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pas d'ecussons postscapulaire ni hysteronotal. Toute la face dorsale 
est striee en travers. Poils dorsaux assez forts mais pas epineux, 
la plupart mesurent plus de 100 , .. Poils sc i et sc e longs de 
110-120 , .. Face ventrale: epimeres III et epimeres IV relies cha
cun par un pant chitineux. Region sternale portant des membranes 
pilicoles striees. Pattes posterieures relativement longues, !es tarses 
avec un long poi!. Poils d 5 et / 5 longs, ces derniers sont incom
plets. 

Hate et localite: Sur Meloga/e orientalis, du S.E. Java. Holo
type au British Museum. 

Lutrilichus linsang FAIN, 1970 

Seule la femelle est connue (fig. 2 ). 
Holotype long de 390 :,., large de 225 ,. ( vue obliquement ). 

Espece tres voisine de L. javanicus dont elle se distingue surtout 
par la longueur nettement plus petite despoils du corps. La plupart 
de ces poils mesurent moins de 30 ,. ; les sc i et sc e mesurent 
30-40 ,. ; les d 1 a d 3 et !es I 1 a I 3 mesurent 25 :,.. Hate et loca
/ite: Sur Prionodon linsang, Sumatra. Holotype au British Museum. 
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SYNOECOLOGIE VAN DE SPINNENFAUN.A 
VAN BOSHABITATEN'' 

DEEL I. KENMERKENDE SPINSOORTEN 
VAN DE VERSCHILLENDE BEMONSTERDE BOSHABITATEN 

(ECOLOGY OF BELGIAN SPIDERS. I) 

door L. BAERT*'·, 

Inleiding 

Van 15 januari 1974 tot en met 13 januari 1977 werden in 
het Hutsepotbos te Zwijnaarde vijf boshabitaten bemonsrerd. 
Twee van de vijf werden sterk door ons gewijzigd. 

Van 15 januari 1975 tot en met 13 januari 1977 werden aan
vullend een dreef (in hetzelfde bos) en twee naaldboshabitaten 
(gelegen te Nazareth) bemonsterd. 

Als vangrechniek werd de bodemval-methode aangewend (pirfall
trapping). Deze methode leent zich tot fenologische, aut- en syn
oecologische onderzoekingen (HUHTA, 1971 ; MAELFAIT en BAERT, 
1975). 

We zullen ( 1) voor ieder bemonsterd habitaat nagaan welke 
spinsoorten kenmerkend zijn en (2) de soortensamenstelling van 
de verschiliende boshabitaten kwalitatief en kwantitatief ver
gelijken (similariteitsanalyse). 

H abitaatkara k teristiek en 

Zes van de acht bemonsterde boshabitaten behoren tot het 
30 ha groot bosbiotoop « Hutsepotbos » te Zwijnaarde. 

Uittreksel uic Doctoraatsthesis - 05.12.1978 - Rijksuniversiteit Gent. 
Laboratorium voor Oecologie der Dieren, ZoOgeografie en Namurbehoud 
(Prof. Dr. J. Hubie), K.L. Ledeganckstraar 35, 9000 Gent, ontvangen 
op 3 september 1980. 

** Huidig adres : Koninklijk Belgisch Instituut voor Namurwetenschappen, 
Vautierstraat 31, 1040 Brussel. 
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Vier habitaten zijn natuurlijk en twee kuns,matig omgevormd. 

1. « Fagetum nudum » - habitaat (B). 

Dit bosgedeelte (1,6 ha) is een aanplanting van 100-jarige 
beuken (Fagus silvatica L.), die op ongeveer 8 m van elkaar 
zijn ingeplant. De stamomtrekken bereiken op 1 m hoogte ± 
250 om. De ondergroei bestaat enkel uit Rhododendronstruiken. 
Er werd eohter voor gewrgd de vangpotten op een kale plek, 
ontdaan van deze struiken, in te graven. 

Pedologisch wordt het humustype gekarakteriseerd als een mor
humustype, d.w.z. dat de bodem bedekt wordt met een traag 
afbrekende organische afvallaag. Men heeft er een dikke fermen
tatielaag ( ± 7 ,3 cm) en een gans jaar door persisterende strooisel
laag ( ± 10,2 cm) die bestaat ult intakte beukebladeren, die opkrul
len. De pH van de bodem is zuur (pHKc1 = 3 ,5 ; pHH2o = 4 ). 
De C/N-verhoudlng bedraagt 21,3/1. 

2. « Hakhout » - habitaat (C). 

Dit habitaat (500 m') wordt gekarakteriseerd door een grate 
varieteit aan heesters en bomen, nl. : Acer pseudoplatanus. L. : 
60,4 % ; A/nus incana (L.) : 24,1 % ; Quercus robur L. en 
Quercus rubra L. : 5 ,2 % ; Betula pubescens Huds. : 1,7 % ; 
Prunus spec. : 8,6 % ; enkele exemplaren van Cory/us avellana L., 
Fagus silvatica L., Castanea saliva Mill., Aesculus hippocastanum 
L., Larix decidua Mill., A/nus glutinosa (L.), Carpinus betulus L. 
en Ulmus carpenifolia Gled. (LOVETTE, 1970). 

De stJruiklaag is grotendeels samengesteld uit Sambucus nigra L., 
terwijl de kruidlaag zeer beperkt is [ Polygonatum multiflorum 
(L.)]. 

Het humustype is een mull-moder met een C/N-verhouding 
van 13,6/1 (1974) [(in 1971 (BLEYS) bedroeg deze een waarde 
tussen 10/1 en 11/1]. De pH is zuur (pHtt2o = 3,4 en pHKc1 = 
3 ,1 ). Men heeft er een sne!Je afbraak van organisoh planten
materiaal en een goede vermenging van de humusbestanddelen 
met de minerale ,bestanddelen van de bodem. 

