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bos ervan geplukt te hebben huiswaarts keeren,
doch ook om te verkoopen en voor de bloemenwinkels worden ze bij massa's uitgerukt. Bij de
grootere badplaatsen is hun aantal dan ook reeds
zeer sterk verminderd. Tusschen Naarden en Valkeveen 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 vooreerst geen kans, dat de fraaie planten uitgeroeid
worden, want ze staan er overal nog in ontelbaar
aantal. Moge dit stukje hun niet t o t verderf strekken !
H.

N A T U U K.

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.

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.

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 informeerde, 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.

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 verscheiden 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 gekleurd 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.)
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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 Terrariumkunde en zoo mogelijk door hot uitgeven v;in een orgaan;
2c. hel, houden van Tentoonstellingen;
3e. hel organlseerén van excursies.

