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Dit maal een aflevering die de dynamiek in de wereld van de 
spinnen weer eens duidelijk maakt. Dynamiek mede als gevolg 
van actieve waarnemers. Faunistiek is afhankelijk van de inzet 
van mensen die hun tijd aan veldwerk willen besteden. Gelukkig 
zijn die er steeds. 
   Rob Versteeg en zijn mede-auteurs melden een waarneming 
van Kishidaia conspicua, een zeldzame soort in Nederland. 
Anne Krediet publiceert hier de herontdekking van Piratula 
knorri, waarvan de laatste waarneming wel erg lang geleden 
was. Frans IJsselstijn fotografeerde in zijn tuin een buitenlandse 
Heliophanus-soort, die waarschijnlijk werd ingevoerd. Anne 
Krediet beschrijft zijn onderzoek aan bodemfauna in een 
kalkgrasland bij Eys en behandelt de bijzondere soorten spinnen 
en hooiwagens die hij tegenkwam. 
   De 1000-soortendag 2015 leverde dit keer geen spectaculaire 
vondsten op, maar wel verspreidingsgegevens uit een nauwelijks 
eerder bezocht gebied, Het Merkske bij Castelré. 
   Onderzoek in Italië in 2013 dat vorig jaar in SPINED werd 
gepubliceerd leverde nog een nieuwe soort, Pseudeuophrys 
perdifumo, op die nu wordt beschreven. 
   In 2014 bezochten Steven IJland en ik Albanië. Het leverde 
veel interessante spinnen op en natuurlijk ook veel taxono-
mische problemen, meer dan we hadden verwacht. De fauna van 
dat gebied is slecht bekend en we hebben dan ook erg veel 
eerste vermeldingen voor Albanië. 
   Ik geef, zoals gebruikelijk, de laatste wijzigingen in 
nomenclatuur door voor zover die betrekking hebben op onze 
eigen fauna. Er is nieuws over het Internationale Arachnologen 
Congres 2016 en over het project Spin van het jaar 2016. 
   Waarnemingen van exotische spinnen en regelmatig in ons 
land opduikende soorten die waarschijnlijk straks gewoon 
inheems zijn worden kort belicht. 
   Ook in 2015 was er in de media weer aandacht voor spinnen. 
Het VARA-programma Vroege Vogels organiseerde een 
weeklange tuinspinnentelling waaraan schoolklassen meededen 
en gelukkig ook andere geïnteresseerden. De zoekkaart met 20 
soorten staat op de website van Vroege Vogels. Heel goed dat er 
in dat populaire programma op zondagmorgen ook voor deze 
diergroep aandacht is. 
   Dit keer geen Opilionieuws omdat ze al in winterrust zijn.  
 
Nummer 35 is de enige aflevering van 2015. 
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