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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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