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„ANTONI VAN LEEUWENHOEK". 
Vereeniging van Aquarium- en Tcrrariomliefhebbers te Rotterdam. 

Vergadering van Zaterdag M Maart tflli in het vereenigingslokaal vHotel Coonrnnsa. 

ADAT do voorzitter de vergadering geopend on een tweetal nieuwe leden ver
welkomd had, hordacht hij met een kort woord het driejarig bestaan der 
vereeniging. Met dankbaarheid mocht hij daarbij gewagen van gesladigen bloei, 
vooral hel steeds aangroeiend getal der leden builen de stad is zeer verblijdend 
te noemen en bewijst, dat de pogingen, om door circuleoronde lectuur, toege-
zondone verslagen en de bibliotheek in de «aquaristische« behoeften dezer 

luiitenloden te voorzien, op prijs gesteld worden. 
Het literatuuroverzicht bracht in do eerste plaats eens« NeuheiU llaplochilus cameronensi. 

Nog kleuriger dan de Hapl. elegans (onlangs herdoopt in II. callinrus). Evenals haast alle 
»Neuheilen« verslinden deze modelvisschen hun eieren en pasgeboren jongen niet. Jammer dat 
zo meestal deze vrome eigenschap uil hun onbedorven «vaderwatert zoo spoedig onder don 
invloed der Europeesche beschaving verliezen en caviaarliefhebbers worden. 

Vermakelijk was een artikel over gedwongen voedering bij zoo-anjers (Aetinoloba 
dianthus). De schrijver-drilmeesler breekt met een pincet zijn slachtoffers de mondopening open 
en laat er mosselhom invallen. Prosit! 

Zeer bolaiigwekkoinl daarentegen waren mededeelingen omtrent ademhaling in hel ei en 
bij jonge visschen. Daar nog geen kieuwen aanwezig zijn, heeft door sterke bewegingen 
de uitwisseling van gassen plaats. Hij ontwikkelde eieren van llaplochilus chapori had de 
schrijver duidelijk de bewegingen kunnen waarnomen, terwijl het onafgebroken staartgewapper 
van Cichliden embryonen in den «kuil* den meesten liefhebbers wel bekend is. 

Bij de rondvraag vermeldde de secretaris een eigenaardig geval van samenleving in zijn 
bakje met zeerozen (Actinia equina). Eenige dezer dieren bobben zich op do schelp van een 
alikruik gezet ou zwerven met deze door hot hoelo aquarium. Van symbiose, zooals lusseben 
heremiolkrab en Adamsia rondollotii, kan geen sprake zijn, want hol voordeel is hier blijkbaar 
aan éen kant, nl. aan dien van de Actinia, dio rnimer van voedsel voorzien wordt dan haar 
aan stcenen gehechte soorlgenooten. 

Groote gevolgen kan oen proefneming heblien, die onze voorzitter dezen winter genomen 
been om zijn visschen op knnslmaligo wijze van zuurstof te voorzien. Hel ei van Columbus! 
Hij bezigde waicrstofsuporoxyde (lls oa), een verbinding van zuurstof met water. Deze vloeistof 
die in 3% oplossing onder don naam van porbydrol voor verschillende doeleinden gebruikt 
wordt, is bij alle apothekers on voorname drogisten te verkrijgen (in Uotterdam a HO et. per L.) 
Zoodra nu de visschen ademnoodverschijnselen vertoonden, wierp de heer v.d. Kolf circa 30 Gr. 
perhydrol in zijn aquarium van 100 L. inhoud en droeg zorg hot oen weinig te verspreiden. 

Het middel, dal soortelijk zwaarder is dan water, zonk naar den bodem en een half 
uur lang stegen zunrslofbelletjes op. Minstens twee dagen lang verscheen geen visch meer 
aan de oppervlakte om adem te balen. Haar van de perhydrol na afgifte van den zuurstof 
zuiver water overblijft, is aan deze znnrslofknur niet hot minste gevaar verbonden. Enkele 
miniem kleine verontreinigingen, aan de fabricage loe te schrijven (zwavel- en fosfóorzuur) 
kunnen buiten beschouwing blijven. Een klein inconvenient is, dal bij dezunrstolbntwikkoling 
de bodemgrond oenigszins in beweging gebracht wordt en lichte vuilwolkjes opstijgen, maar 
lang duren deze erupties niet en trouwens, het is een aansporing tot zindelijkheid. 

Ten slotte meldde de iinporlafdcoling nog, dat zij do hand gelegd had op een import 
uit Engelsch-lndië, waaronder zich naast eenige onbekende labyrinlbvisschen ook een aantal 
der beroemde Rasbora hotoromorpha bevinden. 
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