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A. J. van Lieshout, 
Den Haag: 

DE BLAUVVSTAARTSKINK 
Eumeces fasciatus (Linne) 

In Februari 1955 ontving ik de eerste dieren 
voor mijn zojuist ingerichte terrarium; twee 
Noordamerikaanse blauwstaartskinken, Eumcccs 
fasciatus. Aanvankelijk was het mij niet mogelijk 
enig verschil tussen de beide dieren te zien, maar 
na ongeveer zes weken kreeg een van beide 
een roodachtig glanzend kopje, en ik vermoedde 
dat dit het mannctje zou zijn. Mijn gissing blcek 
op waarheid te bcrusten, want tussen 18 en 24 
April begonnen de dieren elkaar te bijten, waar-
na verschillende copulaties plaats hadden. Het 
wijfje werd als een tonnetje zo rond. maar na 23 
Juni was zij plotseling verdwenen. Na verschil-
lende speurtochten in mijn terrarium, waarbij ik 
zelfs een gedeelte leegruimde, heb ik haar niet 
kunnen ontdekken. 
Mijn verbaasde vrouw vond enige tijd nadien 
een jonge Eumeces fasciatus. die met de staart 
ongeveer vijf centimeter lang was. De volwas-
sen dieren maten toen vijftien centimeter. Enkele 
dagen later verschenen er nog twee jongen. 
Deze waren prachtig getekend met smalle lichtc 
en donkere lengtestrepen en met een fraai fel 
blauw gekleurd staartje. Een van de diertjes 
wist te ontsnappen, de tweede werd verminkt 
en stierf spoedig. Nummer drie heb ik uit het 
terrarium genomen en in een speciaal daartoe 
ontworpen bakje overgebracht. 
Deze laatste baby heb ik, ondanks mijn zorgen, 
vooral natuurlijk wat de voeding betreft, slechts 
drie weken in het leven kunnen houden. Ik heb 
het hagedisje bewaard in een buisje met alcohol 
en formaline. 
Tijdens het verschijnen van de jongen kwam 
ook de kraamvrouw het daglicht weer aan-
schouwen, aanzienlijk slanker, maar niet ver-
magerd. Uit mijn waarnemingen is vermoedelijk 
te concluderen, dat het wijfje haar eitjes twee 

a 

Californische Blauwstaartskink, Eumeces skiitonianus 
(Baird 8. Girard) Foto: L. Wijffels 
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maanden bewaakt heeft; ik heb er toch nog te 
weinig aandacht aan besteed, hoe zij haar voed-
sel bemachtigde ( s nachts?). De oorzaak van 
van deze mindere oplettendheid schuilt hierin, 
dat ik mij erbij had necrgelegd, dat zij ontsnapt 
zou zijn. Ik heb ook een gedeelte in mijn terra-
rium — de skinken verbleven er graag — waar 
controle vrijwel onmogelijk was. Het is niet on-
waarschijnlijk, dat juist dit gedeelte dc voort-
planting bevorderd heeft. 
Ik ben van plan speciaal voor skinken een 

nieuw terrarium in tc richten en ik hoop het 
volgend jaar dezelfde of betere resultaten te 
kunnen bereiken: ik kan mij dan ook meer 
voorbereiden op de voeding van de kleine die-
ren, die geen kleine larven of tubifex aten en 
voor kleine vliegen niet vlug genoeg waren. 
Voor dwangvoedering waren ze te teer en te 
nietig. Met veel moeite lukte het mij de vleugels 
van bananenvliegen te verwijderen; deze konden 
dan wel door de jonge skinkjes bemachtigd 
worden. 

F. B. Klynsira, Leiden: 

Natrix sipedon confluens BI a n c k 

Op 8 Juni 1955 betrok ik van onze importdienst 
een zwaargebouwde slang van een meter lengte, 
onder de naam van Natrix cyclopion. Na een 
vluchtige bestudering van zijn uiterlijk stond het 
voor mij vast, dat dit dier nooit een Natrix 
cyclopion kon zijn, daar het oog niet door 
sub-oculaarschildjes gescheiden was van de bo-
venlipschilden. Een nauwkeurige determinatie 
bracht aan het licht, dat ik mij de trotse bezitter 
van een Mississippi River Water Snake, oftewel 
Natrix sipedon confluens B 1 a n c k mocht noe-
men. Mijn exemplaar is een wijfje van 93 centi-
meter lengte, met een omvang van 11 centi-
meter; dus een zeer zwaar gebouwd dier. Ter 
vergelijking zij opgemerkt dat een even lange 
ringslang (Natrix natrix natrix L i n n e ) een 
omvang van 4 a 4,5 centimeter heeft. Het dier 
is aan de buikzijde creme-wit met vierkante 
roestbruine vlekken; de kopschilden zijn iak-
zwart, het lichaam dofzwart met aan de zijden 
17 lichtgele smalle banden. De tong is rood met 
donkere punten. Aantal buikschilden 136, aan-
tal rijen schubben 23. 
Daar de slang melkachtige ogen had op de dag 
dat ze in mijn bezit kwam, verwachtte ik, dat ze 
een paar dagen later zou gaan vervellen, doch 
er gebeurde niets. Dc ogen begonnen echter iets 
te etteren, en op 16 Juni verscheen een blaasje 
gevuld met vocht, dat de schubben rechtop deed 
staan, vlak achter de kop. De volgende dag 
constatecrde ik een tweede blaas, op de rug, 
vijf centimeter achter de eerste. Op 18 Juni 
voerde ik de temperatuur van het terrarium op 
tot 30° Celsius en hield de bak flink vochtig, 
RH 98-100%, om de vervelling tc vergemak-
kelijken. Een week lang paste ik deze behande-
ling toe, doch de blazen vcrmeerderden zich en 
werden groter. Ik nam met een injectiespuitje 
wat vocht uit een blaas en onderwicrp dat vocht 
aan een microscopisch onderzoek, doch kon er 
geen bacterien in ontdekken. De slang had op 
9 en 10 Juni twee grote Rana temporaria ge-
gcten, en daarna al het voedsel geweigerd, het-
geen niets ongewoons is. Ook bevonden zich op 
20 Juni wormen in de waterbak, nl. een vijftal 
Acanthocephalus. Op 25 Juni richtte ik een 
nieuw terrarium in voor mijn zorgenkind, be-

