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J AVAANSCHE AQUARIUM- VISSCHEN.
V.

Voor ik van de Labyrinth-visschen afscheid neem, wil ik eerst nog een derde
vertegenw oordige r van deze familie behandelen, die voor het aq uarium zeker niet minde r
gesc hikt is dan de reeds behandelde Kleine goerami of de Klim baars.

Ik zou dit beestj e naar een eigensc hap, die voor vissc hen zeker hoogst interessant
is, willen noemen Knorrende goerami, .een naam, die als ik mij niet verg is, ook bij de
Eur opeesch e aquariumliefhebbers reeds in gebruik is.

Dr. SUNI ER, direct eur van het .Visscherij-station te Batavia was zoo goed het die rtje,
dat ik eerst voor de ook als op Java voorkomend opgegeven Parad ijsvissc hen-soo rt Poly
acanthu s hasselti hield, te determinee ren. Het bleek te zijn Osphromenus striatus GTHR. ,
dus een zeer nauw e bloedverwant van de Ikan sepat en de Groote goera mi.

Hoewel vrij veel voorkomend, is dit visch je toch niet zoo alge meen als de beide
reeds beschr even familieleden .

In hoofdzaak houdt het zich op in st ilstaande binnenwateren, die met een dic ht
warn et van waterpla riten zijn volgegroeid. Daar spee lt het zijn vroo lijke spelletjes.

Wat aan hei diertje vooral opvalt is zooals de onderstaande teekening doet zien,
de zonde rlinge vorm van de aarsvin, die als een sluier zich tot ach ter de staartvin uitstrekt ,
en die in een aantal dunne slippen uitloopt.



Osphromenus striatus GTHR.
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Ook de rugvin is lang, en kan door het diertje vrij steil omhoog worden gezet.
De kleur is bij heldere belichtin g licht grijsg roen, maar kan in donker water tot

blauw overgaan. Dan zijn ook de beide breede donkere langsstrepen, die bij heldere
belichting zijn waar te nemen onzichtbaar geworden. De beide buikvinnen zijn, niet zooals bij
de Goerami tot draden vervormd, maar een der stralen is tot een dra ad uitgegroeid, die niet
zoo' n aanzienlijke lengte bereikt als de draad van den lkan sepot. Ze zijn niet langer dan
het lichaam (de staar t meegerekend). De kleur der vinnen is aan de pu nten vleesc hkleurig,
maar wat deze vischjes vooral zeer fraai maakt, zijn de ooge n, waarvan de zwarte pupil
in een brecde cirkel van schitterend blauw gevat is. De zijlijn (zesde zintui g) ontbreekt,
of is in allengevalle uitwendi g onzichtbaar.

Hij, die zich wat meer moeite heeft gegeve n om in het leven van onze Indische
waterplassen door te dringen heeft geen schepnet noodig om met zekerheid te kun nen
zeggen dat het diertje in een of ande re plas voorkomt.

Wanneer men ecnigen tijd aan den oever van zoo'n plas gestaan heeft, hoort men
van tijd tot tijd een zacht knorr end geluid, dat door dengeen die dit eenmaal gehoo rd
heeft en weet waar het vandaa n komt, niet licht met een and er verward zal worden. Het
is een zacht Kërrrr-Kërrrr, dat
bij tusschenp oozen herhaald
wordt. Hier hebb en we dus
een visch, die zich aan de
bekende spreekwijze zoo stom
als CCII visch niet stoo rt, en we
moeten ons maar troosten met
de gedac hte, dat onze voor
vaderen, die deze spreekwijze
uitdachten, nog gee n kenni s
gemaakt hadd en met de Knor
rende goerami.

Toch is dit lang niet de
eenige visch, die door geluid
aan zijn gemoedsaandoe ningen
uiting geeft, want zooals we later zullen zien, is het werkelijk een gemoedsaandoe ning,
die het diertje tot het maken van deze zonderlinge geluid en aanleiding geeft.

Verscheidene vissc hen zijn tot het maken van geluiden in staat, al kan ook de wijze
waa rop dit 'geschiedt, bij de versc hillende soo rten van zeer uiteenloopenden aard zijn.

Ook 'zijn er vele vissc hen, die deze eigenschap bezitt en, maar waarbij men er tot
nu toe niet. in geslaa gd is na te gaa n, hoe deze geluiden word en voortgebrac ht, en eveneens
zijn er gevallen bekend , waar bij visschen organen word en aangetroffen, die er klaar blij
kelijk op zijn ingericht geluid te maken, 'terwijl men deze geluiden zelf tot nu toe niet
heeft kunnen waarn emen.

