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ruiken was. Het was geen echte stank van rot vlees, maar ook niet bepaald lekker. Dezelfde
lucht komt van een huidendrogerij. Ik weet er geen betere vergelij king voor te vinden. Ik
droop dan ook maar weer spoedig af. Maar de nieuwsgierigheid prikkelt een mens en een
paar dagen voor ik de Moeria voor goed zou verlaten ging ik er nog eens heen. Van 't
dier was weinig meer over. De kaken lagen bloot, de onderkaak gedee ltelik stuk, of los,
de ribben bede kt met stukken vel. Van vlees of ingewand en was ongevee r niets meer over.
Maar overal in de omtrek, op de bladeren en stenge ls van de plant en, tegen de boomstam
men en de stenen zaten de tonnetjes (de. popp en) van de vleesv liegen bevestigd. Geen
honderden, geen duizenden maar ontelbaar vele. in ritsen zaten ze naast elkaar.

Dat was het lot van 't enige grote zoogdie r, dat ik als lijk op mijn tochten ben
tegengekomen.

Dat men de skeletten van die dieren niet vindt, is m.i. wel te verklaren. 0 2 gewrichts
band en laten spoedig los ; waarschijn lik door wilde varkens, worden de delen over de grond
vers preid en hoe spoedig is een plek niet met afgeva llen bladeren bedekt. En bovendien
hoe 'n klein gedee lte van een oerbos ziet men eigelik op een tocht en hoe klein is dat aantal
dieren in verhouding tot het aantal M2 oppe rvlakte van een bos. D. v. L.

HET AQUARIUM IN INDIË.

( Vervolg) .
11 . Wa terpes t.
Een tweede waterplant, die ook bijzonder goed

voor het aquarium geschikt is, omdat ze een uitstekende
zuurstofvormster is, en die hier op Java voorkomt, is
de bekende Waterpest ( Hydr illa verticillata P RESL.)

niet te verwarren met de Waterliyacinth (Eichhornia
crassipes) reeds in een der vorige jaargangen van d.t
tijdschrift besch reven, en die ook met den naam Wa ter
pest betiteld wordt.

In Holland komt een verwante soort voor. Ieder
kent de spaa rzaam vertakte, lange groene guirlande s,
die deze plant in het water uitzendt. Hier, in de buurt
van Pemalang komt de Hydrilla ver/icillata vrij veel
voor in de hoofd irrigalieleidin gen, zonder echter, daa r
zorgt de snelle stroo m wel voor, evenals in Europa
' t geval is, door een overmatigen groei last te ver
oorzaken. De plant wortelt in den bodem, waai-aan
ze geen al te hooge eischen stel t en groeit aan den
top steeds door, terwijl het oude ondereind langzamer
hand minder fraai wordt , doo rdat er zich algen op
vast hechten, die op hun beurt weer vuil vasth ouden.
Men moet bij deze beplanting, wil men het heele
aquarium er niet mee dichtgegroeid zien 'van tijd tot
tijd de jonge toppe n tot op ± 2 dM. lengte afknippen. ,
het ondereind geheel verwijderen en daarn a de toppen Fig. 12 . Hydrilla verticillata PRESL.
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weer in den bodem stekken. Men plant ze het bes t, door 3 of 4 van deze toppen bij
elkaar eenvoudig in de bodembedekkin g te steken, waar ze s poedig aanslaan en doorgroeien .
Een der gelijke verp lanting moet ± 1 X per maand geschieden.

111. Chara [ragilis ?
Dit is de op Java we l het algemeenst voorkomende, onder gedo ken waterplant , die

evena ls de beide voo rgaande een goede zuurstofvorm er is . Aan den bodemgrond stelt ze al
zee r weinig eischen en de wort els dien en hoofdzakelijk ter vasthechting.

Van alle waterpl ant en die mij bekend zijn groeit deze plant wel het snelste. In 14
dagen kan een aqu arium met een klein stekje als begin gehee l volgegroe id zijn, en daarom
is herh aald snoeien en ove rplanten evenals dit bij Elodea aangegeven werd , noodzakelijk .
Door zijn sterke vertakk ing en held er groene kleur is het eveneens een zeer decorat ief

" plantje. . Het eeni ge nade el is, dat het plantj e
r----- -....,-------,..---- -> zeer bros is, waardoor het zeer gemakkelijk

afbreekt.

FiK. 13. Chara jragilis ? Fig. 14. Ceratophyllum d Cm Cr SIl11l L.

