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J AVA AN S CHE AQUAR IUM-V ISS CHEN

VI.
In aa nsluiting met de in mijn vorige opstellen behandelde labyrinth visschen, lijkt
mij het hier de ges chikte plaats om een visch te behande len, die ik in 't voorgaande reeds
kort vermeld heb , en die om zijn mer kwaardige eigensc happen ook wel in aan merking
komt om in 't aqua rium gehouden te worden . Ik heb hier het oog op de S lange nkopvisch,
de meesten mijner lezers zeker welbekend onder den Inlandsehen naam van Ikan gaboes
(OPhiocephallls striaius).
,
.
Den naam Slangenkopvisch ontJeen en ze aan den vorm van den kop, die zooa ls oo k
UIt de photo duid elijk te zien is veel van die van een slang heeft.
De kleur van het volwassen exe mp laar is aa n de rugzijde don ker grijs, met een
naar groen overhellende sch emering. De buik is sp ierwit. Op de fl ank en loopt het grijs van
den rug als een marm ering in ' t wit van den buik over. De borstvinne n die 17 à 18 stra len
? evatten zijn grijs. De bu ikvinnen met 6 stralen zijn wit. De aa rsvi n met ± 27 stra len
IS aan .den wortel wit gemarmerd, daaro p volgt een bree de grijze stroo k te rw ijl de zoo m
~eer hier en daar even ee n wit puntj e verto ont. De rugvin -{- 40 stralen, en de staartVlll met 14 stralen zijn grijs.
De rugvin begin t eve n achter de kieuwen en loopt ono nde rbroken vaart over den geheel en rug om even voo r den staartwortel te eindigen'. Aan de
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bovenkaak heeft het dier twee korte -I- 2 mM. lange aanhangse ls. De be k is breed, en
diep ingesnede n en boven - onderkaak en verhemelte zijn van een groot aantal kleine,
scherpe tanden voorzien. Hct lichaa m is zeer lang gestre kt en de hoogte ;is -I- 6 X in
de lengte begrepen (gemeten van de punt van den kop tot den staartwortel)'.
Daar de lkan ga boes een aanzienlijke grootte kan bereiken komen voor het aq uarium
slechts betrekke lijk kleine exemplare n in aanme rking. Toc h kunnen we daarbij genoeg
bijzondcrheden omtrent hunne levensw ijze waarne men, want even als de meeste zoetwa ter
visschen zijn ze betrekkelijk klein reeds voor de voortp lanting gesc hikt. Exempla ren van
± 1 dM. lengte gaan daartoe reeds over. Het grootste exemplaar, dat ik van deze vischsoort ben tegen gekomen, had een lengte van -I- 5 dM. bij een gew icht van -I- 2.5 K.G.
en waa rschijn lijk kunnen ze nog groote r worden. Men beweert exemplaren van bijna 1 M.
lengte te hebben gevange n (BREHM).
Bovenbedoeld exemp laar vond ik in den Wes tmoesso n van ' t vorige jaar na een
hevige bandjir in een na 't vallen van 't water weer leeg geloopen irrigatie-leidin g.
Het dier lag geheel bewegingloos, en ik dacht dat het reeds dood was, maar toen ik het
bij den staart opt ilde beme rkte ik dat er nog leven in was. Ik bracht het naar een gedee lte
van de leiding, waarin nog water was blijven staan, om het wat af te 'spoelen, maar

lkan gabces (Ophiocephalus striatus).

zoodra de visch weer het water voelde, bego n hij zoo gewe ldig te spartelen, dat ik hem
bijna weer was kwijt geraa kt.
Een .dergelijke visch is een mooie vonds t, want de Ikan g aboes behoort, naar mijne
smaa k ten minste, tot de lekkerste van de j avaan sche zoetwat ervissch en, en is vooral
daarom ook voor de CO~11sumpt ie zeer gesc hikt, omdat hij weini g en slechts zeer stevige
gra ten bevat.
De j avaan schijnt in dit opzicht volkomen mijne meening te zijn toegedaan, wan t
hij wordt zeer veel en op versc hillende wijzen door hem geva ngen. In de eerste plaats
met het bekende werpnet, dan met de zege n, en einde lijk is hij ook met den hengel zeer
gemakkelijk te bemac htige u.
.De Ikan gaboes houdt zich zoowe l in stroo mend als sti lstaand water op. Men vindt
hem zoowel tot dicht aan , de kust als hooger op in het heuvelland, en hij is waar schijnlijk
met de L eleh de meest algeureene zoetwatervisch van j ava.
