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Vissohen voor 

Geachte Redactie! 
In een vorig nummer van De Levende Natuur 

hebt gij een stukje over de dieren als weervoor-
spellers. 

Toen ik dit las, keek ik meteen naar den hoek 
voor 't raam, waar ik een zoogenaamde weeraal 
heb staan. 

't Beest is den laatsten tijd bizonder onrustig, 
anders ligt het haast levenloos op den bodem, maar 
nu doet 't een onbekende soms opschrikken door 't 
geweld, dat 't maakt. Wat voor dier 't echter is, is 
me een raadsel, 'k Wil u een beschrijving trachten 
te geven! 

De lengte bedraagt 15 cM. De hoogte 2i cM., ter
wijl de grootste dikte ook vrijwel zooveel is. 

Het heeft 2 borstvinnen, 1 rugvin, 2 buikvinnen, 
1 aarsvin en een ongespleten staart. De schubben 
zijn op het lichaam niet te voelen, men kan de uiterst 
fijne schubjes wel zien. Het geheele lichaam is gestip
peld, terwijl over de zijden 2 lichte streepen loopen 
en 2 donkere, de een een breede, de ander maar 
een lijn. De buik is wit-grijs, de rug bruin-zwart, 
de vinnen zijn eveneens licht met zwarte stippen. 

De kop is 't merkwaardigst. Op de bovenlip 
bevinden zich 6 in een krans geplaatste hoorntjes 
(voelers). De onderlip draagt er 4, maar veel kleiner. 
De oogen in 't verlengde der bovenste lichte streep 
op de zijde zijn klein. Daarvoor bevinden zich een 

JvY a a r aanleiding van mijn opstel over bittervoorn 
^pl in de laatste allevering van den vorigen jaar-
^ gang, ontving ik van verschillenden lezers van 

ons tijdschrift het verzoek om in dit jaar ook eens 
wat over andere nederlandsche vischjes mee te 
deelen, die geschikt zijn om in aquarium te worden 
gehouden. Vooral bleek het de meesten te doen 
te zijn, om in de eerste plaats de nederlandsche 
zoetwatervisschen te leeren kennen door teekening 
en beschrijving. Niet ongegrond is werkelijk het 
verwijt van Mevr. V. te A., die er op wees, dat in 
ons tijdschrift nog maar twee vischjes ter sprake 
zijn gekomen namelijk in den eersten jaargang het 
stekelbaarsje en nu aan 't eind van den derden: 
de bittervoorn. 

Gaarne wil ik aan bovenstaand verzoek voldoen, 
doch ik moet vooruit zeggen, dat ik niet veel meer 
kan mededeelen, dan wat ik zelf in mijn aquariums 

het Aquarium. 

paar openingen, en hiervoor weer een lapje, dat veel 
op een klein kattenoor gelijkt en dat ook een 
opening schijnt te bevatten. Wat 't dier als voedsel 
gebruikt, weet ik niet. 

Wanneer 't onrustig is en heen en weer zwemt, 
laat 't uit de aarsopening eenige luchtbellen ontsnap
pen met een groot geluid. 

In de Alm, een riviertje dat in den Biesbosch bij 
Almkerk te vinden is, komt het veel voor en zelfs 
ontwikkelde menschen zeggen, dat ze het dikwijls 
bij ruw weer hebben hooren fluiten, 'k Heb het nu 
ruim een maand, maar heb nog maar één keer, in 
twijfel gestaan, of 't geluid nu fluiten was van 't dier 
of van buiten. Anders heb ik 't nooit vernomen. 

Soms vindtr ik in het glas een geelachtig vliesje, 
kunt u me ook zeggen, wat dit wezen kan? 

Ik zie 't dier aan voor den grooten Modderkruiper. 
Heb ik soms mis gezien en gezocht, wilt u mij 

dan terecht helpen. 
In afwachting. 

Werkendam, Mei '99. C BULVING. 

