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Slechts het overvloedig toedienen van „lekkere 
hapjes" op die bewuste dagen moet hun ongetwij
feld de overtuiging hebben gegeven, dat hun baas 
in zijn knollentuin is geweest. 

Arnhem, 17 September 1908. T. E. BOUMA. 

IETS OVER ZONNEVISSCHEN. 
choone, interessante en gemakkelijk te houden 

aquarium-visschen zijn de Zonnevisschen of 
Centrarchiden. Op éen soort na, de weinig 

belangrijke Kuhlia van Z. O. Azië en Z. Afrika. Uit 
dat deel van N. Amerika komend, waar een ge
matigde luchtgesteldheid heerscht, veelal levend in 
weinig of niet stroomend water, gevoelen zij zich 
volkomen tehuis in een goed beplant aquarium, 
waarin zich eenige steenen bevinden; want meesttijds 
verblijven zij in ruim bewassen water met steen-
achtigen kant, en eischen tot voedsel niet anders 
als wormen en rauw rundvleesch, ja stellen zich 
bij ons ook eenigen tijd tevreden met miereneieren. 

Hun wijze van leven is van die onzer meeste 
aquarium-visschen verschillend. Zij //staan" goed, 
schieten plotseling toe op hun voedsel, maar ver-
toonen — helaas — een nijging om zich achter rots of 
steen, of in een rotsholte schuil te houden. Ze ver
vaardigen een nest, terwijl hun vorm en kleur hun 
een eerste plaats, onder de nlet-tropische zoet-
water-visschen verzekeren. 

Over 't algemeen is die vorm rond, het meest bij den 
Schijf baars, die 18/10 a 2 maal zoo lang is als hoog, 
bij den Zonnevisch, de Oorvisschen en Diamantbaars, 
die 2 a 21/4 maal zoo lang zijn als hoog, het minst 
bij den Zwartbaars en den Forolbaars, wier lengte 
resp.: 23/4 a 31/2 en 3 a 31/2 maal hun hoogte be
draagt. 

De schubben der Centrarchiden zijn nog al groot, 
hun rug vin en aars vin bezitten stekels, terwijl hun 
borstvin van éen stekelstraal is voorzien. Aan het 
einde der kieuwplaten bevindt zich bij eenigen een 
met huid bekleeden rand, bij anderen een huidlap, 
welke huidlap bij de Oorvisschen bijzonder sterk is 
ontwikkeld. Yandaar de naam dezer laatsten. 

De eerste Centrarchiden, die in Europa kwamen, 
waren de Zonnevisch en de Steenbaars. Beide ont
ving in 1877 de kweeker P. Carbonnier te Parijs van 
Begg uit Canada. Met het fokken van den Steen
baars kon men in den aanvang niet slagen, want 
eerstin 1887 gelukte het M. v. d. Borne, te Berneuchen 
in N. O. Duitschland, broed van deze te erlangen. 
Voorspoediger ging het met de teelt van den Zonne
visch. In 1880 reeds werd deze gefokt door Carbonnier 

in een bassin van 10 M. middellijn te Champigny, 
en in 1887 was Emile Bertrand zoo gelukkig om in 
een vijver te Yersailles van 23 exemplaren 500 
jongen te verkrijgen, terwijl hij in het volgend jaar 
er eenige duizenden zag uitkomen. 

Een der eerste inrichtigen, waar men dezen nieuw 
ingevoerden visch aankocht, was het Aquarium in 
Artis, en met goed gevolg werd hij daar gehouden. 
Dr. C. Kerbert, de directeur, deelde mede, dat men 
er in 1888 nog Zonnevisschen bezat van Carbon-
nier's eerste kweeksel (1880), iets wat, pleit èn 
voor de deugdelijkheid van dit broed èn voor de 
goede wijze, waarop de dieren in het Aquarium 
worden behandeld. 

De invoer en acclimatiseering van de andere Cen
trarchiden, die wij thans in Europa in de kweekerijen 
bezitten, dateert van later: die van den Diamant
baars van 1895; die van den Schijf baars van 1897. 
Deze werd het eerst gekweekt door den kweeker 
W. Geyer te Regensburg, daarna door generaal 
v. Depp en den kweeker P. Nitsche te Berlijn. 

De Centrachiden bouwen, zooals ik zei, nesten en be
waken hun broed. Op een zandigen of slijkachtigen 
bodem, aan den oever, vaak bij een overhellend steen-
blok, vervaardigen zij 't nest, dat schotelvormig is. 
Zij doen dit door in een kring van Va tot Va M.,ja, 
soms wel van 1 M. doorsnede, zooveel mogelijk alle 
plantenstengels en -wortels uit te trekken en weg 
te brengen. Zij werken, zoowel door wenden en 
draaien van het lichaam als door waaien en slaan 
met staart en vinnen den bovenlaag van den boden 
met de zich daarin bevindende steenen en de deelen 
van planten, welke nog zijn achtergebleven, op zijde, 
waarbij deze voorwerpen dan van zelf een wal vormen 
om de ontstane holte. 

Zoodra dit verricht is staat de visch als een 
schildwacht boven het nest. Komt er een werkelijke 
of vermeende vijand in de nabijheid, dan zet hij de 
rugvin op, doet de borstvinnen trillen en zwemt 
dreigend op den in Iringer los. 