plant met Kamille en met als bad- en drink-
water een sterk verdunde superol-oplossing. De 
bak werd overdag buiten in de zon gezet. In 
dit terrarium bewoog zich de RH tussen 80 % 
's morgens en 60 % in de middag. Dc slang lag 
bijna doorlopend in haar waterbassin in 't zonne-
tjc. Reeds de volgende dag werd lot mijn grote 
vreugde een vctte kikker verslondcn, en op 27 
Juni vervelde ze vlot! 
W a t was de slang opeens veranderd! Het goe-
dige slome dier was nu bliksemsnel en uitermate 
argessief; het trachtte mijn vrouw met wijd open-
gesperde muil door het glas heen aan te vallen. 
Haar eetlust bleek nu uitzonderlijk groot te zijn: 
28 Juni 1 grote Rana temporaria 
30 „ 1 idem 

2 Juli 1 idem 
3 „ 1 idem 
4 „ 2 idem 
9 „ 1 idem 

16 „ 1 idem 
17 „ 4 idem 
24 „ 1 idem 
30 „ 2 rietvoorns van 18 cm lengte 

2 Aug. 1 Rana temporaria 
4 „ 1 idem. 

Op 30 Juli waren haar ogen weer mclkachtig 
geworden, terwijl er zich weer drie blazen be-
gonnen te ontwikkelen. Ik paste nu droge 
warmte toe, RH ongeveer 70 %, en op 5 
Augustus volgde een zeer vlotte vervelling. 
Waarschijnlijk is het dier, alhoewel zij in war-
me moerasachtigc strcken voorkomt, zeer ge-
voelig voor een te grote luchtvochtigheid. Haar 
eetlust na deze laatste vervelling slaat alles wat 
mij over de eetlust van slangen bekend is: 
9 Aug. 2 rietvoorns van 18 en 20 cm lengte 

10 „ 1 idem 
11 „ 1 idem 
13 ,, 1 idem 
14 ,, 5 idem van 12 tot 18 cm lengte. 
Het prcttigst is, dat zij nu zo tarn is, dat zij de 
vissen uit mijn hand cet! Ik kan deze slang dan 
ook iedereen warm aanbevelen. Het is een waar 
juweel in het terrarium. Door haar sierlijke be-
wegingswijze en forse, edele verschijning wekt 
zij ieders bewondering. Voor mij is mijn Natrix 
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sipedon confluens geworden tot het zinnebecld 
van sierlijke kracht. U moet eens zien, hoe zij in 
tien seconden (!) een grote kikker opslokt of 

A. P. Audretsch, geol. drs.: 

De Mosasaurus 

De eerste cchte hagedissen, behorende tot dc 
klasse Reptilia, orde Squamata, vcrschenen in 
het laatste deel van het Mesozo't'cum, namelijk 
de Krijtperiode, ongeveer 60 a 70 tot 128 mil-
lioen jaren geleden. Tot deze schub-reptielen 
behoren de tegenwoordig levende hagedissen. 
kameleons en slangen. Maar hiertoe behoort ook 
dc ons alien welbekendc Mosasaurus of Maas-

