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BOEKBESPREKING
Deze publicatie bevat de resultaten van een
groot aantal studies naar de verwantschap tussen de verschillende soorten Europese grottensalamanders (Hydromcmtes). Er wordt aangekondigd dat H. strinatii - naast H. ambrosii
- als aparte soort erkend moet worden. Dit
wordt elders op grond van moleculair onderzoek bevestigd (NASCE'JTI et al., 1996).
Daarmee komen we in Europa op zeven soarten grottensalamanders waarvan er drie op het
vasteland zijn te vinden (H. strinatii. H. cmlbrosii. H. iralicus) en vier op Sardinie (H. genei. H. .flavus, H. supramomis. H. imperia/is).
Dit bock behandelt zes soorten (H. strinatii
wordt nog als vorm of ondersoort behandeld
binnen H. ambrosii). Per soort treft men een
diagnose aan, een beschrijving. de bloedkenmerken, het karyotype, de verspreiding. de
morfologische variatie, de genetische variatie,
de classiticatie van ondersoorten en al wat bekend is over de voortplanting.
Aile voormalige ondersoorten van zowel H.
ambrosii als H. italicus worden in deze publicatie naar het rijk der fabelen verwezen. De
populaties alsook de individuen per populatie
zijn namelijk zo variabel in kleur en morfologie dat het onhoudbaar is om ze als ondersoorten te beschrijven. Dit hebben de auteurs met
genetisch onderzoek bevestigd.
Opvallend is dat de auteurs voor de Europese
grottensalamanders
weer
de
naam
Hydromcmtes hanteren terwijl in de Europese
literatuur van de laatste jaren de naam
Spe/eomantes al goed ingeburgerd was. Zelf
geven ze als argument dat de Intemationale
Commissie voor Zot>logische Nomenclatuur
waarschijnlijk de suggesties van SMITH &
WAKE (1993) zullen aanhouden om de
Europese soorten Hydromcmtes te blijven noemen. In het Bulletin of Zoological
Nomenclature is als gevolg van dit voorstel
een felle discussie losgebarsten over dit onderwerp (zie o.a. DUBOIS, 1995; SALVIDIO, 1995).
In 1997 heeft de commissie echter aangegeven
niet de suggesties van SMITH & WAKE (1993)
te volgen (ANONY~1Us, 1997). Het comite
heeft er voor gekozen om Spelerpes platycephalus Camp, 1916 als type voor het
(Amerikaanse) genus Hydromcmtes aan te wijzen, zodat voor de Europese groep de naam
Speleomcmtes
vrijkomt.
Maar
zowel
H.vdromcmtes als Spe/eomcmtes mogen worden gebruikt voor de Europese soorten. Men
mag echter verwachten dat de naam

Speleomallles de overhand zal gaan krijgen.
Er is reeds een losse lijst van correcties en addenda toegevoegd die vooral op vertalingsfouten lijken te berusten.
Het bock geeft ook een determineersleutel.
Maar de auteurs merken zelf op dat je zonder
dat de vindplaats van het dier bekend is nauwelijks iets met de sleutel kunt beginnen.
Maar ja, als je de vindplaats weet kun je natuurlijk aan de verspreidingskaarten zien welke soort je in handen hebt. De sleutel lijkt dus
overbodig. De enige soort die van aile andere
soorten duidelijk te onderscheiden is, is H. imperialis die een opmerkelijke geur schijnt te
hebben.
De schrijvers vermelden zelf dat ecn deel van
de foto's niet van perfecte kwaliteit is.
Persoonlijk vind ik dat het wei meevalt.
Vooral de veelheid aan foto's van bijvoorbeeld H. strinatii (die in de rest van het boek
als H. ambrosii (strinatii) wordt behandeld)
laat wei duidelijk zien dat de variabiliteit binnen deze soort enorm groot is. Nu begrijp ik
zelf goed dater zo vaak verwarring is geweest
over soorten en ondersoorten.
Jammer vind ik zelf dat men niet meer over de
ecologie van deze dieren heeft opgenomen.