De A-horizon heeft de volgende struktuur : 

- Bovenaan een dunne strooisellaag A ( tussen O en 2 om). De 
bedekking vertoont een vlekken,patroon, daar er op bepaalde 
plaatsen geen st:rooisellaag meer aanwezig is tijdens de 
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zomermaanden. Wanneer de bladeren pas afgevallen zijn 
liggen deze losjes op de bodem, doch naarmate de seizoenen 
vorderen beginnen ze stilaan aan elkaar te kleven en vormen 
een bladerenkorst. De strooisellaag wordt verde~ doorspekt 
met talrijke afgevallen takjes en twijgjes. Strooisellaag
samenstelling : Esdoorn = 22 ,6 % ; Amerikaanse eik = 
20 % ; Zomereik = 19,4 % ; Prunus spec. = 13,2 % ; 
Berk = 9,6 % ; Haagbeuk = 8,2 % ; Beuk = 2,5 o/o ; 
Olm= 2,3 % en Tamme kastanje = 2,3 % (BLEYS, 1971). 

Onder de strooisellaag : een geringe, zelfs meestal ont
brekende fermentatielaag (Af). 

Tenslotte treft men de vaste bodem aan waar een sterke 
vermenging van de humusbestanddelen 'met de minerale 
bestanddelen plaatsgrijpt (Al). 

3. Lorkenperceel (Larix decidua L.) (G). 

Het habiMat wordt gekarakteriseerd door een mor-humustype 
(C/N = 21,2/1) met een pHH2o = 3,9. De strooisellaag vormt 
hier een dik tapijt ( tussen 5,6 en 7 ,3 cm) van opgestapelde coni
ferennaalden, aanleiding gevend tot tamelijk nauwe « interstitiele » 
rulmten. Tussen de lorken staan een aantal esdoornboompjes. 

4. Bosdreef palend aan beukbos (D). 

Vegetatie: 'Witbol (Holcus lanatus L.) 

Valse salie (Teucrium scorodonia L.) 

Mannetjesvaren (Polystichum filix-mas Roth.) ge
isoleerde planten 

Wijfjesvaren (Athyrium filix-femina Roth.) minder 
talrijk dan mannetjesvaren 

Braam (Rubus spec.) 

De bodem is bedekt met een oppervlakkige laag beukebladeren. 
De bemonstering van di,r boshabitaat greep plaats in 1975 en 1976. 

5. Kunstmatig omgevonmde (B )-habitaten. 

a) Met kalk bestrooid mor-perceel (A). 

Oppervlakte : ciroa 10 m breed en 28 m 1ang. 
Sinds 23-10-1969 werd dit perceel om de zes maanden met kalk 

bestrooid. Het kalkstrooien heeft, ten gevolge van een wijziging 
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van de pHtt2o naar het basische toe (van 4,0 (B) naar 7,8), een 
versnelling van de strooiselafbraak tot gevolg. Daar de C/N-ver
houding gedaald is van ca 21,3/1 (B) naar 15,9, gaat het oorspron
kelijk mor-humustype over in een moder-humustype. De fermen
tatielaag is praktisch verdwenen, terwijl de losse strooisellaag nag 
slechts 3 a 4 cm dik is. 

Wat nagegaan wordt is de eventuele weerslag van een dergelijk 
ingrijpen op de faunasamenstelling. 

b) Mor-perceel waarvan de bovenste losse strooisellaag werd 
verwijderd (F). 

Oppervlakte : ca 8,5 m breed op ca 26,5 m lang. 
Tijdens de bladervalperiode van 197 3 werd dit perceel ontdaan 

van haar losse strooisellaag en overspannen met nylonnetten met 
de bedoeling de akkumulatie van een losse strooisellaag te verhin
deren. 

In het voorgaand perceel werd de pH gewijzigd, hier verhindert 
men dat vers plantaardig materiaal zich toevoegt aan het reeds 
aanwezige. De eventuele weerslag op de faunasamenstelling zou 
het gevolg kunnen zijn van het wegnemen van potentiele woon
plaatsen ( d.w .z. ruimten om webben te weven in opgekrulde 
beukebladeren) en geschikte ruimten voor het afleggen van cocons. 

Metingen van de pH (VIII/76) en de dikte van de fermentatie
laag (III/77) leverden vo1gende resultaten op: pHH2o = ± 3,5 ; 
dikte fermentatielaag: tussen 2,7 en 4,5 cm (op bepaalde plaatsen 
volledig verdwenen). 

Het is v,anzelfsprekend dat de soortensamenstelling van het 
Larix decidua in de perioden van hoge spinaktiviteit sterk bein
vloed kan warden door de soortensamenste!Jing van de omliggende 
habitaten (scheiding van andere habitaten bewerkstelligd door 
sloten die ongeveer het ganse jaar door gevuld zijn met water). 
Om dit na te gaan werden twee types coniferenhabi-taten te 
Nazareth bemonsterd. 

6. Coniferenbossen te Nazareth. 

a) Boshabitaat « Sterrebos » (H). 
Dit 4,66 ha groat boshabitaat is samengesteld uit 61-jarige 

Pinus sylvestris L. (Grove den) bomen. Er is geen ondergroei 
aanwezig. De bodem is met een uiterst dunne naaldmat bedekt. 
Sporadisch liggen er uitgestrekte mosmatten [ Eurhynchium prae-
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longum (Hedw.)]. De pHtt2o werd op twee verschillende data 
bepaald: VIII/1976 : 3,6 en XII/1974 : 3,9. 

b) Boshabitaat « Berkenbos » (I). 

Dit 2,36 ha groat boshabitaat is begroeid met 35-jarige Douglas
sparren (Pseudotsuga mucronata Sudw.). De ondergroei bestaat uit 
een dicht aaneengesloten begroeiing van Mannetjesvaren (P. filix
mas Roth.) met hier en daar Braamstruiken (Rubus spec.). De 
bodem is bedekt met een losliggende, vrij dunne naaldenmat. De 
pHH2o werd op twee verschillende data bepaald: XII/1974 : 3,8 
en VIII/1976 : 3,4. 

