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Spinnen als^bio-indicatoren ten 

Gedurende de laatste decennia 
werd door de inspanning van vele 
professionele en amateur arach-
nologen, leden van de Belgische 
Arachnologische Vereniging 'Arach-
nologica Belgica' (ARABEL), een 
grote hoeveelheid gegevens ingeza
meld over de verspreiding en het 
voorkomen van spinnen in Vlaan
deren en België. Dankzij de gestage 
uitbouw van dit referentiekader 
kunnen spinnen zinvol gebruikt 
worden bij faunistisch-ecologisch 
onderzoek ten behoeve van het 
natuurbehoud en -beheer in Vlaan
deren. Ook blijken spinnen nuttig 
te zijn als bio-indicatoren voor de 
effecten van fragmentatie en van 
zware metalen op natuurlijke popu
laties. 

Over de ganse wereld zijn er meer dan 
50. 000 soorten spinnen beschreven. Ze 
variëren in grootte van een kleine millime
ter tot enkele centimeters. In de groep is er 
een enorme variatie aan vormen en manie
ren om voedsel (prooien) te bemachtigen. 
Alle spinnen produceren spinrag; dit ge
beurt in klieren die uitmonden in de zoge
naamde spintepels, die zich achteraan het 
lichaam bevinden. Met behulp van dit 
spinrag construeren de meeste spinnen 
webben waarmee ze hun prooien vangen, 
meestal vliegende of kruipende insekten. 
Er zijn echter ook zeer veel spinnensoor-
ten die geen vangwebben maken, maar er 
een vrijlevende jachtwijze op nahouden. 
Bij deze spinnen wordt het spinrag ge
bruikt om spinsels te maken, die dienst 
kunnen doen als schuilplaats waarin, naar
gelang de soort, de nacht of dag doorge
bracht wordt of waarmee hoopjes eieren 
omhuld worden, de zogenaamde eicocons. 
Spinrag wordt eveneens gebruikt om door 
de vegetatie te bewegen en ook als een 

van het natuui 

middel om door de lucht te zweven, een 
vorm van voortbeweging die ballonvaren 
genoemd wordt. 

In België en Vlaanderen werden tot 
nu toe respectievelijk 680 en 580 soorten 
waargenomen. Met uitzondering van de 
Waterspin {Argyroneta aquaticd) leven ze 
alle terrestrisch; ze komen voor in alle 
denkbare terrestrische milieus. De meeste 
soorten die bij ons voorkomen zijn eerder 
klein (enkele mm); ze behoren tot de 
dwerg- en hangmatspinnen. De meeste 
zijn te vinden op het grondoppervlak tus
sen lage vegetatie en strooisel. Ze voeden 
zich daar met springstaarten en andere 
kleine geleedpotigen. Veel soorten dwerg-
spinnen maken geen web; andere maken 
kleine eenvoudige webjes in oneffen
heden van het bodemoppervlak of tussen 
het strooisel. De hangmatspinnen beves
tigen hun webjes op kruiden of tussen 
laaghangende takken in bossen. Andere 
soortenrijke families zijn de wielwebspin-
nen, de kogelspinnen, de springspinnen, 
de wolfspinnen en de krabspinnen. 

De levenscyclus van een spin kan als 
volgt samengevat worden. Eieren worden 
in hoopjes afgezet die in mindere of 
meerdere mate door spinsel beschermd 
worden. De juvenielen die uit de eicocon 
sluipen zijn gewoon kleine versies van 
hun ouders. Hun ontwikkeling gebeurt 
stapsgewijze via een aantal vervellingen. 
De meeste spinnen in onze streken heb
ben een levenscyclus die ongeveer een jaar 
in beslag neemt; sommige kleinere soor
ten hebben twee tot drie generaties per 
jaar. Korte levenscycli worden bij bio-
indicatie onderzoek als een voordeel 
beschouwd: snelle veranderingen in 
dichtheid zijn mogelijk als reactie op 
wijzigingen in het milieu. 