Die verbreding had er voor kunnen zorgen dat
het bock interessant wordt voor een breder publiek. Voor de gemiddelde Lacerta-lezer lijkt
mij het bock niet zo interessant. Yanwege het
ontbreken van ecologische gegevens zal dit
bock ook voor de meeste salamanderliefuebbers niet een echt waardevolle aanvulling op
hun boekenplank zijn.
Overigens vallen al deze dieren onder de wet
BUDEP, zodat het houden ervan zonder ontheffing niet mogelijk is.
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heeft de auteur niet gemerkt dat het een herdmk is ondanks dat dit duidelijk vermeld staat.
Slordigheden zoals taalfoutjes. een niet steeds
correcte alfabetische rangschikking en het
ontbreken van sommige leestekens zijn niet
goed te praten, maar zijn nog maar een kleinigheid vergeleken met een andere onvolkomenheid. De auteur schijnt namelijk geen kaas
gegeten te hebben van het opstellen van een
bibliografie. Hij weet blijkbaar niet dat aile artikelen die in de tekst geciteerd worden ook in
de literatuurlijst opgenomen moeten zijn. Zo
ontbreken er meer dan dertig referenties.
Begrijpe wie kan! Nochtans is, en zeker in dit
soort boeken. de bibliografie een uiterst belangrijk onderdeel omdat de lczer hiervan
moet kunnen uitgaan om meer gedetailleerde
informatie te vergaren.
Als besluit zou ik willen stellen dat dit boek
door zijn inhoud vooral nuttig kan zijn voor de
beginnende schildpaddenliefhebbcr. Het meer
gericht zoeken naar specifieke gcgcvens over
het venorgen van deze diercn wordt spijtig
genoeg erg bemoeilijkt door de zccr gebrekkigc literatuurlijst.

Schildkroten I behandelt uitsluitend de families Chelydridae (Bijtschildpadden), Dermatemydidae (Midden-Amerikaanse Rivierschildpadden) en Emydidae (Moerasschildpadden).
Bij het doorbladeren maakt de uitgave door
zijn mooie lay-out en zijn ovenichtelijke indeling een uitstekende indmk. De vele kleurenfoto' s zijn op klein formaat afgedmkt maar
ze zijn van hoge kwaliteit. Dit boek is het eerste uit een serie van twee delen. Het tweede
komt dit jaar uit.
Schildkrt>ten I bestaat uit twec grote delen.
Het eerste deel beslaat dcrtig bladzijden en
hierin worden in twee hoofdstukken onderwerpcn zoals het skclct. de ademhaling, de
zintuigcn, de voortplanting. de lichaamstemperatuur, de eventuelc overwintering en hct
voedscl bondig besprokcn. Ook het houden
van schildpadden in verschillende types van
terraria wordt aangesneden.
In het uitgebreide tweede dccl worden van elk
genus van de drie bovenvermclde families aile
(sub)species kort vermeld en de meest in gevangcnschap gehouden soorten worden bondig besproken. De auteur slaagt er in om, ondunks de beperkt beschikbarc mimte, vee)
nuttige informatie over de vcrspreiding, hct
houden en de voortplanting van deze schildpadden in gevangenschap, op begrijpelijkc
wijzc te bundelen. Het bock vertoont ook enkele ncgatieve aspecten. De door SIIEALY
( 1976) bestudeerde schildpaddenpopulatie bchoort tot de in 1992 beschreven soort
Graptemys emsti en nict tot Graptemys pulc/rra zoals toen ten onrcchtc werd aangcnomen (ERNST et al .. 1994 ). De meeste tekortkomingcn bcvinden zich echtcr in de literatuurlijst. Het artikel van ZWARTEPOORTE ( 1986)
over Ctwra .flavomarginllta dat in 1991 woordelijk hcrdrukt werd in hct ccrste deel van de
jubileumuitgave ter gclcgcnheid van het 50jarig bcstaan van Lacerta (ZWARTEPOORTE.
1991 ), wordt tweemaal gcciteerd. Blijkbaar
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