hagedis. Hij is het eerst beschreven door de 
Franse hoogleraar F a u j a s S a i n t F o n d , 
die hem ook Mosasaurus noemde. Arbeiders 
vonden in 1770 de kop in de St. Pietersberg. De 
arts Hofman prepareerde de kop. maar de 
vreugde was van korte duur. De kanunnik 
Godin kwam tot de ontdekking dat het dier 
onder zijn landgoed gevonden was. Via een 
proces kwam hij in het bezit ervan. Door ver-
raad viel in 1795 de schedel voor 600 flessen 
wijn in Franse handen en verhuisde naar Parijs, 
waar hij zich tot op heden nog bevindt. *) 
Faujas Saint Fond noemde hem Mosasaurus, 
hetgeen ook Maashagedis betekent. Dit is een 
slccht gekozen naam, daar hij noch in de Maas 
leefde, noch een echte hagedis was. Uiterlijk 
kwam hij overeen met een slang, zoals thans 
nog het geval is bij onze (bijna) pootloze hage-
dissen. 
In het jaar 1953 werden in de buurt van Beme-
len. Zuid-Limburg, opnicuw schedclfragmenten 
van deze hagedis gevonden. Na enige. soms 
onverkwikkclijkc, moeilijkhcden is tenslotte een 
aardig aantal stukken van deze unieke vondst 
in Leiden terecht gekomen om uitgeprepareerd 
te worden. Het bleck, dat de mergelbrokken 
ondcrkaakfragmenten bevatten en een enkele 
wervel (het dier heeft er 120!). De vier blok-
ken, 10 x 60 x 20 cm groot, werden door dc 
preparateur, de heer Van der Linden, op waar-
lijk meesterlijkc wijze bewerkt. Aan de hand 

behocdzaam een grote, wild spartelende vis uit 
mijn hand haalt en zonder enige mocite naar 
binnen laat glijden! 

van Bemelen 

van fotowerk wist hij er weer een hele onder-
kaak van te maken. Stukken die ontbraken, 
werden in gips gereconstrueerd. De pijltjes op 
de foto (afb. 1) wijzen van dc zwarte lijnen af 
naar de delen van gips. De kop is ongeveer 
1,50 m lang. De lengte van het dier zelf be-
droeg ca. 12 meter; het had zijn 120 wervels 
heus wel nodig. Achter de oogkassen lagen 

een paar gaten, de zogenaamde vensters. Bo-
vendien was er een venster voor het derdc oog 
aanwezig (het parietaaloog). Verder had het 
dier korte ledematen met vijf vingers en vijf 
tenen, doch verscheidene kootjes. Voorts is ge-
bleken, dat het dier in het bezit is geweest van 
een gcwcldige staart. Door de kronkclende be-
wegingen van deze staart moet het toch wel 
logge dier zich nog vrij snel door het water 
bewogen hebben. Dit moet ook we!, daar men 
aannecmt dat hij onder andere op zeeschild-
padden, Alloplcuron, gejaagd heeft, die nu ook 
niet bepaald langzaam waren. 
Merkwaardig is dat de nieuwgevormde tanden, 
van de buitenkant van de kaak uit. de oude 
tanden vervangen: zij doorbrcken daarbij de 
buitenwand van de tandkas en groeien daarna 
omhoog, zoals duidelijk op de foto (afb. 2) te 
zien is. Bij de recente hagedissen vinden wij 
hetzclfde verschijnsel. Bij waranen bijvoorbceld 
zitten de jonge, nieuw gcvormde tanden ook 
aan dc buitenkant van de kaak. Het blijkt dat 
de jonge tand, met zijn kegelvormige fundament. 

*) Een afgietsel bevindt zich in het Natuur-
historisch Museum tc Maastricht en wij wckken 
de lezers op in hun vacantie eens een bczoek te 
brengen aan dit bijzonder belangwekkende mu-
seum, waar zich bv. ook een fraai skelet van 
een fossicle reuzenzecschildpad bevindt. 

Alb. 1. Gereconstrucerde onderkaak van de Mosasaurus van Bemelen. Lengte 1,47 m. 
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Aid. 2. Uit de mergel geprepareerd onderkaakirag ment van de Mosasaurus van Bemelen. 

de plaats van het oude en intussen verdwenen 
fundament volkomen inneemt. 
Helaas zijn tot op heden geen verdere stukken 
meer gevonden van de schedel van deze Mosa-
saurus. Mogelijk zullen zij nog eens tevoor-
schijn komen en toegevoegd kunnen worden aan 
de reeds in alle pracht pronkende onderkaak, 

waarvan zich een, practisch niet van het ori-
gineel te onderscheiden, afgietsel bevindt in het 
Gcologisch en Mineralogisch Museum te Lei-
den, en die ons doet mijmeren over een on-
noemelijk ver verleden, waarin de hagedissen 
hun hoogtij beleefden. 

