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Op een bedrijf in Elst (Gelderland) dat goederen uit de Verenigde Staten
importeert, werd een subadulte man van de springspin Phidippus audax
gevonden; een soort uit Noord-Amerika die nog niet eerder uit ons land is
gemeld. De spin is wel al eerder in andere Europese landen geïmporteerd.
In Noord-Amerika komt zij ook in gematigde streken en door de mens
beïnvloedde leefgebieden voor. Hierdoor is er een kans dat de soort bij
herhaalde import zich ooit weet te vestigen in Europa.

Exotische spinnen
Het aantal geïmporteerde spinnen lijkt toe te nemen in Europa,
hetgeen natuurlijk niet verrassend is met een toenemend
transport van goederen (Kobelt & Nentwig 2008, Nentwig 2015,
Van Keer 2007, 2010). Een klein deel van de spinnen die zo in
een nieuw land arriveren, kan er overleven en binnens- of
buitenshuis populaties opbouwen. De komst van deze exoten
kan dan een invloed hebben op de van nature voorkomende
soorten en is daarom niet wenselijk. Een tweede probleem bij
het per ongeluk importeren van spinnen is, dat er ook tropische
of subtropische soorten kunnen meekomen die een gevaar voor
de mens vormen, zoals weduwen (Theridiidae: Latrodectus) of
zogenaamde bananenspinnen (Ctenidae: Phoneutria en Sparassidae: Heteropoda) (Jäger & Blick 2009, Noordijk et al. 2013, Van
Helsdingen 2015a).

Vondst van Phidippus audax
Hier beschrijven we een importgeval van de Noord-Amerikaanse
springspin Phidippus audax (Hentz, 1845) (figuur 1). Het is een
spin die geenszins gevaarlijk is voor de mens. Aangezien de
soort in gematigde streken kan overleven en vaker geïmporteerd is in Europa – namelijk in Duitsland en Zweden, in beide
gevallen ook een enkel individu (Schmidt 1971, Hagstrom &
Nordander 2003) – lijkt het toch goed om de import in Nederland te melden in dit artikel.
Materiaal Phidippus audax (Hentz, 1845), 1 subadult ?, 25.i.2016,
Elst (gemeente Overbetuwe, provincie Gelderland), in een loods
van een overslagbedrijf, AC 187-436, leg. Mike Brooks, det. Jinze
Noordijk, col. Naturalis Biodiversity Center.

Herkenning
Determinatiekenmerken van de 60 bekende Phiddippus-soorten
worden gegeven door Edwards (2004). Phidippus audax is een
gemakkelijk herkenbare soort die aan de hand van het vlekkenpatroon op de bovenzijde van het lichaam gedetermineerd kan
worden. De spin staat echter wel bekend om zijn geografische

variatie in vlekkenpatroon. Een deel van die variatie is gerelateerd aan de ouderdom van de spin. De subadulte spinnen
hebben een grote oranje (soms gelige) vlek op het centrum
van het abdomen, aangevuld met kleine vlekjes in een kenmerkend patroon (figuur 2). Bij de volwassen dieren zijn de
vlekken wit volgens hetzelfde patroon. In Florida hebben de
meeste volwassen spinnen echter gele, oranje of rode vlekken,
die ook nog eens groter zijn dan bij de typische exemplaren.
De mannetjes van Ph. audax zijn 6 tot 13 mm groot (lichaamslengte), en de vrouwtjes 8 tot 19. Andere kenmerken zijn de
groen (soms blauw) iriserende cheliceren (figuur 3), de lange
beharing van het gehele lichaam (overwegend zwart, maar wit
op de vlekken), twee plukken zwarte haren voor op de kop als
hoorntjes (figuur 3), en afwisselende zwarte en witte beharing
van de poten. Mannetjes hebben een distale tuberkel aan de
cheliceren. De genitaliën van de mannetjes en de vrouwtjes
zijn kenmerkend (Edwards 2004).