Kenmerkende spinsoorten 
van de verschillende bemonsterde boshabitaten 

V oor het opzoeken van de kenmerkende spinsoorten ( typische fau
naelementen) wordt : 

enkel rekening gehouden met soorten die, in een van de 
drie bemonsteringsjaren, met meer dan twintig individuen 
werden gevangen ; 

de soort met hoogste aktiviteitsdensiteit (jaartotaal) met 
de term DOMINANT aangeduid. Dit vangstaantal wordt 
gelijkgesteld aan 100 % ; 

voor de overige soorten het vangstaantal in % van het 
vangstaantal van deze aktiviteitsdominante soort uitgedrukt. 

De gebmikte tevminologie : 

1 ° soorten met een percentage gelegen tussen 90 en 100 % 
DOMINANTEN A 

2° soorten met een •percenrage gelegen tussen 70 en 90 % : 
DOMINANTEN B 

3° soorten met een percentage gelegen tussen 40 en 70 % 
SUBDOMINANTEN A 

4' soorten met een percentage gelegen tussen 10 en 40 % : 
SUBDOMINANTEN B 

5° soorten met een ,percentage < 10 % REZEDENTEN 
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Voorbeeld 
In 197 4 nam Centromerus sylvaticus in habitaat « B » een 
subdominante Bspositie in ten opzichte van de aktiviteits
dominante soort Macrargus rufus. 

als tJpische faunaelememen beschouwd : de soorten met 
een dominante en subdominante positie, gezien over de Jrie 
pren. 

Volgens deze werkwijze zijn de toegekende dominantieposities 
onafhankelijk van de totale spinvangsten (cfr. HEYDEMANN, 1960). 

Aangezien de dominantieposities gebaseerd zijn op aktiviteits
densiteiten spreken we hier van aktiviteitsdominantieposities. Deze 
methode laat ons eveneens toe jaarlijkse positieverschuivingen 
waar te nemen. 

De soorten die als kenmerkende faunaelementen van een habi-
taat worden beschouwd, zijn in de rabellen met een * aangeduid. 

1. Loofboshabitaten. 

a) « Fagetum nudum » habitaattypes. 

1 ° « Fagetum nudum (Beukbos) » (B ). 

Van bet totaal aantal gevangen spinnen behoren 86 tot 92 ,5 % 
tot de familie van de Linyphiidae (meer clan de helft van het soor
tenaantal), waaronder 80 tot 88 % tot de subfamilie van de 
Linyphiinae. De enige erigonide spin van belang is Diplocephalus 
picinus. 

Over de drie bemonsteringsjaren is Lepthyphantes zimmermanni 
duidelijk de soort ,met de hoogste aktiviteitsdensiteiten. In 1975 
werd zij als aktiviteitsdominante soort vervangen door Macrargus 
rufus. 

Als t)•pische faunaelementen van het « Fagetum nudum » treden 
naar voren : Lepthyphantes zimmermanni, Microneta vtaria, 
Macrargus rufus, en in mindere mate Centromerus sylvaticus. 

Di t habi taa t werd reeds 1J11 vroegere J aren bemonsterd door 
JocQUE (1973) en BosMANS (1973). Een vergelijking van hun 
gegevens met de onze laat duidelijk blijken dat veruit de twee 
aktiviteitsdominante spinsoorten m dit habitaat Lepthyphantes 
zimmermanni en Macrargus rufus zijn. Beide soorten blijken elkaar 
afwisselend als aktiviteitsdominante ,soort te vervangen. 
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JOCQUE (1913) JOCQUE (1913) BOSMANS (1913) Januari-december Februari 191l - Maart 1912 -1968 maart 1912 maart 1973 ( 12 vangpotten r 12 vangpotten (6 vangpotten) herleid tot 4) herleid tot 4) 

,11 acrargus rufus I Dom. 338 Dom. 266 Subdom. A 192 
Lepthyphantes 146 Subdom. A 132 Dom. 341 

zimmermann·i Subdom. A 82 Subdom. A 14-0 Subdorn. B 45 
,lficroneta viaria Subdom. B 28 - -
Centromerus aequalis Rezerl. 14 Subdom. B 21 Subdom. B 52 
Centromerus sylvaticus Rezed. 

I 

-
Cltibiona terrestris - Subdom. B 39 
Bathyphantes g: acilis 

2" « Fagetum nudum » (B) bestrooid met kalk (A). 

Van het totaal aantal gevangen spinnen behoren 92,1 tot 96,2 % 
tot de familie van de Linyphiidae (meer dan de helft van het 
soortenaantal), waaronder 88 tot 91,4 % tot de subfamilie van 
de Linyphiiinae. Geen enkel Erigoninae bereikt noemenswaardige 
akti vi tei tsdensi tei ten. 

Voor het totaal van de drie jaren behoren drie linyphiine spin
soorten tot de aktiviteitsdominantie A-klasse. De spinnen ver
vangen elkaar als dominante soort over de drie opeenvolgende 
jaren, nl.: Lepthyphantes zimmermanni in 1974, Macrargus rufus 
in 1975 en Microneta viaria in 1976. 

Opvallend zij.n de hogere aktiviteitsdensiteiten van Microneta 
viaria, Macrargus rufus, Centromerus sylvaticus en Bathyphantes 
gracilis ten opzichte van het boshabitaat « B », hetgeen vermoe
delijk op een zekere preferentie van deze soorten voor dit kalk
rijker habitaat wijst. 

Lepthyphantes zimmermanni, Microneta viaria en Macrargus 
rufus kunnen als kenmerkende faunaelementen van dit door de 
mens gewijzigd boshabitaat beschouwd worden, Centromerus syl
vaticus en Bathyphantes gracilis in mindere mate. 

