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* * * 

De belangrijkste bron van importdieren voor de reptielenhouder is vele jaren lang Thailand 
geweest. Desondanks is de beschikbare literatuur over dit onderwerp zeer mager geweest. Het 
enige serieuze werk over de slangen van Thailand dat gemakkelijk verkrijgbaar was, is dat van 
Taylor (1965: Univ. Kansas Sci. Bull., Vol. 45). Eindelijk is er dan nu het mooie gei1lustreerde 
boek van Cox, dat als bonus informatie geeft over de terrariumverzorging. 

Het boek opent met algemene zaken als de geografie van Thailand, het terrariumhouden 
in het algemeen en medische aspecten van de terrariumhouderij. Het grootste deel van het boek 
bestaat uit een opsomming van de slangen van Thailand met een beschrijving van de dieren, 
verspreiding en aantekeningen over hun verzorging in gevangenschap. 

Het boek eindigt met maar liefst tien appendices, waarvan zeven bruikbare klimatologische 
informatie geven van de verschillende regio's van Thailand. Het boek is voorzien van 164 platen, 
36 figuren, 9 tabellen en een kaart. Het boek is gemakkelijk te lezen en alle informatie kan snel 
worden gevonden. 

Er zijn drie punten die ik nog naar voren wil halen. Ten eerste vind ik, dat de door de computer 
getekende afbeeldingen van de kopschubben niet werken en uitgesloten moeten worden van 
alle toekomstige publicaties, tenzij de techniek van het vervaardigen drastisch verbetert. Ten 
tweede halen de layout en de presentatie van de foto's het boek wat naar beneden. Teveel foto's 
staan op hun kop en er zijn hoeken uitgesneden om de naam van de fotograaf te vermelden. 
Het zou plezieriger zijn voor het oog als de foto's rechte zijden hadden, waaraan de naam van 
de fotograaf op een discrete manier was toegevoegd. Tot slot zal een boek met zoveel foto's 
van zulke mooie dieren de import van Thaise soorten verbreden en stimuleren tot het houden 
van een grotere selectie van slangen. Koop een exemplaar van dit boek, het bevat genoeg basale 
informatie om een slang op de juiste manier te gaan houden. 
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