Voor het groo tste gedeelte dank en wij onze kennis van deze interessante organen
aan de onde rzoekingen van SÖRR ENSEN, een Deen, en DUFossE, een Franschman.

De drie voornaa mste wijzen, waar op deze geluiden kunnen worden voortgebracht zijn:
A. Door . krassen, zooals bijv. ook bij de sp rinkhane n het geluid wordt voortgebracht.
B. Door het uitdrij ven van lucht uit de zwemb laas doo r de verbinding van deze

met den bek en den bek zelf.
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C. Door bemidde ling van spi eren , die met de zwemblaas in verband staan.
Bij de eerste methode kunnen verschillende organen voor het voortbrengen van deze

krassende geluiden zijn vervormd of ingericht (tanden, voorste rugvin, enz.).
Ze komt o.a. voor bij enkele Siluriden, de Driedoornige stekelbaars, sommige Makreel

soorten e. a.
De tweede methode, in gebruik bij enkele and ere Siluriden en de karp er.
De laatste methode is verreweg de meest algemeene, wordt aangetroffen bij sommige

Zeepaardj es (Hippocampus), Si/luiden, Koffervisschen (Gymtiodontes) , enkele soo rten van
Slangenkopvissch en (Opioceplzalidae), en vele anderen. Welke inrichtin g de Knorrende goerami
hiervoor bezit, is mij niet bekend.

Zeer lang heeft het geduurd, voordat ik er acht er was, dat het deze visschen waren,
die dit geluid maakten. Het diertje was mij reeds lang bekend. Reeds vier jaar geleden
kreeg ik het als een zeldzaamh eid cadeau van een kennis, die mij verzekerde, dat dit
die rtje doo r Chineezen wel in gevangenschap werd gehouden, omdat het de eigenschap
bezit nogal vechtlustig te zijn. Vechtlu stige hanen en kwartels vallen zeer in den smaak
van de toen nog ges taarte zonen van het hemelsene rijk, en hoewel het mij nooit over
komen is, het diertje bij een Chine es aan te treffen, zou het toch niet onmogelijk zijn,
dat vechtlus tige visschen voor hen ook een bijzondere atractie hadd en.

Ik hield de beestjes in een groote ronde bak, die met Indische waterleli es dicht
beplant was, en toen ik na verloop van tijd deze eens schoon maakte , vond ik dat ze
zich daarin ongemerkt sterk hadd en voortgeplant. Later ving ik het diertje zelf herhaaldelijk
met het schepnet in stilst aand e plassen, waarbij ik bemerkte, dat het lang niet zoo zeldzaam
was, als mijn kennis wel beweerde .

In de buurt van de bak met waterlelies nu, had ik dikwijls het zacht knorrend e
geluid bemerkt, maar hierop nooit verder acht geslagen, daar ik neemde, dat een of andere
kikvorsch die ook bij massa's in deze bak hun tenten hadd en opges lagen, de voortbrengers
ervan wel zouden zijn.