Het wijfje zet de eieren af op den bodem, waarna 
het mannetje ijverig aan 't waaien gaat met de 
vinnen, om lucht in 't water te houden en 't nest 
vrij te doen blijven van aandrijvende onreinheid. 
Bij deze bezigheid, evenals bij het bewaken, wordt 
hij afgelost door zijn gade, die ook met hem de 
bewaking deelt van de pas uitgekomen vischjes. 

Meermalen is het geschied, dat ook in ruime 
aquaria Centrarchiden tot het maken van een nest 
en het teelen overgingen, eenige keeren zelfs terwijl 
zich ook andere visschen er in bevonden, die dan 
zorgvuldig op den noodigen afstand werden ge
houden. 

Behalve de Zwartbaars, Micropterus dolomieuLacep., 
die vaal zwart is, zijn alle Centrarchiden fraai, doch 
niet in gelijke mate. De Zilverbaas, Pomotos/joraccw-
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thus Jord., en de Forelbaars, Micropterus salmoidcs 
Jord., vertoonen niet den typischen zonnevisch-vorm 
en zijn nog al eenvoudig van kleur: deze olijf-
kleurig met breeden, zwarte zijdestreep, gene 
zilverkleurig, soms met purperen weerschijn, steeds 
met zwarte vlekken van verschillende gedaante 
geteekend. 

Schij f baars. 

De Steenbaars, Ambloplytus rupestris Gill., bezit 
daarentegen wel den eigenaardigen Centrarchiden-
vorm, maar is mede eenvoudig van kleur: olijfkleur 
met donkerbruine marmervlekken. 

Onder de mooiste zonnevisschen staat in schoon
heid bovenaan de gewone of Goud-zonnevischüttpo-
motis aureus Jord., die ook het meest bekend is. De 
grondkleur van zijn lichaam is een met weerschijn 
van blauw metaal of paarlmoer prijkende olijfkleur, 
keel en borst zijn oranje; het geheele lijf is bezaaid 
met blauwe stippen, waartusschen zich enkele rood
gele en roode bevinden; de punt van de kieuw
plaat is getooid met een blauwzwarte vlek, waar
achter zich een kleinere, meer langwerpige van 
karmijnroode kleur bevindt. 

Hierbij zij echter opgemerkt, dat niet alle exem
plaren een roode vlek op de punt van de kieuw
plaat vertoonen, en dat bij de jonge visschen verticale 
banden van iets donkerder kleur dan die van het 
lichaam vallen waar te nemen, welke banden tegen 
het derde jaar verdwijnen. 

Veel op den Zonnevisch gelijkt de Maanvisch of 
Oorvisch, Lepomis auritus Gilt. Hij is evenwel minder 
gedrongen van vorm, heeft den kop met blauwe 
strepen getooid, mist de roode vlek op de kieuw
plaat, maar — 't werd boven reeds gezegd — bezit 
aan de punt daarvan sterk ontwikkelde, op ooren 
gelijkende lappen. 

Nog langer zijn deze lappen bij den Grootoorvisch, 
Lepomis megalotis Raf., zijn die vaak versierd met een 
roeden of blauwen zoom. Maar de visch zelf bereikt 
niet de grootte van den Maanvisch, deze wordt 20 
a 22 cM., gene slechts 12 a 15 cM. lang. Overigens 
gelijken zij //sprekend" op elkaar. 

Van deze Centrarchiden nog al afwijkend in kleur, 
doch weinig of niet in vorm, is de Diamantbaars, 
Jpomotis obesus gloriosm Holbr. Het lichaam is 
olijfkleurig, bij jonge dieren met donkerder verticale 
banden, de kieuwplaat is purper of blauw gerand, 
onder 't oog loopt een donker bruin-zwarte streep; 
het zachte deel van de rug vin en de aars vin, prijken 
dikwijls met een zacht steenroode kleur en op de 
vinnen aan den kop; bij 't wijfje over het geheele 
lichaam; bij 't mannetje fonkelen en schitteren 
prachtige diamantkleurige vlekjes, waaraan de visch 
zijn naam ontleent. 

Van den Diamantbaars vindt men nog een variëteit, 
den Gestreepten Diamantbaars, Apomotis obesus fas-
datus Holbr., die van vijf tot acht groenbruine 
verticale bundelstreepen over 't lijf heeft, maar voor 
't overige geheel aan den andere gelijk is. 

Ook vertoonen zeer jonge exemplaren van den 
A. o.gloriosus van boven naar beneden gaande strepen, 
evenals de jonge Zonne- en Oorvisschen. 

De Schijf baars of Zwartgestreepte Zonnevisch, 
Mesogonistius chateodon Gill., is zeker een der mooiste 
Centrarchiden, De grondkleur van zijn lichaam is 
eenigszins bruinachtig geel; daarover loopen in ver
ticale richting breede bundelvormige zwarte strepen, 
die er fraai scherp op afsteken. De beide eerste 
stralen van de borstvin zijn levendig geel, de 
volgende zwart, evenals de drie eerste stralen van 
de rugvin en de rand van de aarsvin, terwijl 
deze en de staartvin zijn versierd met hei-gele 
stippels. 

De Groene baars, Chaenöbrythus grüosus Cuv., heeft 
tot grondkleur een schoon groen of warm olijfgroen, 
waarop somwijlen blauwe en roode stippels prijken. 

Zonnevisch met nest. 

Achter 't oog bevinden zich drie of vier donker-
roode strepen en op de kieuwplaat staat een zwarte 
vlek. Deze is dus ook een fraai lid der Zonnevisschen-
familie. 

F. M. LURASCO. 
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