IV. Ceratophyllum deniersum L.
Deze zeer fraaie wa ter plant is niet zoo algemeen als de beide voo rafgaa nde

inh eernsche soo rten. Het is eve nee ns een go~de zuurstofvormer. Hier in ' t Pernalan gsche
trof ik haar aan in den Oost moesson in ondiepe lan gzaam stroomende gedeelten van de vele
rivieren, die hier hun weg naar zee zoeken. In de Westm oesson zijn ze bijna geheel
verdwenen daar ze door de hevige stroo m der bandjirs worden gebro ken en meegevoerd .
Men vindt da n heele kluwens afges torven plant en aan het str and . (In zeewater sterven alle
zoetwaterplanten onmidde llijk). In het aquarium groeit de plant veel mind er snel dan de vorige,
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Fig. 15.
Utricularia.

en is ook niet zoo gemakkelijk als deze in goede conditie te houden. Overigens is de
behand eling dezelfde als bij de vorige soort werd aangegeven.

V. Hel blaasjeskruid Utricularia flex uosa V AH L. Ten slotte wil ik hier minder
om hare bruikb aarheid als aquariumplant, dan voor de merkwaardigheid nog noemen, het
eveneens op Java voorkomende Blaasjeskruid, dat ook voor den uit Holland komenden lezer
wel geen onbekende zal wezen. Deze plant behoort tot de insect enetend e planten en bezit
evenals de in 't geberg te groeiende bekerp lanten (Nepenthes) een volmaakte inrichtin g tot het
vangen van in ' t water levende microorganismen. Alleen om deze reden moet ze uit een aqu a
rium, waarin men jonge visschen uit eieren kweekt beslist geweerd worden , niet alleen omdat
ze de, dezen tot voedsel
strekkende, diertjes weg-
vangt, maar ook verdwalen
de jonge visschen zelve wel
eens in hare vangtoestell en.
Het blaasjeskruid bezit geen
wortels en drijft dus los
onder de oppervlakte van
het water, het groeit aan 't
jongste gedee lte steeds voort,
terwijl het oude gedeelte
langzaam afsterft. De vang
toestellen bevinden zich in
den vorm van kleine met
lucht gevulde blaasjes, waar
van er een in bijgaand e
teekening bij a vergroot is
afgebeeld, tusschen de zeer
fijn uitgesneden blaadj es.
Haar voedsel bestaat hoofd
zakelijk uit Cyclops en
Daphni a's, en zijn deze
diertjes eenmaal het deurtj e
binnen gegaan dan kunnen
ze niet meer terug, en zijn dus gevangen. De bloem van de plant is ongeveer 1/2 cM. in
doorsnee, leeuwenbekachti g en heldergeel van kleur, ze zitten bij ongeveer 10 tegelijk
op een ongeveer 5 cM. lang steeltje, dat boven ' t water uitgroeit, aan den hoofdstengel
ontspringt, en drijvend gehouden wordt , doordat de vier er om heen staande blaadjes tot
drijfapp arat en zijn omgevormd, waartoe de bladst eel zich verdikt, en door een sponsachtig
met lucht gevuld weefsel is opgevuld. De kleur van de bladeren is lichtgroend. Als zuurstof
vormster heeft ze niet zooheel veel te beteekenen. Meer wil ik in dit verband over dit
hoogst merkwaardige plantj e niet meedeelen. *)

B. Drijvende waterpl ant en.
Zooals reeds gezegd spelen deze plant en bij de wate rverversching geen rol,

omdat het blad groen dragende gedee lte er van zich boven 't water bevindt , maar ze bieden

*) Gaa rne zou de red actie va n de besch reven Utricularia-soot ï bewij sm ateri aal o ntvangc n. Deze
soo rt is niet Utricularia flexu ota cn voo r Ja va onbe ken d.
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Fig. 17.

Sa/vinia natans i\ L L.Fig. 16.
Pistia stratiotes.

tusschen hun zeer verta kt worte lstelse l de visschen een welkome schuilplaats, en tevens
houden zich daa r zeer gaarne de microscopisch kleine diertjes op, die het jonge broed
.... tot voedse l kunnen dienen. Ook worden sommige

soor ten door plantenetende visschen met graagte
. verorberd. AI deze planten verlangen voor hunn e

goede ontwikkeling een vochtig warme lucht,
hetgeen door doelmatig toedekken van het aq uarium
is te bereiken.

