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bos ervan geplukt te hebben huiswaarts keeren, 
doch ook om te verkoopen en voor de bloemen
winkels worden ze bij massa's uitgerukt. Bij de 
grootere badplaatsen is hun aantal dan ook reeds 
zeer sterk verminderd. Tusschen Naarden en Valke
veen langs de Zuiderzee stonden ze eenige jaren 
geleden in zeer groot aantal en fraaie exemplaren, 
doch ze werden toen bij hoopen uitgerukt voor de 
bloemenwinkels, ' t Volgende jaar waren er slechts 
weinige meer over. Bij Egmond is gelukkig voor
eerst geen kans, dat de fraaie planten uitgeroeid 
worden, want ze staan er overal nog in ontelbaar 
aantal. Moge dit stukje hun niet to t verderf strekken ! 

H. C. DELSMAN. 

U I T ONS INDIË. 
•̂7761, vorige jaar een tocht makende langs de noordkiist 

^jT van Java In de residentie Pasoeroean, vond ik hij '( 
/ bekende jachtterrein Bimor een zoetwaterbron vlak 
aan zee, zoodat af en toe, bij vloed, de bron dooi1 zeewater 
overstroomd werd. In de omgeving daarvan, 't was erg 
moerassig, zwommen vrij veel vischjes, waarvan de grootste 
plm. 10 cM. waren. Ik liet mijn inlandsche bediende er 
eenige vangen, wat vrij moeilijk ging daar ze, onraad 
hespeurende, zich met groote sprongen trachten te redden, 
ook over land. Eindelijk kreeg ik er een paar en kon ik ze 
op mijn gemak bestudeeren. 

't Dier kan zoowel op 't land als in 't water leven. Op 't 
land springt 't met zijn groote voorvinnen en staart, 't Heeft 
aan weerszijden nog een kleine vin voor de groote, benevens 
rug-, aars- en staartvin. Ik hield er een wel een uur buiten 
water, zonder dat ik bemerkte, dat hij slecht biiitenlnchl 
kon verdragen. Onder water ademde hij door kieuwen en 
kwam in uren niet aan de oppervlakte. Hij doet geheel en 
al aan een visch denken, zooals de teekening ook laat zien. 

Slijkspringer, Periophthaimua. 

Hebben we hier misschien, 't is maar een veronderstelling, 
met een overgangsvorm te doen? Zooals ik later bemerkte 
zijn ze vrij algemeen op Java en werd me zelfs van ver
scheiden kanten verzekerd, ze soms op de boornen gevonden 
werden. Gezien heb ik dit niet, maar waarom zou dit niet 
kunnen, als ze toch lang buiten 't water leven knnnon. Ik 
zie de menschen anders-al lachen als ze lezen: »visschen 
die in de hoornen leven«. Ik kon geen beschrijving vinden 
in een mijner studieboeken, ook wist niemand mij een 
Javaansche naam te noemen. De kleur is bruinachtig grijs 
op 't lichaam, terwijl rug-, aars- en staartvinnen rood ge
kleurd zijn met een donkere streep erdoor. De oogen puilen 
ver buiten de kop, die een eigenaardigen ronden vorm heeft. 

(Wij hebben een uitvoerig stuk van den heer Douwes 
Dekker, batavia, over deze merkwaardige vischjes, dat wij 
gaarne zouden plaatsen. De teekeningen er- bij zijn, jammer 
genoeg, gekleurd en niet best voor reproductie gesrhi kt. H.) 

Om voor heden in 't zelfde genre te blijven wil ik wijzen 
op een andere, mij tot nog toe onbekende visch. 

't Is een zoetwatervisch, die mijn jongen bij toeval mei 
een net ophaalde uit de Serajoe in 't Banjoemasche. 

Aniiiinis nebulosus. 

Tusschen een aantal »ikan heli« (Javaansche benaming) 
voor de gewone Amerikaansche catfisch (Amiurus nebulosus), 
waarvan ik hierbij een teekening geef, en die merkwaardig 
is om zijn acht lange lasthoorens en kleine oogen, vond ik 
een andere visch, overeenkomende met afbeelding III. 
't Merkwaardige is, wat u wel direct zult zien, de snuit, 
die veel op die van een miereneter gelijkt. Hij gebruikt 't 
als tastorgaan en ook werkelijk als slui-f, doordat hij voedsel, 
Lsukjes geweekt brood, met zijn vingervormige slurf in zijn 

bek bracht. De Javaansche benaming is, zooals ik infor
meerde, waarschijnlijk ikan sili; een beschrijving of iets 
dergelijks vontl ik nog niet. De kleur is groen-grijs van 
boven, van onderen wit5 snuit, bruinachtig met wit gele 
streepen. Over de geheele lengte van 't lichaam loopt, aan 
weerszijden een lichte streep ; de rugvin heeft zwarte 
vlekken. Do grootte van 't exemplaar was 14 cM. 

Banjoema* fJavaj. W. G. TEN HOUTB DE LANCE, 
Ie. Chernikef s, /'. Kcüihagor. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Statuten en Huishoudelijk Reglement van „Triton", 

Vereenlging ter bevordering der Aquarium- en Terrariumkunde, 
te Amsterdam. 

