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VOORTGANGSRAPPORT: SPIN VAN HET JAAR 2011, DE LABYRINTSPIN AGELENA 
LABYRINTHICA  
 
In de vorige aflevering werd aangekondigd dat Agelena labyrinthica als Spin van het Jaar 2011 was uitgekozen. 
Het blijkt niet zo’n gekke keuze te zijn geweest. Door Naturalis werd een persbericht uitgestuurd dat door veel 
natuurbladen is overgenomen, maar ook van de landelijke pers aandacht kreeg. Het blijkt dat veel mensen – in 
ieder geval meer dan anders – het dier herkennen en dat ze vervolgens de moeite nemen om de waarneming in te 
sturen. Ik weet niet waaraan dat kan liggen. Is het een spannende naam? Sprak de foto meer aan? Hij is toch niet 
echt aaibaar. Vorige jaren waren er maar heel weinig reacties, zodat de conclusie al snel was dat zo’n actie weinig 
zin heeft. Dat blijkt dus niet altijd zo te zijn. 

Ik let nu zelf ook wat beter op deze soort en noteer de plaatsen waar ik ze zie. Mijn vraag is of alle lezers dit 
ook willen doen. Dan krijgen we wellicht een beter idee van de verspreiding in ons land. Stuur de gegevens naar 
mij op (helsdingen@naturalis.nl) en meldt dan ook in wat voor biotoop of terreintype de exemplaren werden 
gezien. Bijvoorbeeld boven in een heg of struik, of lager op heidestruiken, in een grazige rand langs een sloot of 
op lage kruiden in de duinen, etcetera. Een foto is welkom, maar eigenlijk alleen nodig als de waarnemer twijfelt 
en bevestiging wil hebben. Het dier en vooral het web zijn voldoende karakteristiek om de soort met zekerheid te 
herkennen. Maar een mooie foto is natuurlijk altijd welkom. 

Andere gegevens ook graag noteren. Wanneer worden er nog mannetjes gezien? Welke dieren worden als 
prooi gevangen? Zijn er kapers op de kust die wat van het voedsel willen meepikken? Is het een kolonie van 
webben, die bij elkaar in de buurt zitten of is het een geïsoleerd web? En als het web in de tuin zit of in de buurt is 
het aardig om te weten of de soort daar vorige jaren ook te vinden was. 

Agelena labyrinthica is een algemene soort, maar dat wil niet zeggen dat je hem overal tegenkomt. Er lijkt een 
voorkeur te bestaan voor warmere, droge plaatsen, maar dat is zeker niet een absolute regel. In de Nederlandse 
literatuur worden ook niet alle provincies even vaak genoemd, er zijn veel witte plekken op de kaart en dit is een 
mooie gelegenheid om die kleiner te maken of om aan te tonen dat ze in sommige gebieden echt niet of 
nauwelijks voorkomen. 

Regelmatig wordt de vraag gesteld waarom de spin Labyrintspin heet. De naam is gebaseerd op de mythe van 
het bouwsel, het labyrint, dat koning Minos in Knossos op Kreta bij zijn paleis had laten bouwen en waar hij de 
legendarische Minotauros had ondergebracht. Het labyrint was een lange duistere gang die naar de verblijfplaats 
van de minotauros leidde. Wie weet wat er aan het einde van de tunnel in het web van de labyrintspin zit . . .  
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Agelena labyrinthica. Foto Stefan Sollfors - http://www.eurospiders.com 
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