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Het voorkomen van planten en dieren is verre 
van statisch, en eigenlijk is dat ook het laatste 
wat wij zouden verwachten wanneer wij ook 
maar engiszins in de dynamiek van het leven ge
loven. De populatiedynamica bestudeert de 
aantalsschommelingen van de soorten binnen 
een populatie, de zoögeografie kijkt naar de 
grenzen van het areaal van de soort en zoekt 
naar verklaringen voor die grenzen. Het inkrim
pen van arealen, het lokaal verdwijnen van 
soorten is de laatste decennia aan de orde van de 
dag. Wij schrijven dat verschijnsel, helaas 
meestal terecht, toe aan de veranderingen die 
wij als mensheid in de natuurlijke omstandighe
den teweegbrengen: ontginningen, ontwatering, 
eutrofiëring, zure regen. Onze fauna en flora 
degraderen daardoor tot een soorten-arme, eu-
rytope combinatie. Juist de voedselarme terrei
nen herbergen immers vele interessante en voor 
de oecologische omstandigheden gevoelige 
soorten, terwijl grote delen van ons land over-
bemest raken. 
Uitbreiding van areaal komt ook voor. Met al
les wat de mens transporteert worden zaden en 
dieren, bewust of onbewust, verplaatst en som
mige van die soorten gaan soms blijvend tot on
ze fauna en flora behoren. Niet alle areaaluit
breidingen zijn door menselijke activiteit te ver
klaren. Organismen hebben hun versprei
dingsmechanismen, die binnen en buiten het 
areaal kunnen werken. Binnen het areaal is, af
hankelijk van de kieskeurigheid van de soort en 
het in stand blijven van de leefcondities, het 
goed terecht komen van zaad of nakomelingen 
voldoende voor de soort om zich in dat gebied 
te kunnen handhaven. Daarbuiten heeft een be
perkende factor tot het uitsluiten van die soort 
geleid, anders zou hij er immers al wel voorko
men. Bij die beperkende factor kunnen we aan 
van alles denken: geografische barrières, onge
schiktheid van het biotoop, concurrentie, klima
tologische factoren. Bovendien kan het verdwij
nen van een soort, om wat voor reden dan ook, 

een kettingreactie veroorzaken vanwege de rela
ties tussen soorten onderling. 
Argiope bruennichi Scopoli, toch al een opval
lende spin, heeft de aandacht getrokken door 
zijn areaaluitbreiding gedurende de laatste der
tig jaar. Guttmann (1979) heeft de veranderin
gen in de verspreiding samengevat en gaat op de 
oecologische achtergronden in. A. bruennichi is 
een mediterrane soort, die zich naar het noor
den heeft uitgebreid waar de bergen hem niet in 
de weg staan. Zo kwam hij eind vorige eeuw in 
Zuid-België voor (provincies Namen en Luxem
burg) en in Frankrijk tot in Normandië en Bre-
tagne. In Duitsland was de verspreiding beperkt 
tot plaatselijk voorkomen in het zuidelijke Rijn-
dal, het Rijn-Maingebied, en de omgeving van 
Berlijn. 
Van Hasselt, onze spinnenonderzoeker uit de 
tweede helft van de vorige eeuw (1858-1898), 
heeft deze soort nooit voor Nederland genoemd 
en ook Pater Crysanthus, die van 1947 tot 
1971 veel over de spinnen van Zuid-Limburg 
schreef, is de soort nooit tegengekomen. Naar 
mijn gevoel betekent dat, dat A. bruennichi in 
die tijden niet in ons land voorkwam. Zeker 
weet je zoiets natuurlijk nooit, maar bij een zo 
opvallende spin is dat toch wel erg waarschijn
lijk. Het kopborststuk is zilverglanzend en het 
achterlijf geel-zwart dwars gebandeerd. De vol
wassen spin, althans het wijfje, heeft een aan
zienlijke lichaamslengte (tot 17 mm) en met de 
poten is die lengte natuurlijk nog veel groter. 
Bovendien is het web voorzien van een dichtge-
weven en daardoor ook alweer opvallend 'stabi-
limentum': een enkele centimeters lange strook 
dicht spinsel boven en onder het centrum, waar 
de spin hangt. Het is een dier, dat altijd opvalt 
en door veel mensen wordt meegebracht van va
kantiereizen. Zo gebeurde dat ook met de eerste 
waarneming voor ons land. De student C. van 
Leeuwen uit Leiden, bezig met een onderzoek 
naar het voorkomen van kleine knaagdieren in 
Zuid-Limburg, trof een web met een spin aan 
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Fig. I a + b. De eerste in Nederland bij Waterop waargenomen Argiope bruennichi in haar web. 

