
58 DE LEVENDE NATUUR. 

tegen het huisje aan te zwemmen of op allerlei andere mogelijke en onmogelijke manieren 
den rustverstoorder onschadelijk te maken. Maar hij had voldoening van zijn werk: den 
elfden dag kwamen de eieren uit en weldra was 't aquarium met ^ 50 kleine vischjes, die 
aan de planten hingen of op den bodem lagen, bevolkt. In de eerste dagen bracht de vader de 
kleine verdoolden in zijn bek naar 't nest terug. Hij deed het heel handig; nam de dieren 
in zijn bek en spuwde ze weer in 't nest terug. 80% kwam in den strijd om't bestaan om 
't leven, ondanks de trouwste verzorging en de overgroote hoeveelheid voedsel, dat voor
namelijk uit cyclops bestond. Toen ze zoo groot waren dat een muggenlarve te verslinden 
een militaire kleinigheid voor ze was, liet ik ze in een slootje vrij, zoodat ieder die een stekel
baarsje in zijn schepnet krijgt maar eens moet informeeren of het ook onder mijn leiding 
het levenslicht mocht aanschouwen. Na 3 jaar ongeveer zijn de vischjes volwassen; ze zoe
ken dan een eigen jachtgebied in een of ander vuil slootje uit, waar ze verder hun leven 
slijten en dat ze niet verlaten voor waternood hun stroomafwaarts drijft. Meestal stelt een 
mannetje zich met één of twee wijfjes tevreden. 

Een geheel andere levenswijze heeft de driedoornige stekelbaars, al wordt hij meestal 
met zijn zwarten broeder over één kam geschoren. Hij verfoeit het vuile water; maar in 
heldere beekjes, stroomen, slooten, vaarten en kanalen is hij bij massa's te vinden, 's Win
ters zwemmen ze in groote scholen in de groote rivieren rond; of de mannetjes en wijfjes 
afzonderlijke troepen vormen, dan wel voorstanders van de coëducatie zijn, is niet met ze
kerheid bewezen. 

De resultaten van mijn wintersche-waterspeurtochten pleiten evenwel sterk voor de 
juistheid van de eerste aanname. 

In Februari/Maart begint er echter toenadering te komen, en ieder mannetje neemt eenige 
wijfjes mee naar het gebied dat hij voor dit voorjaar heeft uitgezocht om zijn nest te bou
wen. De gemiddelde grootte is een kleine decimeter, dat is iets grooter dan bij de 10-door-
nige stekelbaars, de kleur der mannetjes is in 't voorjaar schitterend mooi, paars en rood, 
in allerlei nuanceeringen en gloed-glanzen. Bij het nestbouwen gaat het drie-stekeltje 
eenigszins anders te werk dan zijn soortgenoot. Het bouwt dit namelijk niet zooals de vorige 
tusschen de waterplanten, maar maakt een kuiltje in den bodem. Door met de vinnen boven 
het zand te gaan waaien ontstaat een holte. Hierin wordt in de lengte, meestal zoo, dat de 
2de opening lager ligt dan de eerste, het kunstige nestje gebouwd. Zoo zien we dus hier, 
hoe twee nauw verwante dieren, door zich aan te passen aan de omgeving, zulke verschil
lende levenswijzen hebben gekregen. Een merkwaardig kenmerk van de stekelbaarsjes 
is de heldere, wisselende kleur. Hoe meer energie ontwikkeld wordt, hoe meer kleur; in 
den paartijd, bij een gevecht, in angst en bij achtervolging. Voordat de dieren sterven ver
toonen ze zich meestal nog even in hun prachtkleed, wat wijst op een harden doodstrijd. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Oproep aanspoellng Dolfijnachtige. — Den i3en Mei 1924 vonden Mevrouw P. de 

Bruine en Dr. van der Fecn uit Middelburg, aan den Sloedam, tusschen Walcheren en 
Zuid-Bevcland, een dolfijnachtig dier, dood. Kop, borstvinnen en de staart ontbraken, 
zoodat soortsbepaling vrijwel uitgesloten was. De 3 genoemde deelen waren afgesneden, 
blijkbaar werk van een vakman, want visschers of boeren zullen veel eerder spek mee
nemen. De vraag is, wie sneed die deelen af, óf wie kan hieromtrent eenige inlichting 
geven? Het is er vooral om te doen, de soort uit te vinden. Opgaven worden gaarne inge
wacht bij ondergeteekende, die, indien noodig, correspondentiekosten vergoeden zal. 
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