F. B. Klynstra, Leiden: 

Temperatuur en vochtigheid II 
Bij het lezen van het maandblad „Het Aqua-
rium" valt het mij telkenmale weer op, welk een 
schat van gegevens over factoren, die doorslag-
gevend zijn voor het houden en kweken van 
een vissoort. door de aquarianen vcrzameld is! 
Gegevens over het milieu en over het voedsel. 
Voor clke aquariaan is dc pH (zuurgraad) en 
het kalkgehalte een begrip. Dit is dan ook van-
zelfsprckend; zij toch bepalen, tezamen met de 
temperatuur, het milieu van het dier. En hoe 
kunnen we een dier goed in gevangenschap 
houden, laat staan tot voortplanting brengen, 
indien we het niet zijn vereiste milieu bieden? 
Bieden wij, herpctologen, onze dieren het ver-
eiste milieu? Weten we eigenlijk wel, welke 
factoren voornamelijk het milieu van onze 
amphibia en reptilia bepalen? Ncen, is mijn 
ervaring, want als wij ons dit wel bewust waren, 
dan zou men in de literatuur even vaak het 
woord Relatieve Vochtigheid (RH) als het 
woord Temperatuur moeten tcgenkomen. Even-
zogoed als we nu vaak elkaar mededelen bij 
welke temperatuur, uitgedrukt in graden Celsius, 
we een dier met meer of minder goed gevolg 
hebben gehouden. behoren we er de RH bij op 
te geven. Uit ervaring weten we, dat het aan-
geven der temperatuur in termen als ..tamelijk 
warm", „goed warm" of ,,zeer warm" veel te 
nietszeggend is, maar wel trachten wij elkaar 
iets omtrent de luchtvochtigheid onzer terraria 
mede tc delen met opmerkingen als „woestijn-

tcrrarium", ..oerwoudterrarium" e.d. Dit is even 
nietszeggend! Ik heb oerwoudterraria bezichtigd 
waarvan dc bovenafsluiting uit gaas bestond 
en andere. die met glas waren afgedekt. Het is 
duidelijk. dat de RH in deze twee typen sterk 
verschilt. Indien we nu b.v. een kameleonsoort 
hebben geimporteerd en de dieren over beide 
typen oerwoudbakken verdelen, dan zou het 
best kunnen gebeuren, dat zij in beide terraria 
spoedig doodgaan, doordat de lucht in de eerste 
bak te droog en in dc tweede te vochtig is 
Maar wij kunnen hier nooit achtcr komen, tenzij 
wij in onze publicaties vermelden, welke RH cr 
in onze terraria heerste. 
Met een eenvoudige hygrometer, die elke opti-
cicn ons kan leveren, kunnen we de RH nauw-
keurig meten. Er is nog maar zeer weinig be-
kend over de RH van het microklimaat, waarin 
onze amphibia en reptilia in het wild leven. 
Wij terrariumhouders kunnen dc wetenschap 
onschatbarc diensten bewijzen, en van onze 
prachtige liefhebberij nog veel meer succes be-
leven, indien wij ons het begrip RH net zo 
cigen maken als de aquarianen het met de pH 
alreeds deden. 
Ik wek u daarom alien op, uw aandacht tc 
willen wijden aan de Relatieve Vochtigheid 
uwer terraria, en de RH (i?elatio Humiditatis) 
in uw publicaties die plaats toe te kennen, die 
haar tockomt. 

20 



/. Kristensen, Den Helder, naar gegevens van A. H. A. Nilsson: 

Het vuurbuikpadje aan de Noordgrens 
van zijn verspreidingsgebied 

In Scandinavie is het vuurbuikpadje, Bombina 
bombina. op zijn retour; in Denemarken en 
Zweden wordt het steeds zeldzamer. Men ver-
moedt, dat deze pad het daar in de warme 
post-glaciale periode we! naar zijn zin had, maar 
het er sedert dien, naarmate de temperatuur 
weer daalde, minder prettig kreeg. 
Er is thans nog een plaats in Zweden, waar de 
roodbuikpadjes voorkomen, in N.W.-Skane, en 
wel in een biotoop, dat sterk afwijkt van wat 
wij in Midden-Europa kennen. Ze leven er 
namelijk op dertig meter afstand van het zee-
strand. Hoewel de plasjes elkc winter bij storm 
door de zee overspoeld raken. is s zomers het 
zoutgehalte ten gcvolge van de vele voorjaars-
regens laag. Toch vindt men er vooral zout-
minnende en zoutvcrdragende organismen, zoals 
zecbies, mattenbies, riet, weegbree, Potamogeton 
pcctinatus. Chara fragilis, ovale poelslak, enkele 
posthoorns, allerlei waterwantsen, enz. Maar 
ook komen er Bufo bufo bufo, Rana arvalis. 
Triturus cristatus en Triturus vulgaris voor, die 
wij toch niet dadelijk vlak aan zee zouden ver-
wachten. 
Een eeuw terug werden de padjes ook in de 
meer landinwaarts gelegen poeltjes aangetroffen. 

Allerlei 
Naar aanleiding van het artikel over dc Schcl-
topoesik, Ophisaurus apodus, van Erich So-
churek in het vorige nummer, maakte de heer 
Nolten te Eerbeek de volgende opmerkingen: 
„Deze dieren zijn heel wat minder soepel dan 
slangen en hebben daarom meer ruimte nodig 
om zich goed te kunnen bewegen dan slangen 
van dezelfde afmetingen. Over de voeding nog 
dit: In mijn jongenstijd had een necf van mij een 
groot terrarium van 4 m2. waarin drie Schel-
topoesiks, een aantal hazelwormen en erts-
hazelwormen vreedzaam tesamen leefden. De 
Scheltopoesiks waren ongeveer een meter 
lang. Deze dieren aten grote wijngaardslakken, 
die door ons vlijtig gezocht werden. Ikzelf heb 
meer dan eens gezien, dat de dieren direct na-
dat de slakken in het terrarium geplaatst wa-
ren, er op los gingen en zc met huis en al 
vcrslonden". 

