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Vlaanderen is sterk geürbaniseerd (28,3 % built-up area). 

Een uitdaging, maar ook opportuniteit: steden als ”living labs”.





Hitte eiland effect: warme stad, koel platteland.
Mogelijkheid tot bestuderen van klimaatsopwarming? 

Dag

Steven Caluwaerts, MOCCA network. www.mocca.ugent.be

Nacht



Kunnen organismen zich aanpassen aan de stad?  



Kunnen organismen zich aanpassen aan de stad? Urban winners. 

• Groter en zwaarder

• Hogere fecunditeit

Hoger prooi-aanbod in 
steden.

• Kleiner

• Lagere fecunditeit

Lager prooi-aanbod in steden?

Gelijke densiteiten in stad en platteland. 

(Dahirel et al. 2019).

Winner? Maar hoe?

Trichonephila plumipes Kruisspin (Araneus diadematus)

(© Ludwig Jansen)



Kruisspin is een ideale studiesoort! 

• Zowel in natuurlijke als anthropogene habitats

• Holarctische distributie

• Dag-actief (?)

• Makkelijk te vinden (grote spin met groot web)
• Makkelijk te identificeren. 

• Kleurvariatie: licht tot donker



Spin-City: onderzoek hoe spinnen
zich kunnen aanpassen aan het leven 
in de stad!

Burgers nemen foto’s van spinnen met de Spinnenspotter app, gebruiken de online tool 
om deze te analyseren en bekijken resultaten op de interactieve kaart. 

Educationele pakketten voor scholen.

• Spinkleur

• Spingrootte

• Web (maaswijdte)

Win-win. Burgers kunnen het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk project 
ervaren, wetenschappers krijgen waardevolle data. 

Lancering: september 2019, in Vlaanderen.

Meer info: www.spinnenspotter.be!



Spinnenspotter calibratiekaartje.

• Spinkleur



Lengte spin Lengte kruisLengte abdomen

Spinnenspotter calibratiekaartje.



Twee kleurmechanismen:

- Donker pigment (melanine?)
- Guaninekristallen

Kleur heeft veel functies (camouflage, 
communicatie), maar speelt ook een belangrijke 
rol in thermoregulatie (thermisch melanisme).



Spinnen in de stad zijn kleiner

Spinnen in de stad hebben een groter kruis

Spinnen in de stad hebben een lichtere kleur



Spinnen in de stad hebben een lichtere kleur.

p =0.00288



Spinnen in de stad hebben een kleiner kruis. 

p = 0.02434



Spinnen in de stad hebben dezelfde lengte

n.s.



Stadsspinnen hebben een
kleiner abdomen (tov lichaam)

0.000477



Spinnen in de stad zijn kleiner
(abdomen proportie)

Spinnen in de stad hebben een groter kruis

Spinnen in de stad hebben een lichtere kleur
✔️

✔️

Kleiner, rol van prooi?



Ruraal

Stad

Kunnen kruisspinnen zich aanpassen
aan de stad?

• Prooi-aanbod/kwaliteit
• Activiteit (dag/nacht)
• Microbioom
• Dispersie (ballooning).
• Temperatuurstolerantie
• Densiteiten (kruisspintelling)

• Lichte kleur
• Kleiner kruis: beperking proteïne inname?
• Kleiner abdomen: minder reserves → lagere conditie?

• Andere kenmerken?



Twee onafhankelijke kleurmechanismen.
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