Het bestuur bestaat uit de beeren: F. M. Lurasco, voor
zitter; P. Theunissen, 2e voorzitter; W. .1. Smallegange, 
secretaris, I lasen broekstraat 38; .1. D. Schnijders, 2e secr. 
en G. H. F. Voorwalt, Rustenburgcrstraat 373, penningm. 

STATUTEN. 

Art. I. Naam en Zetel der Vereenlging. 
De Vereeniging draagt den naam van »Triton«; strekt zich 

uit over het geheele rijk en is gevestigd te Amsterdam. 
Art. 11. Doel der Vereeniging. 
De Vereeniging stelt zich ten doel de Aquarium- on 

Terrariiimknude te bevorden; zij tracht dit te bereiken door : 
Ie. Het houden van lezingen over Aquarim-en Terrarium-

kunde en zoo mogelijk door hot uitgeven v;in een orgaan; 
2c. hel, houden van Tentoonstellingen; 
3e. hel organlseerén van excursies. 
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4e. Door gezamenlijken inkoop harer loden in de gelegen
heid te stellen op de minst kostbare wijze in 't bezit van 
dieren en planten te geraken voor Aquaria en Terraria. 

oe. Het verstrekken van inlichtingen op de Aquarium- en 
Terrariumkunde betrekking hebbende. 

ORGANISATIE. 

Art. III. De Vereeniging bestaat uit leden en donateurs. 

DESTÜUR. 

Art. IV. Het bestuur bestaat uit 5 leden: voorzitter, 2e 
voorzitter, secretaris, 2e secretaris en penningmeester, wordt 
telkens voor 1 jaar gekozen, doch is na aftreding onmiddelijk 
herkiesbaar. 

GELDMIDDELEN. 

Art. V. De geldmiddelen van de Vereeniging bestaan uit 
de maandelijksche contributiën der Leden en andore ont
vangsten. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

I. Leden zijn zij die, na zich aan de gebruikelijk bollatage 
onderworpen te hebben; met '/s meerderheid van de uitge
brachte stemmen aangenomen zijn. 

II. Zij die als lid der Vereeniging wenschen toe te treden 
moeten den leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Zij kunnen 
zich door een lid aan het bestuur laten voorstellen, of zich 
schriftelijk wenden tot het bestuur. 

III. De naam enz. van den aspirant, wordt op de eerst
komende Vergadering bekend gemaakt. De daarop volgende 
Vergadering zal bij 2/3 meerderheid van stemmen beslissen 
over de al of niet toelating van den aspirant. 

IV. Gedeballoteerden kunnen binnen 1 jaar niet meer als 
lid worden voorgesteld. 

V. Zij die als lid aangenomen zijn ontvangen hiervan 
schriftelijke mededeeling. Bij toetreding betalen zij /0.50 
eutree pi. contributie, 

VI. Leden die voor het lidmaatschap bedanken, verliezen 
daardoor alle aanspraken op eigendommen van de Vereeni
ging. Ook donateurs kunnen op de eigendommen der Ver
eeniging nooit eenig recht laten gelden. 

BESTUUR. 

I. De president leidt de Vergadering. 
II. De secretaris houdt de notulen der Vergaderingen, die 

op de eerstvolgende vergadering voorgelezen en goedgekeurd 
moeten worden. Hij belast zich ook met de correspondentie. 
Brengt jaarlijks verslag uit over de afgeloopen werkzaam
heden en den stand der Vereeniging, en heeft het archief 
onder zijn berusting. Hij zorgt dat op iedere Vergadering 
een presentielijst aanwezig is, die door alle aanwezige leden 
geteekend moet worden. 

III. De penningmeester is belast met het flnantieel beheer 
der Vereeniging en aansprakelijk voor de onder zijn be
rusting zijnde gelden. Hij doet op de jaarlijksche algemeene 
vergadering rekening en verantwoording, welke door minstens 
2 leden moet nagezien en goedgekeurd worden. 

IV. De contributie bedraagt ƒ0.15 per maand bij vooruit
betaling op iedere Vergadering te voldoen. Leden wonende 
buiten de plaats waar de Vereeniging zetelt, betalen de 
contributie in halfjaarlijksche termijnen en zoo zij geen 
andere wijze van betaling opgeven, wordt hierover per 
postquitantie beschikt. Tegen leden welke hun contributie 
binnen 3 maanden niet behoorlijk aangezuiverd hebben kan 
een voorstel ter rooijeering worden gedaan. 

SLOTBEPALINGEN. 

Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts worden be
handeld in een daartoe belegde ledenvergadering. Zij be
hoeven voor haar aanneming minstens s/^ der op de Ver
gadering uitgebrachte stemmen. In gevallen waarin dit 
reglement voorziet, beslist het bestuur. De korte inhoud der 
notulen zal aan de leden die niet op de Vergadering waren 
in de wLevsnde Natuur» bekend worden gemaakt-

0e Zwammenkeuken. 
In de October-aflovering van De Levende Natuur, blz. I'M), 

vraagt M. 6. Warsenius, Delft, recepten voor de bereiding 
van paddestoelen. Waarschijnlijk kan hier van dienst zijn 
«Unsere wichtigsten eszbarcn Pilzen», 't Is een van Mtiok's 
«Practische ïaschenbücher« en in den boekhandel ver-
I rijgbaar tegen den prijs van 70 Pf. 