Dc heer Menne schrijft: ,,In het verslag over 
de enorme watersnood in Tampico, Mexico, 
op 7 October 1955, las ik ,,dat de mensen zich 
bovendien hebben te verweren tegen de grote 
aantallen giftige slangen, die, voor het water 
vluchtend, de huizen zijn binnengedrongen". 
Ik betwijfel of deze slangen, wier doel alleen 

maar toen dit land steeds meer in cultuur ge-
bracht werd, bleef tenslotte alleen vlak aan zee 
het open grasland in zijn oude vorm gespaard. 
De plasjes zijn niet groter dan 100 tot 400 m", 
zijn 10 tot 30 centimeter diep en hebben een 
zachte modderbodem. 
Het koele Zweedse klimaat brengt mee, dat cr 
slechts tweemaal (inplaats van driemaal) per 
jaar eieren worden afgezet. Dit was in 1953 op 
19 Mei en 25 Juni. Een wijfje blcek in dit sei-
zoen zes massa's van in totaal 280 eieren te 
leggen. De larven, die uit de Mei-eieren kwa-
men, hadden reeds begin Juli hun maximale 
grootte van vijf centimeter bereikt en mcta-
morphoseerden tussen 22 en 26 Juli. Dat is in 
een korter tijdsbestek dan bijvoorbceld in Rus-
land werd waargenomen, waar zij cr drie maan-
den over doen. Zouden de lange zomerse dagen 
in Zweden de groei begunstigen? 
Dc uiterst kleine aantallen (enige tientallen), die 
cr thans nog maar zijn, doen vrezen dat dit 
padje binnenkort, ondanks de beschcrmende 
maatregelen die getroffen zijn, voor Zweden 
vcrloren zal gaan. 
A. H. A. Nilsson, 1954, in Lunds Univers. Ars-
skrift, 50, nr. 10, 24 biz., 25 foto's. 

is op het droge tc komen, daar werkelijk zo'n 
gevaar betekenen. Het zal wcl weer de dwaze 
ar.gst voor slangen zijn, voortvloeiend uit dc 
onbekendheid ermec, en ik vraag me ook af 
welk percentage ervan indcrdaad giftig is". 

Over de giftige werking van D D T op terra-
riumdieren lopen de meningen uiteen. De heer 
van Huissteden heeft ongeveer een jaar gele-
den twee smaragdhagedissen die last van 
bloedhiizen hadden met D D T ingepoedcrd tot-
dat ze wit waren. De dieren waren in een 
kleine bak overgebracht, terwijl het terrarium 
terdege werd schoongemaakt. In het noodver-
blijf werden de hagedissen nog tweemaal ge-
heel bestoven. Het resultaat was dat de die-
ren voor eens en voor altijd van de bloedlui-
zen vcrlost bleken, terwijl ze van de behande-
ling absoluut geen schadelijke gevolgen onder-
vonden. 

De Redactie vraagt uw medewerking door 
meldingen te doen omtrent de datum waarop 
uw Europesc tcrrariumdieren in winterslaap 
gingen. Vooral dc bezitters van buitentcrraria 
kunnen hier nuttige mcdedelingen doen. Wil zo 
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mogelijk de juiste datum opgeven op welke 
het dier voor het laatst werd gezien en de 
temperatuur die op dat ogenblik in het ver-
blijf hecrste. Uw medewerking zal zeer op prijs 
worden gcstcld! 

Wij brengen hierbij onder de aandacht van 
onze lezers. dat de N.B.A.T. een zeer geslaag-
de kalendcr voor het jaar 1956 heeft uitgege-
ven, waarin 13 kleuropnamen van vissen 
zijn vcrwerkt, welke tot het beste behoren dat 
op dit gebied is geprestcerd. De kalendcr kost 
f 1,50 en is te verkrijgen bij de Administratie 
der N.B.A.T., Huygenspark 26, Den Haag. 

In het algemeen wordt aangenomen. dat men 
eieren van hagedissen alleen zeer voorzichtig 
kort na het afzetten ervan mag verplaatsen, 
wil men voorkomen, dat dc ziem zal afsterven, 
terwijl het ook nodig zou zijn, de eieren in 

: 

•-

Sceloporus o occidentatis Baird & Girard. Dc witte 
pijl wijst het parielaaloog in het interparietaaischild 
aan. Foto: Jansen 

dezelfde stand te plaatsen, waarin men ze 
gevonden heeft. Intussen is gebleken, dat uit 
eieren van Lacerta agilis. Lacerta lepida, La-
certa pityusensis. Anotis carolinensis en Scclo-
porus occidentalis wclgeschapen jongen tevoor-
schijn kwamen. nadat ze meer dan eens werden 
verrold. 