Leefwijze
Phidippus audax heeft een wijde verspreiding in Noord-Amerika,
van Mexico in het zuiden tot Canada in het noorden en van
California in het westen tot Maine in het oosten (Edwards 2004,
Richman et al. 2011, Walton zonder datum). De soort komt in
allerlei biotopen voor, zoals graslanden, open bossen en bij
menselijke bebouwing (Edwards 2004, Walton zonder datum).
In het noorden van het areaal zijn de spinnen in het voorjaar
volwassen, maar in het zuiden zijn jaarrond volwassen dieren
te vinden (Edwards 2004). De vrouwtjes maken hun eicocons
onder de schors van bomen of in gaten in muren (Edwards 2004,
Walton zonder datum).
Net als onze inheemse springspinnen, zoekt Ph. audax actief
naar prooidieren door rond te lopen en de slachtoffers te bespringen. Opvallend is echter dat Ph. audax ook kan overleven
en zich tot volwassenheid kan ontwikkelen op alleen maar dode
prooidieren, zij het dat de ontwikkeling dan langzamer verloopt
(Vickers et al. 2014). Het exemplaar uit Elst vertoonde in een
potje geen interesse (en soms zelfs vluchtgedrag) voor levende
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1. Phidippus audax, subadulte man, Elst
(Gelderland), 25.i.2016. Foto: Theodoor
Heijerman
1. Phidippus audax, subadult male, Elst
(province of Gelderland), 25.i.2016.

2. Phidippus audax (zelfde individu als
figuur 1), met het karakteristiek kleurpatroon van een subadult op het abdomen. Foto: Theodoor Heijerman
2. Phidippus audax (same individual as
figure 1), with characteristic abdominal
colour pattern of a subadult.

3. Phidippus audax (zelfde individu als
figuur 1), frontaal aanzicht, met groene,
iriserende cheliceren. Foto: Theodoor
Heijerman
3. Phidippus audax (same individual
as figure 1), frontal view, with green
iridescent chelicera.
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vliegen, maar begon gelijk te eten als doodgedrukte spinnen of
kevers werden aangeboden (eigen waarnemingen).

Discussie
De hier beschreven vondst illustreert weer eens hoe gemakkelijk sommige spinnensoorten vervoerd kunnen worden naar
nieuwe contreien. Sommige spinnen kunnen tijdens transport
lang zonder eten (met name kogelspinnen, Theridiidae, staan
hierom bekend), maar Ph. audax kan een lange reis overleven
door aas te eten. Vele spinnensoorten bereiken via transportroutes West-Europa, hetgeen bijvoorbeeld goed blijkt uit de
nauwkeurig genoteerde spinnenexoten in België (Van Keer 2007,
2010). Phidippus audax is ook naar Hawaii, Nicobar, Zweden en
Duitsland versleept (Edwards 2004, Hagstrom & Nordander 2003,
Schmidt 1971). De genusgenoot Ph. regius C.L. Koch, 1846 is een
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keer gevonden in een doos bananen in een winkel bij Bordeaux,
afkomstig van Martinique of Guadeloupe (Thomas & Lartigue
2013). In Nederland zijn vijf andere geïmporteerde springspinnen bekend, uit andere genera (Van Helsdingen 2015b).
Phidippus audax komt in het natuurlijke areaal ook in
gematigde en zelfs noordelijke streken voor en kan goed
overleven in door de mens beïnvloedde milieus. Er is dus een
kans dat de soort aanslaat in Europa als er meerdere individuen
of bevruchte vrouwtjes worden geïmporteerd.
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Summary
An import of the jumping spider Phidippus audax (Araneae: Salticidae) in the Netherlands
One subadult male of the jumping spider Phidippus audax (Hentz, 1845) was found in the
Netherlands, at a company that imported goods from the USA. This species originates from
North America and was not recorded before in our country. Other imports into Europe seem
rare with published records from Sweden and Germany only. This spider does not need
live prey, but can also live solely on dead insects and other invertebrates. This explains its
possibilities to survive long overseas travels. Due to its occurrence in temperate parts of
North America and its ability to live in man-altered environments, Ph. audax is a potential
candidate to become established in parts of Europe, if imports continue.
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