Alle spinnen zijn predatoren. Ze 
voeden zich met allerhande groepen in-

sekten en andere geleedpotigen. Een ge
vangen prooi wordt verlamd door gif dat 
binnengebracht wordt door een steek 
met de gifklauwen. Ze zijn echter niet in 
staat vaste voedseldeeltjes op te nemen. 
De vertering van het voedsel gebeurt uit
wendig. Daartoe worden verterings
sappen op en in de geïmmobiliseerde 
prooi afgescheiden. De verteerde weke 
delen worden opgezogen. Het uitwendige 
pantser blijft achter. Cannibalisme komt 
ook veel voor en dit vooral doordat jonge 
stadia opgegeten worden door oudere 
stadia. Op hun beurt vormen spinnen 
belangrijke prooidieren voor amfibieën, 
reptielen, vogels en kleine zoogdieren. Ze 
vormen dus een belangrijke schakel in 
het voedselweb. 

Een referentiekader voor spinnen 
in Vlaanderen 
Vooraleer men om het even welke groep 
organismen bij biologisch, en in het bij
zonder ecologisch, indicatie onderzoek 
kan gebruiken moet de kennis betreffen
de de verspreiding en het voorkomen van 
deze dieren in de bestudeerde streek vol
doende groot zijn: een referentiekader in 
dit verband mag niet ontbreken. 

De studie van de Belgische spinnen 
begon op het einde van de negentiende 
eeuw door het zeer verdienstelijke werk 
van Léon Becker (1826-1909). Deze 
kunstschilder zamelde in het ganse land 
spinnen in. Deze verspreidingsgegevens 
werden opgenomen in de zeer luxueus 
uitgegeven boekwerken 'Les Arachnides 
de la Belgique' (Becker, 1882, 1896). 
Pas vanaf het midden van de jaren vijftig 
van deze eeuw, werden er opnieuw noe
menswaardige bijdragen geleverd tot een 
betere kennis van de faunistiek van de 
Belgische spinnen, met name door de 
heer Jean Kekenbosch, een medewerker 
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Léon Baert 
Foto 1. Het mannetje van 

de Prachtl<aardespin (fresus 

cinnaberinus). Deze warm-

tewinnende soort werd 

door Becker op het einde 

van de negentiende eeuw 

nog op verschillende plaat

sen waargenomen in de 

provincies Limburg en 

Namen. In Nederland en 

Duitsland komt ze nog op 

enkele heideterreinen voor. 

In Vlaanderen werd ze in 

de twintigste eeuw niet 

meer waargenomen, on

danks de fel toegenomen 

aandacht voor spinnen 

(foto: Maurice Ransy). behoeve 
behoud in Vlaanderen 

van het Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen (KBIN). 

Het faunistisch en ecologisch onder
zoek aan spinnen kwam in Vlaanderen 
goed van de grond vanaf het begin van de 
jaren zeventig doordat vanaf dan aan het 
Laboratorium voor Ecologie, Zoögeogra-
fie en Natuurbehoud (Universiteit Gent) 
talrijke licentiaats- en doctoraatsverhan
delingen daaromtrent gemaakt werden. 
Vele van de aldus gevormde arachnologen 
zetten hun onderzoek verder aan Institu
ten of tijdens hun vrije tijd. Vanaf de 
oprichting van de werkgroep (later; ver
eniging) ARABEL werd afgesproken dat 
alle waarnemingen van de leden bij Léon 
Baert op het KBIN gecentraliseerd zou
den worden. Ze zijn daar raadpleegbaar 
voor alle leden en andere geïnteresseer
den. Vanaf het begin van de jaren tachtig 
worden op basis van deze gegevens ver
spreidingsatlassen per familie opgemaakt 
door verschillende auteurs (volledige lijst: 
Maelfait, 1994; Baert, 1996). Per soort 

komt daarin ook een korte karakterisatie 
van de habitat en de fenologie van de 
levenscyclus aan bod. 

