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Dit boek handelt over een groot aantal
thans op de wereld levende slangen.
Er worden 164 geslachten en 413 soorten in genoemd. Het behandelt echter
lang niet alle geslachten (ruim 350) en
soorten (ruim 2500). Toch geeft dit
boek een behoorlijk beeld van de verscheidenheid en de verschillende aanpassingsvormen in de huidige slangenfauna. De bekendste en meest gehouden
slangen komen allemaal aan bod, maar
ook een aantal minder bekende soorten.
Er worden 454 soorten genoemd, waaronder een aantal die dit predikaat misschien niet verdienen. Sommige soortof ondersoortnamen zijn (al dan niet
terecht) anders gespeld dan gebruikelijk.
De foto's in bet boek zijn allemaal in
kleur, en van een goede kwaliteit. Er is
een gladde, zware papiersoort gebruikt
en een prettig te lezen lettertype. Ook
voor degenen die de Engelse taal niet
volledig beheersen is de tekst goed te
begrijpen. Het boek meet 19,5 bij 26,5
em, en heeft een harde kaft.
De indeling van bet boek is als volgt:
een introductie, hoofdstuk 1 over 'pri-

mitieve' slangen o.a. blinde slangen,
woel- en reuzenslangen. Hoofdstuk 2
gaat over ringslangachtigen (Colubridae) en hoofdstuk 3 gaat over de giftige
slangen plus een stukje over slangegif
en antigif. Daarna volgt een glossarium, een omrekentabel van Engelse rnaten naar bet metrische stelsel, een stukje
over de auteur, een index met wetenschappelijke namen, en als laatste een
index met Engelse namen met daarachter de wetenschappelijke naam.
Wat ik enigszins mis in dit boek is een
uitgebreid schema over de taxonomie
van de slangen, ook een verwijzing
naar gebruikte literatuur ontbreekt.
Van de afzonderlijke soorten worden
achtereenvolgens behandeld: habitat,
geografische verspreiding, algemene
informatie over o.a. kleur, tekening
en ondersoorten. Heel beknopt wordt
daarna nog iets gezegd over de verzorging in gevangenschap.
Vooral bet grote aantal foto's van de
vele soorten en ondersoorten waarvan
ook een aantal weinig bekende, maken
dit boek erg aantrekkelijk.
Chris van Kalken
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