In stroo mend water houdt hij z ich meesta l vlak aan den oeve r schuil, vooral onder
de kanten en daar wordt hij door de j avanen dan ook met den henge l gevangen . De
hulpmiddelen ' die deze daarbij gebruike n zijn zeer primitief. Nog onlangs kocht ik een
exemp laar -I- 2 ·K.G. dat met' een roest ige kromme spijker als haak, en een stukje klei als
I
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lokaas was gevangen. Hierbij gebrui kt de vissche r geen dobbe r, maar laat het aas steeds
in 't water op en nee r dansen, ongevee r op de manier van de beroemde Leidsche peuëraar.
De visch, die zeer vraatzuchtig is, ziet de beweg ing in 't water en schiet plotseling er op
los, het aas zonder voorafgaa nd onderzoek opslokkend.
Wat vraatzuchtigheid betreft is de Gaboes te vergelijken met onze Hollandsche snoek.
Evenals bij de ze is niets voor zijn gulzigheid veilig. Visschen die maar een beetje kleiner
zijn dan hij zelf worden door hem in één slok naar binn en geslagen. Dit is een eigenschap
waarmede men wel rekening dient te houden , als men hem in een aquarium wenscht te
houden. Men moet ze in een bak afzonderlijk zetten, want and ers zouden er in korten
tijd van de andere visschen niet veel meer over zijn. Evenals bij de Snoek is zijn honger
onverzadiglijk en tengevolge van zijn 'enor rnen eetlust is zijn groei ook zeer sn el. To ch zijn
de reusachtige exemplaren waa rvan ik boven melding maakte vrij zeldzaam, omdat zij vóór
zij die afmetingen bereikt hebben meestal gevan gen worden.
.
Evenals over de K limbaars zijn er ook over de Slang enkopvisch de meest zonderlinge
verhalen in omloop. Weliswaar st rekt zijn beroemdheid zich niet tot in de toppe n der
boomen uit, maar op het land heeft men hem toch dikwijls gevonden. Ik ben zoo vrij
echter te gelaoven, dat al deze vondsten aan dezelfde oorzaak zijn toe te schrijven als - 't
geval dat ik boven vermeldde, n.l. dat ze na een bandjir op 't land zijn achtergebleven.
Dit bewijst ook wel het feit, dat de visch waa rvan ik boven vertelde reeds vrij flauw was,
en eerst in 't water weer opleefde. Ook zou het dier indien 't zoovee l aan leg voor landelijke
excursies had het water dat zich dicht in zijne nabijheid bevond gemakkelijk moeten hebben
terug gevonden. Hoe dit ook zij, de Gaboes beweegt zich op 't land vrijwat gemakkelijker
dan de Klimbaars , vooral op een eenigz ins vlakke bodem komt hij voor een visc h betrekkelijk snel vooruit , zich gedee ltelijk door midd el van zijn stevige borstvinnen die hij als
pooten gebruikt, gedeeltelijk door 't herhaald krommen van zijn staart voortbewegend.
Dat hij echter groote tochten over land zou onde rnemen om ander water op t e zoeken
geloof ik van hem evenm in als van de Klimbaars.
De Slangenkopvisschen behoo ren tot de orde der Stekelvinnig en en vormen het eenige
geslacht van de familie der Ophiocephali, welke familie het naast aan die der ·Labyrin thici
verwant is. Evena ls de labyrinthvisschen hebb en de slangenkoppen ook een orgaan, zij
het dan ook minder volmaa kt dan bij deze, dat hen in staat stelt het geruimen tijd buiten
het water te kunnen uithouden . Dit orgaan bestaat uit een holte die zich naast de kieuwen'
bevindt en die ook van vooruitste kende platen en lijsten voorzien is. " Dat dit ap paraat
door hen op dezelfde wijze als bij de labyrinth vissche n gebruikt wordt kan men opmerken
in 't aquarium. Evenals de K limbaars en de Goerami komt ook de Slangenkopvisch herhaaldelijk aan de oppervlakte om lucht te happ en en bij 't omlaag gaan laat hij de oude
lucht achter uit de kieuwspleet ontw ijken.
.
De paring en ' t afzetten der eieren heb ik tot nu toe niet kunn en waarn emen.
In de betrouwbare literatuur die mij over deze vissc hen ten dienste staat vond ik vermeld
dat de eieren zonder dat daarb ij een schuimnest of iets dergelijks gemaakt wordt aan de
oppervlakte van het water worden afgezet, vanwaar ze na ± 48 uur naa r den bodem zinken,
:vaar de jonge n na ± 60 uur te voorschijn komen. Het mann etje en wijfj e bewak en het
jonge broed en houden ze in de eerste dagen van hun bestaan zorgvuldig bijeen.
bi]
Deze opgaven kloppen vrijwel met de waa rnemingen die ik zelf in de vrije natuur
deze visschen deed.