Dit stukje ontvingen wij, toen 't volgende net 
gezet was, het past zoo mooi bij elkaar als 't kan. 
Het geelachtig vliesje is, denk ik, de opperhuid van 
den visch, ik heb zoo'n vlies vaak aan zijn corpus 
zien hangen in flarden van een handlengte soms. 
't Is wellicht een soort van vervelling. H. 

heb waargenomen; in de natuur heb ik van de 
visschen nog niet veel kunnen opmerken, en een 
visscher ben ik in 't geheel niet; dus van de eigenlijke 
vangst weet ik zoo goed als niets. Ik heb mij echter 
voorgenomen in dezen zomer de visschen van onze 
binnenwateren eens te gaan bespieden, maar daar 
is veel tijd, geduld en geluk voor noodig, en dat 
staat een mensch niet altijd ten dienste. 

Voorloopig zal ik dus maar een paar van de diertjes 
onderhanden nemen, die ik nog in mijn aquarium 
heb. In de eerste plaats: den modderkruiper. Dat 
is een raar beest, zoo'n modderkruiper. Wie hem 
voor 't eerst ziet, denkt niet eens aan een visch, 
en als men door de vinnen en de kieuwen tot het 
besluit is gekomen dat het toch een visch moet zijn, 
zou men geneigd zijn aan een soort van platten en 
gestreepten aal te denken. 

Maar de slurfachtige snuit met zijn zes groote 
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en vier zeer kleine voeldraden en vooral de vorm 
en de plaatsing der vinnen doen dadelijk zien, dat 
het dier niets met een aal te maken heeft. 

Vooral de beide borstvinnen zijn ongewoon groot 
en forsch en zij roepen mij door den stevigen vorm 
vaak den zeeleeuw voor den geest. Inderdaad rust 
de modderkruiper heel dikwijls op die vinnen op 
dezelfde wijze als de zeeleeuwen in Artis dit doen 
op hun vinvormige voorpooten, wanneer zij op den 
rand van hun bassin zich oprichten om naar hun 
oppasser uit te kijken, telkens als de tijd van 
voederen nadert. 

Het grootste deel van den dag ligt de modder

kruiper op den zandbodem van het aquarium; soms 
in zoo'n vreemde houding, dat ik al meer dan eens 
dacht, dat het beest dood was. Ik wilde het met 't 
netje opvisschen, maar nauwelijks raakte ik het 
aan, of het schoot met een vaart vooruit, zoodat 
ik er van schrikte. 

Allermalste bochten en houdingen neemt de 
modderkruiper aan, wanneer hij slaapt of rust. Ik 
heb hem zien staan: kaarsrecht met den kop naar 
onder of steil overeind, zien hangen aan de opper
vlakte met de smalle buik naar boven en de kop 
omlaag, ook eens gekromd als een hoepel, zoodat 
snuit en staartpunt alleen den bodem raakten. 

Tegen het glas kloppen of bewegingen met de 
hand schijnen hem niet te kunnen wekken, ook 

schnkt hij niet zooals de andere visschen bij 
plotselinge nadering; waarschijnlijk zijn gehoor en 
gezicht van het dier niet zeer scherp. Zijn oogen 
zijn dan ook in vergelijking met andere visschen 
bijzonder klein en dof, maar dat zegt niet veel. 
Beter is dit op te maken uit zijn woeste en ondoel
matige bewegingen bij het zoeken naar voedsel. 

Blijkbaar bemerkt hij vooral door den reuk, dat 
er voedsel, stukjes rauw vleesch of brood, in 't 
water zijn geworpen. 

Dan slingert hij als dronken door 't water, de 
voeldraden ver vooruitgestoken, de snuit zoover 
mogelijk gerekt; heele dodden slik van vergane 

planten of ander zaksel slokt hij in en jaagt het 
door de kieuwopeningen weer naar buiten. Is zijn 
kop toevallig in de buurt van een stukje vleesch 
gekomen, dan hapt of liever zuigt hij als een blinde 
alles in wat in de buurt ligt: zand, steentjes, mod
der, aarde, onverschillig wat, maar raakt een voel-
draad het vleesch aan, dan weet hij het dadelijk 
behendig naar binnen te werken, voordurend zijn 
plat lichaam kronkelend als een aal of een slang. 

Die voeldraden schijnen het voornaamste zintuig 
van de modderkruipers te zijn, het zijn om zoo te 
zeggen zijn oogen en zijn handen te gelijk. 