Eenige jaren later hield ik de visschen in een aquarium. Ik had toen verscheidene
bakk en naast elkander staan op een tafel, elk met een verschillende vischsoo rt, en weer
hoorde ik in de buurt van deze tafel het zachte geknor. Dit begon eenigszins mijn aandacht
te trekken , hoewe l ik in het eerst nog steeds naar kikvorsch en zocht , die zich mogelijk in
de buurt hadden verscholen, niettegensta ande mij dit wel wat onwaarschijnlijk voorkwam ,
omdat de tafel vrij ver uit de buurt stond van elke plaats, waar zich deze dier en bij voor
keur ophouden. Toch kwam het niet bij mij op dat deze visschen het geluid zouden
voortbrengen. Het was des te moeilijker om achter het geheim te komen, omdat het geluid,
evenals dat van de krekels en kakkerlakken zeer onbestemd is, en het zeer moeilijk is te
bepalen uit welke richting het nu eigenlijk komt. Op zekeren dag was ik bezig met het
schoonrnaken der bakken en alle andere bakk en waren van de tafel afgenomen. uitgezonderd
toevallig die, waarin de Knorrende goerami's logeerden en nu weer bij de tafel komend
hoorde ik weer het zachte Kërrrr-Kërrrrr, nu geen twijfel meer overlatend vanwaar het
kwam. Ik naderd e voorzichtig de bak, hield me doodstil , -hield de vissch en scherp in 't
oog nu zag ik het volgende: Tw ee der diertjes waren oogenschijnlijk bezig elkaar het
hof te maken. Hun kleur was daarb ij van grijsgroen tot blauwzwart overgegaan. De groote
sc hilterend blauwe ooge n staken daarbij pracht ig af. De diertjes hadd en zich dicht tegen
elkande r aan ged rongen in tegenovergestelde richt ing, zoodat de kop van den eene op de
hoogte van den staart van den and ere kwam.
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Rug, staart en aars vin waren zoover mogelijk uitgespr eid, de rugvin steil omhoog
en: in deze houdin g dra aiden ze een paar keer snel om elkande r heen, bij eiken draai het
bekende Kërrrr-K ërrrr doende hooren. Een vergissin g was nu niet meer mogelijk De dieren
stonden geheel geïsoleerd en al was de richting van het geluid vaag, men kon de trillende
beweging van het dier waarnem en, telkens , wann eer het werd voortgebracht. Hoogstw aar
schijnlijk beteekent het een geduchte krachtsinspanning voor het diertje, het geheele lichaam
trilt , als spande het alle kracht en in, de kieuwen word en daarbij wijd geo pend. Lucht
ontsnapt er bij deze beweging niet, zoodat van zelf de tweede methode van geluidvoort
brengen vervalt. Het zou mogelijk kunnen zijn, dat de kieuwen over elkaar krassen en
aldus het geluid voortbrengen.

De voortplanting geschiedt op volkomen dezelfde wijze als door mij bij de Kleine
goerami (Osphromenus irichopterus) werd beschreven. Ze maken n.1. een schuimnest. Nog
onlangs was ik in de gelegenheid deze nestbouw in een mijner aquaria te volgen.

15 Maart 's morgens begon een der diertjes reeds met het maken van een schuim
nest op volkomen dezelfd e wijze als de lkan sepat. Alle and eren werd en angstvallig in
een hoek van het aquarium terug gehouden en herhaaldelijk hadden schijnparingen plaats
op de boven omschreven wijze waarbij hevige gevechten tussch en de mann etjes werden
geleverd. Velen kwamen daarbij niet zond er kleerscheuren vrij en verscheidene van de
fraaie vinnen werden deerlijk gehavend.

Den volgenden dag was alles weer verdw enen, en het duurd e tot den 3ûsten Maart.
voor een nieuw schuimnest gemaakt werd, waarin reeds denzelfden avond duid elijk de kleine
ronde witte eitjes ter groote van een sp eldeknop zichtbaar waren. De eitjes die het wijfje
gedurende de paring loslaat zinken eerst naar den bodem en worden dan door het mannetj e
in het nest gespuwd.

Den 3ûsten Maart kwam en reeds de jonge visschen uit, .die angstvallig gedurende
de volgende dagen door het mannetj e werd en bewaakt. Zoodra ze echter wat meer zelf
standi g begonnen rond te zwemmen , werd en ze door de ouderen opgegeten, tenmin ste een

. paar dagen later was er niets meer van over. De beperkte ruimte in een aquarium is te
klein om de jongen groot te brengen zond er de oude dieren te verwijderen. Ik probeerd e
nog eenige kleine visschen ap art te zetten , maar deze waren zeker nog te jong om de
hulp van den vader te ontbeeren. Ze zonken naar den bodem, en kwam en daar om.

Eenige dagen later kreeg ik een viertal versch gevangen geslachtsrijpe exempla ren.
Nog denzelfden avond maakten ' deze elkander hevig het hof, en den volgenden dag was
er reeds een begin van een schuimnest, dit alles in een kleine ondiepe, wijdmond sche
flesch, zooals men wel in de kleine Chineesch e tokotjes veel ziet gebruiken. Ik ben er
van overtuigd, dat deze diertj es spoedig jongen zullen geven, en zal dan de voorzorg nemen
de ouden tijdig te verwijderen. .

Men voedert de jonge vissch en zeer gemakkelijk in de eerste dagen, door wat droog
gras in een stopflesch met regenw ater in de volle zon te zetten. In het aftreksel hiervan
ontwikkelen zich in korten tijd een menigte infusoriën, waarvan men eiken dag een of twee
splitglazen aan de jonge dieren toevoegt. Om de twee dagen moet men het hooi verwis
selen . Van deze onzichtbare voeding leven de j onge dieren tot ze groot genoeg zijn om
met geraspt vleesch of zeer kleine regenwormen verder te word en grootgebracht.

