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REDACTIONEEL 

 

Deze nieuwsbrief is niet in 2019 verschenen, maar komt nu laat 

in 2020 uit. Daar zijn verschillende verklaringen voor. Een lang 

artikel kon in 2019 niet worden afgemaakt vanwege de 

verhuizing van Naturalis naar een tijdelijk adres en de 

ontoegankelijkheid van de collecties tijdens de verbouwing van 

het instituut.  

Deze aflevering heeft nu een feestelijk karakter gekregen 

omdat het uitkomt op de 90e verjaardag van Christa Deeleman, 

een Grande Dame in de Arachnologie. Biologe, onderzoekster 

van de grottenfauna op de Balkan en onvermoeibaar auteur van 

vele publicaties. Karen van Dorp interviewde haar uitgebreid in 

2019. Veel leesplezier! 

Jinze Noordijk en Anita Groenendijk besteden uitgebreid 

aandacht  aan  een groot gezamenlijk web met vooral individuen 

van Ostearius melanopygius. Die grote webben zijn nog altijd 

een opvallend fenomeen. 

Zoals gebruikelijk presenteer ik weer de recente veranderingen 

in de klassificatie en nomenclatuur voor zover die betrekkijg 

heeft op de Nederlandse spinnen. Het is de laatste jaren onrustig 

in de springspinnen. Ik hoop dat de rust nu is weergekeerd. 

In “Faunistiek en dynamiek in de spinnenwereld 2020” som ik 

veranderingen op in onze spinnen fauna. Er verandert te veel om 

het allemaal te kunnen vastleggen. Twee soorten springspinnen 

– Saitis barbipes en Macaroeris nidicolens – hebben zich 

duidelijk in ons land gevestigd. De jaarlijkse monitoring van 

Dolomedes plantarius in het Waterloopbos laten een gezonde 

populatie zien. Door het in leven houden van een vrouwelijk 

exemplaar van Olios argelasius – een mediterranesoort uit de 

familie Sparassidae – die in Noord-Brabant was gevonden werd 

duidelijk dat via een geïmporteerde spin een soort zich wel eens 

gemakkelijk in ons land zou kunnen vestigen. Er kwamen 

jongen uit een in gevangenschap geproduceerde eicocon. 

   Danniella Sherwood meldt de vondst van het web van 

Agelena labyrinthica op een boom, een ongebruikelijke plaats. 

 

   Opilionieuws 12 sluit deze aflevering af.  

 

 Nummer 39 is de enige aflevering in 2020.  
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