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Cnemidophorus spec. 

De op de voorplaat afgebeelde hagedis beboort 
tot de familie der Tejiden (Teiidae) en is af
komstig uit Suriname en Brazilie. 
Onze lmportdienst ontvangt deze soort onder 
de naam Cnemidopborus sexlineatus, maar bet 
is zeer de vraag of dit de juiste naam is. 
In de V erenigde Staten komen als enige ver
tegenwoordigers van de Tejiden 9 Cnemidopbo
rus-soorten voor, waarvan Cnemidopborus sex
lineatus bet grootste verspreidings~ied beeft 
en de bekendste soort is. Het is ecbter vrij 
onwaarschijnlijk dat deze soort via Mexico en 
Centraal Amerika tot in Suriname en Brazilie 
zou voorkomen. Vermoedelijk bebben we bij de 
dieren dle onze lmportdienst invoert dus te rna
ken met een andere soort. 
In de Verenigde Staten vat men de Cnemido
pborussoorten samen onder de naam ,race
runners". Deze naam geeft al aan, dat we bier 
met zeer kwieke en snelle hagedissen te doen 
hebben die zich slechts met veel moeite Iaten 
van gen. 
Over bet a1gemeen bewonen de Cnemidopho~ 
russoorten steppen en woestijnachtige gebieden 
met min of meer losse zandgronden. 
Eriige soorten uit Zuid.-Am erika bebben zich 
ecbter aan bet oerwoud aangepast, waar ze zich 
ecbter bij voorkeur ophouden op open plekken 
en tangs rivieroevers om zicb volop te kunnen 
zonnen. 
De Cnemidopborussoorten hebben op de rug 
een zeer fijne beschubbing terwijl de buikzijde 
bedekt is met grove, grote scbuben, hetgeen op 
de fraaie foto wei bijzonder duidelijk te zien is. 
Deze dieren Ieven meestal gezellig in grotere of 
kleinere kolonies bijeen, zodat men meerdere 
dieren bij elkaar kan bouden •. wet moet men 
dan over een ruim terrarium kunnen beschikken, 
teneinde deze renhagedissen de gelegenbeid te 
geven om werkelijk te kunnen rennen. 
V erder is er maar vrij weinig en over de voort
planting zelfs bijna belemaal Diets bekend van 
deze dieren zodat er nog grote mogelijkheden 
zijn om interessante en mogelijk dus nog nooit 
eerder gedane waamemingen te dom. 
Wij hopen dat een of meer leden bij bet ver
zorgen van deze dieren nog eens kans ziet ons 
blad een mooie primeur te bezorgen. 

M. v.R. 



Planten en dieren 
in het tropicarium 

Waller Brenne r - Cr i mmilselanu 

Jl"erlofinl(' I'll. " "" R ekum - ;lmsleh,een 

H oe graag zouden wij in onze terraria ook eens 
die planten onder natuurlijke omstandigheden 
verzorgen, die onder de naam Epiphyten het 
speeifieke kenmerk van een stukje oerwoud 
zijn. 
Meestal moeten wij daarbij echter rekening 
houden met onze dieren en hun voedsel, de 
insecten, waaronder zieh vaak schadelijke soar
ten bevinden. En dus beperken wij ons maar 
weer tot de sterkere, minder gevoelige planten 
en moeten wij een andere uitweg zoeken om 
ook de moei lijker houdbare Epiphyten te ver
zorgen. 
De ware vreugde aan deze p lanten zal men 
echter pas ondervinden. als men speeiaal voor 
dit doe! een vrij grate bak inricht. En Iaten wij 
deze bak dan, ter onderscheiding van het ter
rarium, tropicarium noemen. 
Voor de inriehting laat ik hieronder enige korte 
aanwijzingen volgen. 
Het geheel wordt vervaardigd van Pitehpine 
(Amerikaans grenen ) en de bodem bestaat uit 
Pertinax (een hardvezelplaat, oak in Nederland 
verkrijgbaar onder deze naa m, vert.). 