Voor het ogenblik is de atlas van de 
laatste subfamilie in voorbereiding. Het is 
de bedoeling om vanaf 1998 alle versprei
dingskaartjes opnieuw bij te werken op 
basis van de waarnemingen van de jongste 
jaren. Tegelijkertijd zal een hernieuwde 
inspanning gedaan worden om alle gege
vens volgens een vast stramien te informa
tiseren. Er is afgesproken dat dit zou moe
ten gebeuren binnen een periode van twee 
a drie jaar. Door de nieuwe lichting van 
jonge enthousiaste spinnenliefhebbers 
moet dit zeker kunnen. Zoals dit in het 
verleden het geval was, zal de taakverde
ling daarbij in onderling overleg gebeuren 
tussen het bestuur en de meest actieve 
leden van ARABEL. Gelet op de nood in 
Vlaanderen om voor een behoorlijk aantal 
groepen ongewervelden over Rode lijsten 
te beschikken ten behoeve van een soort-
gericht natuurbehoudsbeleid (Maelfait, 

1993, 1995; Maes et a l , 1995) zal het 
opstellen van dergelijke lijsten voor spin
nen aan die nieuwe verspreidingsatlassen 
gekoppeld worden. 

Uit de bestaande verspreidingsatlas
sen en uit de Rode lijst van de Wolfspin
nen (Alderweireldt & Maelfait, 1992) 
blijkt dat zeldzame en bedreigde spinnen-
soorten vooral te vinden zijn op droge 
duinhellingen, in jonge, natte duinpan
nen, op schorren, in hoog- en laagvenen, 
op oude droge heide, in open plaatsen en 
in zomen van bossen en op rivieroevers 

(fig. 1). 
Enkele andere voorbeelden van bij

zondere soorten zijn: de Prachtkaardespin 
(foto 1), de Prachtlynxspin (foto 2), de 
Gerande oeverspin (foto 3), de Groene 
jachtspin (foto 4) en het Klokspinnetje 
(fig. 5). In figuur 2 tot en met 5 is de ver
spreiding van deze soorten aangegeven. 

Fig. 1. Verspreiding van enkele zeldzame en 

bedreigde Wolfspinnen in Vlaanderen: 

a) Alopecosa fabrilis. Deze grote soort is in haar 

verspreiding beperkt door haar gebondenheid aan 

open zandig terrein waar ze een woonholte kan 

uitgraven. Ze komt voor in enkele kleine geïso

leerde populaties aan de Westkust en in het Kem-

pisch district op niet beplante binnenduinen en 

onbegroeide vlekken in oude heide. 

b) Hygrolycosa rubrofasciata. Een soort van natte 

heideterreinen, waar ze in grote aantallen kan 

aangetroffen worden in bulten van Pijpestrootje 

aan de rand van vennen. Met uitzondering van 

één vindplaats in West-Vlaanderen (een militair 

domein) is ze beperkt tot het Kempisch district. 

c) Pardosa monticola. In de duinen kan P. montico-

la talrijk voorkomen op door konijnenbegrazing 

kortgehouden droog duingrasland. In het binnen

land wordt de soort sporadisch aangetroffen, 

namelijk in schrale graslanden op naar het zuiden 

gerichte hellingen van binnenduinen en van 

dijken. 

d) Pardosa purbeckensis. Van deze soort komen er 

alleen populaties voor in de schorren van de IJzer-

monding te Nieuwpoort en van het Zwin langs de 

kust en in de grotere schorren van het Antwerpse 

havengebied. 

e) Pardosa sphagnicola. Een soort die alleen 

gevonden wordt op de Sphagnum-tapijten van 

niet te sterk beschaduwde heidevennen. 