Uit correspondentie met terrariumhouders in 
Californie, U.S.A. en in Israel is gebleken, 
dat Lacerta agilis en Lacerta vivipara daar in 
gevangenschap maar zeer kort blijven leven, 
ook al worden ze in de open lucht gehouden. 
Muur-, smaragd- en parelhagcdissen doen het 
er daarentegen voortreffelijk. Men komt tot 
de conclusie dat het er te warm en te droog 
is voor onze Nederlandse hagedissen, wat de 
juistheid van de opmerking van de heer Klyn-
stra in het vorige nummer van ons blad be-
vestigt. 

Een belangwekkend orgaan, dat — hoewel 
uiterlijk bij vele reptielen waarneembaar — vaak 
aan dc aandacht van de terrariumhouder ont-
snapt, is het parictaalorgaan. Dit is een onge-
paard oog, dat zich boven op de schedel be-
vindt, en wel op de mcridiaanlijn. Willen we 
de plaats nauwkeuriger bepalen. dan moeten we 
het zoeken — de naam zegt het al — op het 
interparietaaischild (zie de foto). 
Dit ongepaarde oog. indcrdaad een oog, ver-
toont grote gelijkenis met het gepaarde oog. Het 
heeft een cornea (hoornvlies), een glaslichaam, 
een lens, een retina (netvlies) en een sensibelc 
zenuw. 
Mooie voorbeelden van een dcrgelijk oog tref-
fen we aan bij de Lcguanen, bij Phrynosoma en 
Urosaurus b.v., minder fraai bij Sccloporus en 
Anolis. Een duidelijk waarneembaar interparie-
taal gcldt dan ook als determinatiekenmerk voor 
de familie Iguanidac. Toch wil dat niet zeggen. 
dat we er vergeefs bij andere hagedissen naar 
zouden zoeken: Agamen en ook Lacerta agilis 
b.v. Het is daar echter vaak minder ontwikkeld 
en ook niet dadelijk als oog herkenbaar. Bij de 
brughagedis, Sphcnodon, een uitzonderlijk en 
primitief reptiel, is het parielaaloog bijzonder 
ontwikkeld. 
Wordt nu de schedel van een hagedis gelicht. 
dan vcrtonen zich de hcrsenen als getekend 
in figuur 1. Vooraan een gestrekte lob (a) , het 
reukherkennend deel, dan volgen de grote her-
senen (b), daarna twee bollen, de optische lob-
ben (e) en tot slot de kleine hcrsenen (d). Op 
de schcidingslijn van de grote hersenen en dc 
optische lobben vinden we op dc mcridiaanlijn 
een uitstulping van de hersenen, de epiphysc 

G. v. d. Berg, Amsterdam: 

Het Parietaalorgaan bij hagedissen 
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Fig. 2. Gedee l te l i jke o v c r l a n g s e doo r snede van de h e r s e n e n 
van een haged i s . T e k e n i n g : M e j . C. v. d. V o o r e n 

Fig. 1. Bovcnaanz ich t van de h e r s e n e n van een 
haged i s . T e k e n i n g : G. v. d. Berg 
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(ep). Worden de hersenen in dc lengte volgens 
de mcridiaanlijn doorgcsneden, dan krijgen we 
het volgende beeld (figuur 2) . De epiphyse is 
hier duidelijk te herkennen als een hersenplooi, 
een uitstulping. lets meer naar voren bevindt 
zich een andere plooi, de paraphyse. De 
epiphyse nu is een zintuig, dat voor de druk 
of de chemische samenstclling van de hersen-
vloeistof van belang is. De paraphyse daaren-
tegen is een Hier, die stoffen in de hersen-
ventrikel afscheidt en verantwoordelijk is voor 
de vorming van hersenvloeistof. Op de teke-
ning ziet u verder hoe het parictaaloog met de 
epiphyse verbonden is door middel van een 
zenuw. 
W a t is nu de functie van dit oog? Vast staat, 
dat het dier er geen vormen mee kan waar-
nemen. Voor welke indrukken is het dan wel 
gevoelig? Daartoe nemen wij eerst een heel 
ander dier ,,bij de kop", ook uitgerust met een 
dergelijk orgaan (het heet hier echter pincaal-
orgaan): de prik (Petromyzon). Volgens 
Y o u n g bcpaalt een lichtprikkeling, waarge-
nomen door dit oog, de expansietoestand der 

huidchromatophoren; s nachts is het dier licht 
en overdag donker gekleurd. Wordt het oog 
afgedekt, zodat het steeds ,.nacht" is, dan neemt 
dc prik een lichte kleur aan. 
Of de functie van het parietaaloog bij reptielen 
nu dezelfde is, is niet met zckcrhcid te zeggen. 
B e e b e (1926) heeft de volgende proef met 
Conolophtts subcristatus 1) genomen: Een sla-
pend dier werd wakker toen hij zijn hand tussen 
zon en parietaalorgaan bracht, dit dus over-
schaduwde. Ook hier neemt het orgaan licht-
indrukken waar. Drie dozen werden naast elkaar 
opgesteld, door middel van gangen met elkaar 
in verbinding gebracht. Dc incest linkse werd 
zo geplaatst, dat de zon er vrijelijk in kon 
schijnen, dc rechter werd donker gehouden. Dc 
proef werd zodanig opgesteld, dat de tempera-
tuur in de drie dozen dezelfde was. In de mid-
delste doos plaatste men een hagedis. waarvan 