Phnlae nopt<ls laybr. !Uonique 

llel lropicarium 

De maten van het trop:earium zijn: 90 em lengte . 
40 em breedte en 106 em hoogte. Zo zijn a lthans 
de afmetingen van mijn tropicariurn . Het o n
derste gedeelte. een 12 em hoge bak, heeft in het 
midden een waterbassin van 54 x 30 x II em: 
reehts en links daarvan bevindt zieh een ruimte. 
waarin de verwarming werd aangebraeht. Links 
bestaat deze uit een naaimaehinelampje van 25 
W att en reehts een verwarmingskabel van 40 
Watt, die ook door het waterbassin loopt en 
dus tevens het water verwarmt. Deze ru imten zijn 
afgedekt en met grind bedekt. Daarop liggen 
beplante takken. In de vier hoekspi jlen zijn 
groeven aangebraeht, waarin de ruiten passen, 
die naar hoven opsehuifbaar en uitneembaar zljn. 
De voorruit is gedeeld en heeft een v itrine
sluiting. Onder aan de reehterzijde en hoven 
aan de linkerzijde bevinden zieh de ventilatie
openingen. De dekruiten rusten op een uitge
spaarde spanning. Aan de langszijden van de 
bovenruiten is van binnen aan iedere zijde cen 
60 em lange T.L.-buis aangebraeht. De bouw 
van een tropiearium is dus, zoals U ziet, niet 
zo heel erg geeomplieeerd. 
Wat de inriehting betreft is aan ieders fantasie 
ruimte te over gelaten. Ikzelf ging bij de in
riehting van het volgende motief uit: .. Boven 
een poe! in het oeverzand van een oerwoud
rivier ligt een dicht met epiphy ten begroeide tak 
van een gestorven en omgevallen boom". Daar 
wij volgens onze voorstelling sleehts met een 
van de takken te maken hebben. die zonder de 
bodem te raken vrij in ons oerwoudfragment 
naar voren springt. kan oak onze. aan het u it
einde gevorkte tak. die ruim 12 em dik is. vrij 
hangend op halve hoogte van de bak worden 
aangebraeht. Een verbinding met bodem en 
wateroppervlak ontstaat sleehts door de afhan
gende planten. Als epiphytentakken gebruik ik 
de takken van appel-. pere- of pruimebomen. In 
de tak worden vrij grate gaten u itgeboord. Deze 
d ienen om het plantenmateriaal vast te houden. 
De uithollingen mogen eehter niet te diep zijn 
opdat het hout op deze plaatsen niet te snel 
doorrot. Dit proees wordt n.l. door de warmte 
en de hoge luehtvoehtigheidsgraad zeer sterk 
begunstigd. 
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Als voedingsbodem voor de planten gebruik ik 
sphagnum, Polypodiumwortels, beukenbladeren 
en wat turfmolm. Zeer graag gebruik ik ook 
verteerde orchideeengrond, waaraan ik dan nog 
wat sphagnum toevoeg. De planten begiet ik 
met het water uit het bassin. Eens per week 
voeg ik aan het gietwater nog wat kunstmest 
toe. Orchideeen geef ik geen kunstmatige mest
stoffen maar mest deze af en toe met zeer 
sterk verdunde, opgeloste duivenmest. Gesproeid 
wordt met regenwater, waaraan wat kunstmest 
en wat minder sterk verdunde duivenmest is 
toegevoegd (bladbemesting). Dit geldt ook voor 
de orchideeen. 
W at betreft het gieten kan ik nog opmerken, 
dat eventueel het teveel aan gietwater in het 
watergedeelte terugloopt: onder die plaatsen die 
zich niet hoven het water bevinden, houd ik 
een klein kommetje. 

genoemd: Rhipsalis sagliones, Rh. mesembrian
themoides, Rh. rhombea, Rh. cerescula, Rh. lum
bricioides en anderen, die zeer decoratief wer
ken en die ik niet gaarne zou missen. Ze groeien 
bij doorlopend hoge warmte en vochtigheid 
zeer sterk, maar komen daardoor moeilijker in 
bloei. Zeer geschikt en welhaast voor het tropi
carium geschapen is de rankende, bosbesblade
rige varen Polypodium vaccinifolium. Haar 
ranken (of zijn het ·rhizomen?) omslingeren de 
gehele tak en geven aan deze een zeer natuurlijk 
uiterlijk. Mooi is ook de varen Humata hetero
phyla met haar stijve, groene bladeren. Ook de 
sierlijke Peperomia nummilarifolia , die a ls hang
plant groeit en aan welker lange stengels de 
kleine, ronde, gevlekte blaadjes als aangenaaid 
hangen, mogen we niet vergeten. De Aeschy
nanthus- en Columnea-soorten, die echter wei 
wat hurnusrijkere voedingsgrond nodig hebben, 

