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TETRAGNATHIDAE Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) ♂♀   

TETRAGNATHIDAE Tetragnatha montana Simon, 1874 ♀ ♂♀  

THERIDIIDAE Anelosimus vittatus (C.L. Koch, 1836) ♂♀  ♂ 
THERIDIIDAE Dipoena melanogaster (C.L. Koch, 1837)   ♀ 
THERIDIIDAE Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) ♀  ♀ 
THERIDIIDAE Parasteatoda lunata (Clerck, 1757) juv.   

THERIDIIDAE Parasteatoda simulans (Thorell, 1875)   ♂♀ 
THERIDIIDAE Theridion varians Hahn, 1833 ♂♀  ♀ 
THOMISIDAE Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)   ♀ 
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ABSTRACT 
A new record after 120 years of Piratula knorri in the southern part of the province of Limburg, may indicate 
the occurrence of a viable population in in the Netherlands. 
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Na meer dan 120 jaar niet in ons land waargenomen te zijn, werd op 29 mei 2014 een vrouwtje van Piratula 
knorri (Scopoli, 1763) verzameld. Het dier werd gevonden langs de Geul, direct ten westen van Partij (Zuid-
Limburg). Het betrof een voor P. knorri typisch habitat; een beschaduwde grintoever. De Amersfoort-
coördinaten van de waarneming zijn (192.277, 312.743). 
 
De enige bekende waarnemingen van P. knorri dateren van 1882 bij Utrecht (Becker 1882), en van 1886 en 
1890 bij Maastricht (Van Hasselt 1886, 1890). In de Eifel wordt de soort nog met enige regelmaat 
waargenomen. Een op deze soort gerichte inventarisatie van de Our, op de grens van België en Duitsland, 
leverde veel waarnemingen op. Daarbuiten zijn in België de waarnemingen schaars; een waarneming in de 
Belgische Eifel en één in de Viroinvallei. Het is waarschijnlijk dat de soort langs meer beekoevers veelvuldig 
voorkomt, maar dat hier te weinig wordt geïnventariseerd. 
 
Omdat het in Nederland verzamelde dier niet direct als zodanig werd herkend, is verder niet intensief gezocht. 
Verdere inventarisatie van het geschikte biotoop kan uitwijzen in hoeverre de soort in Zuid-Limburg gevestigd 
is. 
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