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SPIN VAN HET JAAR 2013: ATYPUS AFFINIS 

 
Voorlopige rapportage 
Er werd dit jaar door de media veel aandacht besteed aan het project De Spin van het Jaar 2013. Wat een simpel 
persbericht al niet kan doen. Berichtjes in kranten en tijdschriften helpen echt. Vroege Vogels zond een kort 
interview uit en kwam er in een ander gesprek nog op terug. Aan het eind van het jaar zal in een kort interview het 
voorlopig resultaat worden besproken en dan kan meteen ook worden gemeld welke soort het volgend jaar in de 
kijker zal komen te staan. We hebben toch al niet te klagen over de aandacht voor spinnen uit die hoek, want er 
werd in oktober ook een huis- en tuinspinnentelling georganiseerd, compleet met zoekkaart. Wat aan de late kant 
in het jaar waardoor verschillende soorten van de lijst niet zo gemakkelijk meer te vinden waren. Een 
verbeterpuntje. Wordt zeker vervolgd. 

Er kwamen van Atypus affinis veel waarnemingen binnen via e-mail, vaak met foto’s er bij. De meest mensen 
wisten dankzij de gepubliceerde foto ook zeker dat ze de juiste spin te pakken hadden. Er is natuurlijk altijd een 
enkeling die dan bij het zien van de eerste de beste zwarte spin denken dat ze Atypus te pakken hebben: de wens is 
dan sterker dan de realiteitszin, maar soms levert zoiets ook weer een aardig contact op.  

Een groot deel van de meldingen viel binnen het bekende verspreidingsareaal, zoals te verwachten was, maar 
er is naast uitbreiding van het bekende verspreidingsgebied ook een betere indruk verkregen over de biologie, de 
algemeenheid van voorkomen en het activiteitspatroon. Er zal dus in ieder geval een meer gedetailleerde kaart 
kunnen worden gemaakt. Het eindverslag zal nu worden opgesteld en in een volgende SPINED worden 
gepubliceerd. 
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SPIN VAN HET JAAR 2014 

 
Tegen het eind van het jaar wordt altijd de nieuwe soort doorgegeven, die voor het komgende jaar is uitgekozen. 
Kort de gang van zaken. Een kleine groep Europese arachnologen leidt het project en selecteert vijf soorten die in 
alle Europese landen voorkomen, en vervolgens stellen vertegenwoordigers uit alle landen hun voorkeursvolgorde 
vast. Aan de hand daarvan stelt de organisatie dan weer de definitieve keuze vast. Een soort van democratisch 
systeem dus. 

Voor 2014 is de keuze gevallen op Linyphia triangularis (Clerck, 1757). In ons land zeker geen zeldzame 
soort, maar in andere Europese landen is hij soms helemaal niet zo algemeen en is een verwante soort er meer 
talrijk. Ik hoop dat men in de verschillende landen ook naar aantallen zal kijken, dan levert dat nog wat extra’s op: 
dichtheden naast een verspreidingspatroon. Ik denk dat het ook de moeite waard is om de data van laatste 
vervelling voor mannetjes en vrouwtjes te noteren, dus wanneer de eerste volwassen exemplaren worden gezien. 
Het is ook een mooie gelegenheid om een betere omschrijving van de habitat te maken. Ik zal proberen daar in het 
persbericht – begin 2014 – wat richtlijnen voor op te stellen. 
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AANKONDIGING 

 
28e Europees Arachnologen Congres - 24-29 augustus 2014 in Turijn, Italië. 

Na het internationale congres in Taiwan in 2013 volgen nu weer twee Europese congressen. In Ljubljana 
(2012) werd het aanbod van Italië voor 2014 aanvaard en de plannen beginnen nu vorm te krijgen en door te 
komen. De datum ligt in ieder geval vast. Er zijn plannen voor een excursie en men kan een eigen symposium 
aanmelden bij de organisatie. Daar wordt speciaal ruimte voor gegeven. 

Voordrachten op uitnodiging worden verzorgd door Gustavo Hormiga, Lucia Kuhn-Nentwig, Erhard 
Christian, Frederik Hendrickx en Martin Entling. 

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen via info@eca2014 en op de website van het organisatiecomité 
(www.eca2014.it). Marco Isaia uit Turijn is de voorzitter van het comité. 

Wie zich nu via de website als belangstellende aanmeldt ontvangt zeker de volgende circulaires. 
 

 
 

 