Vo or het aqu arium is Osphrom enus striatus bij uitstek geschikt, zoowel wat groote
betreft , als beweeglijkheid , vorm en ook kleur. Zooals reeds gezegd zijn de ooge n vooral
schitterend. Verder zijn ze zeer gemakkelijk in het leven te houden" stellen aall het water
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événals de meeste Labyrinth-visschen geen al te hooge eischeri, wat betreft hoevee lheid ert
kwaliteit, en gewennen zich zeer sne l aan gevangenschap, ' hetgeen wel blijkt uit het boven
vermelde, n.l. dat ze zich daaraa n zoo weinig storen, dat ze reeds den tweeden dag tot
nestb ouw overgingen. Voor voedse l nemen ze zeer gaarne rauw geraspt vleesch, kleine
regenwormen of insecten, die men zich in Indië al zeer gemakkelijk kan verschaffen door
's avonds een petroleumlampje boven het aquarium te plaats en. De insecten vliegen dan
van zelf in het water en de visch zorgt voor de rest.

's Avonds slapen de diertjes. Ze steunen daarbij met de lange draden der buikvinn en
op de waterp lanten , en houden zich doodstil.

Ze worden zeer spoedig mak (in drie à vier dagen) en komen dan aan de opper
vlakte om het vleesch van uwen vinger af te happen

Wanneer ze hunnen verzorger kennen, en zien aank omen, verdringen ze zich al voor
de voorruit, een bewijs, dat het intellect ook bij deze visschen niet ontbreekt

Soemberhardjo, 9 April 191 5. J. SVBRANDI.

KRIMINELE TYPEN UIT DE INSEKTENWERELD.

Veedieven.

. Whe re are you going to my pretty maiä ?"
"I'm going amilking, Sir", she said.

En inderdaad, al die zespotige juffertjes in hun roodbruine jurkjes, die daar zo
behend ig en vlug de struiken inklimmen, ze gaan altegaa r "de koetjes melken in de wei."

Voor tropiese- natuur- Iezers zijn 't oude bekend en, ar beide r-mieren uit een kolonie
van Oecophylla smartigdino F., waarva n we de uit saa mgesponnen blaren vervaardigde
nesten in een dichtbijzijnde boom kunnen vinden, als we maar nagaan waar. de lange
stoet van melkstertjes vandaa n komt. Juffertjes zijn het inderdaad en als oude juffers
zullen ze sterven en nooit het geluk van de echtelike staat smaken, want al die arbeider
mieren zijn feitelik niet tot ontwik keling gekomen wijfjes, . door de natuur tot eeuwige
kuish eid veroordee ld. Hun moederlike instinkten kunnen ze alleen tonen, door zorg te
dragen voor de eitjes, die hun smaragdgroene koningin hun in overvloed schenkt; die
mogen ze dan liefdevol onder hun hoede nemen tot de larven uitkomen en vervolgens het
jonge broed voeden en schoonhou.den.'t Is een hele toer al die hongerige mond en te
vullen, waar niet alleen de larven, maar ook de konin gin, de thui sblijvend e arbeider-mieren,
die ' t huish ouden doen, en op sommige tijden van ' t jaar ook een schaar lediglopend e
jongelingen door de arbe ider-mieren uit hun eigen mond gevoed moeten worden. We
weten reeds, dat het mieren-voedsel uitsluitend van vloeibare natuur is I) en voor een
groot deel bestaat uit suike rhoud ende sap pen. Nu zijn er heel wat insekten, van planten
sappen levend , die daa rvan meer uit de planten opnemen, dan ze voor de instandhoudin g
van hun eigen lichaam nodig hebb en. Het meerdere wordt in de vorm van een suiker
houdend sap weer uitgesch eiden. AI die suikerfabrikanten staan tot de mieren in nauwe
betrekking, in zo verre, dat ze te beschouwen zijn als het vee, waarvan de mieren het
overtollige suikersap als voedse l voor zichzelf en hun larven gebruiken. In ruil daarvoor
genieten ze besc her ming en verzorg ing van de kant van .de mieren.

I) Tropische Natuur afl. 10, jaarg.: III, pag. 150.


	TN19150040049
	TN19150040050
	TN19150040051
	TN19150040052
	TN19150040053