Van maart 1972 tot maart 1973 werd dit habitaat bemonsterd 
door BOSMANS (19 7 3 ) : 
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Lepthyphantes zimmermanni 
Macrargus rufus 
Centromerus sylvatictts 
B athyphantes gracilis 
Lepthyphantes flavipes 
Microneta viaria 
Erigone atra 

Opvallend zijn : 

Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 117, 1981 

Dom. (400) 

Subdom. A (256) 
Subdom. B (151) 
Subdom. B (55) 
Subdom. B (42) 

Rezed. (33) 
Rezed. (25) 

(6 vangpotten) 

l" de !age aktiviteitsdensiteit van Microneta viaria (Rezed.); 

2° de subdominante B-positie van Lepthyphantes flavipes ; 

3° de relatief hoge aktiviteitsdensiteit van Erigone atra in ver
gelijking met onze vangsten (zie soortenlijsten). Waarschijn
lijk was er dat jaar een sterker uitgesproken aeronautische 
immigratie. 

3° «Fagetum nudum» (B) ontdaan van bovenste strooisellaag (F). 

Van het totaal aantal gevangen spinnen behoren 83,4 tot 92,3 % 
tot de familie van de Lin)"phiidae (meer clan de helft van het 
soortenaantal), waaronder 73 tot 80,2 % tot de subfamilie van 
de Linyphiinae. De Erigoninae worden in vergelijking met de 
twee voorgaande boshabitaten in groter aantal gevangen. Eveneens 
hier kunnen Lepthyphantes zimmermanni, Macrargus rufus en 
Microneta viaria als typische faunaelementen beschouwd worden. 
Hierbij voegen zich Diplocephalus picinus, Lepthyphantes flavip.es 
en enigszins Oreonetides abnormis. Diplocephalus picinus neemt ih 
dit habitaat (althans de eerste twee jaren) een Subdominante 
B,positie in, terwijl Centromerus sylvaticus praktisch niet gevangen 
wordt. De aktiviteitsdomina,nte positie werd ofwel door L. zim
mermanni of Macrargus rufus ingenomen. 

Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 117, [981 

f----
1 

' L 

<: ~ .cQ .cQ 

s~EiEE 
O,:;,C:-iCC 

]Q]~]E 
;::l ;:l ;:l ;::l 
w w U] w 

i~# 
..;, 0 ~ 

OM<.6 
81:: 8 

f---------- ------------

-

,--

~** I"'!~ t-

a§ t: 
~ ;S ~ 

55 



56 Bull. Ann. Soc. r. beige Ent., 117, 1981 

b) « Bosdreef » - habitaat (D). 

TotlUll N 
I 

1915 
I 

N 1976 N 

* Pirata hygrophilus Dom. 403 Dom. 302 Dom. 101 
* Lepthyvhantes 

zi-mmermanni Subdom. A 1 205 Subdom. A 132 Dom. B 7a 
* Jfacrarg11s ruf1Ls Subdom. A' 199 Subdom. A 138 ! Subdom. A 61 
~ .Wic oneta v[aria Subdom. Bi 147 Subdom. B 53 

' 
Dom. A 94 

* Gentromerus 
! 

! 

syl'l.1at'c11s Subdom. B 126 Subdom. B 86 i Subdom. B 40 
* Centromerus aeq11alis Subdom. B 110 Subdom. B :H , Dom. B 76 
* Robertus livid1ts Subdom. B 101 Subdom. B 44 I Subdom. A 57 
* Walckenaera ohtusa Subdom. B 53 Rezed. 17 Subdom. B 36 
DiJJlocephalu .. "/ picinus Rezed. 32 Rezed. 2G Rezed. 6 

Tota.al aantal soorten 44 48 

Aantal Erigoniar; 12 (11,fi %) 16 (14,1 <;:{,) 

Aantal Linyphiinae 18 (51.7 o/,.) 15 (58,9 %) 
Overige families 14 (36,7 %) 17 (27,0%) 

De soort met veruit de hoogste aktiviteitsdensiteiten (Dom.) is 
de wolfspin Pirata hygrophilus (Lycosidae). Dit wordt verklaard 
door het typisch gedragspatroon van de meeste Lycosiden om 
open habitaten te verkiezen voor het « zonnen » van hun cocons. 
Dit habitaattype leent zich hier uitstekend voor. Als typische fauna
elementen vinden we benevens P. hygrophilus, de vier zelfde 
soorten als in vorige habitaatt)'!les « B » en « A », namelijk : 
Lepthyphantes zimmermanni en Macrargus rufus als Subdominan
ten A (in lagere aktiviteitsdensiteiten clan in laatst vernoemde habi
taten) en Microneta viaria en Centromerus sylvaticus als Subdomi
nanten B. Bij deze vijf soorten voegen zich Centromerus aequalis, 
Rober/us lividus en \\7 alckenaera obtusa (Subdominanten B). 

Daar waar in de overige habitaten enkel linyphiine spinsoorten 
tot de typische faunaelementen worden gerekend, treHen we 
hier een vertegenwoordiger van de Lycosidae (Pirata hygrophilus) 
en van de Theridiidae (Rober/us livid us). Hierdoor is het procen
tueel aandeel van de Linyphiidae in de totaalvangsten gevoelig 
gedaald tot 51,7 % in 1975 en 58,9 % in 1976. 

c) « Hakhout » - habitaat (C). 

Van het totaal aantal gevangen spinnen behoren 90 tot 92 % 
tot de familie van de Linyphiidae ( ongeveer 2 / 3 van het soorten
aantal), waaronder 59,4 tot 61,5 % tot de subfamilie van de 
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Erigoninae. Uit de hierboven opgesomde dominantierangschikking 
blijkt duidelijk het belangrijk aandeel van de kleine Erigoninae
soorten (Monocephalus fuscipes, Diplocephalus picinus, Dicym
bium nigrum, Troxochrus scrabiculus en Micrargus herbigradus) 
in de faunasamenstelling van <lit habitaattype. De eruge Liny
phiinae-soort, die relatief hoge aktiviteitsdensiteiten bereikt, en 
aldus de abundantste linyphiine soort is, is Centromerus sylvaticus 
(Subdominant A). In de drie jaren is Monocephalus fuscipes telkens 
de aktiviteitsdominantste soort. De faunasamenstelling van di, bos
habitaat is sterk verschillend van de voorgaande. Van de veertien 
soorten die als typische faunaelementen kunnen gerekend word en, 
zijn er acht erigonine soorten, vijf linyphiine soorten en een theri
diide soort. De abundantste Lepthyphantes-soort is L. zimmer
mannt. 