1'/llnndsilt l•raclo,-ca .. li8; kle ine bladeren: Pol,-podium fJacclnlfolium 

Voor de beplant!ng van de tak biedt de natuur 
ons een bijna onuitputtelijke r ijkdorn aan epi
phyten uit het plantenrijk van de tropen. Hier
onder zal ik slechts een zeer klein aantal daar
va n naar voren brengen . 
Als bijzonder geschikt kan ik allereerst de 
brorneliacaeeen noernen. Deze zijn voor het 
grootste dee! zeer taai, niet al te gevoelig voor 
warmte en van vele daarvan worden in de 
bloeitijd de bovenste bladeren prachtig bont 
gekleurd of zij krijgen bonte bloeistengels, die 
zeer lang houdbaar zijn. Enkele van deze grote 
familie wil ik hierbij opsommen. Het zijn: 
Vriesea sca/aris. V. rubida, V. psittacina, V. 
racianae, V. sp/endens (de stamvorm). Aech
mea ortgiesii, A. recurvata, A . orlandiana, A. 
marmorata, Neoregelia tristis, N. cyanea, N. 
ampu/laria, N. zonata, N . chlorasticta, Tilland
sia butzi, T. brachycaulis, Cryptanthus acau/is 
var. bivittatus, Cr. laccrdae, Cr. beukeri, Cr. 
zonatus. Van de farnilie der cacteeen kunnen de 
vochtigheidsminnende Rhipsalissoorten worden 
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zijn ook geschikt. H et zou echter te ver voeren 
om alles te noernen wat voor de beplanting van 
de tak geschikt is en dus w il ik het bij dezc 
kleine groep Iaten. 
T ot slot wil ik het echter nog even in het kort 
over de orchideeen hebben. Deze zijn rneestal 
rnoeilijke en zeer eigenzinnige planten, die cen 
tijdrovende, intensieve verzorging nodig heb
ben. Vele soorten heb ik reeds verzorgd. De 
meeste orchideeen hebben een groeiperiode 
waarin ze vochtigheid en warmte nodig hebben, 
waarop een rustperiode volgt, waarin het koel 
en matig vochtig rnoet zijn. Ook hebben ze vee! 
Iicht nodig. Wordt aan deze voorwaarden n !et 
voldaan, dan raken ze nimmer in bloei. In de 
kas, wintertuin en grote vensterbanken laat dit 
a lles zich beter regelen dan in een tropica riurn 
bij de gelijkmatige warmte van de woonkarner. 
Hierbij zijn de uit de vochtighete gebieden van 
Z.O. Azie afkornstige en a ls bijzonder lastig 
bekend staande orchideeen van het geslacht 
Phalaenopsis geschikt gebleken. Zij kunnen het 



hele jaar door vochtigheid en warmte verdra
gen en vele soorten hebben bijna geen rust
periode. Vele van hen hebben mooie bladeren 
en prachtige bloesems. De planten moeten zoveel 
mogelijk iedere dag gesproeid worden. In een 
apart artikel zal ik op deze orchideeen nog 
nader terugkomen. 
De planten in mijn tropicarium komen uit de 
meest uiteenliggende tropische gebieden van 
onze aarde, waarbij ik er slechts op let, dat de 
klimatologische omstandigheden ongeveer met 
elkaar overeenkomen. Bij slechts een tropicarium 
wil ik mij niet bij de keus der planten tot slechts 
een bepaald tropisch gebied beperken. 
En nu voor de ten dele zeldzame en waardevolle 
planten de geschikste dieren. lkzelf vind dat de 
tot middelgrote boskikkers, die, bij niet al te 
grote aantallen, goed voldoen. Daarbij heb ik 
er altijd slechts kikkers in gedaan, die ik van 
te voren in andere terraria eraan gewend had, 
bet voedsel van bet pincet te nemen. Zodoende 

was er bij bet voederen nooit enige moeilijkheid 
en komen er nooit voor de planten schadelijke 
insecten in bet tropicarium terecht. Slakken en 
ander ongedierte, die men bij bet aanschaffen 
van planten kan meeslepen, moet men verdelgen. 
De lastige pissebedden, die zich in de voedings· 
bodem der planten steeds weer vermeerderen, 
vangt men 's nachts bet beste door dunne aard
appelschijfjes neer te leggen. Ze bijten zich 
hieraan vast en 's morgens neemt men ze met 
aardappelplak en al er uit. 
Het doel van dit artikel is slechts deze of gene 
liefhebber een aanwijzing te geven voor de in· 
richting en verzorging van een tropicarium. 

