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Psilochorus simoni (Berland, 1911) doet Leiden aan

P. Koomen

De toekomst zal nog moeten leren of we hier met een "uitstapje" of

met een "vestiging" te maken hebben.
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Zijaanzicht abdomen van, a: Psilochorus simoni, wijfje.

Spinnen bekijken kan ook binnen, vooral als je, zoals ik, in een

wat ouder huis woont. Zo kijk ik regelmatig naar een kolonie

trilspinnen (Pholcus phalanqioides) tegen het plafond van mijn toilet.

Toen ik dat op 3 mei 1988 's avonds laat weer eens deed, ontdekte ik

dat er ca. 10 cm onder het plafond één vrouwtje van een andere

trilspinsoort over de muur liep: Psilochorus simoni. Deze soort is door

de rondgebogen vorm van het achterlijf gemakkelijk te onderscheiden van

de alom aanwezige Ph. phalanqioides (zie tekening). P. simoni uas in

Nederland alleen nog maar in Limburg gevonden, nl. in Echt (kolonie in

een donkere bunker) en in Ueert (in een wijnkelder) (zie Vossen, 1983).

Een ruimere verspreiding in Nederland ligt voor de hand, omdat de soort

ook bekend is uit België en het zuiden van Groot Brittannië.

Voor de herkomst van het Leidse exemplaar zijn er een aantal

mogelijkheden:

1. Aan komen waaien. Dit is niet waarschijnlijk omdat het een

hoogzwanger vrouwtje betrof: door de huid heen waren ca. 20 eieren

zichtbaar.

2. Per ongeluk meegenomen uit Limburg of buitenland door een

bezoeker van het toilet. Dit is zeker niet uit te sluiten, aangezien

het toilet regelmatig door diverse biologen wordt gebruikt.

3. Behorend tot een populatie in eigen huis of in de nabije

omgeving. Inspectie van trilspinnen op (bereikbare) obscure plaatsen in

huis leverde verder geen exemplaren van P. simoni meer op. De eerdere

Nederlandse vondsten duiden echter op een lichtschuw karakter. Er kan

zich dus best een kolonie bevinden op een onbereikbare plaats in mijn

huis (of in dat van de buren).

Pholcus phalangioides, Juv., en b:


