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BOEKBESPREKING 

The Reproductive Husbandry of Pythons and Boos, door Richard A. Ross en Gerald Ma,zec. Uitgegeven 
door: The Institute for Herpetologi.cal Research, Stanford, Califomia. 

Door: Piet Schiereck, Tb. Elsenstraat 49, 3417 WX Montfoort. 

* * * 

Het kweken van slangen is in het laatste decennium opvallend toegenomen. Naast de overwegingen 
van de slangenhouder over de wijze waarop zijn dieren al of niet onder de juiste omstandigheden 
worden verzorgd, heeft ook de druk van de publieke opinie ertoe bijgedragen, dat van soms 
zeldzame dieren in het amateur-herpetologisch circuit regelmatig jonge exemplaren worden 
aangeboden, vaak zoveel, dat de reguliere handel in wildvang exemplaren is gestaakt. Het hier 
te bespreken boek zal ertoe bijdragen, dat aan deze rij van slangen nog eens een stevige serie 
slangen wordt toegevoegd. In bijna receptachtige beschrijvingen wordt duidelijk uit de doeken 
gedaan hoe een en ander valt te bereiken. 

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bespreekt de anatomische en fysiologische 
aspecten die van belang zijn bij het kweken en groot brengen van de dieren. Nu zult u als ervaren 
slangenhouder direct vinden, dat u het beter doet. Toch is het goed dat eerste deel eens aandachtig 
door te nemen en na te gaan of de eigen verrichte handelingen niet juist tot de wat minder gelukkige 
of zelfs schadelijke moeten worden gerekend. Aan de hand van duidelijke schema's worden de 

\ anatomische en fysiologische gegevens uitgelegd en verduidelijkt. Ook aan de verstoring van 
de normale processen in voortplanting en bebroeding door verzorger en ziekteverwekker wordt 
aandacht besteed. Dit alles wordt wetenschappelijk en toch duidelijk uitgelegd. De kennisoverdracht 
kan haast niet mis gaan. 

Het tweede deel bevat de uitgebre_ide broedgegevens. Van een zeer groot aantal Boidae-soorten 
en ondersoorten worden de diverse paring- en partusperioden schematisch weergegeven, alsmede 
een aantal op de ( onder)soort betrekking hebbende bijzonderheden. Het is voor de kweker van 
bepaalde ( onder)soorten zeer nuttig om die schema's eens te bestuderen en dan te ontdekken 
dat binnen een enkele soort grote verschillen in bijvoorbeeld paringsperioden kunnen voorkomen. 
Dat de gegevens niet op theorie berusten kunt u waarnemen op de vele goede kleurenfoto's 
die bij deze kweekresultaten staan afgedrukt. Om even bij die foto's te blijven, ze zijn uiterst 
functioneel. Ook in het eerste deel staan bij alle goede en slechte zaken veel kleurenfoto's, die 
goed weergeven wat er (verkeerd) is gebeurd. Dat bij deze detaillering niet altijd een fotogenieke 
compositie tot stand komt is duidelijk. Daarom ook een klein kritiekje: waarom moet nu een 
krant als onder/achtergrond dienst doen? Op zijn minst had het een onbedrukt vel papier kunnen 
zijn. In ieder geval wel het bewijs dat de auteur bij het beoordelen van het te fotograferen object, 
alleen het object nog maar gezien heeft en dat zo duidelijk mogelijk heeft willen tonen. 

Kortom, een uitstekend boek, dat bij geen enkele boidae-houder mag ontbreken in de 
boekenkast; of beter, naast het terrarium. Want je moet dit boek gebruiken. De prijs van $ 75.
kan voor deze kwekers van kostbare dieren geen probleem zijn. Het lijkt een goede investering 
die zo is teurg verdiend. 

Het boek is alleen door rechtstreekse bestelling bij het Instituut voor Herpetologische Research 
te verkrijgen. 