Noot van de vertaler: 
De beer Brenner, met wie ik reeds enige jaren 
correspondeer. is een uitgesproken liefhebber van 
kikkers. Het lijkt mij echter, dat een prachtig 
tropicarium, zoals hij dat bezit. ook gesch!kt is 
voor kleinere haged!ssensoorten. zoals anolissen. 

Het kruinoog """ Anolis carolinensis 

Zoals bekend mag worden verondersteld, komt 
bet kruinoog of parietale oog bij verschillende 
reptielen voor als een klein orgaan, dat ongc
veer ter hoogte van de beide ogen in bet 
schedeldak is gelegen. Met betrekking tot de 
functie van dit orgaan tast men tot op heden 
nog vrijwel in bet duister. Evenals bij de ogen 
onderscheidt men in bet parietale orgaan een 
netvlies, dat door zenuwvezels wordt verzorgd. 
Op grond van de primitieve bouw neemt men 
algemeen aan, dat bij dit orgaan een zekere 
lichtgevoeligheid bestaat. terwijl er geen sprake 
kan zijn van cen hoog ontwikkeld vormonder
scheidingsvermogen. Met zekerheid is de functie 
slechts bekend bij de prik, Petromyzon. Bij de 
vissen van dit geslacht heeft You n g ( 1935) 
namelijk gevonden, dat de prikkeling van dit 
orgaan de expansietoestand van de kleurstof
cellen in de huid be'invloedt. 
Met bet oog op de praktijk leek bet ons gewenst 
om het kruinoog van de reptielen eens aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. Met name wil
den wij nagaan of dit orgaan zekere invloeden 
zou kunnen hebben op de activiteitstoestand van 
enige hormoonklieren, in het bijzonder de schild
klier en de hypophyse. In enige voorgaande 
artikelen hebben wij gezien, dat genoemde klie
ren tijdens de voortplantingsperiode een toename 
van activiteit, dat wil zeggen een versterkte 
hormoonproductie Iaten zien, terwijl bet zelfs 
mogelijk blijkt te zijn, dit proces tangs kunst
matige weg te belnvloeden. Zou bet nu niet 
mogelijk kunnen zijn, dat de door het kruinoog 
opgevangen lichtprikkel via de hypophyse en 
de schildklier een zekere invloed uitoefent op de 
geslachtsorganen? Op die wijze zou men zich 

kunnen voorstellcn. dat bet Iicht de vorming 
van de geslachtsproducten stimuleert en bet dier 
bijgevolg in voortplantingsconditie brengt. Dit 
is een aardige veronderstelling, maar bet gaat 
er u!t de aard der zaak slechts om of deze inder
daad een kern van waarheid bevat. 
Als proefobject kozen wij Anolis carolinens3s, 
waarbij bet kruinoog relatief behoorlijk ontwik
keld is. Zowel bij mannelijke als vrouwelijke 
geslachtsrijpe dieren werd bet parietale oog 
onder aether-narcose verwijderd met behulp van 
de thermocauter, een electrisch verwarmde 
naald, waarmede men stukjes weefsel kan weg
branden. In de handen van een geoefende ope
rateur is dit slechts een kleine ingreep, hetgeen 
moge blijken uit bet feit, dat bij de door ons 
op deze wijze behandelde dieren geen sterfte 
optrad. Na de operatie werd bet wondbed ge
s!oten met een druppel collodion om op die 
wijze ongewenste infectie tegen te gaan. een 
methode die ook na operatieve verwijdering van 
huidgezwellen met succes kan worden toegepast. 
De dieren bleken geen enkele hinder van de in· 
greep te hebben ondervonden en waren spoedig 
weer in staat om hun voedsel, voornamelijk uit 
meelwormen (/arven van Tenebrio molitor) be
staande. evengoed te bemachtigen als voorheen. 
T oen de dieren een tot twee maanden na de 
ingreep werden onderzocht, bleken de hypo
physe-voor -en middenkwab en de schildklier 
van de behandelde dieren een geringere activi
teitstoestand te vertonen ten opzichte van de 
controle-dieren (figuren 1 en 2). Zowel de om· 
vang van de hypophyse-voor- en middenkwab 
alsook de dikte van de wand der schildklier· 
blaasjes bleek in belangrijke mate te zijn afge· 
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Piguur 1. Schematische voorsteiHng van de hypophyse 
van A n o I i s c a r o 1 i n e n s i s in dwarse doorsnede 
bij sterke vergroting. 
A. normaal dier met goed ontwikke1de voor- en midden
kwab; B. dier, waarbij het kruinoog operatief werd verwij· 
derd, met kleine voor· en middenkwab. Wijd gepuncteerd: 
achterkwab. Dicht gepuncteerd: middenkwab. Middelmatig 
dlcht gepuncteerd: voorkwab. 

