natuurboekje
van

zomer 2021

HOI!
EEN WESPSPIN HERKEN je meteen. Ze is een
spin, maar heeft de kleur van een wesp. Haar
achterlijf is geelzwart [of geelwit] gestreept.
Dat zijn kleuren die waarschuwen. Ze betekenen: pas op, ik kan steken, net als een
wesp. Dat is dikke bluf, want een wespspin
kan niet steken. Met die kleuren houdt ze
alles en iedereen voor de gek. Zoals vogels
die graag een hapje spin eten. Als zo’n vogel
erin trapt, laat hij haar met rust.
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Wespspinnen [ze heten
ook wel tijgerspin] doen
mensen en vogels geen
kwaad. Jij kunt ze op je
gemak bekijken en zien
hoe mooi ze zijn.

DE WESPSPIN SPINT haar web vaak laag bij
de grond. Tussen sprieten, stengels en takjes.
Ze eet alle beestjes die in haar web blijven
hangen. Dat kan een vlieg zijn, een tor of
grotere dieren zoals een sprinkhaan of libel.
Ze verpakt haar prooi in spindraad en bijt nog
even met wat gif. Als ze honger krijgt, hangt
haar maaltje klaar.
In juli en augustus is het paartijd. Aan de
rand van haar web wacht een mannetje
zijn kans af. Hij is bruinig en kleiner dan
het vrouwtje. Het is oppassen geblazen. Het
vrouwtje ziet hem als prooi. Dat kan al vóór
de paring zijn, maar zeker erna! Ai ai ai!
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IS DE PARING gelukt? Dan wordt het vrouwtje steeds dikker door de honderden eitjes in
haar lijf. Ze spint een of meer bruine cocons
en legt daar de eitjes in. Vanaf augustus zie
je de cocons tussen de planten hangen. Een
maand later komen de jonkies uit de eitjes
maar blijven de hele winter in de cocon. Pas
volgend jaar lente kruipen ze eruit.
Als die piepkleine spinnetjes uit de cocon zijn,
gaan ze hoog in een plant zitten. Ze spinnen
een lange draad uit hun achterste, worden
aan die draad opgetild en zweven met de
luchtstroom mee. Alsof ze een ballonvaart
maken. Zo verspreiden ze zich en
hoeven ze niet op een
kluitje te leven.
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JE VINDT DE WESPSPIN
op de hei, in ruige veldjes, bermen en tuinen.
Meestal zit ze midden in haar web.
Tik het web voorzichtig aan of kietel de spin
even met een sprietje. Ze zal met haar lijf
gaan schudden en haar web schudt mee. Dat
hoort bij haar verdediging. Voor een vogel [en
voor jou] is het dan lastig om haar te pakken.
Teken de wespspin in het web. Zie je dat
trappetje? Het is een kenmerk van haar web.
In het echt zijn het witte draden, net als de
andere draden.
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WESPSPINNEN KWAMEN vroeger niet voor
in ons land. Ze leven in Zuid-Europa maar
kwamen onze kant op. De eerste wesp
spinnen werden ontdekt in Zuid-Limburg.
Later in heel Limburg en ook in Brabant.
Inmiddels leven ze in Nederland bijna overal. Het worden er steeds meer. We denken
dat dit komt door onze warmere zomers
en zachte winters. En door die ballonvaart!
Zwevend aan hun spindraad komen
wespspinnen kilometers ver!
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Er zijn veel soorten
spinnen die een ballonvaart maken. Zoals de kruisspin, met
dat kruis op zijn rug. Die ken je vast wel.

POST
De bosanemoon is inmiddels
uitgebloeid. Niet getreurd, volgend
voorjaar staat ze weer te stralen.
Hier het woordweb van de bosanemoon met
woorden die jullie hebben ingezonden.

wandeling
Savelsbos
saai!
gaaf
lente
zonnig

bosanemoon

blij
Bunderbos

eersteling

bloemtapijt
Leudal

hommels

nepsneeuw

windbloemen
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DOE JE MEE? Verzin een kruiswoordpuzzeltje
waar een spin in voorkomt. Dan kunnen
de lezers van het volgende natuurboekje
[en natuurlijk de mensen van Het Limburgs
Landschap] die puzzel invullen. Leuk om te
doen! Stuur je puzzel voor 13 augustus 2021
naar Het Limburgs Landschap. Fijne zomer!
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WESPSPIN-WEETJE De wespspin is familie
van de kruisspin. Ze horen beide bij de
familie van de wielwebspinnen en maken
een web dat op een wiel lijkt.

