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Dit maal een aflevering die de dynamiek in de wereld van de 
spinnen weer eens duidelijk maakt, schreef ik bij de vorige 
aflevering. Dat is in dit nummer eigenlijk ook weer een  heel 
belangrijk thema. Statische toestanden zijn in de levende natuur 
natuurlijk ook nauwelijks mogelijk. Dynamiek is en blijft het 
Leitmotiv.  
   Johan Bink laat zien hoeveel soorten binnen Europa onbedoeld 
door transport worden verplaatst. Dat zijn vaak algemene 
soorten die al in ons land voorkomen, maar het is wel een 
verspreidingsmethode van aanzienlijke omvang. 
   Natuurlijk komen er steeds soorten ons land binnen dankzij de 
bedrijvigheid van de mens. Zijn het individuen van niet-
inheemse soorten, dan krijgen ze het etiket “Exoot”. Zie de 
verwijzing naar het artikel van Noordijk, Brooks & Heijerman 
over  Phidippus audax. 
   Het is bijna onmogelijk om voor Zuid-Europese soorten die 
opeens in ons land opduiken na te gaan hoe ze hier terecht zijn 
gekomen. Als in de loop van de tijd meer waarnemingen worden 
gemeld kan er wel een beslissing worden genomen. over hun 
verblijfsstatus. In dit nummer wordt vastgesteld dat Zoropsis 
spinimana nu echt tot onze fauna mag worden gerekend. 
   Twee belangrijke bijdragen van Jørgen Lissner, deels samen 
met Maria Chatzaki, belichten de fauna van Corsica en 
behandelen Poecilochroa taborensis uit het mediterrane gebied. 
   Onderzoek in Zuid-Italië in 2015 levert weer een interessante 
lijst van soorten op, ook nu weer met moeilijk te plaatsen 
soorten en aanvullende beschrijvingen. Een bijdrage aan 
faunistiek en taxonomie van het mediterrane gebied. 
   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 2017 en over het project Spin van het jaar 2017. Een 
bespreking van het boek van John Murphey over de families van 
spinnen in de wereld geeft de stand van zaken (in 2015) van de 
klassificatie weer. 
   Al eerder werd gemeld dat we in 2017 weer op excursie gaan 
(zie binnenzijde achterkaft). 
   Opilionieuws 10 sluit deze aflevering af.  
 
Nummer 36 is de enige aflevering van 2016.  
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