nomen, hetgeen ongetwijfeld gepaard gaat met 
een verminderde hormoonproductie. De invloed 
hiervan was gemakkelijk na te gaan bij de ge~ 
slachtsorganen. De vorming van zaadcellen in 
het mannelijk geslacht en die van eicellen in het 
vrouwelijk geslacht bleek bij controle-dieren op 
normale wijze te verlopen, terwijl dit bij de be~ 
handelde dieren zeker niet het geval was (figu~ 
ren 3 en 4). In het laatste geval konden in de 
geslachtsorganen verschillende degeneratiever
schijnselen worden vastgesteld. 

Piguur 2. Schematische voorstelling van de schildklier 
van A n o I i s c a r o 1 i n e n s i s In dwarse doorsnede 
bij sterke vergroting. 
A. normaa1 dier met dikwandige schildklierb1aasjes; B. dier, 
waarbij het kruinoog operatief werd verwijderd, met dun
wandige schildklierb1aasjes. 

Persoonlijk zijn wij dan ook van mening, dat 
het kruinoog van Anolis carolinensis wei dege~ 
lijk een functie bezit in verband met de voort
p]anting. De terrariumliefhebber kan uit deze 
resultaten Jeren, dat men genoemde dieren met 
het oog op de goede conditie ruimschoots in de 
gelegenheid moet stelJen om te kunnen zonnen, 
hetzij in natuurlijk zonlicht, hetzij in doelmatig 
kunstlicht. 
Tot slot zij nog vermeld, dat wij nog getracht 
hebben om bij behandelde en onbehandelde die
ren verschillen in het bloed aan te tonen, echter 
met negatief resultaat. Chemische verschillen 
van enige betekenis werden niet gevonden. Dit 
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Piguur 3. Schematische voorstelling van de testis van 
A n o I i s c a r o I i n e n s i s in dwarse doorsnede bij 
sterke vergroting. 
A. normaal dier, zaadbuisje met goed ontwikke1de zaad· 
cellen; B. dier, waarbij het kruinoog operatief werd weg• 
genomen, met onvo1doende zaadcelproductie. 

laatste resultaat komt goed overeen met dat van 
H u t t o n en 0 r t m a n ( 1957) bij dezelfde 
Ano/is~soort. Het leek ons gewenst om deze 
gegevens, zij het ook zeer in het kort, onder de 
aandacht van de Lacertalezers te brengen. 

Piguur 4. Schematische voorstelling van de eierstok van 
A n o I I s c a r o I i n e n s i s in dwarse doorsnede bij 
sterke vergroting. 
A. normaal dier met normale vorming van eicellen; B. dier, 
waarbij het kruinoog operatief werd verwijderd, met on• 
voldoende vorming van eicellen. 
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N a s c h r i f t : Eventueel voorradig pathologisch of 
normaal materiaal wordt voor onderzoek gaarne tege
moet gezien aan bet Histologisch Laboratorium, Vrije 
Universiteit, Prins Mauritslaan 27-29, Amsterdam-Zuid, 
zowel in levende als gefixeerde toestand. Fixatie in 
verdunde formaline-oplossing (I dee! formaline 40 Ofo 
op 6 a 7 delen water). Eventueel zijn alcohol 70 Ofo, 
spiritus of eau de cologne ook te gebruiken. A.S. 

