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SAMENVATTING. 

De belangrijkste resultaten kunnen als voIgt worden samengevat: 

I. De ademhaling bij de door mij onderzochte Reptielen is 
tweephasisch, vol gens het schema: pauze - exspiratie - inspiratie 
- pauze. 

2. De door vroegere onderzoekers verkregen driephasische 
ademcurven berusten op het gebruik van voor dit doel ongeschikte 
registratiemethoden. en geven geen juist beeld van de werkelijke 
ademhaling. 

3. De pauze komt tot stand door een glottissluiting. onmicldellijk 
volgend op een inspiratie (pauze in inspiratiestand). 

4. Wanneer men door het inbrengen van een canule de glottis ... 
sluiting verhindert, dan voIgt terstond na de inspiratie nog een 
gedeeltelijke exspiratie; in dat geval blijft de thorax gedurende de 
pauze in halfexspiratorische toestand. 

5. Bij de door mij onderzochte Reptielen en Amphibien werkt 
koolzuur. mits in geringe concentratie. dyspnoeverwekkend; daarbij 
neemt het ademvolume en in .de meeste gevallen oak de frequentie 
belangrijk toe. 

6. Bij sommige soorten treden in hogere CO2,,,,concentratie's 
(5-10 %) aanvankelijk sterke remmingsverschijnselen op. De 
dyspnoeverwekkende werking grijpt centraa!' de remmende werking 
daarentegen peripheer aan. Deremming door CO2 blijft uit. wan
neer men het CO2 niet door de longen. doch aileen door de huid 
laat binnendringen (Buto marinus). 

7. Zuurstofgebrek veroorzaakt bij de door mij onderzochte Rep
tielen en Amphibien een belangrijke toename van het ademvolume: 
daarbij neemt de frequentie in sommige gevallen niet onbelangrijk 
af. 

8. De keeloscillatie's zijn bij de Reptielen en waarschijnlijk 
ook bij de Amphibien van zeer weinig of geen betekenis voor de 
ademhaling. Naar aile waarschijnlijkheid moet men de keeloscillatie's 
beschouwen als een snuffelmechanisme, waarvan het dier zich ge ..... 
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durende de adempauze's bedient. De keeloscillatie's zijn dan ook het 
dUidelijkst bij die Reptielen en Amphibien. die lange adempauze's 
bezitten. 

9. De ademhaling van Emys orbicularis onder water geschiedt 
voornamelijk door de hUld. Deze hUidademhaling blijft vrlj belangrljk 
achter bij de normale gaswisseling in lucht. 

10. Het is niet bewezen en zelfs niet waarschijnlijk. dat de z.g. 
anaalblazen bij Emys orbicularis van betekenis zijn voor de adem
haling onder water. 

II. Bij de door mij onderzochte Reptielen ontbreken recurrente 
bronchi in de long. Het is niet waarschijnlijk. dat ze bij andere 
Reptie1en voorkomen. 

Deze onderzoekingen werden van half J uni 1935 tot half Mei 1936 
in het Zoologisch Laboratorium te Groningen verricht. 

Prof. Dr. E. H. H a z e I h 0 f f ben ik ten zeerste dankbaar voor 
zijn met grote bereidwilligheid verleende steun en de waardevolle 
critiek. waarmee hij bij dit onderzoek steeds nieuwe perspectieven 
wist te openen. Voor zijn daadwerkelijke belangstelling in mijn 
persoonlijke omstandigheden betuig ik hier eveneens mijn har
telijke dank. 




