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In de zomer en in het najaar van 2000 
is de tijgerspin (Argiope bruennichi 
voorde fijnproevers) onverwacht in 
flinke aantallen in Natuurtuin 't Loo 
waargenomen. Bij inventarisatie wer
den ruim 140 vrouwtjes vandeze soort 
geteld. Een van de belangrijkste prooi
en van deze spinnen zijn sprinkhanen, 
maar ailerlei andere soorten insecten 
staan ook op de menulij st. Het is niet 
alleen een van de grootste spinnen, 
maar ook een van de fraaist getekende. 
Met haar felgeel en zwart gestreepte 
achterlijfje heeft het vrouwtje iets weg 
van een tijger, vandaarook de naam. 
Het mannetje is een onopvallend ge
kleurd klein baasje, dat het meest in 
het oog springt door zijn opvallende 
voortplantingsgedrag. Het mannetje 
wordt doorgaans al tijdensde paring 
opgevreten door het vrouwtje. 
De wijze waarophet mannetje zeer 
voorzichtig het vrouwtje in haar web 
moet benaderen is dus van direct le
vensbelang. Hij moet haar er van zien 
te overtuigen, met korte rukjes aan het 
weben dergelijke, dat geen sprake is 
van een prooi, maar dat hij met andere 
bedoelingenop visitekomt. Tot over
maat van ramp ziet het vrouwtje slecht. 
Deze benadering moet dus met de no
dige tact en beleid worden opgebouwd, 
want anders is het al met hem gedaan 
voor hij het heeft gedaan. 
Vanafbegin septemberbegint het 
vrouwtjemet het maken van cocons 
van wei 2 tot 3 em groot, waarin ge
middeld zo'n 250 eitjes worden gelegd; 
daama is het voor het vrouwtje ook tijd 
geworden om het aardse leven te ver
wisselen voor de spinnenhemel. Het 
werk van de voortplanting, waar het in 
de natuur om draait, zit er op. Maar het 
levengaat verder: in mei komende 
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dan nog heel kleine tijgerspinnetjes uit 
de coconsgekropen. Ze kruipen dan 
naar de toppen van struiken en spinnen 
een korte draad, waarmee ze zich ver
volgens door de wind laten verplaat
sen. "Ballooning" heet dat in de vak
taal. Op deze wijze kunnen grote aan
tallenkilometers worden overbrugd. 

De tijgerspin werd in Noord-Brabant 
pas in 1996 voor het eerst waargeno
men. De soort is vanuitZuid-Europa 
naar het noorden opgetrokken en heeft 
inmiddels de Scandinavische landen 
bereikt.Men veronderstelt dat het 
zachte weer (en de zachte winters) van 
de laatstejaren hieraan hebben meege
werkt. 

Op een voorlichtingsmorgen voor vrij
willigers van Natuurtuin 't Loo, werd 
een cocon van de tijgerspin openge
maakt, maar groot was de verbazing 
toen men zag dat er niet alleen spin
neneieren inzaten, maar ook twee lar
yen van onbekende afkomst. Het hele 
spul is mee naar huis genomen en thuis 
uitgekweekt. Medio december ontpop
ten zich twee sluipwespen uit de in
middels verpopte larven. Van de spin

neneieren was niets mccr te zien. In de 
beschikbare literatuurkon de soort niet 
worden gedetermineerd. Om toch dui
delijkheid te krijgen over de soortnaam 
werdende sluipwespen naar het Zoolo
gisch Museum in Amsterdam gebracht, 
waar sluipwespenspecialist Kees 
Zwakhalswerkzaam is. Een maand la
ter kwam het berichtdat er sprake was 
van twee mannetjes met de leuke naam 
Tromatobia ornata (er is nog geen 
Nederlandse naam van bekend) en dat 
er van deze soort in deperiode 1947 
1996 negen vrouwtjes bij de weten
schappers bekendwaren. Leuk, dat de 
natuurtuin in Bergeijkook op deze in
teressante manier op de kaart is gezet! 

0, ja, dat lOU je bijna nog vergeten: de 
tijgerspin is - net als aile andere in Ne
derland voorkomende spinnen - echt 
volkomen ongevaarlijk voor de mens. 
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Natuurtuin 't Loo bevindt zich in 
kerkdorp Ret Loo in Bergeijk, aan 
het einde van de Terlostraai (zie 
ook het vorige nummer van Oase 
voor meer informatie over deze 
nieuwe natuurtuin). Geinteresseer
den kunnen vanafhet voorjaardeel
nemen aan rondieidingen. die dan 
worden gegeven door vrijwilligers 
vanNatuurtuin 't Loo. 
Verenigingen kunnen natuurlijkook 
op verzoekeen rondleiding aanvra
gen. Voor informatie over rondlei
dingen kunt u bellen met Louis 
Groos (0497-571120). 
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