In tegenstelling met onze gegevens vond J OCQUE (197 3) een 
duidelijke aktiviteitsdominante posltie van Lepthyphantes zim
mermanni. Aan de hand van zijn gegevens kunnen de volgende 
dominantieposities vastgelegd warden voor de bemonsterings
periode : januari 1970 tot en met februari 1971 

Lepthyphantes zimmcrmanni 
ilfonocephalu.s fuscipe:; 
Centromerus sylvaticus 
Robertus l'vidus 
Bathyphantcs grac-ilis 
Diplocephalus picinus 
,1f acrargus rufus 

2. Naaldboshabitaten. 

a) « Lorkenbos » (G). 

Dominant 
Dom. B 
Dom. B 

Subdom. A 
Subdom. B 
Subdorn. B 
Subdom. B 

Van het totaal aantal gevangen spinnen behoren 84 tot 90 % 
tot de familie van de Linyphiidae ( ongeveer 2/ 3 van het soorten
aantal), waaronder 50 tot 57 % tot de subfamilie van de Erigo
ninae. Opnieuw komt het belangrijk aandeel van de kleinere eri
goniden in de faunasamenstelling duidelijk naar voren (Monocepha
lus fuscipes, Dicymbium nigrum, Diplocephalus picinus en Micrar
gus herbigradus ). 

Qua faunasarmenstelling bestaat er een grote gelijkenis met 
« C », doch zijn er belangrijke wijzigingen in onderlinge aktiviteits
dominantieposities. In analogie met voorgaand habitaat is Mono-
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cephalus fuscipes de aktiviteitsdominante soort in a1le drie de 
jaren. De abundantste Lepthyphantes-soort is Lepthyphantes flavi
pes. 

Alhoewel hier gemiddeld meer soorten werden gevangen dan 
in « C », kunnen er een kleiner aantal als typische faunaelementen 
beschouwd worden. 

b) « Pinus sylvestris » - habitaat (H). 

Totaal N 1915 I N 1916 N 

• Monocephalus fnsci-pes Dom. 1002 Dom. 643 Dom. 359 
' Lepthyphantes mengei Subdom. B 316 Subdom. B 120 Subdom. A 196 
* Lepthyphantes 

flavipes Subdom. B 179 Subdom. B 82 Subdom. B 97 
• Levthyphantes 

zimmermanni Subdom. B 172 Sub. B-Re.o 62 Subdom. B 110 
* Robertus Uvidus Subdom. B 169 Subdom. B 67 Subdom. B 102 
* Bathyphantes g acilis Subdom. B 137 Subdom. B 124 Rezed. 13 
* Dicymbium tibiale Subdom. B 126 Rezed. 52 Subdorn. B 74 
* Oentromerus 

sylvat;cus Subdorn. B 115 Subdom. B 66 Subdom. B 49 
* 1lfacrargus rufus Subdom. B 108 Subdorn. B 65 Subdom. B 43 

Lepthyphantes tenuis Rezed. 71 Rezed. 33 Subdom. B 38 
Micrargus herbigradus Rezcd. 47 RezecL 11 Subdorn. B 36 
Erigone atra Rezed. 43 Rezed. 20 Rezed. 14 
Oreonetides abnormis Rezed. 37 Rezed. 11 Rezed. 26 
Walckenaera nudipalpis Rezed. 33 Rezed. 21 Rezed. 12 
Pachygnalha clercki. Rezed. 32 Rezed. 6 Rezed. 26 
Agyneta conigera Rezed. 29 Rezed. 1 Rezed. 28 
Walckenaera fugax Rezed. 28 Rezed. 3 Rezed. 25 

Totaal aantal soorten 57 75 

Aantal Erigoninae 25 (54,7 %) 28 (42,0 %) 
Aantal Linyphiinae 22 (39,6 %) 27 (44,9 %) 
Overige families 10 (5,7 %) 20 03,1 %) 

In 1975 en 1976 behoorden respektievelijk 94,3 en 86,9 % 
van het totaal aantal gevangen spinnen tot de familie van de Liny
phiid.ae ( ongeveer 80 % van het totaa1 aantal gevangen spin
soorten), waaronder respektievelijk 54,7 en 42,0 % tot de sub
familie van de Erigoninae. 

Veruit de aktiviteitsdominante .soort in beide jaren is Mono
cepha/us fuscipes. Van de acht overige soorten die als typische 
faunaelementen kunnen beschouwd warden, behoren er zes tot 
de Linyphiinae, hetgeen duidelijk op het overwicht van deze sub
familie in dit habitaat wijst. 
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c) « Pseudotsuga mucronata » - habitaat (I). 

Totaal N 1915 I N 
I 

1916 I N 

* Lepthyph-antes mengci Dom. 509 Dom.A 162 Dom. 347 

~ lValcke11aera cuspidata Subdom. A 298 Dom.B 144 Subdom. A 153 

* Pirata hygrophil1! . .S Subdom. B 189 Subdom. A 75 Subdom. B 114 

* Gonatium rubellum Subdom. B 181 Dom.B 140 Subdom. B 41 

,. Bathyphantes g:·acilis Subdom. B 177 Dom. 169 Rezed. 8 

• Centromerus 
sylvat'-cus Subdom. B 165 Subdom. A 95 Subdom. B 70 

* Lepthyvhantes 
zimmermanni Subdom. B 147 Subdom. B 59 Subdom. B 88 

* Walckenaera 
acnminata Subdom. B 104 Suhdom. B 59 Subdom. B 45 

• R9bert1ts lividu.s Subdom. B 86 Subdom. B 45 Subdom. B 41 

* Ll'11thyphantes 
er'icaem Subdom. B 62 Subdom. B 28 Sub. B-Re. 34 

Lepthyphantes flavipes Rezed. 38 Rezed. 11 Rezed. 27 

Clubiona compta Rezed. 33 Rezed. 1 Rezed. 32 

Gongylidium rufipes Rezed. 27 Rezed. 2 Rezed. 25 

Oreonetides abnormis Rezed. 23 Rezed. 0 Rezed. 23 

Totaal aantal soorten 49 64 

Aantal Erigoninae 15 (31,0 %) 18 (24.2 %) 

Aantal Linyphiinae 20 (51,5 %) 20 (53,8 %) 

Overige families 14 (17,5 %) 26 {22,0 %) 

In 1975 en 1976 behoorden respektievelijk 82,5 en 78,0 % van 
het totaal aantal gevangen spinnen tot de familie van de Linyphii
dae (meer dan de helft van het aantal gevangen soorten), waaronder 
respektievelijk 51,5 en 53,8 % tot de subfamilie van de Liny
phiinae. 