Utrecht. GHKRIER 

Reigers en aalscholvers. 

De kruisspin pakt de zwakke vlieg, 
De musch is haar verderver, 
De sperwer pakt de kleine musch, 
De adelaar pakt de sperwer. 
Zoo pakt in 't groote dierenrijk 
De eene soort den ander, 
Alleen de menschen doen dat niet, 
Die plukken steeds elkander. 

Bovenstaand versje kwam mij in de gedachte, toen Ik 
heden in de Leeuwarder Courant een ingezonden stuk las 
over «Reigers en aalscholvers» ook Schollevaers genoemd. 
De reiger wordt hier bij mij in de gemeente door enkele 
personen, als ik er op de jacht eens een schiet, lekker 
opgegeten, en moet evenals de roerdomp zeer goed smaken, 
en de reiger was in de oude tijden bepaald een fijne tractatie; 
dat nut heeft de reiger ten minste, dat hij zeer goed eetbaar 
is. Het zal met de reiger wel juist zoo gaan, als met de 
katuil en vele andere dieren gelijk bovenstaand versje. De 
katuil bijv. verdelgt veel zangvogeltjes, tevens nuttig voor 
den landbouw, maar vangt ook veel muizen. Ik ben ook 
bepaald tegen geheele uitmoording van de mooie reiger, 
dan zou ik eerder mijn stem geven tot vernietiging van 
den haringduiker en fuut, die eten meest alleen visch: 
Wat de aalscholver betreft kan ik melden, dat zijn vleesch 
bepaald ongenietbaar is, en de vogel een sterke, nare lucht 
van zich geeft. Hij heeft weerzienwekkende eigenschappen. 
Hier in Nederland vischt hij voor zich zelf en in Engeland 
wordt hij voor de vischvangst opgeleid en haalt menige 
lekkere baars naar boven, waar een hengelliefliebber van 
zou watertanden. Dus deze vogel heeft dat nul. Het is een 
sierlijke, vlugge vogel en ongeëvenaard zwemmer en duiker. 

AVENHORN VAN NAUTA. 

Natuurmonumenten In Nederland. 

Tot mijn groote ergernis zie ik altijd de vogelhandelaars 
in groote steden ongestoord vogels uitstallen, waarvan het 
vangen volgens de wet verboden is. Wanneer ik zie dat 
dit kalm toegelaten wordt, jaar-in, jaar-uit, vind ik het ook 
niet vreemd meer, dat er in ons land nog zulke treurige 
toestanden heerschen in zake vogelbescherming, want ik 
zie dan, dat men te laks en te onverschillig is om er iets 
tegen te doen. 

Verleden week echter zie ik den vogelhandel: «Zeelandia» 
in Den Haag weer prijken met een kooi met wel 21) baard
mannetjes. Deze voor Nederland zóó karakteristieke vogel, 
die door de wet beschermd heet! als een vogel, die niet 
gevangen of te koop aangeboden of verkocht of afgeleverd 
mag worden, noch ten verkoop of ter aflevering in voorraad 
mag gehouden worden, wordt niettegenstaande al die 
bepalingen bij tientallen (misschien wel honderdtallen) ge
vangen. Het» is niet zoo'n algemeene vogel, dat het op deze 
manier niet onmogelijk zou zijn, als dit mooie diertje lang
zamerhand in Nederland geheel uitgeroeid werd. Op mijn 
vraag waar ze gevangen waren, Icreeg ik ten antwoord : 
»in Nederland». 

Kan onze Vereeniging t. beh. v. Nat. Mon. zelfs daar 
niets aan doen? 

Dordrecht. DOLLEMAN V. D. VEEN. 

Over Lijsters. 

Dit jaar vond ik in einde April een nest van den Beflijster 
(Meruia torquata) bij Scheveningen. Ik hoorde van den heer 
Steenhuyzen, dat er ook een gevonden is Wassenaar, dus 
dicht in de buurt. Het mijne bevatte, toen ik het vond, 
6ón jong en geen eieren. 

Dezen herfst vond ik in de duinen tusschen Umuiden en 
Wijk a/Zee lijsters, voornamelijk koperwieken, die op den 
grond lagen te spartelen, precies alsof ze dronken waren. 
Als men er zeer dicht bij kwam, fladderden ze op 't laatste 
oogenblik weg, maar met eenige moeite kon men ze grijpen. 
Van de jachtopzieners daar, hoorde ik, dat ze dit wel meer 
gezien hadden, en ze dachten dat het een gevolg was van 
het eten van te veel bessen der duindoorns. 

Zou iemand mij aan een verklaring voor dit verschijnsel 
kunnen helpen? 

Amsterdam. i. G. SILLEM. 