f) Xerolycosa miniata. Een soort van schaars 

begroeide, droge duinhabitats. In het binnenland 

wordt ze uitzonderlijk aangetroffen in warme 

microhabitats (kortgrazige, naar het zuiden ge

richte, zandige hellingen; mijnterrils in Limburg). 
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Ecologisch indicatie onderzoek 
ten behoeve van natuurbehoud 
en -beheer 
Voor hun prooiwerving, de vasthechting 
of het zonnen van hun broed, hun over
wintering en andere kenmerken van hun 
levensq/^clus zijn spinnen, naargelang de 
soort en het ontwikkelingsstadium bin
nen de soort, van verschillende aspecten 
van de structuur van de vegetatie afhan
kelijk. Natuurbeheer beïnvloedt de 
structuur van de vegetatie in belangrijke 
mate. Het voorkomen en de dichtheid 
van spinnensoorten worden dus sterk 
door dit beheer beïnvloed. Omgekeerd 
zal de samenstelling van spinnengemeen-
schappen toelaten de resultaten van be
paalde beheersmaatregelen te evalueren. 

Dergelijk indicatie onderzoek was 
en is een belangrijk onderdeel van het 
onderzoeksproject van het Instituut voor 

Foto 2. Het vrouwtje 

van de Prachtlynxspin 

{Oxyopes ramosus) 

wakend over haar 

eicocon (foto: Maurice 

Ransy). 

Natuurbehoud (IN) dat het behoud, het 
beheer en de ontwikkeling van de onge
wervelde fauna van Vlaanderen als doel
stelling heeft. Dit project loopt sedert 
1986 tot heden onder de verantwoorde
lijkheid van de eerste auteur. Daarin wor
den bemonsteringen van spinnen uitge
voerd ter evaluatie van de natuurwaarde 
en de biodiversiteit aan ongewervelden 
van allerhande voor het natuurbehoud 

Fig. 2. De Prachtlynxspin is 

een soort van uitgestrekte 

heidevelden. Ze komt al

leen nog voor op enkele 

plaatsen in het Kempisch 

district en in het uiterste 

zuiden van België (Gaume). 

Oxyopes heterophthalmus 

die in vergelijkbare habi

tats voorkomt werd in de 

twintigste eeuw niet meer 

waargenomen in België. 

relevante habitats en situaties, alsook ter 
evaluatie van de effecten van omgevings
variabelen en van beheersingrepen op on
gewervelden. De onderzochte situaties 
zijn gelegen aan de Kust, in het Brugse, in 
de Bourgoyen en op een Proefboerderij 
bij Gent, langs de Schelde van Gent tot 
de monding, op de Kalmthoutse heide, in 
kleinere heidegebieden in Antwerpen en 
Limburg, in enkele Brabantse bossen, in 

Foto 3. Het wijfje van 

de Gerande oeverspin 

(Dolomedes fimbriatus) 

met haar eicocon (foto: 

Maurice Ransy). 

Fig. 3. De Gerande oeverspin 

komt in Vlaanderen op een 

beperkt aantal plaatsen 

voor: intacte heidevennetjes 

omgeven door Gagel of an

dere lage struiken. In de 

Ardennen en de Gaume 

wordt ze gevonden langs 

stilstaand en traagstromend 

water in drassige graslanden 

en open bossen met zeggen

en russenvegetaties. Haar 

zustersoort (de Vlotspin, 

Dolomedes plantarius), die 

in Nederland in grote aantal

len kan aangetroffen wor

den in sloten met veel drij

vende waterplanten van het 

laagveengebied, is in België 

slechts bekend van één vind

plaats in Noord-Llmburg 

(UTM-hok met pijltje aange

duid). Ze wordt daar gevon

den tussen Lisdodde en 

Grote zeggen aan de oevers 

van een visvijver. 
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de natuurtuin te Hasselt, op enkele mijn-
terreinen en langs de Grensmaas in Lim
burg. De bestudeerde situaties werden 
gekozen in overleg met collega's van 
andere disciplines van het IN en soms 
ook in overleg met conservators. De erbij 
gebruikte algemene onderzoeksstrategie is 
eenvoudig: verschillende types habitats 
(verschillende beheerde percelen) worden 
gedurende een jaarcyclus bemonsterd; uit 
de resultaten daarvan kunnen de omge
vingsvariabelen (b.v. beheersingrepen) 
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Fig. 4. De Groene jacht-

spin is een soort van 

half-open permanent 

natte biotopen met 

ruige vegetatie. De 

soort is zeer zeldzaam 

in Vlaanderen. 

afgeleid worden die in belangrijke mate 
de variatie in samenstelling van de bestu
deerde gemeenschappen beïnvloeden. 