I. Pistia Stratiotes.
Dit is de bekende in den vorm van groene

resetten de oppe rvlakte van ondiepe plassen bedek
kende plant. In de natuur kunnen ze dikwijls vrij
groote afmetingen bereiken, exemplaren ter grootte
van een flinke theekop zijn daar niet zeldzaa m, maar
in het aquarium, waar de wortels een modderigen
bodem niet kunnen bereiken, maar zich voor hunne
voedse l opname tot zuiver water moeten beperken
worden ze zoo groot niet, hetgeen juist geen nadeel
is te noemen. Exemplaren, zoo groot als op bijgaan
de afbee lding zijn
voor het aquarium
het meest geschikt.
Daar ze zich door
't vormen van uit
loopers rijkeiijk ver
menigvuldigen zijn
een of twee planten
meestal voldoende,
om de opperv lakte
van een aquarium
met fraai groen te
bedekken. De plant
die tot de Aronskelk
achtigen behoort,
behoeft een zonn ige

plaats, · en verspreidt in ' t zonlicht een fijn aroma, hetgeen men kan opmerken indien men
een plas met deze planten bede kt passeert. De bloemen, zijn in tegenste lling met de
meeste leden dezer familie zeer klein, kort ges teeld, groe n en vallen tusschen de groote
bladeren van deze lfde kleur niet in ' t oog. De bladeren worden in verse hen toestand zeer
gaarne door een groote soo rt moerasslak gegeten, waarvan men somtijds de eieren in den
vorm van tamelijk groote ronde, met ee n ha rde witte kalkschaal omgeven bolletjes aan
den onder kant der bladeren kan aantreffe n. In half verganen toestand strekken deze bladeren
tot voedse l aan plantenetende vissc hen (Osphromenus).

11. Salvinia natans ALL.
Deze plant , die men ook op ' t sawawater kan aantreffen, hoewel veel minder

algemeen, behoort tot de familie der watervarens. Ook z ij is voor 't aquarium zeer geschikt.



Fig. 18. A. Lemna trisulca.
B. Lemna minor 1 van boven, 2 van onder en .
C. Lemna polyrhiza 3 een kolo nie van bov en , 4 ee n plan t van o nd ere n
Naar ee n teekening van C. A. BACKER in Tcysmannia.
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Ze drijft op het water met eenige kort gesteelde paarsgewijze staande ovale luchtbladen.
Onder water bevinden zich de op wortels gelijkende waterbladeren.

111. Azolla pinnota R. S R.

Deze plant, die eveneens tot de watervarens behoort en ook veelvuldi g op de sawa h's
voorkomt, ged ijt ook in ' t afgedekte aquarium zeer goed, waarvan ze de oppervlakte in
korten tijd met een ,...----~-~-~-r-~

dik kleed kan toe
dekken. Ook in Hol
land komt ze in
twee soo rten voor
n.l. Az . Caroliniana
en Az. filiculoides,
beide uit Amerika
naar daar overge
bracht , en die den
laatsten tijd nog al
van zich doen hoo
ren" omda t ze zich
in den zomer in
korten tijd zoo snel vermenigvuldigen, dat de vaarten en slooten met een dikke laag er van
bedekt zijn. De Indische soo rt echter schijnt zich niet zoo snel te vermenigvuldi gen.

IV. Kr oos.
Deze algemeen bekende waterplant behoeft geen nade re beschrijving. Door sommige

plantenetende vischsoorten wordt ze met graag te gegeten (voornI. door witvissetten (Cyprinidae),
waarto e ook de goudvissetten behooren). Op Java komen drie of vier soorten voor.

Hiermede ben ik aan ' t einde gekomen van het lijstje der waterplanten, die ik me
had voorgenomen in dit verband te behand elen. Niet dat hiermede de op Java voorkomend e
waterpl ant en zouden zijn afgehandeld, doch de overige soorten zijn mij deels onbekend,
deels lijken ze mij voor ' t vooropgestelde doe l minder geschikt. J. S YBRANDI.

KORTE MED EDEELINGEN.

In het vorige nummer staat op pag. 105 een verkeerd onde rs chr ift b ij fig. 4. De lezer ge lieve
"z aaddoos " in "bloemknop" te veranderen; de verwij zin g daar boven (fig. 1) moet zij n (fi g . 4) .

De Hee r SVBRANDI vraag t in het vori ge numm er (p ag . 110) of er op Ja va een op Vallisneria
gelijkende plant in het wild voorkomt. Hij za l mogelijk de er aan ve rwante Blyxa octandra hebben
gevo nd en . Red.
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