Daar de Gaboes zoo alge meen: voorkomt heb ik herhaalde malen geheele kolonies
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van jongen daarvan aang etroffen. Een van mijne waarnemingen wil ik hier in 't kort vermelden.
Verleden jaar bemerkte ik, dat in een ringg oot om mijn erf van ± } 1/ 2 M. breed
en waarin in den regentijd ± 11/ 2 dM. water stond zich een paartje van de Ikan gabces
ophield. Deze vertoefden bij voorkeur in de nabijheid van een duik er uit betonbuizen
bestaande; zoodra ik het water te dicht naderd e versch olen de dieren zich in deze buiz en.
Ecnigen tijd later bemerkte ik vlak voor de openin g er van een dichten zwerm jonge
vissch en van + 2 m/m. lengte, die zeer veel geleken op de jonge larven van kikvorschen.
Met een blik sch epte ik ongeveer de helft van den zwerm, in welker onmiddellijke nabijheid
ik ook weer de oud ers :bemerkte op, en bracht ze in een aquarium, waar in zich ook
enk ele Kapala tima's en . Ikan sepat's bevonden. De geheele zwerm, die naar schatting
uit :1: 500 jong e visschen bestond bleef in 't aquarium in een hoek bij elkaar en geleek
veel op een wolk, die zich in voortdurend e op en neergaande beweging bevond .
Nu kon men goed bemerken hoe noodi g het was , dat de oude vissch en het jonge
broed in deze eerste levensdagen beschermden, want telkens schoten de andere vissch en
door den zwerm heen, voortdurend jonge visschen weghappend . In een tijd van drie
dagen war en de meesten dan ook verdw enen, de overlevenden war en intussch en al zoovee l
gegroeid, dat ze niet meer zoo gemakkelijk een prooi van de hongerige Kapala tima's
werden. De kleur van de jonge visschen was in de eerste drie à vier dagen grauwzwa rt,
maar veranderde daarna in een schitterend goudbruin, met donker grauwe lan gsstrepen,
terwijl zich op den kop een schitterend goudkleurig vlekje bevond, dat ongeveer gelijke
eigenschappen vertoonde als het bekende vlekje op den kop van de Kapala tima. Deze
goudbruine kleur behouden de visschen tot ze na ± }'/2 maand een lengte van twee à
dri e cM. bereikt hebben , waarna langzam erhand de teekening van de volwassen visschen
voor den dag komt. Iemand die echter niet met deze gedaa nte- of liever kleur-v erwiss eling
bekend is zou in de jonge visschen niet licht de Ikan gabocs vermoeden .
Zoolang de kleur van de volwassen visch nog niet te voorschijn is gekomen blijven
de vissch en in zwermen bij elkaar, en dikwijls ving ik met één schep van het net een
25-tal ± 3 cM. lange vischjes tege lijk. Deze jongen houden zich bij voor keur op in dicht
met waterplanten bezette ondiepe plaatsen, waar ze dan de ope n plekjes opzoe ken en daar
dicht aan de oppervlakte dooreen krieuw elen. De manier waarop ze zich voortbewegen
doet ook opvallend veel aan jonge kikvorsch en denk en. Ze slaan zich n.l. met den staart
vooruit en daar ook de kop in verhouding tot 't overige lichaam vrij groot is zou men ze
oppervlakkig licht voor kikkeriarven kunnen houden.
Als ik mij niet vergis komt op Java nog een tweede soort Slangenkopvisch voor.
Ik bemerkt e ten minste eenigen tijd geleden in een water in 't heuvelland een visch die
wat vorm betrof opvallend veel op de Ikan gaboes geleek; in teekenin g daarvan echter
nog al verschilde. Het gelukte mij tot nu toe echter niet een exemplaar van deze vischsoo rt ter nad ere bestudeering te bemachtigen. Misschi en is een van mijne lezers in dit
opzicht gelukkiger, voor een kleine beschrijvin g houd ik mij in dat geval zeer aanb evolen !
Soemberhardjo, Maart }915.
J. SVBR ANDI.
PAOGERPLANTEN.

Er zijn heel wat plant en, die in Indië gebruikt worden voor het afrasteren van
terreinen en daarv oor buit engew oon geschikt zijn door 't bezit van sch erp e dorens of stekels.
Ond er dit natuurlijk-prikkeldraad trekken een paar planten onze aandacht omdat de oppe r-

