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De natuurlijke vijanden zijn helaas niet in staat de plaa g voldoende te beperken.
De in de schemering vliegende kevers worden, behalve door de Javanen, die ze later poffen
en eten, belaagd door vleermuizen en nachtzwaluwen en de engerlin gen vinden belangrijke
vijanden in graafwespen van het geslacht Dielis.

Van de zeer interessante biologie dezer graafwespen echter in een volgend opstel.

S. L.

T JAMPÛERADÛEK.

Blader ik de afgelopen jaargang van de Tropische Natuur door, dan vind ik daarin
veel waarnemingen geboekstaafd , die met de mijne overeenkomen ; ook zulke echter, die
daarmee in lijnrechte tegenspraak zijn.

Als ik deze laatste in de hier volgende retrospectieve besch ouwin g wellicht ter sprake
zal brengen, geschiedt zulks niet met de bedo eling de observaties, die ik er tegenover zal
stellen, als de enig juiste uit te geven, maar meer met de gedachte aan het gezegde: "d u
choc des opinions jaillit la v érité". Door op zo'n verschill end waargenomen feit de aandacht
te vestigen zullen (rok anderen meer daarop gaan letten en misschien het hunne er toe bij
willen dragen de juiste toedracht aan 't licht te brengen.

Tevens geeft 't doorbladeren van zo'n jaargan g geredelik aanleiding allerl ei kleine
waarnemingen en feiten te berde te brengen, die and ers van te heterogene aard zouden
zijn om ze tot een geheel saam te vlechten.

En wie van ons heeft niet talloze malen zulke kleine waarn emingen gedaan ! Men
behoeft zich maar veel in de vrije natuur te bewegen en een open oog en oor te hebb en voor
het doen en laten van de dieren om ons heen, en men zal spoedig een rijke schat van
feiten vergaren, vaak even verrassend als leerzaam . Hoe dikwijls is men echter als niet 
vakman geneigd te denken, dat ' t hier lang bekende zaken geldt, de moeite van ' t opteke nen
niet waard. Als maar niet zo velen hun licht onder. de korenmaat wilden plaatsen en er
niet tegen opzagen hun ervaringen op papier te stellen, hoe menig nieuw feit, dat nu
onbekend blijft, zou dan niet aan den dag komen.

Ik wil daar om de lezers weer eens opwekken nog meer dan dit tot nu toe het geval
is geweest, in de kolommen van dit blad hun licht te doen schijnen over wat zij in de
natuur merkwaardigs opgemerkt hebb en. Eerst dan zal ons tijdschrift ten volle beantw oorden
aan het doel, dat de oprichters zich daarvan hebb en voorgesteld.

De mededeelingen van de heer SVBRANDI heb ik steeds met veel genoege n gelezen,
vooral omdat over vissen uit deze gewesten betrekkelik weinig biologiese waarnemingen
bekend zijn. Dat is zeker de schuld van hun natte verblijfplaats, waarin onder gewone
omstandigheden de waterbewoners moeilik te bespi eden zijn.

Ik wil daarom hier wat meedelen over het hoogst zonderlinge gedrag van een be
paald e vissoort, een waarn eming, die, in tegenstelling met hetgeen men zou verwachten, op
' t droge plaats had.

Het zal in 't jaar 1907 geweest zijn, de maand heb ik helaas vergeten, dat ik met
DR. P. N. VAN KAMPEN, indertijd verbonden aan het Visserijstation in Batavia's benedenstad,
een wand eling maakte tussen de visvijvers ten oosten van Tandjong Priok. Het zal wel in
de oostmoesson geweest zijn, want in vele vijvers stond zo weini g water, dat ze slechts
een zachte modderbr ei bevatten. In een van die empangs dicht bij 't strand gelegen, had
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zich een talrijk gezelschap verzameld van die merkwaardi ge vissen, zo kenmerkend Slykspringers
gedoo pt en met -een deftiger naam Periophthalmus genoemd. De juiste soort konden we
niet vaststellen, doch 't zal waarschijnlik een van de gewone species Koelreuteri of Schlosseri
gewees t zijn. Het scheen wel, of zij daar met een bepaald doel bijeengekomen waren,
want in de aangrenzende vijvers was er zo goed als geen enkele ·te bekenn en. Men kon
met ' t volste recht beweren, dat ze daar aan 't stoeien waren, zo levendi g en vrolik ging
't er toe.

Als ze, hun borstv innen als pootjes gebruikend , met opgezette rugvin over de vette
modd er gleden, moest men onwillekeurig aan kleine fregatten denk en, die met volle zeilen
de golven kliefden. De mann etjes vooral, met hun sprietvormig verlengde rugvinstralen, als
masten overeind gezet, droegen er veel toe bij dien indruk te versterken . Potsierlik was ' t
echter in hoge mate, als twee mannetjes elkaar op hun glij-tochtjes ontmoetten. De grote
bekken wijd ope ngesperd, de rugvinstralen kaarsrecht omhoog en zich op hun borstvinn en
oprichtend, bedreigden ze elkaar een wijle met woedende blikken in de grote, uit
puilende ogen.

Niet treffender zou men zich twee draken kunnen voorst ellen , gereed om elkaar met
huid en haar te verslinden. Maar 't was niets dan bluf ; voor dat je drie kon tellen, was
een van de kampioenen opeens verdw enen. Met een klein sprongetje dook hij, kopje
vooruit, pard oes in de modderbr ei en was in de onderwereld verdwenen.

Het merkwaa rdigste van dit spe els bedrijf moest echter nog komen. Bij geregelde
tussenpozen scheen een algemene joligheid de schare te bevangen. Allen tegelijk maakten
alsdan een koddig e luchtsp rong, waarbij ze met het lichaam een buit eling uitvoerden, om
daa rna met een smak op de modd er terecht te komen. Deze kapri olen werd en door alle
in de vijver aanwez ige slijkspringers met zulk een nauwk eurigheid uitgevoerd , dat ' t wel
leek of 't op kommando ging.

Het doel van de bijeenkomst en de daarbij uitgevoerde toernooien en springkonkoersen
bleven ons een raadsel. Wel laat zich met grote waarschijnlikheid veronde rstellen, dat hier
de liefde in 't spel was, doch zekerheid kond en we ons niet verschaffen, daar de slijk
springers, ook op onze meest dringend e vragen, zich stom hielden. Heeft een onzer lezers
wellicht een soortgelijke vertoning bijgewoond , dan zullen wij ongetwijfeld in een volgende
aflevering van dit tijdschrift iets naders daa rover mogen vernemen?

( Wo rdt vervolgd) . Bandoetig, Dec. 1915.

Eow. j ACOBSON.

EEN EN ANDER OVER DE VERSPREIDING VAN
VRUCHTEN EN ZADEN.

T hans verzoek ik den welwillenden lezer mij te volgen naar het zand ige strand van
java's Noordkust ten Oosten van Petit-T rouville om de door het zeewater aangespoe lde
vruchten en zaden aan een nader onderzoek te onderwerpen. We zoeken voornamelijk in
de strook, die door stukgeslagen schelpen, bladafval en andere aangespoe lde voorwerpen
den hoogsten stand van het zeewater aangeeft. Bij menigte vind en we daar vruchten en
zade n van planten, die aan 't strand thuis hooren. Hierbij zullen we dikwijls specia le
inrichtingen aantreffen, die het drijfvermogen bevorderen.

Bij nadere beschouw ing dier vruchten en .zaden treft het ons, dat ze, ofschoon tot
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