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208 pag. + € 18,80.
iSBn 9781860632396.
taal: engels
157 kleurenfoto’s
2 zwartwit-foto’s
55 kaarten en 114 tekeningen

richard de Jong

om te beginnen heb ik mezelf bij dit boek 
afgevraagd of ik wel de geschikte persoon 
ben om het te recenseren. ik heb ten slotte 
geen bijzondere ervaring met of expertise 
op het gebied van arabische slangen. maar 
ik wilde u dit prachtige, recent verschenen 
boek niet onthouden.

Het boek beschrijft, zoals 
de titel al zegt, de slan-
gen van arabië en zijn 
kusten. arabië wordt in 
dit boek gedefinieerd als 
het arabisch schiereiland, 
omvattende Saudi ara-
bië, jemen, oman, Qatar, 
Bahrein en de Verenigde 
arabische emiraten. De 
Socotra-eilanden, deel van 
jemen, vallen buiten het 
bestek van dit boek.

over het arabisch schier-
eiland is op herpetolo-

Damien egan, The Snakes of Arabia.
motivate publishing, Dubai
208 pag. + € 18,80
iSBn 9781860632396
language: english
157 color pictures
2 black-and-white pictures
55 maps and 114 drawings

richard de Jong

When reviewing this book, i have asked 
myself whether i was the right person for 
the job. after all, i have no special expe-
rience with or expertise on the subject of 
arabian snakes. But i didn’t want to with-
hold this beautiful, recently published book 
from you.

as the title already reveals, 
the book describes the 
snakes of arabia and its 
coasts. in this book, ara-
bia is defined as the ara-
bian peninsula, compris-
ing Saudi arabia, Yemen, 
oman, Qatar, Bahrein and 
the united arab emirates. 
the Socotra islands, part 
of Yemen, are out of this 
book’s scope.

there is fairly little informa-
tion about herpetology of 
the arabian peninsula and 
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a field guide was nonexistent. this book is, 
for that matter, an asset on every herpeto-
logical book shelf. Species are described 
in it, for which little information is available 
elsewhere.

the book covers the following chapters:
- acknowledgements
- author’s note
- a note on illustrations
- introduction
- Snake distribution in arabia
- geography of arabia
- arabian Snakes: an overview
- Venom
- Snakebite
- How to identify snakes
- Signs and tracks

gisch gebied betrekkelijk weinig te vinden 
en een veldgids was er niet. Dit boek is wat 
dat betreft een herpetologische aanwinst 
voor iedere boekenkast. er staan soorten 
in beschreven waar verder weinig over te 
vinden is.

Het boek bevat de volgende
hoofdstukken:
- Dankwoord
- noot van de auteur
- een opmerking over illustraties
- inleiding
- Verspreiding van slangen in arabië
- geografie van arabië
- arabische slangen: een overzicht
- gif
- Slangenbeten

Echis carinatus carinatus. Foto/Photo: André Weima
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- Species identification guide
- a word on Sharjah’s involvement in ara-

bian conservation
- Selected references
- Contact details
- about the author
- photographic credits
- index to common names
- index to scientific names

Snakes of Arabia describes 53 species di-
vided over 20 subspecies and 35 monotyp-
ic species, thus counting 55 taxa. the spe-
cies descriptions are reasonably extensive 
and explained clearly. For every species the 
following paragraph headings are included: 
description, details (scale counts), diagnos-
tic features, possible confusion (with other 
species), distribution (usually with map) and 
natural history.

With most of the species descriptions there 
are two kinds of drawings included: a head 
view (top view and side view) and a posture 
drawing (often of several specimens). i was 
positively surprised by these drawings of the 
posture of the snakes, also showing differ-
ent colour variations within a species. this 
makes the animals in the field easier to iden-
tify. Furthermore, with most species, clear 
head drawings (also in colour) are included, 
supporting species identification and be-
sides being a joy for the eye to see.

next to the drawings, the book contains 
many amazing colour photographs of 49 
out of the 55 taxa described. i am also 
very pleased that the photos are printed 
directly together with the species descrip-
tion. in many field guides, the photos are 
all put together in the midlle or the back of 
the book (e.g. Branch, 1998; marais, 1996). 
that does not make the use of a field guide 

- Hoe slangen te identificeren
- Diersporen
- Soorten identificatiegids
- over Sharjah’s betrokkenheid bij arabi-

sche natuurbescherming
- geselecteerde referenties
- Contactdetails
- over de auteur
- Fotoverantwoording
- index triviale namen
- index wetenschappelijke namen

Snakes of Arabia beschrijft 53 soorten ver-
deeld over 20 ondersoorten en 35 mono-
typische soorten, en komt bijgevolg uit op 
55 taxa. De soortbeschrijvingen zijn redelijk 
uitvoerig en helder uiteengezet. per soort 
of ondersoort zijn opgenomen: de koppen-
beschrijving, details (schubtellingen), on-
derscheidende kenmerken, mogelijke ver-
warring (met andere soorten), verspreiding 
(meestal met kaart) en natuurlijke historie. 

