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Mogelijke maatregelen zoals aangepast 
maaibeheer, inzet van grazers, het be-
handelen van de grotere gastheren met 
anti-teken middelen of de inzet van 
natuurlijke vijanden van de teek pas-
seren allemaal de revue. Onderhoudend 
en zeer leesbaar komt naar voren dat de 
‘golden bullet’ nog niet gevonden is: een 
combinatie van de meest invloedrijke  
ingrepen moet wellicht soelaas bieden. 

Ook in de voorlaatste sectie, met 
hoofdstukken over het verminderen van 
de blootstelling is de diversiteit hoog:  
van educatie, beschermende kleding en 
het behandelen van honden, tot aan  
mogelijkheden om de belangrijkste 
plekken en pieken in tekendichtheden 
voor beheerders en recreanten te voor-
spellen: er komt veel voorbij. Ook dat 
is weer illustratief voor de veelzijdig-
heid van het centrale probleem én van 
dit boek. Een vergelijking tussen de 
situatie in Amerika (die in veel facet-
ten verschilt van de Europese) en een 
hoofdstuk met conclusies benadrukken 
dat nog eens.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in 
complexe ecologische vraagstukken, in 
eco-epidemiologie, of gewoon in teken 
is dit boek dan ook zeker een aanrader, 
evenals voor beheerders die zich diep-
gravend willen informeren. De redactie 
heeft er voor gezorgd dat het een heel 
prettig leesbaar, zeer divers en boeiend 
boek is geworden.
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De legendarische Spinnengids van  
Michael J. Roberts uit 1998, waarin ‘macro-
spinnen’ uitgebreid werden beschreven, 
tot detailtekeningen van de secundaire 
geslachtsorganen toe, is al lange tijd niet 
meer verkrijgbaar. De heruitgave uit 1993 
van The spiders of Great Britain and Ire-
land, ook van de hand van Roberts, die de 
resterende ‘micro-spinnen’ behandelde, 
kwam op de markt ‘zo lang de voorraad 
strekte’ en ook de waardige fotogidsen 
van Heiko Bellmann (1997, 2010) blijken 
vandaag nog moeilijk te vinden. Hoog tijd 
dat iemand een gelijkwaardig product 
uitbracht. En dat is er nu met de hier  
besproken Britain’s spiders, een kruis- 

bestuiving tussen een degelijke veldgids 
en een determinatiesleutel. 

Het handige A5-formaat van deze 
uitgave oogt strak met een nieuwsgierige 
springspin (Salticidae) op de voorkaft. 
Het inleidende deel volgt de klassieke 
opbouw van zowat alle veldgidsen: ana-
tomie, biologie en ecologie, gevolgd door 
vangsttechnieken. Vervolgens wordt 
een familiesleutel uitgerold en geven 
de auteurs een overzicht van typische 
webstructuren en opvallende eicocons. 
Zeer interessante must reads voor de 
beginnende arachnoloog! Een leuke inlei-
dende extra zouden enkele voorbeelden 
geweest zijn van typische vindplaatsen 
of soortenrijke biotopen, zoals onze noor-
derburen wel eens opnemen in de knappe 
reeks Entomologische Tabellen. 

Meer dan 300 pagina’s wordt bested 
aan soortbeschrijvingen, uitgesmeerd 
over 395 spinnen van de in totaal circa 
670 Britse soorten. De auteurs doen dit 
aan de hand van een 700-tal foto’s, op 
zich al een monnikenwerk. Probeer een 