De aktiviteitsdominante soort is veruit Lepthyphantes menget. 

Wrerom is er een duidelijk overwicht van de linyphiine soorten 
in dit habitaat. 

3. Algemene beschouwingen. 

Qua soortensamenstelling kunnen we de acht bemonsterde bos
habitaten in drie groepen onderverdelen : 

1' « Fagetum nudum » ,(natuurlijk en door ons beinvloede habi
taten + bosdreef) ; 

2' « Hakhout » en « Lorkenbos » 

3' Naaldboshabitaten te Nazareth. 
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a) « Fagetum nudum » komplex (A, B, F en D). 

De aktiviteitsdominante soorten van deze boshabitaten zijn in 
afnemend belang : Lepthyphantes zimmermanni, Microneta viaria, 
Macrargus rufus en Centromerus sylvaticus ( deze laatste soort 
althans in « A » en « B » ). De aktiviteitsdensiteiten van deze vier 
soorten zijn over het algemeen beduidend hoger in habitaat « A » 
dan « B ». Het vrijwel ontbreken van Centromerus sylvaticus in 
de vangpotten van habitaat « F », wijst op het belang van de 
aanwezigheid van een strooisellaag voor het voorkomen van deze 
soort. 

Opmerkelijk zijn de plots hoge aktiviteitsdensiteiten van Diplo
cephalus picinus en Lepthyphantes flavipes na het verwijderen 
van de oppervlakkige strooisellaag ( eerste jaar habitait « F » ). 

Alie spinsoorten die als typische faunaelementen van deze bos
habitaten kunnen beschouwd worden, zijn, met uitzondering van 
Diplocephalus picinus (Subdominante B-positie in het eerste jaar 
in « F ») Linyphiinae-soorten. 

De overgrote meerderheid van de gevangen spinnen ( tussen 
7 3 en 92 % alnaargelang het habitaat en jaar) behoren tot de sub
familie van de Linyphiinae. Het procentueel aandeel van de Eri
goninae ligt tussen 4, 3 en 12 % . 

Het « bosdreef » - habitaat (D) verschi.lt van de hie~boven ver
melde habitaten door : 

1 ° het voorkomen van Pirata hygrophilus, die hier een sterk 
uitgesproken aktiviteitsdominantie vertoont ; 

2° door drie supplementaire typische faunaelementen : Centro
merus aequalis, Robertus livid us en W alckenaera obtusa. 

b) « Hakhout » en « Lorkenbos ». 

Beide boshabitaten worden, in tegenstelling tot de voorgaande, 
gekenmerkt door de aanwezigheid van tailrijke erigone spinsoorten 
waaronder Gongylidium rufipes en de kleinere Monocephalus 
fuscipes, Diplocephalus picinus, Dicymbium nigrum, Troxochrus 
scrabiculus, Oedothorax retusus en Micrargus herbigradus. Al 
deze soorten vertonen, alnaargelang het habitaat, hoge aktiviteits
densiteiten. In voorgaande boshabitaten worden ze niet of siechts 
sporadisch gevangen. · 

Het procentueel aandeel van de Erigoninae in het totaal aantal 
gevangen s,pinnen ligt tussen 50 en de 62 % . 
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De soortensamenstellingen van beide habitaten zijn sterk 
gelijkend, alhoewel grote verschillen optreden qua onderlinge domi
nantieposities van de verschillende soorten. 

De opvallende verschillen tussen beide habitaten zijn de hogere 
aktiviteitsdensiteiten van Troxochrus scrabiculus, Oedothorax 
retusus, Lepthyphantes zimmermanni en W alckenaera acuminata 
in « C » en van Lepthyphantes flavipes in « G ». Lepthyphante, 
/lavipes en zimmermanni vertonen tegengestelde dominantieposi
ties. 

De meeste soorten bereiken hogere aktiviteitsdensiteiten in het 
« C »-habitaat. 

De aktiviteitsdcminante soort van beide habitaten, is in de 
drie opeenvolgende jaren Monocephalus fuscipes (met hogere akti
viteitsdensiteiten in « G », cir. 1975). 

Van Macrargus rufus werden in « G » geen of slechts spora
disch 9 ? gevangen, wat erop zou kunnen wijzen dat de hoge akti
viteitsdensiteiten van de cS cS het gevolg zijn van hun grote mobi
liteit (grote aktieradius) en dat Macrargus rufus als soort in dit 
habitaat niet optimaal gedijt. Alsdusdanig moeten we deze soort 
enkel als « toevallige » gast van dit habitaat beschouwen. 

c) Naaldboshabitaten te Nazareth. 

« H » en « I », beiden in hetzelfde bos gelokaliseer.:I en prak
ti.sch aan elkaar palend (gescheiden door brede dreef en sloot) 
worden door verschillende typische faunaelementen gd:enmerkt. 
Van de soorten hierboven opgesomd zijn de enige gemeenschap
pelijke soorten : Lepthyphantes mengei, Bathyphantes gracilis, 
Centromerus sylvaticus, Lepthyphantes zimmermanni en Robertus 
livid11s. Geen enkele Erigoninae-soort hebben ze gemeenschap
pelijk. 

