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Evarchajucunda (Lucas), 
nieuw voor de Belgische fauna (Araneae, Salticidae) : 

introductie, zwerver of noordwaartse areaalsuitbreiding 

M. ALDERWEIRELDT 

Begoniastraat 5, 9090 Melle 

Samenvatting 

Een mannetje van Evarcha jucunda werd verzameld te Melle (Oost-Vlaanderen). Deze soort is nieuw voor de 
Belgische fauna, 

Résumé 

Un mäle d'Evarcha jucunda a été recolté à Melle (Flandre orientale). eetle espèce est nouvelle pour la faune 
beige. 

Summary 

A male ofEvarcha jucunda was collected at Melle (Eastern Flanders). This species is new to the Belgian fauna, 

Inleiding 

Bij een vOOljaarswandeling in mijn tuin 
werd mijn aandacht getrokken door een 
opvallende springspin die op de muur van mijn 
huis wandelde. Het kleurenpatroon op 
cephalothorax en abdomen was mij onbekend en 
daarom verzamelde ik het exemplaar ter controle. 
Het bleek duidelijk te gaan om een Evarcha doch 
de determinatie op soort leverde aanvankelijk 
problemen op. Met de klassieke Britse en Centraal 
Europese literatuur kon ik het exemplaar niet 
thuisbrengen, Ik diende terug te grijpen naar de 
onverslijtbare Simon (1937) om vast te stellen dat 
het een mannetje van Evarcha jucttnda betrof 

Het exemplaar werd verzameld op 7 mei 
1995 te Melle in de Begioniastraat 5. De 
vindplaats ligt op ongeveer 5 km ten zuidoosten 
van Gent, provincie Oost-Vlaanderen. 

Introductie, zwerver of noordwaartse 
areaalsuitbreiding? 

Mijn verwondering om deze soort in mijn 
tuin aan te treffen was behoorlijk groot. Evarcha 
jucttnda is immers een mediterrane soort die 
voorkomt in Frankrijk inclusief Corsica, Spanje, 
Sicilië, Griekenland, Italië en zelfs Algerije. Ze is, 
voor zover mij bekend, nooit aangetroffen in 
Nederland, Groot-Brittannië, noch Duitsland of 
enig ander Centraal-Europees land. 
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Toeval of niet : de vangst werd gedaan 
enkele dagen nadat ik teruggekeerd was van een 
uitstap met mijn kampeerauto in de Boulonnais
regio (Boulogne-sur-Mer). Er zijn mij geen 
meldingen bekend van Evarcha jucunda uit deze 
streek, maar het voorkomen ervan is, gezien het 
toch wel bijzondere microklimaat van de kalkrijke 
Boulonnais, niet onwaarschijnlijk Werd dit 
mannetje mee getransporteerd van Boulogne naar 
Melle? Misschien. 

Daar tegenover staat echter dat de laatste 
jaren, wegens de uitzonderlijke klimatologische 
omstandigheden, binnen zeer verschillende 
diergroepen, opvallend veel waarnemingen zijn 
gedaan in België van zuidelijke soorten. Ik noem 
uit een langere lijst enkele voorbeelden: 

-de waarnemingen van een reeks zuidelijke 
libellensoorten, zoals Crocothemis erythraea en 
Lestes barbarus (ANSELIN, 1992; BONfE, 1994; 
DUMONT, 1994; DE KNuF, 1994; DE KNIlF & 
ANsELIN, 1996). 

-de recente waarnemingen van de 
mediterrane hooiwagen Dicranopalpus ramosus 
in België (SWSSE, 1995) en zelfs in Nederland 
(CUPPEN, 1994). Ook zijn er aanwijzingen dat 
Opilio ravennae aan een noordwaartse uitbreiding 
van zijn verspreidingsareaal bezig is (VAN DER 
WEELE, 1993 ). Van deze laatste hooiwagensoort 
zijn ondertussen twee recente waarnemingen 
gedaan in België (SWSSE, 1995) 

-een andere zuidelijke springspin die recent 
eveneens voor het eerst in België werd 
waargenomen: Talavera aperta (zie V ANUYTVEN, 
1995). 

Dat het bij de vangst van dit mannetje van 
Evarcha jucunda wel degelijk gaat om een 
exemplaar dat op eigen kracht in Vlaanderen is 
geraakt, is dus evengoed mogelijk 
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