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ABSTRACT 
Additional records of the jumping spider Philaeus chrysops (Araneae: Salticidae) in the Netherlands 
Philaeus chrysops was first encountered in 2004 in the Netherlands. In this paper, we present new sightings: one in 2014, 
two in 2017 and three in 2018. All observations were done by non-arachnologists that were curious about the identity and 
sent photos or specimens to arachnologists. All sightings concerned without much doubt imported individuals. The main 
introductory pathway seems to be the international plant trade, since one male was found in a garden centre and another one 
in a garden close to recently planted Quercus ilex trees. 
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Het mannetje van de springspin Philaeus chrysops (vuurspringer) is een opvallend dier waarbij de fraaie rode en 
witte beharing goed afsteekt tegen het zwarte lijf (fig. 1). De vrouwtjes zijn saaier gekleurd met allerlei bruin-
tinten, maar de donkere wig op het achterlijf, zoals bij het mannetje, is wel opvallend. Bij vrouwtjes uit het 
zuidoosten van Europa is wel vaker rode beharing te zien (fig. 2). 

Deze springspin komt voor in Zuid- en Midden-Europa, Noord-Afrika en in Azië oostelijk tot aan Korea. 
Het leefgebied van deze zeer thermofiele soort bestaat uit rotsen, zandige plekken, muren of boomstammen 
(Nentwig et al. 2018, Roberts 1998). In West-Europa is Ph. chrysops alleen in het Middellandse-Zeegebied 
algemeen en wijd verspreid. Meer naar het noorden wordt ze zeldzaam en is het areaal disjunct. In Oostenrijk 
ten noorden van de Alpen zijn er bijvoorbeeld nog maar weinig vindplaatsen (Deschka 2000). In Polen wordt ze, 
zelden, tot behoorlijk noordelijk gevonden, ter hoogte van Noord-Nederland (Owieśny et al. 2010) en in 
Duitsland zijn enkele natuurlijke vindplaatsen tot in de deelstaten Sachsen en Brandenburg (Sacher et al. 1998). 
Het gaat bij deze plekken in Polen en Duitsland om zeer warme terreinen met schrale vegetatie als heide, 
schraalgrasland en stuifzand (zoals militaire oefenterreinen). 

Soms duikt de spin buiten het natuurlijke areaal op als geïmporteerde exoot. Zo zijn er enkele gedocumen-
teerde vondsten in Engeland die alle imports betreffen (Irwin 2004, Shardlow 2004). Ook in Nederland wordt 
dit mooie dier soms gezien. Bij een waarneming van deze opvallende spin willen mensen graag weten welke 
soort het betreft. Omdat de mannetjes goed te determineren zijn van foto’s, kon EIS in de loop van de tijd een 
overzicht maken van observaties. 

De eerste vondst stamt uit 2004 toen in een huis in Voorhout een mannetje en een vrouwtje werden 
gevonden (Van Helsdingen 2004). Toen duurde het tien jaar tot het volgende individu werd gezien, in 2014 in 
Hoofddorp. De rest van de waarnemingen zijn recent gedaan: twee in 2017 (Oostzaan en Brielle) en drie in 2018 
(Groningen, Goes en Blaricum). Er lijkt dus een toename van het aantal waarnemingen te zijn. Figuur 3 en tabel 
1 geven het overzicht. 

De vindplaatsen van Ph. chrysops geven al indicaties over de importwijze. In Hoofddorp werd de spin 
namelijk gevonden in een tuincentrum, en in Groningen in een tuin waarnaast recent steeneiken (Quercus ilex) 
uit Italië waren geplant. De overige vondsten zijn gedaan in tuinen (5 x) en in huis (1 x). De internationale 
plantenhandel lijkt dus een belangrijke rol te spelen bij het verslepen van de soort. Het lijkt ons ook goed 
mogelijk dat Ph. chrysops mee kan komen tussen de spullen van vakantiegangers uit het zuiden. 

