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ABSTRACT  
In 2010 the authors reported Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) from De Reijerscamp the Netherlands. This appears to be a 
misidentification, the correct species being Sibianor larae Logunov 2001. Some remarks on the taxonomy of Sibianor are 
made. Re-examination of the type of  Attus aenescens (Simon, 1868) is suggested. 
 
Key words: correction, Sibianor aurocinctus, Sibianor larae 
 
DISCUSSIE 
In 2012 berichtte Joost Vogels dat Sibianor larae Logunov, 2001 voor de eerste keer gevonden was in Nederland. 
Alhoewel de soort redelijk eenvoudig van Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) te onderscheiden is, lijkt het erop 
dat hij in Nederland meestal onder deze naam gerapporteerd is. Joost vraagt dan ook om S. aurocinctus in de 
collecties nog eens te bekijken. Zo bleek dat de soort die in 2010 van De Reijerscamp gemeld werd als S. 
aurocinctus niet correct gedetermineerd was, het betreft hier S. larae. De eenvoudigste manier om de twee soorten 
van elkaar te onderscheiden is de kleur van de patella, rood by S. larae, donker bij S. aurocinctus. 
 
Ohlert (Ohlert 1865) beschrijft als eerste S. aurocinctus als Heliophanus aurocinctus, maar alleen van het 
vrouwtje. Hij beschrijft een vlekje van goudgeelgekleurde schubjes achter de achterzijogen, dus daar zal de 
soortnaam aurocinctus wel vandaan komen.  
 
Simon (Simon 1868) beschrijft later Attus aenescens aan de hand van een mannetje uit Polen, de soort wordt later 
in het geslacht Bianor opgenomen, waar later weer Sibianor van is afgesplitst. In zijn beschrijving wordt de kleur 
van de patella als rood gegeven. Dit zou dus overeenkomen met S. larae. Deze soort van Simon wordt later door 
Dahl (Dahl 1926) gesynonimiseerd met Bianor aurocinctus, echter zonder dit duidelijk te beargumenteren. 
 
Logunov (Logunov, 2001) splitst S. larae af van S. aurocinctus, maar het zou dus best wel eens zo kunnen zijn 
dat er al een naam beschikbaar was,  S. aenescens (Simon, 1868). Deze naam zou dan prioriteit krijgen. S. 
aenescens is een paar maal gemeld uit Nederland, deze waarnemingen zijn nu onder die van S. aurocinctus 
opgenomen en worden niet automatisch naar die van S. larae verhuisd zonder controle. Mocht S. aenescens 
prioriteit hebben boven S. larae, dan zou dat wel het geval zijn.  
 
Kortom, duidelijk is het allemaal niet, en het zou aardig zijn als iemand eens het type van Attus aenescens zou 
bekijken. Dmitri Logunov blijkt bij navraag geen typen te hebben onderzocht, noch van Attus aenescens Simon, 
1868, noch van Heliophanus aurocinctus Ohlert, 1865. 
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