Een stukje brood of vleesch grijpen of liever weg
happen onder 't dalen, zooals de meeste andere 
visschen gewoon zijn, doet de modderkruiper nooit, 

Bovenaan: De G-roote Modderkruiper (Cobitis fossilis). Onder: De Kleine Modderkruiper (Cobitis taenia). Nat. grootte. 
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hij wacht, net als de zeelt, tot het op den bodem 
is aangeland en slingert dan net zoolang zoekend 
rond, tot zijn beweeglijke voeldraden het hebben 
aangeraakt. Zijn reukorgaan schijnt hem alleen 
attent te maken op de aanwezigheid van voedsel, 
al zijn de neusgaten en hun deksels bijzonder 
groot, de voeldraden moeten de juiste plaats ont
dekken. 

Bij stormachtig weer is de modderkruiper voort
durend in beweging, ook bij dag, terwijl hij bij 
kalm zonnig weer meestal slaapt tot den avond. 
Maar is er onweer in aantocht, dan lijkt het dier 
wel dol, dan slingert en duikelt hij met groote 
vaart door aquarium, zoodat alle vischjes van de 
weeromstuit in buitengewone onrust geraken. 

En die zenuwachtigheid van 't dier, begint al 
lang voor 't onweer is losgebarsten, ja, dikwijls al 
daags te voren. Dit heeft hem in streken, waar hij 
veel voorkomt den naam bezorgd van Wêer-aal of 
Donder-aal. 

Vroeger hield men in ons land bijna overal, 
ten minste in de dorpen zulke weêr-alen in glazen 
en het zijn werkelijk goede weervoorspellers. 

Ook is 't een inschikkelijk beest, want het neemt 
een klein bakje voor lief, en wordt er tamelijk oud 
in, als 't maar op tijd gevoederd wordt. 

Op de luchtverversching komt het minder aan, 
want de modderkruiper heeft ook een rare, een 
eenige manier om zich versche lucht te verschaffen ; 
alles is raar aan dit beest. 

Bevalt hem de waterlucht niet meer, dan slingert 
hij zich naar boven, neemt met een zeer luiden 
smak een goede slok gewone dampkringslucht en 
slikt die in, tegelijkertijd ziet men dan uit zijn 
achterste opening een aantalluchtbelletjesontsnappen, 
ook al met geluid, die langzaam opstijgen. Dat is 
de verbruikte lucht, kortom, de modderkruipers 
ademen met hun darmen, als ze geen waterlucht 
met hun kieuwen believen te verwerken. 

Ik zeg: „believen", want ik heb mijn modder
kruipers meer dan eens lucht zien inslikken en 
daarbij koolzuurbellen uit hun aarsopening zien 
ontsnappen, terwijl er zonder eenigen twijfel over
vloed van zuurstofrijke lucht in 't water aanwezig 
was; ja, wel eens, een half uurtje nadat het water 
ververscht was en alle vischjes moeite hadden zich 
onder te houden, zoo vol als ze zaten met lucht-
belletjes, die zich aan hun schubben en vinnen 
hadden gehecht. 

Niet steeds gebrek aan waterlucht is het dus, 
dat de modderkruipers er toe brengt, met hun darm 
te ademen; er steekt iets anders achter; wat, weet 
ik niet; in de boeken over visschen, en daarin zijn 
de biologische bijzonderheden dun gezaaid, staat 
voor stellig aangegeven: alleen door gebrek aan 
lucht ademen de modderkruipers met hun darm; 

toch geloof ik het niet. Ik heb ook opgemerkt, dat 
het dier dikwijls lucht inslikt, dadelijk nadat het 
zich zat gegeten had; doch weer niet zonder uit
zondering en niet uitsluitend na zijn maaltijd. 

Ook komt deze zonderlinge wijze van ademhalen 
onze modderkruipers stellig te pas, wanneer de 
poel of de sloot, waarin ze zich ophouden, uitdroogt, 
dan doen ze zich eerst duchtig te goed, aan allerlei 
klein gedierte, dat ze nu gemakkelijk kunnen 
bemachtigen en graven zich daarop diep in de 
modder, om op natter tijden te wachten. 