Bij de meeste soortbeschrijvingen zijn twee 
soorten tekeningen opgenomen: een kopte-
kening (boven- en zijaanzicht) en een pos-
tuurtekening (vaak van meer exemplaren). 
ik was positief verrast door de tekeningen 
van het postuur van de slangen die ook nog 
eens verschillende kleurvariaties binnen 
een soort aangeven. Hierdoor zijn dieren in 
het veld makkelijker te herkennen. Verder 
zijn er bij de meeste soorten duidelijke kop-
tekeningen opgenomen (ook in kleur) die de 
identificatie van dieren ondersteunt en die 
bovendien een lust voor het oog zijn.

Het boek bevat naast tekeningen vele 
schitterende kleurenfoto’s van 49 van de 55 
beschreven taxa. ook ben ik blij dat de fo-
to’s direct bij de soortbeschrijving staan. in 
veel veldgidsen staan de foto’s allemaal bij 
elkaar in het midden van het boek of ach-
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any easier, because you have to constantly 
leaf through the book back and forth. Some 
field guides make it even more complicated 
for the readers, by including the distribution 
maps also on separate pages (e.g. arnold 
and ovenden, 2002). in ´Snakes of arabia´, 
however, the distribution maps are simply 
included with the species descriptions, so 
that everything stands neatly together.

Concerning the photographs, however, i 
did find it a pity that the author didn´t have 
access to good pictures of arabian speci-
mens for every single species, causing him 
to use, in some cases, photos of specimens 
from egypt, jordan, Croatia, malaysia, pa-
pua new guinea, Somalia, Sudan, South 
africa, southern africa or of unknown ori-
gin. But this is partly due to the inclusion in 

terin (bijvoorbeeld in Branch, 1998; marais, 
1996). Dat maakt het gebruik van een boek 
niet gemakkelijker, doordat je constant heen 
en weer moet bladeren. Sommige veldgid-
sen maken het zelfs nóg ingewikkelder voor 
de lezer, door ook de verspreidingskaarten 
op aparte pagina’s op te nemen (bijvoor-
beeld arnold en ovenden, 2002). in deze 
gids staan de verspreidingskaarten echter 
gewoon bij de soortbeschrijvingen, zodat 
alles netjes bij elkaar staat.

Wat de foto’s betreft, is het alleen jammer 
dat de auteur van een aantal soorten geen 
goede foto’s van arabische exemplaren ter 
beschikking stonden, waardoor hij foto’s 
heeft moeten gebruiken van exemplaren uit 
egypte, jordanië, Kroatië, maleisië, papoea 
nieuw-guinea, Somalië, Soedan en Zuid-

Echis coloratus. Foto/Photo: André Weima
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the book of species of which the occurence 
in arabia in uncertain.

Furthermore the book contains a small er-
ror: the name of the photograph on the 
back cover is incorrect. it is mentioned as a 
Sindh saw-scaled viper, but it actually is an 
arabian cat snake.

usually, the use of colourphotos and –il-
lustrations throughout the book, makes a 
book more expensive than when these are 
placed on seperate pages, but that is not 
the case with this book.

the author has deliberately chosen to omit 
information about keeping arabian snakes 
in captivity. From a herpetoculturists’ point 
of view, i think this is a pity, but it is com-
mon practise not to include this information 
in a field guide such as this one.

the book comes in a paperback person-
ally, i think a hardcover is more beautiful, 
but that is a matter of opinion.

Concluding, it is a very nice book for an 
even nicer price and i think it would fit well 
on every snake lover’s bookshelf.
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afrika, Zuidelijk afrika of van onbekende 
afkomst. Dit komt echter deels, omdat de 
auteur ook soorten heeft opgenomen waar-
van het voorkomen in arabië onzeker is. 
Verder nog een kleine fout: de naam bij de 
foto op de achterkant klopt niet. Deze staat 
als Sindh saw-scaled viper vermeld, maar 
dit moet een arabian cat snake zijn.

gewoonlijk maakt het gebruik van kleuren-
foto’s en -illustraties door het boek heen, 
een boek een stuk duurder dan wanneer in 
deze op aparte pagina’s geplaatst zijn, maar 
daar is bij dit boek niets van te merken.

De schrijver heeft er bewust voor geko-
zen om geen informatie over het houden 
in gevangenschap op te nemen. Dat vind 
ik vanuit het oogpunt van de terrariumhou-
der jammer, maar het is vrij gebruikelijk dat 
dergelijke informatie niet in een veldgids als 
deze staat. Dit boek is uitgevoerd als pa-
perback. persoonlijk vind ik een harde kaft 
altijd mooier.

Samenvattend is het een erg mooi boek 
voor een meer dan prima prijs en ik denk 
dat het een goede aanwinst is voor de boe-
kenkast van iedere slangenliefhebber.

Dankwoord
ik wil Chimaira Buchhandlungsgesellschaft 
(Frankfurt am main) graag bedanken voor 
het mij vriendelijk ter beschikking stellen 
van een exemplaar van Snakes of Arabia.
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