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NOG EENS DE VREEMDE VISSEN, AANGESPOELD 
TE BIEZEL1NGE 

Sc iade ich thys (Selenaspis) walrechti Boeseman 

B, J. J. R. W A L R E C H T . 

Kort voor zijn vertrek naar Nieuw-Guinea , 
deelde D r M . Boeseman, in overleg met 
wie het artikel over de aangespoelde vissen 
in D e Levende N a t u u r van Augus tus 1954 
w a s opgesteld, mij mede, da t een diep
g a a n d onderzoek hierin enkele wijzigingen 
noodzakelijk maakte . Hij verzocht mij na 
toezending van een door hem te schrijven 
art ikel in de Zoölogische Medede l ingen 
van het Rijksmuseum van Natuur l i jke H i s 
torie te Leiden op ons artikel terug te ko
men en het aan te vullen, he tgeen ik hierbij 
doe . 

Bij het onderzoek van de in het museum 
aanwez ige exemplaar van Selenaspis herz-

bergi (Bloch) — de voorlopig opgegeven 
naam — en de nauw verwante soorten, 
bleken er afwijkingen voor te komen in de 
habitus van de aangespoelde vissen. Deze 
afwijkingen werden teruggevonden in een 
exemplaar, dat geïdentificeerd bleek te zijn 
als Arius emphysetcs (Mul ler & F rosche l ) , 
welke identificatie echter niet gehandhaafd 
kon blijven wegens het ontbreken van be
langrijke kenmerken van het geslacht 
Arius. 

Z o moest Dr Boeseman, op grond van dit 
museum-exemplaar en van de aangespoel
de dieren besluiten tot het bestaan van een 
voor de wetenschap onbekende soort, be-

SS 



horende tot het geslacht Selenaspis. Om 
weer andere redenen wenst Dr Boeseman 
het geslacht Selenaspis te beschouwen als 
een ondergeslacht van Sciadeichthys. 
Het opzenden van de aangespoelde vissen 
leverde dus een belangrijk resultaat, waar
om Dr Boeseman als naam voor de nieuwe 
soort meende te moeten voorstellen : Scia-
deichthys {Selenaspis) walrechti, ter ere 

Ieder, die een tuin bezit en daarin wilde 
planten kweekt, weet uit ervaring, welk 
een vreugde het geeft, in elk jaargetijde de 
ontwikkeling van groei en bloei van zo 
nabij te kunnen gadeslaan. Men behoeft 
er geen eind voor op stap te gaan om hier 
of daar het gedrag van bepaalde soorten te 
bekijken, maar men heeft het studieobject 
steeds vlak bij de hand. 
Vooral in jaargetijden, waarin men er niet 
zo gauw toe komt, een botanische excursie 
te maken, neemt men in de tuin telkens 
weer veel interessante bijzonderheden 
waar ! 
Hieronder volgen enkele aantekeningen 
over de ontwikkeling van een aantal plan
ten, die ik met Kerstmis 1954 in eigen tuin 
maakte. De nachtvorsten waren in de 
herfst practisch achterwege gebleven en 
vooral rond de Kerstdagen waren de tem
peraturen zeer mild voor de tijd van het 
jaar. 
Op een luw plekje bloeiden reeds enkele 
S n e e u w k l o k j e s , hoewel ik er dade
lijk bij moet zeggen, dat dit Grote sneeuw
klokjes {Galanthus clwesii Hook,) van de 
Kaukasus waren, die pas in de herfst in 

van de veroorzaker van de opheldering in 
deze ingewikkelde puzzle, 
Voor geïnteresseerden zij meegedeeld, dat 
de uitvoerige verantwoording van de naam
geving is vermeld in de Zoölogische Me
dedelingen van het Rijksmuseum van Na
tuurlijke Historie, dl XXXIII, no 9, 13 
Dec, 1954. 

open grond waren geplant. De gewone 
Sneeuwklokjes {Galanthus nivalis L.) die 
al enkele jaren tussen het gras groeien. 
kwamen nog geen van alle boven ! 
Mijn K n i k k e n d n a g e l k r u i d heeft 
het in Bennekom zeker zo goed naar zijn 
zin als in de Eifel, waar ik in Juni enkele 
polletjes had uitgestoken en naar deze ge
westen vervoerd. Hoewel ik speciaal plan
ten in vegetatieve toestand had meegeno
men. bleek het. dat ze lang niet alle in bloei 
kwamen. Ongeveer de helft begon in Au
gustus prachtig en zeer rijk te bloeien en 
hield dit tot Nieuwjaar uitbundig vol. 
Het blauw was ook vertegenwoordigd. 
Vanuit de kop van Groningen had ik deze 
zomer wat zware zeeklei meegenomen en 
die als een bergje in de tuin gestort. Wel 
dra was dit overgroeid met A k k e r -
e r e p r ij s, die van Augustus tot Kerst 
(mits de zon scheen en de temperatuur niet 
tè laag was) rijkelijk bloeide. De ereprijs 
vormde zo'n gesloten mat, dat de zaden 
van de bij de Groninger boeren alom zo 
gevreesde D u i s t — die natuurlijk ook 
waren meegekomen — in de herfst zo goed 
als geen kans kregen te ontkiemen. 

HERFSTBLOE1 EN -ONTWIKKELING VAN WILDE 
PLANTEN IN EIGEN TUIN 

P. Z O N D E R W I J K . 
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