SUMMARY. The article discusses the function of 
the parietal eye In the reproduction of the lguanid 
lizard Anolis carolinensis. The author reports on the 
effects of cauterizing the parietal organ and compares 
the results with the condition of normal, uninjured 
specimens. 



Van de beer H. R. P. Ligtenberg in Nieuw~Zee~ 
land ontvingen wij onderstaand artikel over het 
merkwaardige, hagedisachtige reptiel Sphenodon 
punctatus, de enige nog levende vertegenwoor~ 
diger van de reptielenorde Rhynchocephalia. 

Dit is een groep reptielen, die zich ,......, evenals 
de orde Squamata ,......, in het vroege Trias ont~ 
wikkeld heeft. Toen echter in het Krijt de Squa~ 
mata een splitsing in slangen en hagedissen ging 
vertonen, aan de vooravond van haar heden~ 
daagse grote vormenrijkdom, stierf de groep van 

Brughagedissen, Rhynchocephalia, nagenoeg ge~ 
heel uit. 
De dieren moeten talrijk geweest zijn op de grote 
Nieuwzeelandse eilanden. Maar schaapherders 
die bet terrein platbrandden, varkens, honden en 
katten en vooral ook de Maoris, die de hage~ 
dissen aten, zijn oorzaak geweest van hun bijna 
volledige verdwijning. Thans worden enkele 
dieren aangetroffen op kleine, ontoegankelijke 
eilandjes in de Plenty~Bay en de Cook Street 
bij Nieuw~Zeeland; men onderscheidt drie geo~ 
grafische rassen. 

Sphenodon punctatus 
Helaas zullen weinigen onder U de kans 
hebben om met dit lid van de grote Klasse der 
Reptielen persoonlijk kennis te maken. Maar 
omdat Sphenodon zo'n uitermate uriieke plaats 
inneemt in de dierenwereld, meende ik, dat bet 
interessant zou zijn om U via mijn eigen waar~ 
nemingen en ondervinding nader met dit dier 
bekend te maken. 
Sphenodon punctatus, in Nieuw~Zeeland Tua~ 
tara genoemd, kan beslist een ,levend fossiel" 
genoemd worden. Het vermogen om energie te 
conserveren heeft ongetwijfeld deze dieren in 
staat gesteld om tot heden te overleven; de hoge 
leeftijd die individueel bereikt wordt, draagt aan 
dit overleven uiteraard ook bij. Van enige nog 
in Ieven zijnde exemplaren in gevangenschap is 
bekend, dat zij het 120 jaar zo volgehouden 
hebben, terwijl vast staat, dat de dieren indertijd 
reeds 60 tot 80 jaren oud geweest moeten zijn. 
Die dieren hebben dus de respectabele leeftijd 
van 180 tot 200 jaar bereikt! 
De levensprocessen in de Tuatara zijn afgeremd 
tot aan het ongelooflijke. Bij een normaal exem~ 
plaar is de zuurstofopname ook in het midden 
van de zomer uitermate gering en ademhalings~ 
bewegingen zijn dan ook bijna niet waarneem~ 
baar. Bij experimenten is vastgesteld, dat de 
hoeveelheid koolzuurgas bij respiratie gedurende 
een geheel uur geproduceerd, ongeveer een zesde 
bedraagt van het volume, dat een hagedis in 
winterslaap voortbrengt. Voedselopname is ook 
een zaak waarin de Brughagedis een bijna vol~ 
komen gebrek aan belangstelling toont. In de 
vrije natuur neemt Sphenodon punctatus bij op~ 
timale temperatuur slechts voldoende voedsel op 
om de energie, verbruikt bij bet zoeken naar de 
prooi, ruim te compenseren; een volwassen dier 
van 65 centimeter lengte eet slechts een tweetal 
slakken. een paar wormen of enkele sprinkhanen 
en voedselopname heeft slechts zes tot tien maal 
in het verloop van drie maanden plaats. De 
lichamelijke activiteit wordt gereguleerd door de 
temperatuur en in bet voorjaar, het najaar en 
de vorstvrije Nieuwzeelandse winter blijft de 
Tuatara vrijwel onbeweeglijk. Het zou echter 
niet juist zijn om bier van ,winterslaap" te 
spreken, maar wei van totale inertie. 

