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AANKONDIGINGEN: KOMENDE CONGRESSEN
2016 International Congress of Arachnology meeting in Golden, Colorado July 2-8, 2016
Men kan zich al aanmelden: http://arachnology.org/20th-ica-2016/pre-registration-form.html
2017 – 30st European Arachnological Congress, Nottingham, UK
Tijdens het 29e Europese congres in Brno afgelopen zomer werd het aanbod gedaan door Groot-Brittannië om in
2017 het volgende Europese congres te organiseren in Nottingham. Sara Goodacre heeft de organisatie op zich
genomen. Dat wordt dan het 30e congres van de European Society of Arachnology. De aankondiging staat al op
de internet site van de European Society of Arachnology - http://www.europeanarachnology.org/society/news.shtml).

BESCHIKBAARHEID VAN NEDERLANDSE EN EUROPESE VERSPREIDINGSGEGEVENS VAN
SPINNEN
Availability of data on the distribution of spiders in the Netherlands and Europe.
The availability on the internet of data on the distribution of spiders in the Netherlands is outlined. The
catalogue of the spiders in the Netherlands is regularly updated on the website of the European Invertebrate
Survey – Nederland http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/spinnen at the end followed by an
overview of their distributions over the provinces. Earlier issues of SPINED are now also available on that same
site on the internet.
The latest updated version of the spiders of Fauna Europaea is placed on the website of the European Society of
Arachnology http://www.european-arachnology.org/reports/fauna.shtml
In de Catalogus van de Nederlandse spinnen zijn alle gepubliceerde verspreidingsgegevens opgenomen.
Publicaties die over andere onderwerpen gaan en waar wel soorten spinnen worden genoemd maar geen
vindplaatsen zijn vermeld zijn weggelaten. De meest recente nomenclatuur is toegepast, maar de eerder
gebruikte naam is steeds vermeld onder de nieuwe naam, wat het zoeken vergemakkelijkt. De oudere opgaven
zijn natuurlijk onder de toen gebruikte namen te vinden, zoals dat in een catalogus gebruikelijk is.
In de tabel met de “Verspreiding van de spinnen van Nederland over de provincies” – vroeger een apart
document, maar nu aan het eind van de catalogus geplaatst – krijgt men snel een overzicht van in welke
provincies een soort voorkomt. De nieuwe en oude namen zijn beide opgenomen. De tabel biedt beperkt inzicht
in de zoogeografische verspreiding in ons land, maar is niet volledig. Het gaat immers om gepubliceerde
gegevens en voor sommige provincies zijn helaas weinig gegevens in druk verschenen. De catalogus is te
raadplegen via de website van EIS-Nederland: http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/spinnen
Deze gegevens dienen ook als basis voor Het Nederlands Soortenregister, dat is te vinden op
http://www.nederlandsesoorten.nl
De database van Fauna Europaea is op twee plaatsen te raadplegen. Op de officiële website van Fauna Europaea
(http://www.faunaeur.org/) is de originele spreadsheet niet te zien, omdat deze als matrix verborgen is achter de
zoekpagina’s. Deze officiële site biedt wel de mogelijkheid om per soort een verspreidingskaartje te raadplegen.
De originele spreadsheet is wel te vinden op de website van de European Society of Arachnology (ESA)
http://www.european-arachnology.org/reports/fauna.shtml onder “Links” en vervolgens onder “European
Spiders”. Daar is nu Versie 2015.2te raadplegen.
Sinds kort zijn alle afleveringen van SPINED te vinden op de website van EIS-Nederland –
http://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/spinachtigen/spinnen
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