THE SNAKES OF THE MOLUCCAS (MALUKU), INDONESIA
Ruud de Lang,

Het boek is in A5-formaat, heeft ongeveer 400
foto’s en tekeningen; de meeste foto’s zijn
kleurenfoto’s van slangen.
Het boek kan besteld worden bij de Duitse
uitgever (www.chimara.de)of bij de schrijver
(ruuddelang37@gmail.com).
De prijs is € 49,80 (plus verzendkosten; binnen Nederland zijn die € 3, 60).

This book is available in A5 size, includes
approximately 400 pictures and drawings;
mostly pictures of snakes in full color.
You may order this book through the German publisher (www.chimara.de) or the author (ruuddelang37@gmail.com). The book
is priced € 49,80 (excluding shipment cost;
€ 3, 60 if in the Netherlands).

Deze veldgids is het derde deel van een trilogie, geschreven door Ruud de Lang, over
slangen uit verschillende Indonesische regio’s. Het eerste deel (geschreven in samenwerking met G. Vogel) beschrijft de slangen
van Sulawesi (2005); het tweede deel handelt
over de slangen van de Lesser Sunda Islands
(2011) en het huidige over de slangen van de
Molukken. Deze gids vervolledigt een overzicht van de slangen van Wallacea, het Indonesische gebied tussen Borneo, Java en Bali
in het westen en Nieuw-Guinea in het oosten. De gids van De Lang vult het hiaat dat
bestond in de kennis over de slangen van de
Molukken. Het boek biedt een sleutel (in Engels en Bahasa-Indonesië) om specimens behorend tot alle slangensoorten te identificeren
(49 in totaal, inclusief het enigmatische genus
Acantophis, waarvan het aantal soorten voorkomend in de Molukken nog niet beschreven
is). De soortbeschrijvingen voorzien details
betreffende de morfologie, kleur, gewoonten,
habitat en distributie en laten een gemakkelijke identificatie van soorten toe. Deze gids,
die veel kleurenfoto’s bevat van levende specimens en habitats, zal zeker bijdragen aan
een toenemende interesse voor het gebied en
zijn interessante slangenfauna. Deze laatste
verdient nog steeds meer wetenschappelijke
studie, zoals duidelijk wordt op basis van de
tekst en de pas recentelijke beschrijving van
verschillende grote slangensoorten en hagedissen van de Molukken, dikwijls gebaseerd
op wildvangspecimens. Ik zou Ruud de Lang
willen feliciteren, een amateur die én passie
voor slangen én Indonesië ontwikkeld heeft,
met het resultaat van zijn werk

The present field guide is the third in a trilogy written by Ruud de Lang about snakes in
different regions of Indonesia. The first (written in cooperation with G. Vogel) dealt with
the snakes of Sulawesi (2005), the second
with the snakes of the Lesser Sunda Islands
(2011) and the present one with those of the
Moluccas. In fact this field guide completes
the coverage of snakes of Wallacea, the area
in Indonesia between Borneo, Java and Bali
in the west and New Guinea in the east. De
Lang ‘s field guide fills the gap that existed
in our knowledge about Moluccan snakes.
It presents a key (in English and Bahasa Indonesia) to identify specimens of all snake
species (49 in total plus the enigmatic genus Acantophis, of which the number of
species in the Moluccas has not yet been
established). The species descriptions provide details on external morphology, colour,
habits, habitat and distribution, and serve
to identify specimens in an easy way. The
present field guide, presenting many colour
pictures of live specimens and of habitats
will certainly help to increase interest in the
area and in its interesting snake fauna, that
still needs more scientific study, as is clear
from the text and from the fact that several large snakes and lizards only were described recently from the Moluccas, often
based on specimens in the pet trade. I like
to congratulate Ruud de Lang, an amateur
who developed a passion for snakes and for
Indonesia, with the result of his work.

Dr. Marinus S. Hoogmoed, emeritus Curator of Reptiles and Amphibians,
Nationaal Natuurhistorisch Museum Leiden, The Netherlands.
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