere soort is dan de boombewoner.

Tenslotte meldde Petrunkevitch nog een soort van het genus

Ancylotrypa uit Panama (Ctenizidae). Dit is verwonderlijk omdat dit genus

verder uitsluitend in Afrika gevonden wordt. Het zou bijzonder interessant

zijn de mate van verwantschap binnen het geslacht en de juiste oravang van

het verspreidingsgebied van Ancylotrypa nader te bestuderen. Ik vond

Ancylotrypa voor het eerst op Barro Colorado Island, een als natuurreser-

vaat beschermd eiland in het Gatun-meer. Hier bleken deze spinnen holen te

bewonen die aan de ingang niet door een valdeur worden afgesloten maar

daar tot boven de grond verlengd zijn met een zijden buis of manchet van

1 a 2 cm. Deze structuur wordt rechtop gehouden doordat hij aan één zijde

wordt vast gesponnen aan een wortel of steen. De woonhuis zelf is ondergronds

vertakt doordat een korte zijgang ongeveer halverwege de hoofdschacht is



uitgegraven. De zijgang loopt schuin omhoog en eindigt meestal tegen een

prop prooiresten die de spin daar kennelijk deponeert. Soms echter loopt de

zijgang naar het grondoppervlak door en voorziet dan het hol van een tweede

toegang. Anoylotrypa is niet uitsluitend 's nachts actief, de spinnen kunnen

ook overdag in de ingang van hun holen worden aangetrofferi en er worden

dan ook prooidieren gevangen. In het gebied van de Pipeline-road, op niet

meer dan 20 km afstand van Barro Colorado Island, vond ik een tweede soort

Anoylotrypa. Ook deze dieren leven in een niet afgesloten hol, maar nu is

ook geen zijden manchet rond de ingang, noch een vertakking van de schacht

aanwezig. Terwijl woonhuizen die met een valdeur zijn afgesloten verder

meestal eenvoudig van structuur zijn en uit niet meer dan een min of meer

rechte buis in de grond bestaan, zijn open holen vaak op één of andere

manier gecompliceerd. Mogelijk dienen die complicaties een bepaalde bescher-

mingsfunktie die het ontbreken van een valdeur moet compenseren. De

Anoylotrypa soort van de Pipeline-road heeft als speciale structuur een

van dikke zijde gesponnen "sok" op de bodem van het hol. Wanneer de spin

wordt verstoord kruipt ze daarin en trekt de hals van de sok, die normaal

open staat, achter zich naar beneden. Omdat bij het dichttrekken van de sok

wat bodemmateriaal uit de wanden van het hol instort lijkt het hol, wanneer

men het uitgraaft, eerst leeg. Na enig doorzoeken ontdekt men echter al

gauw dat de bodem vals is en dat de spin zich daaronder schuil houdt. Be-

halve aan de structuur van het hol zijn de beide Ancylotrypa-soorten ook

morfologisch te onderscheiden zodat er binnenkort ook aan de uit Panama

bekende Ctenizidae één soort kan worden toegevoegd.

Er is dus nog heel wat te doen aan deze cryptisch levende groep. Ik kom

er later nog wel eens op terug.
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