Herhaaldelijk zijn bij het uitbaggeren of afgraven 
van drooggelegde veenpl assen groote aantallen van 
deze modderkruipers te voorschijn gebracht; en, 
ofschoon hun vleesch niet zeer smakelijk is, ge
bakken en gegeten. iitTHc-LYT-iUi.o,'" 

In 't aquarium hebben mijn groote modderkruipers 
zich nooit ingegraven, het beest was altijd ergens 
te zien, als ik den bodem maar afzocht. De zachte, 
breede zijstreep op lichtgrijzen grond en daaronder 
de smallere streep maken den grooten modderkruiper 
tot een dier, dat zeer licht in 't oog valt, ook al is 
't een jong en klein exemplaar. Die in mijn aquarium 
is op 't oogenblik zoo wat volwassen en circa 2 | 
dM. lang, 2 a 3 cM. hoog en 1 cM. breed of dik 
aan de rugzijde. 

De kleine modderkruiper (Cobitis taenia), waarvan 
ik nu voor 't eerst een levend exemplaar in bezit 
heb, gevangen in de buurt van Amsterdam, is veel 
lastiger te vinden in 't aquarium; die heeft meer 
een zand- of modderkleur, geelbruin met donkerder 
vlekken. Deze graaft zich daags geregeld in 't zand, 
zoodat alleen zijn snuitje er boven uitsteekt;— en 
komt slechts bij stormweer of in de schemering 
rondzwemmen. Dit diertje wordt niet grooter dan 
één d.M., en 't is dadelijk behalve door de kleur, 
die nogal wisselt, van een jongen grooten modder
kruiper te onderscheiden, doordien zijn oogen duide
lijke zwarte stippen schijnen, die zeer dicht bij 
elkaar boven op den kop haast op den schedel staan; 
die stand van zijn oogen komt merkwaardig overeen 
met zyn gewoonte om zich in te graven; bij de 
platvisschen schol en bot b.v. treft ons deze zelfde 
overeenkomst tusschen oogenstand en levenswijze. 

De voeldraden van den kleinen modderkruiper zijn 
veel korter dan bij den grooten, ook is de kop 
spitser, vooral van boven gezien, zooals het middel
ste van de drie onderste figuren aangeeft. Het 
beest laat zich nog al makkelijk teekenen, op een 
schoteltje met water in 't volle licht geplaatst en 
met glas gedekt, blijft 't uren lang onbeweeglijk 
liggen, alleen de snelle beweging van de kieuwdeksels 
bewijst, dat het nog leeft. 

Toch ontbreekt er waarschijnlijk iets aan mijn 
teekening van den kleinen modderkruiper. In Brehm 
wordt als kenmerk van de modderkruipers opgegeven 
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het aanwezig zijn van een getand vorkje bij 't oog, 
Schlegel echter geeft dit vorkje alleen als kenmerk 
van den kleinen modderkruiper, ja zelfs als middel 
om dezen van den grooten te onderscheiden; maar ik 
heb niets van zulk een vorkje bij mijn levend 
exemplaar kunnen bespeuren, en toch heb ik den 
geheelen kop van 't diertje eerst met een leesglas, 
toen met een loupe, die 10 maal lineair vergroot, 
onderzocht. Er is geen spoor van zulk een vorkje, 
al of niet getand, te vinden. Wel heeft 't dier een 
bijzonder lang en spits klepje of deksel, hoe moet 
ik 't noemen, op 't neusgat, maar dat hebben de 
beide andere soorten modderkruipers evengoed en 
andere visschen b. v. de karper en de goud visch 
ook, al is 't uitsteeksel daar niet zoo spits. 

Dit ontbreken van 't bewuste vorkje deed mij 

Iemand heeft eens met mieren de volgende proef 
genomen Hij hing in 't open raam een bakje met 
suiker en plaatste er mieren in, om te zien wat 
zij er mee doen zouden. Wat voor de hand lag, 
gebeurde. Zij namen de suiker, klommen langs de 
draad omhoog, brachten de suiker weg en kwamen 
langs denzelfden weg terug om nieuwe te halen — 
echter slechts een poos. Hun tocht langs' de draad 
hield weldra op. Waarom ? Het bleek, dat er waren, 
die de suiker uit het bakje wierpen in het kozijn, 
en dat daaronder de suiker door anderen werd op
gezocht en meegenomen en zoo de lange, moeilijke 
omweg bespaard. 