bij Waterop aan de Gulp in September 1980. 
Omdat hij de spin niet kende en hem bijzonder 
fraai vond maakte hij een foto (figuren 1 a + b) 
en legde die aan mij voor. Vergissing is niet mo
gelijk. Het 'stabilimentum' is wat minder fraai 
ontwikkeld dan gewoonlijk het geval is. In 1981 
ben ik er gaan kijken, maar ik heb toen niets 
kunnen vinden, mogelijk omdat het te laat in 
het jaar was (oktober). Het is hoogst onwaar
schijnlijk dat het hier om een ingevoerd exem
plaar zou gaan. Het was een geheel natuurlijke 
omgeving, redelijk ver van bewoning gelegen. 
Komende jaren zal ik de omgeving daar in de 
gaten houden, en wellicht attendeert dit bericht 
anderen op het belang van het doorgeven van 
een ontmoeting met deze soort. Eén spin maakt 
nog geen populatie, het ontdekken ervan maakt 
wel nieuwsgierig. 
Wat is nu de oorzaak van areaaluitbreiding? 

Verandert het klimaat in gunstige zin voor A. 
bruennichi? De soort komt in Europa vooral 
voor op warmere plaatsen met een niet te hoge 
neerslag, in wat ruigere, onbeschaduwde bioto
pen. Natuurlijk zijn er warme, relatief droge zo
mers en wellicht kan de soort dan tot een goede 
populatiegroei komen. Een blijvende uitbrei
ding, zoals die in Duitsland sedert de jaren der
tig is vastgesteld (Guttmann 1979) zou dan wij
zen op een blijvende klimaatverandering. Of 
hebben wij te maken met een verandering in het 
dier zelf, een wijziging in biotoop preferentie of 
in de begrenzing van de oecologische toleran
ties, d.w.z. een verschuiving in de genetische sa
menstelling van de populatie? Die mogelijkheid 
is niet zo snel te onderzoeken. Ook is het moge
lijk dat door menselijk ingrijpen open terreinen 
relatief algemeen worden, waardoor het micro
klimaat ingrijpend kan wijzigen. Misschien 
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wordt de spin ook in Noordwest-Europa een 
cultuurvolger, zoals zij dat ook in Zuid-Europa 
eigenlijk al is, en verloopt de postglaciale reko-
lonisatie alleen erg langzaam. De opbouw van de 
fauna na de laatste ijstijd is stellig een nog niet 
afgesloten proces. Actieve uitbreiding zal voor
namelijk plaatsvinden door het zweven aan dra
den, de zgn. herfstdraden, of aeronautisch ge
drag, dat overigens niet tot de herfst beperkt is. 
In ieder geval is het proces van uitbreiding voor 
deze Argiope soort onderkend. Nieuwe vondsten 
vindt men regelmatig vermeld. Thaler (1981) 
kon afgelopen jaar het voorkomen bij Inns
bruck in de Noord-Alpen van Oostenrijk mel

den; tot dan was de soort alleen uit het oostelijk 
deel bekend (Neusiedlersee). In Engeland duikt 
de soort van tijd tot tijd op, maar de 
populatie(s) schijnen weinig stabiel te zijn en zijn 
vaak jaren lang onvindbaar om dan plotseling 
weer op te duiken (Locket, pers. med.). In 1981 
werd afgesproken dat de European Invertebrate 
Survey /I. bruennichi zal plaatsen op de lijst van 
soorten, die in het kader van een internationale 
langlopende kartering speciale aandacht zullen 
krijgen. Juist voor soorten met een zich wijzi
gend areaal is een dergelijk systeem goed bruik
baar. 
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