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deze yubriek uordt lJ getnformeerd over níeuue
Líteratuuv op het gebíed uan teruatíutwerzorgíng
en de sgstematíek uan slangen. )ok kan (op speeíaal oerzoek) af en toe een L.ítez,atuuropgaaf gepLaatst uorden ouer de determinatíe uan de slangen
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of

Dan ee.n sgstematisehe

groep. Tips uoor níeuue Litenatuuy en boekbesprekíngen íngezond.en dooz. Lezers zíjn uan lurte uelkom, Redakteur: Ed M).st, Voorstnaat 61., 3512 AK
Utreeht. TeL. 030-31,9347.
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A comparative study of the herpetological fauna of
the former West Cameroon/Africa with a classifjcation and synopsis of 95 different snakes and descri pti ons of some new subspeci es; 5 tucki -Sti rn,
Martin C. Snake report 72I (I979), Herpeto-Verlag,
Sw'i tzer'land, 650 pp.
De teleurs r.ellínq na het LezerL ttari dzt boek is
net ztt qroo!, ctl.s z't,jn iorma.at. ArLdnnks het: ín
de uerantaoordinq Derneld,ie ouer kc,rrektíes in
het manuscniy.,t, is tCameroon' op de kaft cl-s
tComeroont ctf,,.7edrukL en is dc tekst een men':lsel
1)(tn en(leLs en amr"t'ikaairc. De tekst. zelf be.uat
aeínl'g ínJ'or.matte, hoet;e/. het lermelden uctn
ot n lplartLser.t Doc,r Kamert erL bezoekende her.pe*rologen oan nut kari ztjn..
h'e zullen he:. bcek ise'rder op dríe punten be-

schout,)en:

1. WtLeltsehe.ppeltjk: IrL dc Inty,odukci.e ze,'t de
auteur dat 'dit rap:,ot,:, i.s geschreuen uantLít
een stríkt uetenschappeLijk oogpuntt. Echter
oren enk(':Le cti,-teur of jaar uart beschrzjuingl I.s
uermeld btj de ind'i ut,dueLe ueLenschappelt,jkt:
namen. Je uractgt je af uaarom Xenurophis is i1e123

bruíkt uoor Grayía caesar en Natr'ír uoor Afrorntrir (Rossman en EberLe, 1977, HerpetologLca
33: 34-43). De beschríjuíng uan níentse ondeysoorten, zonder Lokatíes en typering ís uolko-

men one.cceptabel en orutetenschappehjk. Het
ínteressante probleem Dan Bothrr,pthalmus Ltneatus (Apperdír IV) utas zekey, een Derdere dískussíe en studíe uaay,d.
2. fllustratíes: Dít ís zon.dey, tuíjfeL het

meest uaardeuolle uan het boek, met foto's Dan
soonten d'íe elders zeLden te zren zt jn. Het ís
ael uz,eemd, dat de foto op paorna 509 uan Pseudohaje ltoldí nog een keer op pagtrLa 512 st.aat

afgedrukt.

3. AlgeheLe presentatíe: Er ís ueel uerspíLd
(blanco) pqpíer ín het boek en het is ntet
moeiLijk te gelouen d.a.t, beter doordncht en

uetenschappelíjk benaderd, een kornpakter en
bruíkbaarder boek b)as Derschenen.
Er blíjuen nog taee zaken het aLgeheLe beeld
uan dít boek uertroebeLen: drtt zíjn de fotots
uan de schedels uan Bítis nasicoy,nus op pagina
705 en uan de zaart-uítte cobr.a op pagintt 106.
Bei,den moeten uoor de fotograaf een teleurstelLing geueest zíjn en zouden nt et moeten zíjn
opgenomen. Het andey,e punt is een t'oto om kannibalísme aan te tonen. Deze Laat een erenrplaar
uan Mehelya poensís zíen díe een Lycophídíun
'ínronatLrn opeet. Dít is dus geen kannibalt sne.
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