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Naar slechts weinig boeken wordt zo uitgekeken als 

naar determinatiegidsen, vooral als ze gebieden bestrij

ken die nog niet eerder zijn beschreven. Papua Nieuw 

Guinea heeft een rijke en gevarieerde slangenfauna, die 

ongeveer honderd soorten in zes families omvat. Dit 

boek geeft beschrijvingen en aanvullende informatie 

van al deze soorten. 

Mark O'Shea heeft om deze gids te kunnen samen

stellen talloze bezoeken gebracht aan Papua Nieuw 

Guinea. Ook was hij bijzonder actief op het gebied van 

de behandeling van slangenbeten en slangenbescher

ming. 

Dit boek komt meteen ter zake met twee pagina's - in 

het Engels én in het Pidgin - over eerste hulp bij een 

slangenbeet. Dankbetuigingen, informatie over de uit

gever, de inhoud van het boek en een voorwoord 

komen later: Het boek vervolgt met hoofdstukken met 

achtergrondinformatie over de biologie van slangen, 

de omgang van mensen met slangen, de bescherming 

van slangen en de behandeling van slangenbeten ( door 

David Warrell en David Lalloo ). 

Het grootste gedeelte van het boek gaat over de iden

tificatie van slangen en pootloze hagedissen van Papua 

Nieuw Guinea; ook bevat het een sleutel tot families 

en, waar nodig, sleutels tot genera en soorten. Elke 

soortomschrijving omvat, afhankelijk van de beschik

bare informatie, een paar regels (van sommige ver

borgen soorten is weinig bekend) tot een volledige 

pagina; elke omschrijving omvat verder een beschrij

ving, aantekeningen over gewoonten en biotopen, en 

verspreiding, zowel in Papua Nieuw Guinea zélf als die, 

indien van toepassing, van daarbuiten. 

Bij sommige soorten vinden we aanvullende taxono

mische informatie; recente herzieningen van soortin

deling in dit gebied maakten het leven van herpetolo

gen in het algemeen, en dat van schrijvers in het bij

zonder, moeilijk. Geen moeite werd gespaard om de 

lezer te informeren over de meest recente stand van 

zaken. Een voorbeeld hiervan is Acutotyphlops, een 

nieuw geslacht van blinde slangen, beschreven door 

Wallach. Dit geslacht omvat één soort die eerder 

geplaatst werd bij Ramphotyphlops en twee soorten die 

eerder hetzelfde bevonden werden als deze soort, en 

één volledig nieuwe soort Acutotyphlops kunuaensis. 
Evenzo vermeldt O'Shea twee nieuwe soorten van 

Typhlops die nog officieel beschreven moeten worden 

opgenomen. De 'nieuwe' taxonomische benamingen 

voor de Australisch-Aziatische pythons, recentelijk 

voorgesteld door Kluge ( 1993), zijn opgevolgd, omdat 

ze nu algemeen geaccepteerd zijn. Dit betekent bij

voorbeeld afscheid van de benaming Chondropython, 
die opgenomen werd in More/ia. 
Waar dat mogelijk was, is elke soortomschrijving voor

zien van minstens één kleurenfoto, hoewel dit door 

gebrek aan materiaal niet altijd mogelijk was. Sommige 
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foto's zijn van geconserveerde museumexemplaren. 

Verspreidingskaarten zijn achter in het boek bij elkaar 

geplaatst en zijn van een bijzonder hoge kwaliteit, zowel 

wat betreft hun ontwerp als de informatie die ze bevat

ten. Sommige kaarten worden aangevuld met kleine 

foto's van biotopen, een leuk detail. Een pláatsna

menlijst, een verklarende woordenlijst en een uitge

breide literatuurlijst ontbreken niet 

Beantwoordt dit boek aan de verwachtingen? Naar 

mijn mening wel. De eerste auteur die een dergelijk 

moeilijk gebied aanpakt zal een groot aantal valkuilen 

op zijn pad tegenkomen. Mark O'Shea lijkt de mees

te hiervan te hebben omzeild. Nieuwe edities zijn mis

schien nodig om herzieningen en aanvullingen aan te 

brengen die ongetwijfeld aan het licht zullen komen als 

het boek enige tijd in omloop is. Echter, iedereen die 

een grondig overzicht wil van de slangenfauna van Papua 

Nieuw Guinea zal niet worden teleurgesteld. 

Momenteel is de gemakkelijkste manier om het boek 

te verkrijgen de rechtstreekse bestelling bij de auteur: 

Mark O'Shea, 46 Buckingham Road, Penn, 

Wolverhampton, WV4 STJ, England. 
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