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Ongeveer vijf jaar geleden besloten enkele ‘hylieten’ (lees: leden 
van Hyla, de herpetologische werkgroep van Natuurpunt) dat 
het hoog tijd werd dat er een nieuwe Engelstalige veldgids voor 
Europese reptielen en amfibieën werd geschreven. En wie was 
er beter geschikt dan zijzelf om hiervoor te zorgen? Ik heb het 
hier over Jeroen Speybroeck, kersverse voorzitter, en Jan Van Der 
Voort, al jarenlang penningmeester van Hyla. Je kan gerust stel-
len dat de auteurs een obsessie hebben voor deze schitterende 
dieren. Speybroeck heeft door de jaren heen een bijzonder grote 
expertise opgebouwd en heeft via zijn reisverslagen op zijn 
website (www.hylawerkgroep.be/jeroen) menig natuurliefheb-
ber geïnspireerd om het veld in te trekken op zoek naar slangen, 
salamanders, hagedissen, kikkers ... Van Der Voort is vooral gebe-
ten door natuurfotografie. Samen zijn ze zowat de eersten die 
elke reptielen- en amfibieënsoort in Europa in het veld hebben 
geobserveerd en gefotografeerd. Hun krachten werden gebun-
deld met twee enthousiaste Nederlanders: Bobby Bok, een jonge 
biologieleraar en een van de meest gedreven ‘herpers’ die je in 
het veld kan aantreffen en Wouter Beukema, een jonge bioloog 
voornamelijk gepassioneerd door salamanders met een veelbelo-
vende carrière als herpetoloog in het verschiet.

Dit team is er dus in geslaagd om deze zomer een prachtige 
nieuwe veldgids uit te brengen. Toegegeven, uw recensent van 
dienst is niet geheel onpartijdig, want bevriend met de auteurs. 
Maar sta me toe te verduidelijken waarom dit boek zo fantas-
tisch is. De inleidende delen zijn zeer onderhoudend met een 
algemene beschrijving van de soortendiversiteit in Europa en een 
uiteenzetting over hoe en waar te zoeken. Maar het belangrijkste 
zijn natuurlijk de soortbeschrijvingen, voorafgegaan door deter-
minatiesleutels voor amfibieëneieren en –larven. Handig voor 
de soortenjagers oftewel de ‘twitchers’ onder ons: er is ook een 
checklist met alle soorten voorzien.

Qua soortbeschrijvingen stelt dit boek een nieuwe standaard. De 
verspreidingskaarten zijn zeer gedetailleerd voor hun formaat. 
Soorten zijn zeer logisch gegroepeerd en voorafgegaan door 
gebruiksvriendelijke sleutels. Sommige soorten worden samen 
beschreven, een verademing. Niemand heeft er wat aan om vijf 
keer een bijna identieke beschrijving te lezen van de verschil-
lende net gesplitte soorten hazelwormen en vervolgens vijf 
verspreidingskaarten te moeten bestuderen om te weten welke 

soort waar precies voorkomt. Daarmee maken ze komaf in dit 
boek.  De verspreiding wordt door middel van verschillende kleu-
ren duidelijk weergegeven op één kaart en verschillen worden 
mooi in één tekst aangehaald.

Zoals het hoort is deze veldgids maximaal toegespitst op het 
juist determineren, aangevuld met interessante informatie over 
het habitat en de biologie van de soorten. Misschien nog het 
beste aan dit boek is wat er niet instaat. Nutteloze informatie die 
niet bijdraagt tot het identificeren van de soort, is weggelaten 
(zoals bijvoorbeeld het aantallen schubben op slangenstaarten). 
Hierdoor wordt de essentie van de beschrijving snel duidelijk. 
Moeilijkere identificatiekenmerken worden in schetsen verdui-
delijkt, zodat je in een oogopslag kan begrijpen wat er exact 
bedoeld wordt. 

En dat brengt me bij de illustraties. Met de Bulgaarse Londenaar 
Ilian Velikov als illustrator hebben ze een echt natuurtalent 
gevonden. Ongeveer 370 kleurtekeningen maken dit boek 
absoluut af! Met de hand op het hart, de beste illustraties van 
reptielen en amfibieën die ik ooit gezien heb. Ze geven perfect 
weer waarvoor ze bedoeld zijn. Iets dat je zelfs met de beste 
foto’s nooit zou kunnen bereiken. Je hoeft me niet op mijn 
woord te geloven. Bekijk de website van Ilian en oordeel zelf:  
http://ilianvelikov.wix.com/illustration. Verder vind je ook 200 
foto’s terug die de ideale aanvulling leveren bij de teksten en 
tekeningen. Veelal geven deze foto’s interessante variaties in 
kleur of patronen weer of specifiek gedrag en maken ze het zeer 
aangenaam om simpelweg wat door de pagina’s te struinen.

Wordt het determineren van elke groene kikker of elke kleine 
bruine hagedis in Europa nu kinderspel? Nee, gelukkig niet, 
want dan was er ook geen lol meer aan. Maar met deze veld-
gids is het nog nooit zo gemakkelijk geweest. Zijn er dan echt 
geen minpunten te vinden in dit boek? Natuurlijk wel, als je wil 
muggenziften. Wanneer er zoveel nuttige informatie te vertellen 
valt in 432 kleine bladzijden, moeten er soms wat kleine opof-
feringen gemaakt worden in de lay-out. Vooral de titels tussen 
verschillende soortengroepen zijn wat onduidelijk weergegeven, 
waardoor sommige passages wat onoverzichtelijk worden. En 
de titel doet uiteraard onze continentale wenkbrauwen fron-
sen, alhoewel het met de brexit in het vooruitzicht misschien 
wat meer gelegitimeerd wordt.  Een kleine opoffering om in een 
hoogstaande reeks van ‘British Wildlife Field Guides’ te mogen 
verschijnen.

Dus of je nu een algemene natuurliefhebber bent en iets meer 
wilt bijleren over de verscheidenheid van onze Europese herpe-
tofauna of je bent een doorgewinterde twitcher die in de voet-
sporen van de auteurs wil treden, dit boek is een must-have. 
Stop hem in je rugzak, trek het veld in en geniet van de wondere 
wereld der reptielen en amfibieën!

Bert Vandebosch (bertvandebosch@hotmail.com)
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