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ABSTRACT 
Cryptachaea blattea is recorded for the first time from the Netherlands. It was found in a garden centre at Sliedrecht and is 

assumed to have been imported. 
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INLEIDING 

Tijdens een bezoekje aan het lokale tuincentrum in Sliedrecht op 20 september 2014 vond mijn jongste dochter 

bij het uitzoeken van een Peperplantje (Capsicum annuum), een waar een spinnetje in zat. Het was een 

volwassen vrouwtje met een ei kapsel. Bij thuiskomst wees microscopisch onderzoek uit dat het om 

Cryptachaea blattea (Urquhart 1886) ging. Deze soort is nog niet eerder voor Nederland gemeld. Op 24 

september 2014 zijn er jongen uitgekomen, die verder worden uitgekweekt. Het vrouwtje is opgenomen in de 

collectie van Naturalis Biodiversity Centre, Leiden. 
 

KENMERKEN 

Lengte 2,7mm. De carapax is zwart, sternum donkergeel met onregelmatige zwarte randen. Abdomen met op de 

zijkant basale en mediale donkere dwarsbanden, distaal een mediane knobbel die op de voorzijde een donker 

oppervlak heeft wat lateraal uitloopt. De lichte achterzijde loopt door tot een licht vlak boven de spintepels. 

Ventraal is er een donkere midden band die lateraal breed uitloopt tussen twee lichtere velden. Epigyne met een 

vooruitstekende knobbel met aan de voorzijde een cirkelvormige opening. Poten geelachtig wit met donkere 

ringen. De kenmerken zijn getoetst aan “Spiders of Europe” (Nentwig et al. 2014). 

 

VERSPREIDING 

Cryptachaea blattea is een kosmopoliet en het is niet duidelijk wat de oorspronkelijke herkomst van C. blattea 

is, maar de soort werd vermeld en heeft zich inmiddels soms ook gevestigd in Nieuw Zeeland, Australië, Chili, 

USA, Canada, St. Helena, Kaapverdië, Portugal, Azoren, Madeira,Albanië, België en Duitsland. 

 

CONCLUSIE 

Door de vindplaats in een tuincentrum beschouw ik dit als een geïmporteerd exemplaar. Het valt niet te 

achterhalen hoe deze soort in het tuincentrum terecht is gekomen. Het is mogelijk dat ze met het Peperplantje 

waarin ze is gevonden is meegekomen, maar ze kan ook al langer in het tuincentrum aanwezig zijn geweest om 

uiteindelijk in het Peperplantje haar eieren te leggen. Coordinaten vindplaats 51.828354, 4.801612; N 51° 49' 

42.1"  E 004° 48' 05.8"; AC 114.7 – 426.7. 

 

LITERATUUR 
Nentwig W, T. Blick, D. Gloor, A. Hänggi & C. Kropf 2014. Versie 12.2014.. Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch.  

 

 

 

http://arages.de/publikationen/nachweiskarten/
mailto:j.p.b.nr1@gmail.com

