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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 ringgoot 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 duiker uit betonbuizen
bestaande; zoodra ik het water te dicht naderde versch olen de dieren zich in deze buizen.
Ecnigen tijd later bemerkte ik vlak voor de opening er van een dichten zwerm jonge
visschen 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
enkele Kapala tima's en .. Ikan sepat's bevonden. De geheele zwerm, die naar schatting
uit :1: 500 jonge 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 noodig het was , dat de oude vissch en het jonge
broed in deze eerste levensdagen beschermden, want telkens schoten de andere visschen
door den zwerm heen, voortdurend jonge visschen weghappend. In een tijd van drie
dagen waren de meesten dan ook verdw enen, de overlevenden waren 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 grauwzwart,
maar veranderde daarna in een schitterend goudbruin, met donkergrauwe langsstrepen,
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 gedaante- 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 tegelijk. Deze jongen houden zich bij voor keur op in dicht
met waterplanten bezette ondiepe plaatsen, waar ze dan de open plekjes opzoe ken en daar
dicht aan de oppervlakte dooreen krieuw elen. De manier waarop ze zich voortbewegen
doet ook opvallend veel aan jonge kikvorschen denken. 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 bemerkte 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 teekening daarvan echter
nog al verschilde. Het gelukte mij tot nu toe echter niet een exemplaar van deze visch
soo rt ter nadere 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 aanbevolen !

Soemberhardjo, Maart }915. J. SVBRANDI.

PAOGERPLANTEN.

Er zijn heel wat plant en, die in Indië gebruikt worden voor het afrasteren van
terreinen en daarv oor buitengew oon geschikt zijn door 't bezit van scherp e dorens of stekels.
Ond er dit natuurlijk-prikkeldraad trekken een paar planten onze aandacht omdat de opper-
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vlakkige bescho uwer ze bijna altijd verkeerd klassificeert. De eerste plant waarop we doelen
is afgebeeld op Fig. 2. Het is Peireskia bleo en ze behoort tot de bekend e familie der
Cactaceeën . De naam van deze familie roept ons allerlei vreemd e planten en eigenaa rdige
vormen voor den geest. Meestal denkt men aan een der vele soorten van het geslacht
Opuntia, met den eigenaardigen uit platte leden bestaand en stengel. Juist die afgeplatte
vleezige en saprijke stengelleden brengen den leek in den war; die ziet hij altijd voor
blade ren aan. De werkelijke bladeren zijn uiterst klein en vliezig; ze vallen meestal zeer
jong af. De dorens zijn bij de Opuntia-eootï et: talrijk en voorzien van weerhaken. De Peireskia
heeft al heel weinig van de juist beschreven Cactus en toch wijst de bouw van de bloem er
duidelijk op dat we met een vertegenwoordiger derzelfde familie te doen hebben. De stengel
is rond en de bladeren zijn vlak, eenigszins vleezig en lederachtig. Ze vallen echter niet
af en zijn ook niet klein als bij de andere geslachten dezer familie. ' 1. Is inderdaad de
eenige Cactus, die er zoo "ge woon" uitziet vandaar, dat niemand hier op het eerste gezicht
aan een Cactus denkt. De bloemen vallen op door hun helder rose kleur en het drukke
bezoek dat de kleine zwarte angellooze bijtjes (Melipona minuta) hen brengen.

Het aantal kelk- en kroonblad en wisselt sterk af. Talrijke meeldraden met heIder
gele helmknoppen zijn in dicht e kransen gegroepeerd om den stamper die opvalt door den
eigenaa rdig vertakten stempe l. Overgangen van kelk in kroonbladen komen bij de Cacta
ceeën vaak voor. Bij Peireskia kan men nog al eens waarnem en, dat in den oksel van een
kelkblad een knop ontstaat. Dat zou dus een overgang van een kelkblad in een stengel
blad beteekenen. De Duitsche dichter G OETHE heeft 't eerst de aandacht op deze merk
waardige verschijnselen gevestigd.

Hij bouwde daaromtrent een theorie op die thans nog metarnorph ose-theori é wordt
genoemd.

