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Het boek bestaat uit drie delen:
1: drie korte hoofdstukken door medewerken
de auteurs over de behandeling van slan
gebeten en eerste hulp; een geannoteerde
bibliografie en een lijst van serumproducenten.
2: een geografische samenvatting van elk
land, met een determinatielijst voor de
giftige reptielen die in het land voorkomen. Tevens is voor elk land een tabel voor het verspreidingsgebied aan de
hand van het vegetatietype of fysiografische gebied opgenomen.
3: beschrijving van de soorten. Alle soorten van Latijns-Amerika van de geslachten Helodermatidae, Elapidae, Hydrophiidae en Viperidae passeren de revue. De
volgende informatie wordt verstrekt: wetenschappelijke naam, plaatselijke naam,
Engelse naam, verspreiding, habitat, beschrijving, gelijkende soorten, opmerkingen (inclusief ondersoorten) en verwijzingen. De soortbeschrijving wordt
aangevuld met een stukje over mimicry,
inclusief een determinatietabel voor de
desbetreffende soorten en de daarbij behorende gifslangen. De tekst wordt gecompleteerd door een degelijke verklarende woordenlijst en literatuurlijst.
Voor lezers die graag op de hoogte willen
blijven van de veranderingen in de taxonomie is het prettig om te weten, dat de au146

teurs zo vr1J zijn geweest de door Hoge
voorgestelde indeling van het geslacht Bothrops toe te passen. Verder beschouwen
zij ratelslangen van de soorten unicolor
en vegrandis als ondersoorten van durissus.
Tot zover de tekst van het boek. Het boek
zelf las ik met veel genoegen en is, zonder
overdrijving, het best verkrijgbare boek
voor de hedendaagse herpetoloog. Dit oordeel ontsnapt niet zomaar aan mijn pen: het
is niet alleen een essentieel boek voor wie
de herpetologie van Latijns-Amerika wil bestuderen, maar ook voor wie met slangebeten
in deze streek te maken krijgt, want een
behandeling kan alleen succes hebben als de
identificatie van de slang juist is. Voor
de geïnteresseerde leek is het een waar
feest om in dit boek te neuzen. Op een
groot aantal kleurenfoto's zijn soorten te
zien die men zelden in collecties waar ook
ter wereld ziet. Rest mij nog de uitgever
te bedanken voor het uitgeven van een kwaliteitsboek van dit formaat voor een alleszins redelijke prijs.
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