Bij de Brughagedis komt geen jaarlijks weer~ 
kerend voortplantingsseizoen voor, maar een 
enkele keer worden tien tot vijftien eieren af~ 
gezet in een ondiepe holte in fijne, droge zand~ 
lagen. De eieren hebben een vuilwitte kleur en 
een leerachtige schaal. De zon zorgt na afzetting 
der eieren voor de rest. Ik heb zelf kunnen waar~ 
nemen, dat de incubatie een uitzonderlijk lange 
tijd duurt: dertien tot vijftien maanden; van no~ 
vember - voorjaar - tot in de zomer van bet 
jaar daarop. Het embryo maakt in de winter~ 
maanden een tijd van rust door. Een dergelijk 
lange embryonate ontwikkeling komt ook bij 
schildpadden voor ( ongeveer acht maanden) en 
schijnt te duiden op een Ieven van enkele hon~ 
derden jaren. 
In gevangenschap ontwikkelt de Tuatara een 
zekere mate van vertrouwen in zijn verzorger, 
maar voor vreemden blijft hij schuw. Sommige 
exemplaren tonen zich zelfs agressief. Men zoeke 
geen nader contact met zulke dieren, want een 
beet kan een vinger kosten. 
Met betrekking tot de biotoop Sphenodon, moet 
gezegd worden dat de dieren worden aange~ 
troffen op terrein van vaak zeer verschillende 
gesteltenis, op rotsachtige bodem, in de schaduw 
van het oerwoud, op grazige heuvels en in 
steenhopen. Hierbij moet melding gemaakt wor~ 
den van een opvallende symbiotie met een 
storm vogel. Pterodroma cookii ( Puffinidae), die 
ik zelf herhaaldelijk heb waargenomen. Talloze 
stormvogels hebben hun broedplaatsen op de 
eilanden, die nu nog door Tuatara's worden be~ 
woond, en hebben hun nesten in holen die ofwel 
door de vogels, ofwel door de brughagedis ge~ 
graven zijn en in de meeste van deze holen 
vindt men aanwijzingen, dat beide dieren samen~ 
Ieven. Vaak is bet hoi verder gesplitst in twee 
takken, waarvan zonder uitzondering de Tua~ 
tara de rechter tak bewoont. In andere gevallen 
wordt het tamelijk kleine nesthol door heiden 
bewoond, in welk geval geen der dieren notitie 
neemt van de medebewoner. Gedurende de dag 
slapen vogel en reptiel; terwijl de vogel er 
's nachts op uit trekt op zoek naar voedsel. blijft 
de brughagedis vaak in het hoi achter bij het 
broed van de vogel, dat daarbij geen gevaar 
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loopt. In de wintermaanden is Sphenodon uiter
aard de enige bewoner van bet hoi. 
Sphenodon punctatus dateert uit een tijdperk 
waarin gigantische reptielen op aarde voorkwa
men, 200 miljoen jaren geleden, en is de enige 
overlevende van deze groep. De .. Brughagedis'' 
is geen echte hagedis, maar vormt zelf een on
derscheiden orde, gelijkwaardig aan de overige 
drie o rden: schildpadden, krokodillen en be
schubdc reptielen. AI moge bet uiterlijk van bet 
dier enige verwantschap aan hagedissen sugge
reren, zeker is dat Sphenodon even ver van deze 
staat als van de overige reptielen. 
Oit blijkt zeer duidelijk uit enige anatomische 
eigenschappen, zoals bet voorkomen van buik
ribben, die dezelfde protectieve functie hebben 
als het buikschild van de schildpadden. Aan 
deze buikribben bevinden zich naar achter ge
richte uitsteeksels. zoals die ook bij vogels voor
komen, terwijl ook de structuur van de kop en 
de tot kauwlijsten onderling vergroeide tanden 
sterk aan vogels herinnert. Het parietale oog 
bczit aile kenmerken van een eenvoudig oog, 
maar bet is geheel met huid overgroeid en 
slechts bij jonge exemplaren uitwend!g waar-
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VRAAG EN AANBOD 
Ons lid, de beer B. Langerwerf, Benedenkerkstraat 3Ga 
to Waspik (N.B.) vraagt te koop: kweekmateriaal van 
de wandelendc tak (Carausius morosus) en van de 
trcksprinkhaan (Locusta migratoria). 
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neembaar. Een parietale klier is bij vele verte
braten nog aanwez!g; de hoog ontwikkelde staat 
van bet parietale orgaan bij de Tuatara is echter 
uitzonderlijk; zij is bet directe overblijfsel van 
een origineel paar ogen, waarvan bet vestigale 
rechtse sterk gedegenereerd is en thans nog 
herkenbaar in een aanhangsel aan de onderzijdc 
van het linkse parietale oog. 
Met zijn sierlijke, statige kam, die van de neus 
tot de punt van de staart loopt, maakt de Tua
tara een bepaald voorwereldlijke indruk die men 
niet snel vergeet. Huidtekening en lichaamskleur 
varieren heel sterk van olijfgroen met citroengele 
vlekken tot een egaal bruin zonder vlekken. 
Ten einde de nog bestaande populatie van 
Sphenodon' s effectief te beschermen, is bet hou
den van de dieren in gevangenschap verboden 
en van export van dieren is uiteraard absoluut 
geen sprake. 

