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OPROEP TOT MELDINGEN VAN ZWARTE WEDUWEN EN VERWANTE SPINNEN
(THERIDIIDAE: LATRODECTUS SPP.)
Jinze Noordijk
EIS-Nederland, postbus 9517, 2300 RA Leiden, telefoon: 071-5273507 (jinze.noordijk@naturalis.nl)

EIS-Nederland en Stichting Kenniscentrum Dierplagen zijn in opdracht van het Team Invasieve Exoten (van de
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een risicoanalyse aan het uitvoeren voor spinnen uit het genus
Latrodectus. De aanleiding hiervoor zijn onder andere (1) de bevestigde imports van zwarte weduwen
(Latrodectus mactans) in ons land (o.a. Van Helsdingen 2009), (2) een aantal meldingen van zwarte weduwen
door reptielenzoo Serpo uit Delft en Stichting Kenniscentrum Dierplagen uit Wageningen en (3) de tijdelijke
vestiging van roodrugspinnen (Latrodectus hasselti) op een bedrijventerrein in het Belgische dorpje Bree (Arabel
2010).
Het Team Invasieve Exoten wil weten hoe vaak in Nederland levende Latrodectus-spinnen worden
geïmporteerd en of de soort wordt verhandeld door terrariumhouders. Daarnaast moet bepaald worden wat de
kans is op zelfstandige vestiging of zelfs verspreiding binnen Nederland. Als hier duidelijkheid over is kan
bepaald worden wat de potentiële risico’s voor de dier- en volksgezondheid, veiligheid en economie zijn.
Een dergelijke risicoanalyse begint natuurlijk bij een goed en betrouwbaar overzicht van Latrodectus-vondsten
uit Nederland. De natuurhistorische collecties zullen daartoe bekeken worden en verschillende meldingen zullen
beoordeeld worden op betrouwbaarheid. In deze oproep vraag ik de leden van de Spinnenwerkgroep Nederland
om hun ervaringen met of eventuele eigen waarnemingen van Latrodectus-soorten aan mij te melden. Ik ben zeer
benieuwd welke arachnologen wel eens bij een verdachte spin zijn geroepen en of dat ook daadwerkelijk een
Latrodectus-soort betrof. Maar ik wil ook graag weten of het juist een andere soort bleek te zijn; Steatoda grossa
wordt bijvoorbeeld vaak voor een zwarte weduwe aangezien (Van Helsdingen 2008), maar het is ook waardevol
om te weten of de Zuid-Europese Latrodectus tredecimguttatus wel eens door vakantiegangers naar Nederland
wordt vervoerd. Ook ooit opgestuurde foto’s of beschrijvingen, of informatie over terrariumhouders met zware
weduwen zijn zeer welkom.

Fig. 1. De zwarte weduwe (Latrodectus mactans) bij een eicocon. Foto: Wikipedia, creative commons.
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