SPINNENFAUNA'S EN BOSTYPEN 

Een eerste voorbeeld betreft een vergelij
king van de spinnenfauna's van verschil
lende bestanden van het Walenbos 
(Maelfait et al., 1995). In Vlaanderen, 
zoals zowat overal elders in Europa, wer
den tot voor kort bossen quasi uitslui
tend beheerd ten behoeve van de hout-
produktie. Dit houdt in dat onze 
resterende boscomplexen opgedeeld zijn 
in discrete eenheden, zogenaamde aan
planten, die bestaan uit een of enkele 
boomsoorten, die dan nog dikwijls van 
niet-inheemse oorsprong zijn. Elk van 
deze percelen ondergaat zijn eigen uit-
baringsregime (aanplant, dunning en 
rooien). Deze praktijken leiden uiteraard 
tot zeer artificiële, door de mens gemaak
te habitatstrukturen. Eén van de doelstel
lingen van het natuurbehoud in onze 
streken is om meer natuurlijke boscom
plexen te verkrijgen. In deze context be
monsterden we verschillende van derge
lijke bosbestanden in het Walenbos. Die 
bestanden verschillen van elkaar in de 
samenstelling van hun boomlaag, hun 
bodem, strooisellaag en hun hydrolo-

Foto 4. Mannetje en 

wijfje van de Groene 

jachtspin (Micrommata 

virescens) tijdens het 

paarspel (foto: August 

Verbruggen). 

gisch regime. Voor de reeks van bosperce
len, die we bemonsterden, vonden we nu 
dat de seizoenale variatie in het grond
waterpeil, het nutriëntengehalte van het 
kwelwater en de bodemtextuur de omge
vingsfactoren zijn die variatie in de 
samenstelling van op het bodemopper
vlak voorkomende spinnengemeenschap-
pen veroorzaken. Van veel minder belang 
bleek de samenstelling van de boomlaag 
te zijn. Naar onze mening geven deze 
resultaten hoop voor de toekomst: on
danks de artificiële boomlagen in de 
meeste van onze bossen is er nog steeds 
een hoge biodiversiteit aan spinnen op de 
bodem van deze bossen aanwezig (o.a. 
Maelfait et al., 1995; Baert, 1995). Deze 
gemeenschappen zullen zich ongetwijfeld 
nog veel meer ontwikkelen, wanneer 
hiervoor meer kansen geboden worden. 

SPINNEN VOORKOMEND IN AKKER- EN 

WEIDERANDEN EN WEGBERMEN 

Verschillende onderzoekingen naar de 
samenstelling van de spinnenfauna van 
deze bescheiden linten restnatuur werden 
in loop der jaren uitgevoerd (o.a. Maelfait 
& De Keer, 1990). Dit gebeurde aanvan
kelijk in de context van onderzoek naar 
het nut van spinnen bij de bescherming 
van landbouwgewassen tegen bladluizen 

en dergelijke. Naast soorten die in deze 
randen overwinteren en gedurende het 
groeiseizoen naar de akkers migreren en 
dus kunnen helpen om plagen te onder
drukken, vonden we ook een behoorlijk 
aantal soorten die in deze smalle lintjes 
hun volledige levenscylus kunnen vol
brengen. De meeste onder hen zijn geen 
echt zeldzame soorten; ze zouden echter 
niet kunnen overleven mochten die ran
den verdwijnen. O m een minimale bio
diversiteit in het platteland te vrijwaren is 
het dus ten zeerste aangewezen om grazige 
en houtige perceelsranden, slootkanten en 
wegbermen zoveel mogelijk te vrijwaren 
en goed te beheren. Bovendien vonden 
we, weliswaar in zeer kleine dichtheden, 
een beperkt aantal 'natuurreservaat'-
soorten in die linten restnatuur. Mogelijk 
wijst dit op een geleidende functie (een 
corridor functie) van die landschaps
elementen. Verder onderzoek daaromtrent 
blijft: echter nodig. 