' ) . Conolophtts subcristatus (Gray) is dc grote. vlces-
ctende rotslcgtiaan van dc Galapagos-ci landcn. Daarnaast 
komt hier voor ccn tweede grote hagedis, Ambltjrhyrtchus 
cristatus Bell, dc Icguaan die in :ec moet duiken om dc 
kost ( twicren) tc vcrdicnen. W . 
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de gepaardc ogen met een schermpje bedekt 
waren. Na een kwartier zat het dier in de door 
de zon beschenen doos. Deze proef werd ver-
scheidenc malen herhaald, met hetzelfde resul-
taat. 
Volgens C l a u s s e n en P o r i s (1937) be-
paalt de ontwikkeling van het parietaal bij 
Anolis de geslachtsrijpheid. Hier zou dan de 
lichtintensiteit van het jaargetijde een belang-
rijke rol spelen. Het feit, dat zij Anolis 2) in 
dit verband noemen, sluit m.i. de mogelijkheid 
niet uit, dat dit ook het geval zal zijn bij de 
andere leguanen en hagedissen die een goed 
ontwikkeld parietaaloog bezitten. 
Tot slot nog deze opmerking. Het feit, dat een 
hagedis de beschikking heeft over zo'n parie-
taaloog wijst niet op een trap van hoge ont-
wikkeling. Integendeel. Alleen de minst ge-

Boekbespreking 
J. G. T h . vnn Ncs en J. E . Sluitera schreven een boekje. 
gctitcld Dc Duincn In, dat uitgegeven werd bt; Thicmc 
en Cie. te Zutphcn. 142 pp.. 57 fig. en 5 foto's. Prijs 
/ 4.90-
Het boek. dat in het bijzonder als gids bij uitstapjes in 
de duincn bedoeld is. behandelt op verdienstelijke wijze 
het ontstaan. dc opbouw en de nfbraak van dc duinen 
aan onze Nederlandse Noordzcckust en bcli'cht het be-
langrijke aandcel dat water, wind en vegctatie hierin 
hebben. De flora, voor ;over nog niet ter sprake geko-
men en dc fauna worden daarna uitvocrig besproken. 
Vooral de hoofdstukjes over dc bebossing van de duinen 
en de watcronttrekking aan de duinen maken het boekje 
belang wekkend. De bespreking van dc planten groei van 
dit interessante gebied heeft plaats naar het tcrreintypc, 
terwijl de diercnwereld min of meer ovcrcenkomstig het 
natuurlijk systeem ter sprake komt. 
Het boekje is niet overal even nauwkcurig geschreven. 
terwijl hier en daar fouten voorkomen. waarvan dc 
naam Groenc Pad voor Bufo calamita ccn voorbeeld is. 
Voor ts vinden we een aantal mocilijk aanvaardbarc op-
mcrkingen als: . .Zodra het geluid (van ccn insect) ver-
nomen is en dc hagedis het bewegende dier ziet komt de 
gesplcten tong uit dc stompe kop tevoorschijn en het dier 
wordt in zijn geheel naar binnen gctrokken en door-
gcsl ikt" . die. evenals de slcchtc kwalitcit van sommige 
der lijntckcningen. het boekje afbrenk doen. 
Ondanks deze tekortkomingen een werkje dat een verblijf 
in het duin, waarin ons gurc klimaat ccn ..dagje aan 
zee" zo vaak verandert . tot een aangename en zeer leer-
zame tocht kan maken. omdat het wijst op zovele din-
gen die ons anders stellig zouden ontgaan. 

Van het secretariaat 
De Leden die het October-nummer nog niet ontvangen 
hebben wordt verzocht zich tc melden bij het Secreta-
riaat. Er zijn weerom enkele nummcrs. waarvan het 
adresstrookjc is zoekgeraakt. teruggekomen, zodat som-
mige Leden. onbekend wie. geen nummer ontvingen. 

Clich£fonds 
Onze Pcnningmccstcr ontving reeds een aantal bijdragen 
van leden voor ons Clichcfonds. Dc gcvers hartelijk 
dank! Hen. die nog geen stecntjc bijdrocgen wordt dit 
zo nodige fonds zeer in de aandacht aanbevolen. 
Per 1 November werd het volgende ontvangen: 
A. J. v. L. f 0.75: J. J. C. f t . - : C G. f 2.50: S. B. W . 
V . f l . - : R. H. fO.50: Ph. W . R. f 1 . - : G. V . t 1.—; 
G. I. P . f 0.50: F . S. f 3 . - : M . v . R. f 1,—; A. P . S . 
f l . - : mevr. F . d. R. f 1,—; E. G. f 1 , - ; H. L, S-
f ! . - ; P . J. H. B. f 1,50: C. v. d. B. f 5.50; J. B. A. V . 
f 2.50; T . J. P . C. F I . - : G. F , M . f 2 . - : N. N. f 10.—; 
J. E. v. d. E . f 1.—: P . C. W . f 2.50; H. C E- f I . - ; 
mej. E. M . D. L. f 25,—: J. D. R. f I.—; G. H. v. d. 
H. F2.50 I. K. f l . - : H . N . f 1 . - : mevr. J. M. K. 
f0 .50; F . B. K. F0.50 Dr . K. K. f 2.50: O . B. f 1 . - : 
J. L. f 1. — . Totaal £79.25. 