De twee nauwverwante soorten L. flavipes en L. mengei komen 
samen in beide habitaten voor, dit in tegenstelling tot de boshabi
taten te Zwijnaarde waar enkel L. flavipes wordt aangetroffen. 

Lepthyphantes mengei werd steeds in grotere aantal!etl° gevan
gen. In « H » nemen zowel L. mengei als L. flavipes een subdomi
nante B,positie in ten opzichte van de aktivlteitsdominante soort 
Monocephalus fuscipes. In « I » daarentegen is L. mengei in beide 
jaren de aktiviteitsdominante soort, terwijl L. flavipes slechts een 
Rezedente ,positie ten opzichte van haar inneemt. 
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« H » wordt benevens de met « I » gemeenschappelijke soorten 
verder gekenmerkt door de sterk uitgesproken aktiviteitsdominan
tie van Monoce phalus fuscipes en de aanwezigheid van Dicymbium 
tibiale die een Subdominante B,positie inneemt. Beide soorten 
werden siechts sporadisch gevangen in « I ». 

« I » wordt daarentegen verder gekenmerkt door de aanwezig
heid v-an Walckenaera cuspidata, Pirata hygrophilus, Gonatium 
rubellum, Walckenaera acuminata en Lepthyphantes ericaeus. Deze 
soorten werden slechts sporadisch in « H » gevangen. 

De aanwezigheid van Pirata hygrophilus als typisch faunaelement 
is begrijpelijk ten gevolge van het open karakter van dit boshabi
taa t ( geen geslo ten kruindek). 

Qua faunasamenstelling vertonen de habitaten « H », «I»; 
« C » en « G » grate gelijkenissen met elkaar. Talrijke soorten 
waargenomen te Nazareth, waaronder vooral Lepthyphantes men
gei, Dicymbium tibiale, W alckenaera cuspidata en Clubiona sub sul
tans, komen echter niet voor in de boshabitaten van Zwijnaarde. 
Dicymbium tibiale blijkt de vicarieren met Dicymbium nigrum. 

Mogelijks neemt Gonatium rubellum in habitoot « I » een gelijk
aardige vicariante positie in ten opzichte van Gongylidium rufipes 
(,habitaten « C » en « G » ). Merkwaardig in dit opzicht is dat 
henevens het feit dat G. rubellum, in tegenstel!ing tot G. rufipes, 
een winteraktieve soort is, haar aktiviteitsdensiteiten in de loop 
van de twee bemonsteringsjaren ,i,fnemen, terwijl deze van Gongy
lidium rufipes toenemen. 

JOCQUE (1973) meldt G. rubellum van het habitaat « C», zelfs 
met grotere aktiviteitsdensiteiten clan Gongylidium rufipes. In de 
loop van ons onderzoek werden slechts twee mannelijke exem
plaren in 197 4 gevangen. 

Zouden beide soorten elkaar in ruimte en tijd cyclisch vervan
gen? 

Discussie 

Belang van het struktureel aspekt van de strooisellaag voor de 
soortensamenstelling van een habtiaat. 

Het struktureel aspekt van een habitaat bepaa!t in grate mate 
zijn soortensamenstelling. Webbouwende spinnen zijn sterk afhan
kelijk van de aanwezigheid van welbepaalde rui.mtelijke storukturen, 
daar elke soort er een welbepaalde webstruktuur op nahoudt (dr. 
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HUHTA, 1971). Bepaalde auteurs, waaronder vooral PALMGREN 
( 1965) leggen de nadruk op het belang van de mos- en strooi·sellaag 
van bossen als strukturele faktoren die de opbouw van hoge popu
latiedensi.teiten door kleine spinnen mogelijk maken [zie ook 
DuFFEY ( 1962, 1963) en CHERRETT ( 1964) voor dense grasvege
taties]. HuHT A ( 1971) onderzocht experimented de onderlinge 
positiekeuze van een aantal linyphiide spinnen in mos en strooisel 
en vond een duidelijke ruimtelijke nissegregatie. 

HEYDEMANN (1956) is van oordeel dat hoe talrijker het aantal 
inneembare open ruimten in elk van de vegetatieniveau's, hoe 
geringer de kansen op intra- en interspecifieke ontmoetingen. Hier
door warden cannibalisme, predatie en competitie tot een mini
mum herleid. Dit heeft tot gevolg dat talrijke soorten naast elkaar 
kunnen gedijen en zelfs hoge populatiedensiteiten kunnen opbou
wen. Vandaar dat LOWRIE (1948), KAJAK (1965) en DUFFEY 
(1966) de strukturele diversiteit van een habitaat als regulerende 
faktor van abundantie en diversiteit van een spingemeenschap 
beschouwen. 

Het struktureel aspekt van een habitaat is ans inziens, niet 
enkel van belang voor de webbouw, doch oak, en misschien in 
belangrijker mate, voor de coconbouw. De ruimtelijke struktuur 
van het cocon moet passen in de ruiuntelijke struktuur van het 
habitaat. Dit kunnen we toelichten aan de hand van een aanta:l 
voorbeelden uit en veld- en la,boratoriumwaarnemingen. 

Struktureel is de strooisellaag van habitaat « C » uiterst geschikt 
voor het herbergen van talrijke kleine erigonine spinen. De afge
vallen bladeren liggen hier als een dunne samengekoekte korst 
rechtstreeks op de bodem. Eens midden zomer is deze strooisellaag 
op vele plaatsen volledig verdwenen. De afwezigheid van een dui
delijke fermentatielaag is het gevolg van de snelle strooiselafbraak 
(weinig zure bladeren). Samen met de talrijke op de bodem lig
gende twijgjes vormen de vele bodemonregelmatigheden ideale 
vasthechtingspunten voor de kleine erigonine webben. 

Bij het opkweken van Monocephalus fuscipes, Micrargus herbi
gradus en Dicymbium nigrum werd vastgesteld dat deze kleine Eri
goninae sterk afgeplatte licht konische schotelvormige cocons 
konstrueren die op elk substraat kunnen afgezet warden. In het 
veld werden ze op twijgjes, aan de onderkant van bladeren en 
ze1fs gewoon op de grand aangetroffen. 
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Verder is gebleken dat dikke naaldmatten (habitaten « G » en 
« H ») een ideaal oord vormen voor veel kleine erigoninen, wegens 
de talrijke interstitiele ruimten waartussen deze spinnen zich met 
veel gemak kunnen vetplaatsen. 