SPINNENGEMEENSCHAPPEN VAN DROGE 

HEIDE 

Als volgend voorbeeld vatten we de resul
taten samen van een onderzoek naar de 
habitatkenmerken van droge heide die de 
samenstelling van spinnengemeenschap
pen beïnvloeden (Maelfait et al., 1990). 
Heide is een half-natuurlijke vegetatie die 
ontstond en in stand gehouden werd door 
de traditionele uitbating van deze habitats 
van arme zandgronden. Het hedendaags 
natuurbehoud hecht groot belang aan het 
voortbestaan van deze systemen. Om te 
vermijden dat ze zouden evolueren naar 
bos moeten ze regelmatig beheerd wor-
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Flg. 6. Cadmium concentra

ties (in ppm) in de Poel

piraat (Pirata piraticus). 

Deze wolfspin leeft op en 

tussen rietstrooisel langs 

het zoete en licht brakke 

gedeelte van de Schelde. 

In de bodem werd op de

zelfde plaatsen gehalten 

aan Cadmium variërend 

tussen 3 en 6 ppm vastge

steld. Het blijkt dus dat in 

deze spinnen aanzienlijk 

hogere gehalten bereikt 

kunnen worden (Hendrickx 

& Maelfait, 1996). 

Flg. 5. Het Klokspinnetje 

(Baryphyma duffeyi) is een 

klein spinnetje dat gebon

den is aan de overgangs

zone tussen slik en schorren 

in de brakke zone. In België 

wordt het alleen aangetrof

fen in de schorren van de 

IJzermondIng te Nieuwpoort 

en in het Zwin. Op beide 

plaatsen wordt het bedreigd 

door verzanding. Ook komt 

het nog talrijk voor ter 

hoogte van de steilwand 

van de schorren van het 

Galgenschoor (Antwerps 

havengebied). De diertjes 

zijn daar wel sterk geconta

mineerd door Cadmium 

(tekening: Jan Bosselaers). 

den. Dit kan gebeuren door branden, 
maaien, begrazing en door kappen van 
zaailingen van bomen, zoals berken en 
vliegdennen. Al die verschillende beheers-
technieken leiden tot verschillend 
gestruktureerde heidevegeaties. O m de 
invloed van die verschillende beheerstech-
nieken te evalueren, bemonsterden we op 
de Kalmthoutste heide verschillende per
celen die van elkaar verschilden in beheer 
en dus in vegetatiestruktuur. We vonden 
dat de belangrijkste gradiënt van variatie 
geassocieerd is met de leeftijd van de 
heidevegetatie. Recent beheerde heide
percelen hebben een relatief arme spin-
nenfauna die uit meestal zeer algemene 
soorten bestaat, terwijl oude heide een 
soortenrijke fauna met tal van zeldzame 
soorten herbergt. Dit kan verklaard wor
den doordat er in oude heide een fijn-
schalige mozaïek aanwezig is van "open 
plekken", begroeid met korstmossen en 
mossen, en van plekken van oude heide
struiken waaronder zich een dikke laag 
strooisel opgehoopt heeft. Dit betekent 
dat er in oude heidepercelen een combi
natie aanwezig is van open zonnige 
microhabitats, die een voor spinnen opti
male reproduktie en groei toelaten in de 
zomer, terwijl er in de onmiddellijke 
nabijheid zich ook plaatsen bevinden 
met een hogere, strooiselrijke vegetatie, 
waarin een goede schuilgelegenheid voor 
ongunstige winterse omstandigheden 
gevonden kan worden. 
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BESLUIT: VEGETATIE- EN STROOISEL-

STRUCTUUR ZIJN STERK BEPALEND 

Uit de hierboven aangehaalde studies en 
uit onderzoek dat we uitvoerden in andere 
habitattypes (b.v. Maelfait et al., 1997) 
kunnen we besluiten dat de variatie in de 
diversiteit en in de samenstelling van 
spinnengemeenschappen voornamelijk 
bepaald wordt door de structuur van de 
kruid- en strooisellaag en de horizontale 
variatie daarin (mozaïekstrukturen). Daar
om zijn spinnen geschikte organismen om 
de effecten van beheersmaatregelen te eva
lueren en op te volgen. 