Van bijen wordt 't volgende verhaald. Er -zijn 
vlinders, die in de korven komen om honing te 
rooven. In een korf, waar die bijen grooten last van 
die roevers hadden, maakten zij eindelijk traliën 
van was in de kleine opening, 't Hielp niet. Een 
vlinder wist er den kop tusschen te wringen, de 
traliën te verbreken en zoo weer naar binnen te 
komen. Nieuwe traliën werden er toen gemaakt, 
maar twee rijen, en de eerste voorste rij zoo voor 
de tweede achterste geplaatst, dat zij de opening 
afsloten met genoeg tusschenruimte om de bijen 
door te laten. Toen was het kwaad verholpen. De 
vlinder kon er den kop nu niet meer tusschen wrin
gen. Daarbij stuitte hij toch op de tweede rij traliën. 

Ieder zal erkennen, dit zijn bewijzen van overleg, 
van verstand. 

Inderdaad de dieren hebben verstand. 
Dit toont de hond en menig huisdier op velerlei 

wijzen. Ik heb een hond gehad, die op één bepaalden 
dag van de week lag te luisteren naar het naderen 

twijfelen of ik wel met de gewone Cobitis taenia 
te doen had; volgens Schlegel zou er nog een derde 
soort modderkruiper (Cobitis barêïila) in ons land 
kunnen voorkomen, al is die hier nooit waargenomen; 
in België echter zooveel te vaker. Toch is mijn 
exemplaar stellig niet Cobitis barbula, want die heeft 
voeldraden, die half zoo lang zijn als de kop en bij 
de mijne zijn ze nauwelijks te zien. Het orgaan, 
dat Schlegel als kenmerk opgeeft, schijnt niet steeds 
voor te komen, en dus geen deugdelijk kenmerk te 
zijn, of wel, we hebben hier met een vierde soort 
te doen, die nog niet beschreven werd, wat niet is 
aan te nemen. De teekeningen van Schlegel en ook 
die van Brehm zijn niet zoo duidelijk, dat ze hier 
antwoord kunnen geven. 

E. HEIMANS. 

van een wagen, die hem welkome dingen bracht, 
zonder dat iets bepaalds hem 't aanbreken van dien 
dag kon herinneren, behalve huiselijke werkzaam
heden, die hij er dan toch mee in verband moest 
brengen. De groote vraag is eigenlijk alleen: hoeveel 
verstand hebben zij ? 

En telkens blijkt, dat de omvang gering is. 
Ik groeide op in een van slooten doorsneden 

streek. Geen landbouwer kon op zijn akker komen 
zonder het water te overbruggen, hetgeen er meestal 
tijdelijk geschiedde, met balken en horden, 't Ge
beurde eens, dat een span paarden er doorzakte. 
Zij weigerden toen er weer over te gaan, ook toen 
de brug vernieuwd was. Wijst dit laatste reeds op 
beperkt overleg, dit zou nog nader blijken. Den 
eigenaar werd de raad gegeven de brug enkele 
meters verder, op een andere plaats te leggen. 
't Geschiedde en onmiddellijk reden zij over dezelfde 
brug, wier overgang zij eerst weigerden. Zoo stuit 
men bij de dieren telkens op het beperkte hunner 
verstandelijke vermogens. 

't Duidelijkste wordt dit zeker wel bewezen door 
de slim geheeten apen. 

In Afrika vernielen zij den oogst, en doen het 
bij groote talrijkheid op eene wijze, die de land
bouwers noopt een waren verdelgingskrijg tegen hen 
te voeren. Zij bouwen daartoe midden in het land 
een hut, van waar zij ze ongezien kunnen dood 
schieten. De apen bemerkten echter spoedig, als er 
zich iemand in verborgen had en bleven dan weg. 
Goede raad was toen duur. Men beproefde toen of 
zij het opmerkten als er van een tweetal, dat er 
heenging, slechts één terugkeerde, 't Was te ver-

HEBBEN DIEREN VERSTAND? 


