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BOEKBESPREKING 

Australian Reptiles en Frogs, by Raymond T. Hoser. Eerste editie, 1989. Harde kaft met 
stofomslag. 238 pagina's, 613 illustraties. ISBN: 0 947068 08 2. 
Uitgeverij: Pierson & Co., P.O. box 87, Mosman, N.S.W., 2088, Australië. 

Door: Eddy Even. 

* * * 
De auteur zal de lezers van dit blad wel bekend zijn, omdat hij in Litteratura Serpentium enige 
van zijn artikelen heeft gepubliceerd. Het boek dat hier aan de orde is, ziet er aantrekkelijk 
uit: de voorkant wordt gesierd door een Chondropython, en in het boek zelf staan meer dan 
600 kleurenfoto's. Deze foto's zijn alle van zeer hoog niveau: alle dieren staan er van kop tot 
staart op, of er is een close-up van de kop. Verder zijn de dieren gefotografeerd op een 
natuurlijke ondergrond, geen foto is duidelijk in het terrarium genomen. Er staat ook een aantal 
opmerkelijke opnamen in: foto's van slangen die tegelijk paren en eten, een Aspidites 
melanocephalus met een slechts gedeeltelijk zwarte kop, een mannelijke Chondropython met 
centimeters lange sporen en kruisingen tussen verschillende pythonsoorten ( deze laatste hebben 
overigens ook in Litteratura Serpentium gestaan). 

Het grootste gedeelte van het boek bestaat uit de beschrijving van de in Australië 
voorkomende kikkers, schildpadden, krokodillen, hagedissen en slangen. Van de gefotografeerde 
soorten wordt telkens een korte beschrijving gegeven en een verspreidingskaartje getoond. Het 
boek bevat ook hoofdstukken over bescherming (met uitgebreide aandacht voor de smokkel 
van met name slangen) en het fotograferen, vangen en houden van dieren. Voor reizigers naar 
dit continent zijn de beschrijvingen van een groot aantal habitats interessant: steeds wordt er 
een foto van het gebied getoond met een kaartje opdat men zich geografisch kan oriënteren 
en somt de schrijver op welke soorten daar te vinden zijn. 

Helaas zijn niet alle Australische soorten in het boek terug te vinden. Soorten die niet 
op een of meerdere foto's zijn afgebeeld, worden ook niet genoemd. In de inleiding wordt door 
de schrijver opgemerkt, dat een aantal minder opvallende soorten en sterk op elkaar lijkende 
soorten zijn weggelaten. Een dier dat zeker niet onopvallend of onbekend is, maar wel 
ontbreekt, is de moloch! Ook twee kikkersoorten die in bijna elk (populair) werk zijn afgebeeld 
ontbreken, namelijk de katholieke kikker (Notaden bennetii) en de corroborreeschijnpad 
(Pseudophymee corroborree). 

Het lijkt erop, dat er geen opvallende slangensoorten ontbreken, of het moet een van 
de kleinere soorten gifslangen zijn. Een lijst van alle voorkomende kikkers en reptielen in 
Australië zou zeker wenselijk geweest zijn. De schrijver schijnt een voorliefde te hebben voor 
doodsadders: deAcanthophis antarcticus staat op maar liefst 54 foto's (waaronder een serie van 
27 foto's van een exemplaar dat een muis verslindt). De andere twee Acanthophis-soorten 
worden 14 keer afgebeeld. Een Liasis (in dit boek bothrochilus) fuscus steekt daar met één 
enkele foto magertjes bij af. Bij de beschrijving van Liasis (bothrochilus) perthensis wordt 
vermeld, dat de schrijver de eerste kweker van deze soort is en dat de dieren door ambtenaren 
van de natuurbescherming zijn gestolen. Deze feiten vind ik niet bij een soortbeschrijving horen, 
maar hadden bijvoorbeeld in het hoofdstuk over verzorging of bescherming genoemd kunnen 
worden. 

Ondanks de negatieve punten vind ik het een goed boek, dat voor iedere in Australische 
reptielen geïnteresseerde liefhebber een aanwinst is. De prijs die ik betaalde (f 80,-) is het dan 
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ook zeker waard. Of het boek in Nederland verkrijgbaar is, is mij niet bekend. Mijn exemplaar 
werd door een kennis uit Australië meegenomen. 