Bio-indicatoren voor effecten van 
menselijke verstoring 
ZWARE METALEN 
Zeker in Vlaanderen is de natuur niet ge
vrijwaard voor verstoring door allerhande 
menselijke activiteiten. Natuurterreinen 
liggen als snippers verspreid in een natuur-
onvriendelijke omgeving. Via industrie en 
landbouw komen er veel verontreinigin
gen in natuurgebieden terecht. Bijzonder 
risicovol zijn zware metalen. Van deze eco-
toxische stoffen is bekend dat ze gemakke
lijk hun weg vinden in de voedselketens 
van natuurlijke ecosystemen en daar even
tueel aanrijking (verhoging van concentra
tie) kunnen ondergaan. In natuurterreinen 
die bijzonder kwetsbaar zijn voor dergelij
ke verstoring (oeverhabitats van verontrei
nigde oppervlaktewaters, bossen, wegber
men) startten we onderzoek naar de 
aanwezigheid, de voedselketen-transfer en 
eventuele -aanrijking van zware metalen. 
Pissebedden, regenwormen en spinnen 
worden daarbij als indicatoren gebruikt 
(Maelfait, 1996). Daaruit blijkt dat zware 
metaalconcentraties in spinnen behoorlijk 
hoog kunnen zijn. Dit is zeker het geval 
voor het niet essentiële element Cadmi
um. Zelfs voor spinnen, die in staat zijn 
de concentratie van dit metaal in hun 
lichaam te reguleren, bereikt het toch nog 
niveaus die toxisch kunnen zijn voor 
predatoren, zoals vogels en zoogdieren 
(Maelfait & Hendrickx, 1996). In figuur 
6 geven we een voorbeeld dat de sterke 
ophoping van zware metalen in spinnen 
illustreert. 

VERSNIPPERING 

Een andere verstoringsfactor waarvoor we 
bio-indicatoren proberen te ontwikkelen 
en te gebruiken is habitatversnippering of 
fragmentatie: het fenomeen waardoor 
onze resterende natuurgebieden klein en 
van elkaar geïsoleerd zijn. Uit de popula-

tiegenetica weten we dat in kleine geïso
leerde populaties het gevaar bestaat dat er 
verlies aan genetische biodiversiteit 
optreedt. Deze verminderde genetische 
variatie beperkt de evolutieve mogelijk
heden van die populaties; dit kan leiden 
tot lokaal uitsterven. In het kader van 
projecten betoelaagd door het Fonds voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) en 
het Vlaams Impulsprogramma voor 
Natuurbehoud (VLINA) worden in 
Vlaanderen natuurlijke populaties onder
zocht op de erin aanwezige genetische 
gevolgen van habitat-fragmentatie. Dit 
gebeurt op basis van (quasi)neutrale mer
kers (allozyme-electroforese, DNA-
merkers) en van de variatie in ecologisch 
relevante kenmerken. Daarvoor werden 
samenwerkingsverbanden gecreëerd tus
sen het IN, het KBIN, de Universiteit 
Gent, de Universiteit Antwerpen, de 
Katholieke Universiteit Leuven en de 
Vrije Universiteit Brussel. Door het IN 
worden daarbij onder andere spinnen als 
model-organismen gebruikt. 
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Summary 
Spiders as bio-indicators for nature conservation in 

Flanders 

An oven/iew is given of how spiders are used as bio

indicators within the framework of nature conservation 

research in Flanders. They are used to evaluate the natu

re value and the biodiversity of particular situations of 

importance to nature conservation and to assess the 

impact of management measures on arthropod faunas. 

Furthermore, they bio-indicate the impact of f ragmenta-

tion and heavy metal pollution on natural ecosystems. 
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