twee millimeter groot moeraspareltje 
(Theridiosoma gemmosum) maar eens  
te vinden in moerassige graslanden 
of ruigten, om ze nadien ook nog eens 
haarfijn te fotograferen! Het valt wel op 
dat de fotokwaliteit sterk verschilt door-
heen de veldgids. Per sectie hadden de 
auteurs ook mogen benadrukken dat niet 
alle soorten worden behandeld. Enkel de 
soortenlijst achteraan maakt melding 
van alle Britse soorten tot dusver. Op-
merkelijk genoeg gebruiken de auteurs 
nog veel oude benamingen. Zo brengen 
ze de typische huispinnen nog onder  
bij het genus Tegenaria, of omgekeerd  
is van het genus Brigittea (bij de kaar- 
dertjes) nog geen sprake. Toch opmerkelijk 
voor een boek dat in 2017 uitgegeven is. 
En vernaculaire namen blijken aan de 
overkant van de Noordzee niet gangbaar, 
nochtans spreken namen zoals neuskopje 
(Glyphesis servulus), lang kurkentrekkertje 
(Hylyphantes graminicola) of gegroefd 
ballonkopje (Parapelecopsis nemoralis) toch 
tot de verbeelding, nietwaar. 

Net als in de recent geüpdatete soor-
tenlijst der Belgische en Nederlandse 
spinnen (Bosmans & Van Keer 2017, 
Van Helsdingen 2016), worden ook ge-
introduceerde en occassionele soorten 
minstens vermeld. Maar ook verdwenen 
Britse soorten zoals de grote renspin 
(Thanatus formicinus) werden opgenomen. 
Specifiek kregen soorten die nog steeds 
wijdverspreid voorkomen in het Ver-
enigd Koninkrijk, maar recent een fikse 
achteruitgang kenden de zogenaamde 
‘Amberlijst-status’ toegewezen (Harvey 
et al. 2017). Zo duiden de auteurs dat ook 
abundante ongewervelden zoals spinnen 
niet ontsnappen aan de alsmaar toene-
mende omgevingsdruk, die in allerhande 
media of natuurberichten vaak onder-
belicht blijft. In Nederland is er in die 
zin erg weinig aandacht voor spinnen in 
het natuurbeleid. Ook de Belgische Rode 
Lijst van spinnen (Maelfait et al. 1998) is 
dringend aan een herziening toe. Volgend 
jaar viert ze al haar twintigste verjaardag. 

Thanatus formicinus is in 
het Verenigd Koninkrijk 
verdwenen, maar in 
Nederland en België 
nog (schaars) aanwezig. 
Foto: Jinze Noordijk
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Hopelijk overweegt men het hanteren 
van een soortgelijke lijst ook voor onze 
arachnofauna, net als het incorporeren 
van citizen science-data uit de website 
Waarnemingen.be. 

De soortbeschrijvingen omvatten 
naast de huidige soortstatus in het  
Verenigd Koninkrijk uiteraard de grootte  
van man en vrouw, inclusief handige 
schaalbalk, een bondige omschrijving 
van de habitat, een goede weergave van  
de uiterlijke kenmerken (regelmatig 
met detailfoto’s) en een vermelding van 
gelijkende soorten. Elke soort wordt ver-
gezeld van een verspreidingskaart met 
representatie van twee karteerpiodes, 
namelijk voor 1992 en 1992-2015, een  
activiteitsbalk en (soms) meerdere foto’s. 
Toch worden vooral de vergelijkende 
soorttabellen zeer gesmaakt, net als de 
vergelijkende foto’s van soorten binnen 
een genus, zoals negen Xysticus-soorten 
op een dubbelpagina, en tot morfolo- 
gische kleurvormen toe bijvoorbeeld bij 
de opvallende marmerspin (Araneus  
marmoreus). Zelfs een nieuweling in  
het spinnengeweld beseft dat heel wat 
soorten onmogelijk te identificeren zijn 
zonder verder nauwkeurig onderzoek. 
In het geval van spinnen wordt dan ge-
keken naar de mannelijke pedipalpen 
(‘bokshandschoenen’) en de vrouwelijke 
epigynes en hun vernuftig sleutel-slot-
systeem, en dit onder grote vergroting 
met de binoculair. De auteurs halen 
dit telkens terecht aan. Waar enigszins 
mogelijk wordt verwezen naar onder-
scheidende kenmerken die mits een zeer 
goede loupe (minimaal 20 ×) ten velde 
wél zichtbaar zijn, zoals de ventrale stekels 
op de poten bij de bodemzakspinnen 
(Liocranidae). Aangezien wolfspinnen 
(Lycosidae) echt de max zijn en de genera 
ten velde mits wat oefening herkenbaar 
zijn, zou een vergelijk van de bovenaan-
zichten van de carapaces een meerwaarde 
geweest. Zo verschillen de ‘stemvork’ der 
piraten (Pirata, Piratula), de drie banen 
van de Pardosa’s, de twee centrale paral-
lelle lijntjes van de nachtwolfspinnen 
(Trochosa) en de onordelijke of ongete-
kende voorlijven der Arctosa’s allen on-
derling. Verder springen enkele versprei-
dingspatronen toch in het oog. Om maar 
een voorbeeld te geven: de opvallende 
schorsmarpissa (Marpissa muscosa) blijkt 
overzee een zeldzaamheid, terwijl die op 
het Europese vasteland wijdverspreid en 
vaak algemeen voorkomt, tot in huizen 
aan toe.

