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foto’s (66), maar ook een overvloed aan 
tabellen (61), afbeeldingen en grafieken 
(54). Daardoor kost het moeite om de 
belangrijkste informatie te overzien 
en daarmee lijkt de publicatie vooral 
bedoeld voor wetenschappelijk georiën-
teerde keverspecialisten. Daarnaast zijn 
er omvangrijke soortenlijsten met infor-
matie over inventarisatiemethodieken en 
biotoop- en habitatseisen van kevers. Het 
bos is door de vele bomen niet makkelijk 
te zien maar met al die informatie is er 
wel een schat in te vinden.
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Twee jaar na de succesvolle ‘Fotogids lar-
venhuidjes van libellen’ (Brochard et al. 
2012) komen de twee hoofdschrijvers van 
dat boek met een vervolg. Konden de  
fantastische foto’s van die eerste gids  
– die met behulp van stacking-technie-
ken waren samengesteld – nog worden 
overtroffen? Het antwoord is ja. Larven-
huidjes van libellen zijn vaak een relatief 
saai mengsel van allerlei bruintinten.  
De nu gefotografeerde larven zijn in een 
aquarium gezet met elementen uit de 

microhabitat waar ze leven. De mensen 
die libellenlarven eerst vangen en dan 
bekijken, zullen de meeste op de foto’s 
vastgelegde kleurnuances en details niet 
goed zien; de larven worden dan name-
lijk buiten het water bekeken in een  
hybienet of in de hand. Daarentegen 
straalt de frisheid van de in dit boek ge-
presenteerde foto’s af: de larven zijn echt 
heel erg fraai in beeld gebracht. Dit blijkt 
ook mede te komen door de gekozen 
drukker, die met veel zorgvuldigheid is 
uitgezocht en tot de hoge kwaliteit van 
het boek heeft bijgedragen.

Het boek is verder geen herhaling  
van het larvenhuidjesboek. Deze gids 
gaat namelijk dieper in op het gedrag en 
de biologie van de larven. Hieraan wor-
den de eerste 60 bladzijden van het boek  
besteed. Hoe kunnen de verschillende 
soorten larven worden ingedeeld (gra-
vers, klauteraars en verstoppers), hoe is 
hun foerageergedrag, hoe voorkomen 
ze dat ze gepredeerd worden en tot slot 
hoe kun je libellenlarven kweken en fo-
tograferen. Daarnaast hebben de auteurs 
ervoor gekozen de determinatietabellen 
uit het eerste boek niet te herhalen. Lar-
venhuidjes en de laatste stadia van de 
libellenlarven, waar deze nieuwe foto- 
gids over gaat, zijn namelijk doorgaans 

met dezelfde kenmerken op naam te 
brengen. Daarmee komt dan echter wel 
een nadeel van het boek naar voren: het 
is niet zelfstandig te gebruiken, maar 
om de soorten via tabellen op naam te 
brengen is het eerste boek noodzakelijk. 
Wel is er in dit larvenboek per soort een 
uitgebreide beschrijving van kenmer-
ken opgenomen, die aan de hand van 
pijltjes worden geïllustreerd op de zeer 
gedetailleerde foto’s. Hierdoor is het 
ook met dit boek mogelijk ze op naam 
te brengen, alhoewel dit niet voor elke 
soort geldt. De zorgvuldige nuances die 
bijvoorbeeld bij de determinatie van de 
larvenhuidjes van de zuidelijke en de 
bruinrode heidelibel (Sympetrum meri-
dionale en S. striolatum) in de tabel van 
het larvenhuidjesboek zijn opgenomen, 
ontbreken juist in het larvenboek. Daarbij 
wordt gezegd dat beide soorten ‘niet of 
nauwelijks van elkaar te onderscheiden 
zijn’. De oorzaak daarvan blijkt te zijn dat 
er bij een deel van de larvenkenmerken 
meer variatie aanwezig blijkt te zijn dan 
die bij de larvenhuidjes. Aan de andere 
kant blijken larven soms overtuigende 
determinatiekenmerken te bezitten die 
bij de larvenhuidjes zijn verdwenen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de larven van de 
dwergjuffer (Nehalennia speciosa) die een 
uiterst karakteristieke lichtbruine streep 
tussen de ogen blijken te hebben, die bij 
de larvenhuidjes ontbreekt.

De schrijvers werken op dit moment 
aan een Franstalige fotogids, waarin deze 
twee boeken samen zijn geïntegreerd. 
Verder zijn de auteurs de afgelopen jaren 
Turkije en half Europa doorgereisd om 
larven en larvenhuidjes te verzamelen 
om uiteindelijk in de toekomst een En-
gelstalig boek over alle Europese soorten 
te laten verschijnen. Ongetwijfeld zullen 
deze boeken dezelfde hoge kwaliteit heb-
ben als de hier besproken fotogids. Ik kijk 
er naar uit!
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