De conclusie uit verschillende verschijnselen van dien aard getrokken komt hier op
neer, dat men kelkblad en, kroonbladen , meeldraden en vruchtbladen als vervormde stengelbladen
moet opvatte n. O OETH E sp rak van p rog~essi eve en regressieve metamorph ose. In '1. eerste
geval is er sprake van een voortgaande verandering dus van kelkblad in kroonblad of van
meeldraad in vruchtblad of van kroonblad in meeldraad enz. In 't tweede geval is er sprake
van teruggang, dan heeft er dus een ove-rgang plaats van ' t een of ander bloemdeel in een
ander, dat lager in den reeks is geplaatst of van een kelkblad in een stengelblad. .

Verder wordt bij de Peireskia onze aandacht getrokken door de bladkussens welke in
de oksels der bladeren zitten. Deze kussens zijn viltig en dragen een of twee lange dorens.

De dorens aan de topp en der twijgen zijn lichtge el gekleurd. Oudere dorens zijn
dof zwart en zeer broos, zoodat ze gemakkelijk afbreken en dan eventueel in de wond
blijven zitten. Deze dorens worden opgevat als vervormde bladeren van den okselknop.
Petreskta is een heester die tamelijk hoog kan worden.

Het vaderland van dit geslacht is tropisch Amerika, waar een lO-tal soorten voor
komen. Waarschijnlijk hebben we hier in Indië dus een vandaar ingevoerde soo rt, wat
heelemaal geen zeldzaamheid is, want er zijn tientallen plant en, die thans tot de Java-flora
behooren en uit Zuid-Amerika afkomstig zijn.
. De tweede plant waaro mtrent dikwijls misverstand bestaat en die men nog vaker
In paggers ziet is Euphorbia trigones. Deze soort houdt ieder onmiddellijk voor een Cactus
want de vreemde vorm der gevleugelde stengels, het vaak ontbreken van blad eren , de vaak '
aanwezige talrijke dorens geven de plant er geheel den schijn van.

' t Is echter een Euphorbiacee of Wolfsmelk-achtige . Daarvan kan men zich spoedig
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overtuigen, door er even met een mesje in te prikken , want dan stroomt er onmiddellijk
. een helder wit melksap uit. De Cactaceeën hebb en geen van alle melksap, dus dat is een
afdoend kenmerk voor het uit elkaar houden van deze twee familie's.

Een van de rijkste geslachten van
de fam. der Cactaceeën is zeker wel het
geslacht Cereus, waarvan ongeveer 200
soorten bekend zijn. Enkele soorten worden
hier als sier- planten gekweekt en zijn
bekend onder den naam Nachtcactus omdat
de bloemen 's avonds om 8 uur opengaan .
Zulk een Cereus soort is op Fig. 1 afge
beeld. Het cliché is vervaardigd naar een
teekening door den Heer STEENAART jr.
vervaardigd en welwillend voor 't tijdschrift
afgestaan. De talrijke in elkaar overgaande.
kelk en kroonbladen, de vele meeldraden
en de sterk vertakte stempel zijn duid elijk
te' zien.

De geheel stekellooze Cactus is een
varietëit die door BURBANK, de bekend e
Californiesche kweeker is geteeld en nu
ook reeds in Indië wordt aangeplant. Een
van de bestuursambtenaren, de Heer MAJ~

GADANT, heeft zich voor het inburgeren van
deze cultuur zeer verdienstelijk gemaakt.
De meest dorre en onvruchtbare terrein en
zouden, met deze weinig eischende soort
beplant, producti ef gemaakt kunnen worden .
Zoodra de plant stekelloos is, wordt ze
door het vee gaarn e gegeten, want dan is
't inderdaad een sappig hapje dat den Fig.. 2.
viervoeter onvermengd genot doet smaken. Peireskia bleo. . Foto B OYMANS.

Merkwaardig is nog het geslach t Nopalea, vooral de .soort coccinellijera die in
Mexico gekweekt wordt voor de cultuur van de Cochenille-schildlui s (Coccus cacti).

S.

WENKEN VOOR INSEKTENVERZAMELAARS.

(3e OEDEELTE).

De Heteroeera of nachtvlinders vereis en een and ere wijze van behand eling als de
RllOpalocera of dagvlinders. Om ze te doden kan men desnoods gebruik maken van de
later te beschrijven cyaankal iumfles. maar vele vlinders blijven daarin nog een hele poos
fladderen , waardoor niet alleen' veel stof van de vleugels, maar voora l de beschubbing en
beharing van het borststuk verloren gaat., Het is daarom wenselik, de nachtvlinders eerst
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