
Segestria-soorten in Nederland

P.J. van Helsdingen

Afgelopen jaren hield ik mij daar mee bezig, wanneer ik

toch in Zeeland moest zijn, of op de Zuid-Hollandse eilanden.

Ik zocht dan snel wat muren en schuren af, want daar leven de

Segestria_'s. Ik ben nog lang niet overal geweest, maar onder

de hand heb ik toch wel wat vindplaatsen bijeen gesprokkeld.

S. florentina vond ik algemeen op Zuid-Beveland, met name in

de volgende plaatsen: Kapelle, Nisse, Krabbendijke,

Hoedekenskerke en Yerseke. Ook op Schouwen-Duiveland (in

Haamstede en Renesse) en op Tholen (St. Annaland) kon ik het

voorkomen van florentina vaststellen. Op Ualcheren werd nog

maar op één plaats gezocht, in Veere, en daar vond ik niet s.

florentina, maar Segestria bavarica C.L. Koch, een andere

grote soort uit dit geslacht. S. bavarica komt in het zuiden

van ons land vrij algemeen voor en bleek in Zeeland eveneens

algemeen te zijn. Op Zuid-Beveland werd bavarica in de meeste

woonkernen wel gevonden. Daarnaast dus op Walcheren (Veere)

en in Tholen (St. Annaland). Op Schouwen-Duiveland vond ik

deze soort niet, maar wel verder naar het noorden op de Zuid-

Hollandse eilanden: op Goeree-Overflakkee (Goederede) en

Voorne (Hellevoetsluis). Daarmee is het onderzoek niet

uitgeput. Ik zal de komende jaren blijven opletten.

Aanvullende waarnemingen zijn van harte welkom.

Het is mij gebleken dat op een gebouw óf de ene soort,

óf de andere voorkomt. Beide soorten lijken elkaar uit te

sluiten. S. senoculata, de algemene soort uit de rest van ons

land, kwam ik slechts bij uitzondering tegen (Haamstede,

Kapelle). Soms vond ik op een gebouw veel webben van

Amaurobius, en dan kon ik geen enkele Segestria-soort vinden.

Hellicht sluiten ook die elkaar uit. Ook iets om verder op te

letten.

voor Walcheren (Van Hasselt, 1885), daarna niets meer. In de

collectie in Leiden zitten de drie genoemde exemplaren, zodat

die oude opgave controleerbaar is. De opgave klopt, maar

waarom is deze soort nooit meer gevonden? Komt hij er nog

voor?

Intrigerend vind ik altijd een spinnesoort, die ooit

eens in ons land werd gevonden, maar waarvan geen latere

opgaven zijn te vinden. Uat is er met zo'n soort aan de hand?

Was het een dwaalgast? Is de soort uit ons land verdwenen? Of

is hij zo zeldzaam dat rnen hem vrijwel niet tegenkomt? Er

bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid dat hij algemener is

dan hij lijkt, maar dat hij aan onze aandacht ontsnapt omdat

hij op zeer speciale plaatsen voorkomt.

Segestria florentina (Rossi) is zo'n soort. Eén opgave