evolueerde, dus de meer primitieve hagedissen 
zijn hiermede uitgerust. 3) 

2) . Bij Anolis wordt het intcrparietaal vaak occipitaal 
genoemd, hoewel dit onjuist is. 
Het is hier waarschijnlijk van belang op te merken. dat, 
afwijkend van dc gang van zaken bij vrijwel alle andere 
hagedissen, bet wijfje Anolis gedurende een groot deel 
van het jaar gewoonlijk om dc 2 weken een ei afzet. 
In die periode komen ook steeds paringen voor. Zie 
hiervoor H A M L E T T . Copeia 1952. pg. 183. W . 

3) . In hoeverre de ontwikkeling van het interparietaal 
als ccn kenmerk van primitivitcit gezien kan worden. is 
mij niet duidelijk. Bij sommige primitieve leguanen. grote. 
kortkoppige. herbivore en fijnbcschubdc soorten — Cteno-
saura, Dipsosaurus. Sauromnlus en sommige soorten 
Cyclura — is het parietaalorgaan bijna niet waarneem-
baar, terwijl bij recentc vcrtegenwoordigers van de familie 
(Sccloporus, Streptosaurus en CalHsaurus) het inter-
parietaal opmerkelijk groot is. W . 

Vraag en aanbod, ruilrubriek 
De heer R. Hudales. Curacaostraat 26 te Geleen wil 
tegen hctaling ontvangen ccn paartjc van dc vuur-. 
zwemvoct-. maimer- en ribbensnlamander. 

Ledenlijst 
Adrcswtjzi gingen 
J. H. Th . Kouwenhovcn. naar Ermelostraat 67. Den 
Haag: B. Verbrugge, naar Lccuwcnbekstraat 36a, Rot-
tcrdam-Noord; R. Hudales. naar Curaqaostraat 26. 
Geleen. 

Van de bibliothecaris 
Omdat het veelal onmogelijk zal zijn zoekgeraakte num-
mcrs vnn ons blad door nieuwe te vervangen. wordt gc-
advisccrd uw jaargang of jaargangen te doen inbinden. 
Dat kost maar weinig geld en levert u ccn bandje, dat een 
waarde vol bezit is voor dc scrieuzc en lecrgierigc tcr-
rariumhoudcr en hcrpetoloog'. Dc jaargangen kunnen, goed 
vcrpakt en volledig gefrankecrd. aan dc heer A. T . Reijst. 
Hoogstraat 47 te Koog aan de Zaan worden opgeznnden 
onder gclijktijdige storting van het voor het binden ver-
schuldigdc bedrag (zie pagina 87 van de vorige jaargang) . 

Werkgroep Amsterdam 
Door bijna dertig leden werd declgcnomen aan dc cx-
cursic die dc Werkgroe p op 10 October j . I . naar het 
Aquarium in Artis organiseerdc. Dc bckwame leiding. 
welke dc heer Rensenbrink, die als bioloog aan het 
Genootschap is verbonden. hicrbij gaf. maakte deze on-
derneming tot een volledig succes. De deelncmers kre-
gen ccn uitstekend overzicht van het (even onder 
water, terwijl de heer Rensenbrink tal van bijzondcr-
heden bij leven en voortplanting van vele der gctoondc 
vissen besprak. Tenslot te kregen de leden van dc 
Werkgroep de gelegenheid dc aquaria ook van achtcr 
dc schermen te bezien. wat door velen bijzonder werd 
gewaardeerd. 
Op 12 October kwam men bijeen voor de W e r k g r o c p -
avond. die als steeds gehouden werd ten huize van de 
familie Brchm. De heer Flnrschiitz uit Utrecht ver-
toonde ccn film, die hij zelf in Suriname heeft opgeno-
men, tijdens een expeditic. die speciaal voor onderzoc-
kingen op botanisch gebied werd uitgezonden. Dc film 
werd mondeling toegelicht: hicrna liet de heer Flor-
schiitz nog tal van bijzonderheden met behulp van lan-
taarnplaatjes duidelijk zien- Een sprcekbeurt . die iedcrs 
aandacht volledig gevangen hield. 

Rectificatie 
In het October-nummer van dczc jaargang' zijn twee 
Iclijkc fouten geslopen; op pagina 2 Hemidactylus t. 
turicus. moet zijn H. t . turcicus. en Thclctornis moet zijn 
Thelotornis. pagina 4. Verzuimd werd aan tc geven dat 
het artikel . .Herpetologische waarnemingen in Noord-
Sardinic' van Erich Sochurek in dit nummer werd 
vertaald door ons lid de heer A. T . Reijst. 
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