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Een nummer met de gebruikelijke variatie. Faunistiek van 

spinnen en Opilionieuws, de Nieuwsbrief van de EIS-werkgroep 

Hooiwagens, als afsluiting. 

   Er kunnen weer een aantal soorten worden vermeld die niet 

eerder uit ons land bekend waren. De samenstelling van een 

fauna is nooit statisch. Nieuwe soorten vestigen zich vaak 

zonder dat wij daar iets van merken. Het enige wat moet 

gebeuren is dat ze bij een inventarisatie worden gevonden. Wat 

we niet merken is het mislukken van een vestiging. Ook het 

achteruitgaan of verdwijnen van soorten kan lang onopgemerkt 

blijven. Nieuwe soorten zijn altijd het vermelden waard. 

   Joost Vogels meldt een Zelotes petrensis met een misvormde 

epigyne. Wie veel materiaal onder het binoculair laat passeren 

komt zoiets een enkele keer tegen. 

   Hay Wijnhoven vond vrouwtjes met mannelijke kenmerken 

bij de hooiwagensoort Nemastoma dentigerum. 

   De Maasvlakte is niet alleen een gebied met economische 

ontwikkeling, maar biedt ook nieuwe mogelijkheden voor fauna 

en flora. Johan Bink heeft daar regelmatig gekeken naar 

nieuwelingen onder de ongewervelden. Dat heeft leuke 

waarnemingen opgeleverd. Theridion hannoniae blijkt zeer 

algemeen te zijn. Parasteatoda tabulata werd er gevonden en er 

zaten ook andere soorten die voor ons land het vermelden zeker 

waard zijn. En  toevallige vondsten in tuincentra leverden twee 

exoten op. 

   Steven IJland en ik zelf bezochtren een tweede maal Zuid-

Italië. Het leverde veel interessante spinnen op en natuurlijk ook 

veel taxonomische problemen. De fauna van dat gebied is slecht 

bekend. 

   Ik geef, zoals gebruikelijk, de laatste wijzigingen in 

nomenclatuur door voor zover die betrekking hebben op onze 

eigen fauna. Er is nieuws over het Arachnologen Congres 2015 

en over het project Spin van het jaar 2015. 

   In 2014 was er veel aandacht voor spinnen. Het VARA-

programma Vroege Vogels organiseerde weer een tuin-

spinnentelling waaraan veel mensen meededen. De zoekkaart 

was uitgebreid tot 20 soorten. Komend jaar wordt het weer 

herhaald. Straks zijn er meer arachnologen dan soorten spinnen! 

   Opilionieuws aflevering 9  sluit dit nummer af.  

 

Nummer 34 is de enige aflevering van 2014. 
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