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Enkele jaren na de herdruk van ‘Kosmos 
Atlas Spinnentiere Europas’ (Bellmann 
1997, met een herdruk in 2006) komt de 
gerenommeerde Duitse entomoloog/ 
fotograaf Heiko Bellman met een opvol-
ger van zijn schitterende fotoboek. De  
foto’s van Bellmann vormen voor mij een 
goede ondersteuning bij determinaties 
en waarnemingencontrole als spinnen-
admin bij onder andere de website  
Waarneming.be. De in zakformaat ge-
drukte fotogids met slappe kaft start  
met een uitklapkaart over huis- en tuin-
soorten, een kleurenindex per spinnen-
groep, een leidraad om snel een familie 
op te sporen, en wat algemene informa-
tie over spinnen vinden, vangen en foto-
graferen. De soortenteksten zijn makke-
lijk geschreven en zelfs met een basis- 
kennis van het Duits goed leesbaar. 

Tegen de verwachtingen in vulde de 
auteur deze Kosmos Naturfürher aan 
met tal van nieuwe plaatjes én nieuwe 
soorten in vergelijking met zijn vorige 
boek, terwijl in genera met goed gelijken-
de soorten juist flink werd gesnoeid.  
Anderzijds recupereerde hij tal van foto’s, 
vaak in een ‘opgekuiste’ versie. Zonder 
gedetailleerde tekeningen van de secun-
daire geslachtsorganen, echter noodza-
kelijk voor een positieve identificatie van 
de meeste spinnensoorten (!), levert de 
auteur een praktisch bruikbaar fotoboek 
met een beschrijving van ca. 400 soorten. 
Na het schitterende ‘Op Spinnensafari’ 
van Koen Van Keer (Van Keer 2008) is dit 
een volgende praktisch bruikbare foto-
gids voor de natuurliefhebber die spin-
nen liever ten velde identificeert. Qua 
soortenoverzicht is de gids echter verre 
van volledig (ruim 4.700 soorten in Euro-
pa; Van Helsdingen 2010), maar als begin-
ner kom je al een heel eind. Hiertoe kan 
men bijvoorbeeld ook terecht op de web-
stek van de Belgische Arachnologische 
Vereniging (www.arabel.ugent.be), waar 
naast een knappe spinnengalerij een 
overzicht van beschikbare spinnen- 
literatuur werd opgenomen. Ook onze  
Deense collega Jørgen Lissner bouwde 
een overzichtelijke spinnengalerij uit 
(www.jorgenlissner.dk/). De sterk ver-
nieuwde en zeer uitgebreide webstek 
‘Spiders of Europe’ (www.araneae.unibe.
ch) daarentegen is wèl een uitgekiend 
middel om tot op soortniveau te deter- 
mineren, ondermeer met tal van vergelij-

kende tekeningen van mannelijke palpen 
en vrouwelijke epigynes, habitatprefe-
rentie en een grafische weergave van de 
activiteitperiode.

Een mooie aanvulling in vergelijking 
met ‘Kosmos Atlas Spinnentiere Europas’ 
zijn enkele foto’s van Schizomida (kort-
staartzweepschorpioenen), een voorna-
melijk (sub)tropische groep van zeer klei-
ne spinachtigen, en Solifugae (rolspinnen 
of kameelspinnen), in Europa voorname-
lijk in steppegebieden en halfwoestijnen. 
De foto’s van Bellmann zijn prachtig met 
enkele sterke staaltjes van zijn kunnen 
en geduld, zoals twee strijdende manne-
tjes Myrmarachne formicaria (bosmier- 
springspin), een frontaal zicht op Pistius 
truncatus (stompe krabspin), matrifagie 
bij Theridion sisyphium (kleine wigwam-
spin), parende Scytodes thoracica (getij- 
gerde lijmspuiters) of ei-afzet van Argiope 
bruennichi (tijgerspin). De beelden van 
Heiko Bellmann laten zelfs de meest  
panische arachnofoob niet onberoerd.  
We wisten het al langer hoor... spinnen 
zijn de max! 
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Insects represent among the most impor-
tant organisms in both fundamental and 
applied research. For more than a centu-
ry insects have been model subjects in 
the study of questions relating to a very 
broad array of topics in ecology, evolu-
tionary biology and biological control. 
One of the main reasons for this is that 
many insects have very short life-cycles  
– in some species spanning less than 20 
days between the neonate and the adult – 
and because large numbers of these 
small animals can be reared in the labo-
ratory where they often require much 
less care and maintenance than large  
invertebrates or vertebrates. 

In spite of this, lab-based cultures of 
insects often encounter problems that 
lead to periodic and dramatic declines in 
the numbers of the insects being reared, 
leading to inbreeding, genetic loading 
and in the worse case scenario loss of the 
species being studied. This can have seri-
ous repercussions on projects that may 
involve many researchers who are work-
ing on the same insect species, from stu-
dents to senior scientists. Therefore, a 
comprehensive understanding of the 
proper techniques that optimize efficient 
rearing, thus reducing the risk of ‘boom-
bust’ scenarios, should be a priority for 
any entomology department.

Until now, a comprehensive book ex-
amining practical approaches to the rear-
ing and maintenance of insects has been 
hard to find. However, this knowledge 
gap has now been filled with the timely 
publication of the book ‘Principles and 
procedures for rearing high quality in-
sects’. This volume is sure to be of practi-
cal use for both students studying insects 
for the first time, to those who have years 
of expertise working with insect cultures. 
In particular, it provides an excellent 
framework for the maintenance of insect 
cultures, with no taxonomic bias. 

The cover of the book shows the in-
terlocking pieces of an ‘insect rearing jig-
saw puzzle’, with each piece representing 
an integral part of the proper rearing 
methodology. Each of the following chap-
ters covers one of the jigsaw pieces in de-
tail, providing comprehensive discussion 
of proper insect rearing methodology. 
The reader is guided through an inter- 
woven tapestry whereby the information 
provided in each chapter links with the 
content in the following chapter.

The first chapter provides a very broad 
overview of insect rearing in a historical 


