146 / Liueratura Serpellliwn, 1992, Jrg. 12, Nr. 5

BOEKBESPREKING
The snakes of Iran, door M. Lalifi, 1991. Engelse editie. Uitgegeven door de Society for the Study
qf Amplzihians and Repliles, U.S.A., 167 blz., 22 kleurplaten, $ US 22,00.
Door: Ken Welch, 3 Highfield Villas, Portishead, Avon, 8S20 9A V, Engeland.

Dit boek, dat oorspronkelijk in 1985 in Iran in het Farsi (Perzisch) is verschenen, is het eerste
allesomvattende, volledig geillustreerde werk over de slangen van Iran. De publicatie ervan in
het Engels door de SSAR is door vele herpetologen wereldwijd zeker verwelkomd.
De herpetofauna van Zuidwest-Azië (van Turkije tot de Sinaï en oostelijk richting Iran)
is een fascinerende en interessante fauna die tot op heden behoorlijk is verwaarloosd, indien
men in aanmerking neemt dat het dichtbij en makkelijk te bereizen is vanuit het vasteland van
Europa. Ik was dus erg geïnteresseerd om een exemplaar te inzage te krijgen.
Het boek begint met de standaard Algemene Informatie met algemene opmerkingen
over gedrag, fysieke bouw, gewoonten, kort overzicht van de soorten gif, eerste hulp bij een
gifslangebeet, anti-gifstoffen etc. Dit wordt gevolgd door een opsomming, verweven met een
lijst per provincie van Iran.
Hierna volgt het grootste gedeelte van het boek dat van elke slang een beschrijving bevat
en iets vertelt over lengte, voedsel, voortplanting, biotoop en verspreiding. Het boek is (vergeleken
met het origineel) aangevuld met een extra bibliografie en een tabel met taxonomische equivalenten
die zeer bekwaam is uitgewerkt door A.E. Leviton en G.R. Zuck.
Het boek vult duidelijk een gat in de markt voor wat betreft makkelijk beschikbare informatie
en omdat het in het Engels en teven buiten Iran gepubliceerd is zal het feitelijke bestaan ervan
meer bekend worden. Wat betreft de uitgevers: de kwaliteit van het papier en de productie in
het algemeen zijn zeker een bedankje en de voortdurende steun van alle leden voor altijd waard.

***
Snake.,· ofthe Agkistrodon complex: A monographic review, door H.K. Gloyd & R. Conan/. Uitgegeven
door de Sociely jór 1/ze Siudy of Amplzihians and Reptiles, 650 blz., 33 k/eurplalen, 20 zwarl-wit
plalen, 60 fig., 6 kaar/en en 28 landkaarlen, $ US 75,00.
Door: Ken Welch, 3 Highfield Villas, Portishead, Avon, 8S20 9AV, Engeland.

Er valt weinig te zeggen over dit boek dat velen van ons al jaren kennen en waaraan voortdurend
gewerkt wordt door twee van de grootste medewerkers op het gebied van de herpetologie van
deze eeuw.
Het hoek is een omvangrijk werk over 33 taxa van groefkopadders, met inbegrip van
A!{kistrodon, Callose/asma, Deinagkislrodon en Hypnale, ondersteund door negen aanvullende
hoofdstukken die elk op zich subliem zijn.
Het is en zal altijd een klassieker zijn, zowel wat betreft de inhoud als de stijl waarin
de auteurs en uitgevers het aan ons hebben gepresenteerd. Het is een onmisbaar werk voor
iedere serieuze student in de herpetologie, vanwege de volledigheid qua inhoud over een groep
fascinerende en mooie slangen en tevens als een schitterend voorbeeld wat betreft de presentatie
van informatie.

