
LITERATUUR 
In deze rubriek wordt u geinformeerd over nieUli)e 
literatuur op het gebied van terrariumverzorging 
en de systematiek van slangen. Ook kan (op speci
aal verzoek) af en toe een literatuuropgaaf ge
plaatst worden over de determinatie van de slangen 
van een bepaald land of van een systematische 
groep. Tips voor nieuwe literatuur en boekbespre
kingen ingezonden door lezers zijn van harte wel
kom. Redakteur: Jan Cor Jacobs, Van Diemenstraat 
6-bis, 3531 GH Utrecht. 

BOEKBESPREKING door ANTON VAN WOERKOM 
Reptiles - Their Latin Names Explained; A.F. Gotch, 
1986. Pp. 1-176. Blanford Press Limited, Link 
House, West Street, Poole, Dorset, BH15 lLL, 
United Kingdom. ISBN O 7137 1704 1. Prijs f 12,95, 
ingebonden boek met harde kaft. 
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Veel mensen die op de één of andere manier met 
reptielen bezig zijn, kennen de latijnse namen 
op hun duimpje, maar wat deze namen betekenen, 
weet maar een enkeling. De auteur van dit boek 
behandelt echter veel meer dan alleen de bete
kenis van de namen. In hoofdstuk 1 worden een 
aantal begrippen en regels over de wetenschap
pelijke naamgeving verklaard, waarna in hoofd
stuk 2 tot en met 6 het dierenrijk in groepen 
(phyla, subphyla, klassen, ordes, subordes, fa
milies en subfamilies) wordt onderverdeeld. 
Hoofdstukken 7 tot en met 11 behandelen respek
tievelijk de schildpadden, de krokodillen, de 
brughagedissen, de hagedissen en de slangen, 
waarbij van elke latijnse naam (orde, suborde, 
familie, geslacht en soort) de betekeni~wordt 
gegeven en uitgelegd waar deze betrekking op 
heeft. Verder wordt het verspreidingsgebied ge
geven en- een eventuele verklaring van de engel-



se na.am. 
In een appendix volgen nog de transliteratie 
van het griekse alfabet, bibliografie en ver
klarende woordenlijst, terwijl een algemene in
dex, een index voor engelse namen en een index 
voor latijnse namen het boek completeren. 

Ik zou dit boek willen karakteriseren als "zeer 
interessant en lezenswaard", zonder -twijfel ge
schreven door iemand die wist waarover hij 
schreef. Het is beslist geen d:Poge opsomming 
van een rij latijnse namen, maar geeft van elke 
soort een vlotte beschrijving. 
Als voorbeeld hier de beschrijving van Lampro
peltis getulus. 

Milk Snake - Lampropeltis getulus 
lampros (Gr) shining, beautiful; pelte (Çr) a 
small shield; in this case taken to mean the 
scales, skin, as in the English pelt, 'shining 
pelt', a reference to the bright colouring 
specially noticeable after shedding the skin -
'Among the most beautiful colubrid snakes in 
the world' (Grzimek); getulus (L) belonging to 
the Getulians, a people inhäbiting north--west 
Africa in ancient times; this is a mistake, as 
the sna.ke was · thought to have been found in 
the Morocco area, whereas it lives in the 
southern part of the USA and Mexico. It acquir
ed the name Milk Sna.ke because of a story that 
it sucked milk from cows while they slept; it 
is unlikely to be true. 

Op deze manier worden maar liefst 141 soorten 
slangen behandeld. Door deze interessante be
schrijvingen is het een boek waarin je blijft 
lezen en dat waardevol is voor elke reptielen
liefhebber. 
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