De vraag is vervolgens of de naar Nederland geïmporteerde dieren ooit zullen leiden tot een populatie. Dat is 
natuurlijk niet met zekerheid te beantwoorden. Ons stedelijke milieu is mogelijk warm genoeg voor deze 
springspin (helemaal als we denken aan de zomer van 2018), maar of deze ‘biotoop’ voldoet aan de habitat-
voorkeuren van de soort is niet zomaar te achterhalen; Ph. chrysops wordt met name gevonden in natuurlijke 
graslanden en tussen rotsen (zie de referenties in de literatuurlijst).  

Philaeus chrysops is net als de meeste spinnensoorten een generalistische predator (Huseynov 2008) en kan 
zo bij een vestiging een concurrent vormen voor andere spinnensoorten. Er is echter zeer weinig bekend over de 
effecten van spinnenexoten en concurrentie tussen spinnensoorten. Een gemakkelijk te herkennen en opvallende 
soort als Ph. chrysops leent zich in elk geval wél goed om nieuwe importgevallen en mogelijk ooit een vestiging 
in kaart te brengen door middel van citizen science. Gedocumenteerde waarnemingen zijn dus zeer welkom op 
de gangbare invoerportals op internet of via de auteurs. 
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Fig. 1-2. Philaeus chrysops. 1, mannetje, Oostzaan (Noord-Holland), 24.vi.2017; 2, vrouwtje, Termessos, Turkije, 7.v.1998. 

Foto’s Piet Brouwer (1) en Peter Koomen (2). 
 

 
 

Fig. 3. Vindplaatsen van geïmporteerde vuurspringers. Bron EIS Kenniscentrum Insecten. 
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Tabel 1. Records van Philaeus chrysops in Nederland. 
 
Datum Aantal Locatie AC Waarnemer Melding bij Bron 
2004 1♂, 1♀ Voorhout 093-470 J. Does Naturalis/EIS Van Helsdingen 2004 
10.vi.2014 1♂ Hoofddorp 104-478 K. Schade van 

Dooren 
 Waarneming.nl 

24.vi.2017 1♂ Oostzaan 120-493 P. Brouwer Natuurm. Fryslân Waarneming.nl 
4.vii.2017 1♂ Brielle 070-434 J. Bakkeren  Waarneming.nl 
26.v.2018 1♂ Goes 051-389 F. van Pelt EIS Foto beschikbaar 
27.v.2018 1♂ Groningen 235-583 A. Pollak EIS Foto beschikbaar 
1.vi.2018 1♂ Blaricum 147-478 M. Eijkman Naturalis Collectie Naturalis, 

RMNH.ARA.18224 
 
 

 
 
 
 

Spinnensymposium 
 

'GAAT HET WEL GOED MET DE SPINNEN?' 
 
Zaterdag 13 april 2019 in restaurant WEI, Katwijkseweg 7, 2242 PA Wassenaar 
Deelname is kosteloos; lunch en borrel worden aangeboden door EIS en NEV 
Aanmelden is nodig (vanwege de catering) bij eis@naturalis.nl 
 
Opzet programma: 
10.00      Inloop met koffie en thee  
10:30      Opening door dagvoorzitter, Peter Koomen 
10.35     Peter Koomen: Spinnentoppertjes in Nederland, zijn ze er nog? 
11.00      Arthus Decae: Oude spinnen uit de onderwereld (Arthur Decae)  
11.30      Aat Barendregt & Jan Meijer: 40 jaar spinnen in het Lauwersmeergebied 
12.00      Koen van Keer: Vuurspin vs. zonne-energie (Koen van Keer)  
12.30      Jinze Noordijk: Nieuwe soorten erbij: van kaskaardespin tot zwarte weduwe 
13.00      Lunchpauze  
13.45      Peter van Helsdingen: Spinnenonderzoek in Nederland: heden, verleden en toekomst 

14.15      Peter Koomen: Introductie Meijendel: bakermat van langlopend (maar niet voortgezet) 
ecologisch onderzoek naar wolfspinnen 

14.30      Excursie De Klip  
16.30      Terugkeer van excursie en afsluitende borrel.  
 
Voor een uitgebreider programma, zie www.eis-nederland.nl  
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