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Er is geen tekort aan boeken over Australische reptielen en amfibieën, dus ik
wachtte vol interesse dit boek af. Het is
een boek van groot formaat, met 613 kleurenplaten die meer dan 200 soorten beslaan,
soorten die het meest voorkomen ... en
soorten die om verscheidene redenen van
speciaal belang zijn. Deze beperking in het
opnemen van sommige Australische reptielen
en amfibieën moest onmiddellijk beproefd
worden - was het vermelden/uitsluiten van
een bepaalde soort eerlijk of subjectief
van de kant van de auteur?
Als recensent die niet in Australië woont,
heb ik enkel mijn aantekeningen van een
rondreis van zes maanden door New south
Wales als reizende herpetoloog, om de inhoud te beoordelen. Alles wat ik toen heb
gezien en heb gevangen staat in dit boek,
behalve een paar obscure, kleine skinksoorten. Daarom heeft dit boek een groot
voordeel boven andere - alles wat er in
veel gevallen aan overbodige informatie en
soortbeschrijvingen instaat, is weggelaten.
Het boek omvat drie delen:
1.
Inleiding; deze bevat de gebruikelijke korte essays over de oorsprong en
de indeling van reptielen en amfibieën (van Australië).
2.
Beschrijving van Australische kikkers
en reptielen. In tegenstelling tot de
meeste, soortgelijke boeken, worden
geen sleutels gegeven. De auteur
heeft de beschrijving tot een minimum
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3.

beperkt, erop vertrouwend dat goede
foto's de teksten, die verspreiding,
grootte, voedsel, gedrag en voortplanting bevatten, aanvullen. Een
verspreidingskaart is voor elke soort
in de tekst opgenomen.
Gevangenschap en bescherming. Dit
deel begint met een degelijk advies
over het houden en het voederen van
reptielen en amfibieën; kwalen en
ziekten en de behandeling daarvan;
fotografie en bescherming. Het laatste gedeelte van dit deel is fabelachtig. Vijfentwintig pagina's vol
foto's van biotopen, en voor elk
daarvan geeft de auteur een lijst van
soorten die in deze biotoop voorkomen. Het is waar, dat één foto meer
zegt dan duizend woorden. Deze foto's
geven een juist inzicht in de biotoopbehoeften van dieren in gevangenschap. Willen andere en toekomstige auteurs hieraan voortaan denken: biotoopfoto's zijn absoluut een
'must'.

Dit is een heel goed boek, iedereen die
Australië bezoekt zou dit moeten aanschaffen - vergeet de rest. Het enthousiasme en
de kennis van de auteur is duidelijk in het
hele boek terug te vinden.
Tenslotte, dank aan de uitgever die ervoor
heeft gezorgd dat een boek van zo'n allesomvattende kwaliteit verkrijgbaar is.
K.R.G. Welch.
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