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De tijgerspin
De natuur dichtbij huis, in eigen tuin en soms in
eigen vensterbank: er is zo vaak iets bijzonders te
zien. Maar….. je moet er oog voor hebben. IVN
Bergeijk-Eersel helpt de lezers om meer te zien, te
horen en te beleven. Deze week …....de tijgerspin!
(door Anny van Kessel, PR-vrijwilliger IVN-BE)

De vrouwelijke tijgerspin (eigen foto)
De liefde voor de natuur heb ik door mijn man gekregen. Hij had dat weer van zijn vader en
zijn oudere broers. Door hem ben ik de natuur anders gaan bekijken en heb ik ontdekt hoe
mooi het allemaal is en af en toe ook hoe wreed! Mijn man vindt het leuk dat ik elke twee
weken een natuurweetje schrijf en helpt mij bij het zoeken naar onderwerpen. Zo ook het
onderwerp van deze week: de tijgerspin. Deze spin zag hij bij ons in de tuin ondersteboven
hangen in zijn web bij de vijver. (Ze hangen overigens altijd ondersteboven)
Om op te vreten
Over de wreedheid van de natuur gesproken. Sommige mannen in Nederland denken dat ze
het slecht hebben. Maar je zal maar als mannelijke tijgerspin geboren worden! Je bent je
leven dan niet zeker, want de vrouwtjes vinden hun man letterlijk om op te vreten. Ook
kunnen de mannetjes maximaal 2 vrouwtjes bevruchten (als ze dus bij de eerste paring al
niet zijn opgegeten), omdat bij een paring één van de twee testikels in het vrouwtje
achterblijft.
Zigzag-band
De mannetjes zijn ook een stuk kleiner dan het vrouwtje: 5 millimeter (en dofbruine kleur),
terwijl het vrouwtje wel 15 millimeter groot is, prachtig van kleur met geel-zwarte banden.
Net als bij een tijger of een wesp. Soms worden tijgerspinnen daarom ook wespenspinnen
genoemd. De kleuren geven de indruk dat ze giftig of gevaarlijk zijn, maar het is puur bluf.
Wij vinden de kleuren prachtig en je kunt ook altijd goed zien dat het een tijgerspin is door
de zigzag-band die onderaan het web hangt. Zie foto. Dat gedeelte van het web kleeft niet
en men neemt aan dat het een signaalfunctie heeft. De tijgerspinnen leven vooral van
sprinkhanen die ze vangen in hun web.
Vroeger zeldzaam
Vijftig jaar geleden was deze spin alleen te zien rond de Middellandse Zee. Pas rond 1980
werd de spin voor het eerst in Nederland gezien, in Zuid Limburg. Daarna rukte de spin op
naar het Noorden en nu wordt hij in heel Nederland waargenomen.
Info
Elke twee weken wordt een natuurweetje gepubliceerd.
Alle gepubliceerde natuurweetjes lezen? Kijk op onze website
https://www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/natuurweetjes
Of wil je meer weten over de natuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel.
Aanmelden kan via https://www.ivn.nl/be of stuur een mailtje naar
secretaris.ivnbe@gmail.com

