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De spinnenfauna in ons land is en blijft dynamisch. Altijd zo 
geweest, nu alleen beter gevolgd en dus beter zichtbaar. Diverse 
voorbeelden hiervan passeren in dit nummer de revue. De fraaie 
Philaeus chrysops – vooral het mannetje is opvallend gekleurd – 
is een aantal keren in ons land opgedoken. Meegebracht van 
vakantie? Een volger van de klimaatverandering? De vrouwtjes 
van deze soort zijn minder opvallend en leiden een meer 
veborgen leven, wellicht worden ze daarom minder snel gezien. 
    Cheiracanthium mildei werd voor het eerst in ons land gezien, 
maar dat is een duidelijk verhaal over onbedoelde import. Zo ook 
Latrodectus hasselti en Barylestis variatus die met transporten 
meekwamen, gezien en gearresteerd. Je vraagt je af hoeveel 
soorten er ongezien ons land binnenkomen en onopgemerkt ook 
weer in het niet verdwijnen. 
    Het gebeurt niet vaak meer dat we nieuwe soorten in ons land 
aantreffen die er mogelijk al langer hebben gezeten of op een 
natuurlijke manier hun areaal hebben uitgebreid. Talavera aperta 
is het meest recente voorbeeld. 
    In de serie over de spinnen van Zuid-Italië is weer een stap 
gezet. Toch nog altijd weer nieuwe soorten voor het gebied en 
voor het land. 
    Ook in dit nummer korte verslagen van gezamenlijk veldwerk 
in Nederland, zoals de eigen excursie op de Veluwe en het 5000-
soortenjaar 2018 met veel waarnemingen. Niet echt 
opzienbarend, maar zo wel vastgelegd en straks opgenomen in de 
Spinnencatalogus. 
    Zoals gebruikelijk is er weer een overzich tvan de laatste 
wijzigingen in nomenclatuur voor zover die betrekking hebben 
op onze eigen fauna. Niet boeiend, maar wel noodzakelijk om te 
volgen. 
    Verder: het Europese Arachnologen Congres 2018, het project 
Spin van het jaar 2019, een bespreking van het boek van Caroline 
Elfferich, de Basisgids Spinnen. 
    Al eerder werd gemeld dat we ook in 2019 weer op excursie 
gaan. Datum en plaats worden nog uitgezocht. 
  
   Er is dit keer geen Opilionieuws. 
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