Conclusie: dit boek is een aanrader 
voor de startende spinnenkijker en een 
must have voor de vermaarde amateur- 
arachnoloog. Zelfs onderzoekers zullen 
een exemplaar in hun boekenkast willen, 

schat ik. Wil je je verder verdiepen, dan 
kan je altijd terecht op rijkelijk geïllus-
treerde websites van spinnenvalidator 
Ludwig Jansen (http://ludwig.piwigo.com) 
of arachnoloog Pierre Oger (http://arachno.
piwigo.com). Strakke pentekeningen van 
pedipalpen en epigynes, verzameld uit 
zowat alle mogelijke standaard deter- 
minatiewerken, zijn dan weer terug te 
vinden op de website araneae, Spiders  
of Europe (https://araneae.unibe.ch).  
Britain‘s got talent! Let’s go!
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Keverkoningin is een vervolg op het boek 
Keverjongen (zie bespreking in EB 77-5) 
waarin de hoofdpersoon Darkus met  
behulp van enkele vrienden op zoek gaat 
naar zijn vader, Bartholomew Cuttle.  
Cuttle was plotseling verdwenen, maar 
het lukt Darkus hem te bevrijden. Zijn 
ontvoerder, de ‘Keverkoningin’ Lucretia 
Cutter, wist echter te ontsnappen. 

Cutter is een intelligente vrouw met 
een lichaam met keverkenmerken. Zij 
manipuleert kevers zodat ze menselijke 

kenmerken krijgen. Ze kan daardoor heel 
agressieve, gevaarlijke kevers maken. 
Soms mislukt dat en komen er aardige 
kevers uit tevoorschijn die met mensen 
kunnen communiceren.

In dit boek wordt meeslepend verteld 
over de speurtocht die Darkus onder- 
neemt om Cutter te ontmaskeren. Hij 
doet dat met zijn oom, vrienden en ge-
manipuleerde kevers, waaronder zijn 
vriend een neushoornkever (Oryctes nasi-
cornis). Deze kever trekt steeds met Darkus 
op, begrijpt wat hij zegt en antwoordt 
hem in ‘gebarentaal’. Het boek vertelt 
niet over de afloop van de speurtocht, 
want er gaat nog een derde deel volgen 
(het in Engeland nu net verschenen boek 
Battle of the beetles).

Ook in dit tweede deel probeert de 
schrijfster kinderen enthousiast te maken 
om meer over insecten, met name kevers, 
te weten te komen. Er wordt volop gefan-
taseerd: zo lijken mensen en kevers elkaar 
te kunnen begrijpen en kunnen kevers 
vanuit hun eigenschappen voor mensen 
taken uitvoeren. Wat dat betreft doet de 
schrijfster vooral recht aan de specifieke 
kenmerken van kevers. Het boek is on-
derhoudend en dus ook leerzaam voor 
kinderen vanaf 10 jaar. De illustraties 
zijn van Elisabeth Portella en Karl James 
Mountford, en ook nu weer heel mooi. 
De woordenlijst uit het eerste deel, met 
woorden als satae en cephalon en onder-
werpen als taxonomie, is weer toe- 
gevoegd.
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