Een volgende maal hoop i~ U iets te vertellen 
over Liopelma hamiltoni, Nieuw-Zeelands pri
mitieve kikvors, waarvan bet bestaan eerst in 
1917 is ontdekt en die met Ascaphus truei als 
de meest primitieve kikvors wordt beschouwd. 

Dr. P. van SchiHgaarde, Ten Hovestraat 87, Den Haag, 
tel. 550483, biedt ter overname aan: een ijzeren aqua
terrarium met tafel, bak in drie onderling waterdichte 
gedeelten: aquarium, paludarium en terrarium. Af
metingen 90 x 40 em, boogte I meter, lucbtruimte 
90 x 40 x 70 em; drie uitschuHbare, op koper lopende 
ruiten (twee van 90 x 35 em, een van 40 x 35 em): dak 
gevormd door los bouten raam bespannen met gaas, 
vastgezet met klemmen: dak- en bodemverwarming; 
in de vaste ruitcn dubbele rijen gaatjes voor lucht
verversing; zware Zoobeko-pomp voor watercirculatie; 
met goed verzorgde beplanting, alles in prima staat. 

Ons lid de beer R. Gecsink, Panweg 69, Zeist biedt 
ter overname aan ecn Palmeekhoorn, mannetje. 
Prijs n. 11,-

De beer Wijffels vraagt ter overname of te ruil 
enkele bromeliaceen. 

De beer J. M. Moonen, Jadelaan 30, Utrecht biedt 
ter overname aan een hoekijzeren terrarium met asbest 
achterwand en scbuivende voorruit. Lang 80 em; breed 
40 em E'n hoog 75 em. Prijs H. 30,-. 
De beer J. Neelen, Groene Woud 178, Breda heeft 
te koop ecn terrarium, groot 120 x 50 x 50 em, met 
TL-verlichting, elektrische verwarming met thermo
staat, kap met ventilatie-openingen. Tevens wil hij 
van de hand doen: 4 Hyla arborea; 3 Anolis carolinen
sis; 2 muurhagedissen; I muurgecko; I Spaanse vuur
salamander en 2 waterscbildpadjes. 

COPEIA, TIJDSCHRIPT VAN DE AMERICAN 
SOCIETY OP ICHTYOLOGISTS AND 
HERPETOLOGISTS 

Van het s~c:rdariaat van de Am~riean Society of Ic:htyo· 
logists and Herpetologists wc:rd bericht ontvangc:n, dat 
hct door wijlen Dr. C. Y. Conkle voor ec:n buitc:nlandse 
instelling bestemde abonnemc:nt op Copc:ia, thans door de 
verc:niging voor 1962 is to~gekend aan Lacerta. 
Wij %ijn Mrs. Conkle: en de A.S.I.H. voor dit sympa· 
thiek~ gebaar bij%onder erkentelijk. 

The Secretary of the American Society of lchtyologists 
and Herpetologists informed us that th~ subscription to 
Copeia, which was intended by the late Dr. C. Y. Conkle 
for a foreign institution, has b~en adjudged to Lacerta 
for the year 1962. 
We are most grateful to Mrs. Conk!~ and the A.S.I.H. 
for this appealing gesture:. 