In laboratoriumomstandigheden werden eicocons van Monoce
phalus fuscipes en Dicymbium nigrum op dennenaalden aangetrof
fen. 

Spinnen met ruimtelijke ophanging van hun cocons vinden in 
dergelijke strooiselsubstraten geen geschikte afzetplaatsen. Zo bij
voorbeeld Macrargus rufus. Deze spinnen bouwen relatief grate 
sferische cocons {HOLM, 1940 ; BucHE, 1966 en eigen waarnemin
gen) die in de vrije ruimten van opgekrulde bladeren worden 
opgehangen. Hieruit blijkt duidelijk dat een strooisellaag bestaande 
uit opgekrulde bladeren een ideaal levensoord is voor deze soort 
( cfr. CHRISTOPHE, 197 4 voor Macrargus ru/us, Microneta viaria 
en Diplocephalus picinus ). Een dergelijk strooiselsubstraat vinden 
we in de « Fagetum-nudum » - habitaten. Centromerus sylvaticus 
en Microneta viaria ibouwen semi-sferische cocons. Deze spinnen 
gedijen het best in habitaattypes voorzien van een goed ontwik
kelde strooisellaag. 

Over her algemeen bouwen de Linyphiinae grotere webben dan 
de Erigoninae [bijvoorbeeld : Macrargus rufus: 20 tot 25 cm' 
(BUCHE, 1966); Centromerus sylvaticus: 0 van 8 cm (BUCHE, 

1966); Lepthyphantes zimmermanni: 58 cm' (FORD, 1977)]. 
Het bouwen van dergelijke webben vereist grotere open ruimten 
tussen de vasthechtingspunten. Hiertoe lenen opgekrulde bladeren 
zich uiterst goed. Dir verklaart waarom deze soorten in « C » 

weinig of niet in kwadraten werden gevonden ( vergelijk struktuur 
strooiselsubstraat van habitaten « C » en « B » ). Deze soorten vin
den hun geschikte bouw;ruimten eerder aan de voet van de talrijke 
heesters en onder afgevallen takken. 

Aktiviteitsdominanties. 

In elk habitaat zijn de aktiviteitsdominante soorten, in de drie 
opeenvo1gende jaren, steeds dezelfde, hetgeen ons toeliet voor 
elk habitaat een aantal soorten .als ty.pisch faunaelementen te 
beschouwen. 

Van jaar tot jaar veranderen echter de onderlinge dcminantie
posities. Aangezien gedurende deze studie de habitaten struktureel 
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identiek bleven, moeten deze onderlinge fluktuaties in aktiviteits
densiteiten toegeschreven worden aan relatieve interspecifieke den
siteitsveranderingen. De mogelijke weerslag van her wegvangeffekt 
bij dergelijk langdurig onderzoek mag a priori niet worden 
genegeerd. 

De dominantiepositieveranderingen optredend in opeenvolgende 
jaren verlopen niet altijd parallel in elk habitaat. 

Jlesume 

Durant les annees 1974, -75 et -76, plusieurs habitats forestiers furent 
frhantillonnes a l'aide de pieges Barber. 

Dans ce travail, nous avons essaye de caracteriser chaque habitat par 
sa pedofaune aranfulogique active. A cette fin, nous avons employe une 
mehode basee sur la classification des especes en espe<:es actives dominan
tes, subdominantes et « rezedantes ». Comme especes caractetistiques pour 
un habitat nous avons retenu les especes dominantes et les espe<:es a acti
vit6 subdominantes a celles-ci. 

Dans cette note l'accent est principalement mis sur !'importance qu'om 
les caractetes structurels d'un habitat sur la presence et done la viabilite 
des especes d'araignees clans cet habitat. 
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CLOMA FUSCIPENNIS MEIGEN 1822 

(Diptera : Empididae), 

A SPECIES NEW FOR THE BELGIAN FAUNA'' 

by P. GROOTAERT'' 

A single female was captured by sweeping herbs and trees 
along the Nothomber Bach, a small river in the rather isolated 
valley near Nothomb and Parette (Lux.) in the south-east of Bel
gium (3.V.1980). The specimen is preserved in alcohol at the 
I.R.Sc.N.B. (Brussels). A study of the collection of M. BEQUAERT, 
also at the I.R.Sc.N.B. revealed earlier captures : Ellezelles 
(Hain.): 10.VII.1955, 1 Q ; 26.V.1957, 1 cS; 29.VI.1958, 1 Q ; 

24.V.1959, 5 c· ; 17.VI.1959, I c' ; l.VI.1960, I 6 ; Munte 
(0.-Vl.): 18.V.1939, 1 d'. 

The genus Gloma MEIGEN is very distinct owing to the reniform 
shape of the third antenna! segment (Fig, 1 A). Its systematic 
position within the subfamilies of the Empididae has proven dif
ficulties. According to COLLIN ( 1961) it belongs to the Hybotinae 
and forms the link between the latter and the Empidinae, sharing 
characteristics of botih subfamilies. Our specimen agrees in all 
characters with the redescription given by COLLIN (Le.). As 
further stated by COLLIN, the description of Meigen ( 1822) and 
the figure given by ENGEL ( 1958) of the antennae and the direction 
of the proboscis, both based on dried specimens, are misleading. 
They are represented in Fig. i drawn from our alcohol preserved 
specimen. The frons is very broad in the female (Fig. 1 B) in 
contrast to the male where the eyes touch on the frons. The apex 
of the abdomen is blunt and vhe indistinct terminal paprnae are 
peculiar in shape (Fig. 1 C). 

* Depose le 3 decembre 1980. 
,·,* Institut royal des Sciences NaturelJes de Belgique, rue Vautier 31 

B-1040 Bruxelles. 
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