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materiaa l, ouder dan de mergels. ligt zooals onderzoekingen uitmaa ten dan ook onder die
zeeafzettin gen. Daardoor is het ook reeds, waar het aan de oppervlakte was, gedurende
langer tijd verweerd en uitgespoeld dan de mergelgrond. De explicator vermoedde, dat
dit gedeelte van het oud-vulkanische materiaal tijdens de kalkafzetting in 'zee als een eiland
boven het water uitstak en alzoo niet bedekt kon worden. (In fi g. 3 is een!hulpmidd el
gegeven voor een voorstelling van de zaak, doch het wil daarm ee niet- zeggen, dat het
gegeven profiel volkomen juist is).

Fig . 3.

Langzamerhand begon het te schemeren, zoodat de rest van de wandeling in
halflicht en donker moest worde n voort gezet. Na eenigen tijd over den rooden grond
geloopen te hebben kwam men weer op zwarten mergelgrond. Waar op een heuvel een
zeer onmisbare en welkome tent der ververschingen gebouwd was, waren meer mooie
plaatmergels en grilliger verweeringsvormen der kalk te zien. Het laatst e deel van den weg
naar de lafenis was zelfs door het grillige der laatsten niet altijd effen en makkelijk be
gaanbaar. Evenwel eenmaal boven zijnde kon men in den valavond ruimschoots genieten
van het schoone panorama over het Progodal met het Minorehgeb ergte op den achtergrond.
De in het programma der excursies beloofde zonsondergang was reeds groote ndeels voorbij,
terwijl de "smalle maansikkel, die teekening aan het uitspansel zou geven" door een hatelijke
tegenwerkin g van de zijde der metereologen onder het gezelschap bedekt was met
regenwolken.

Daarom stelde men zich maar tevreden met het genieten der koele drank en of
met de vondst van makkelijk te vinden kalkconcreties. In een half tot heel duist er, waarin
zelfs de knapste geoloog niet :veel van moeder Gea te zien kreeg, werd de rest van de
wandeling volbrac ht.

(Wordt vervolgd).

JAVAANSCHE AQUARIUM-VISSCHEN.

(Vervolg).

A. J. K.
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De beide eerste kogelvisschen, die ik verkreeg (T. fluviatilis) , hield ik niet lang.
Het bleek me dat deze vissc hen uiters t gevoelig zijn voor de zuurstofrijkheid van. he
water. · Misschien staat dit in ' verband .met de kleine kieuwen dezer dieren, misschien ook
is het een .algemeene eigenschap van zee- en brakwate rvisschen . Opmerkelijk is toch
het feit, hoeveel korter een zeevisch het boven water uithoudt dan een zoetwaterviseh,
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wanneer hij is gevangen. Zooals ik in mijn opstel over het aquarium in Indië .reeds
aantoonde, is de hoeveelheid zuurstof in 't water des morgens vroeg het geringst. Bij de
beide vrij groote koffervisschen, die geheel alleen samen in een aquarium van 30 L inhoud
waren onder gebracht, was dit al zeer duidelijk proefondervindelijk na te gaan. Dikwijls
dreven deze dieren des morgens geheel fl auw aan de oppervlakte naar lucht snakkend
rond. Zoodra echter het licht een uur op de beplantin g had ingewerkt waren ze weer
geheel frisch, en hadden weer hunne normale eetlust verkregen, zoodat deze tijdelijke
benauwdheden de dieren overigens geen kwaad scheen te doen. Voor ze echter door
gebrek aan zuurstof flauw geworden waren, werd en de dieren zeer onrustig. Door hun
onbeholpen voorkomen misleid, maakte ik me echter niet bezorgd, dat ze over den rand
van het aquarium heen zouden kunnen spring en, maar ik bleek me hierin te hebben vergist.
Op een morgen vond ik beide visschen op den grond, voor het aquarium, dat ik onbedekt
had gelaten. Een was er reeds dood, de and ere had door 't wentelen tusschen de steenen
een wond opgeloopen en stierf eenige dagen later. Sedert duurde het zeer lang voor het
me weer geltlkte, ' hoéwel ik ,er zeer veel moeite toe deed , groote exemplaren te bemachtigen.
Te n deele kwam dit doordat ik de visschen steeds op de verkeerde plaats zocht n.l. in
den mond van de rivier, terwijl het me later bleek dat ze in de zee, vlak aan het strand
het meest voorkwamen, ten deele ook doordat , daar hun vleesch giftig en dus oneetbaar
is, de javaansche visschers deze dieren, wanne er ze ze vangen, direct weer in 't water terug
gooien, en men ze dus nooit in de ben van zoo'n visscher zal aantreffen.

: I Eenigen tijd later ving ik exemplaren ter grootte van een erwt. Hierbij bleek het
me, hoe verkeerd het is, van eIken visch, dien men voor ' t eerst ontmoet niet direct een
exemplaar, al is dit dan ook minder fraai op sterkwater te zetten. Ik verzuimde dit bij
mijn eerste koffervisschen, omdat ze door de manier waarop ze aan hun eind kwamen er
nog al gehavend uitzagen. De kleine exemplaren, die .ik later ving, behoorden tot de
tweede soort, i: patok a, en daar ik me de eersten niet meer goed herinn erde hield ik ze
langen tijd voor T. flu viatilis, totdat ik van beide soorte n weer oude exemplaren ving,
waardoor ik uit mijn dwaling geraakte.

. T . patoka dan, gelijkt wat vorm betreft zeer veel op T. fluviatilis alleen is ze iets
gest rekter van vorm. De kleur komt ook wel iets overeen, alleen is ze lang niet zoo
schitterend. De hoofdkleur is grijsgroen met lichtere en donkere vlekken, terwijl duidelijk
twee dwarse, donkerder gekleurde breede banden zijn waar te nemen, welke veroorzaakt
worde n, doordat op deze plaatsen de vlekken donkerd er van tint zijn. De eerste van
deze dwarsb anden loopt over de rugzijde, van achterkant kieuw tot achterkant kieuw,
de tweede bevind t zich onder de zeer ver naar achteren geplaatste kleine rugvin, De
buikzijde is ook hier weer helder wit, terwijl op de flanken, waar de afplatting van de
buikzijde begint, de kleur helder geel is.

Na deze eenigszins uitvoerige beschrijving van het uiterlijk dezer beide voor ' t zoet
water aquarium het meest geschikte soorten wil ik er toe overgaan het een en ander te
verhalen over hunn e levenswijze, voor zoover ik gelegenheid had deze in 't aquarium te
kunnen gades laan. In hoofdzaak deed ik mijne waarnemingen bij T. patoka en wel voor
namelijk bij jonge exemplaren ongeveer ter grootte van 3 "à 4 c.M. Overigens' komen de
beide soorten in h unn e manieren vrij wel overeen.

In den beginne voedde ik de dieren uitsluitend met regenwormen. Het is zeer
komisch ze met , zoo'n worm te zien omspringen. ..Eerst draait het dier er geruimen tijd
omheen, zijn prooi van alle .kanten opnemend, a ls' om een geschikte ' plaats VOor zijn
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aanval uit te kiezen . Dan schiet het er plotseling op los, paku den worm bij. een der
uiteinden beet, en slokt hem al kauwend langzaam naar binnen. De modd erige inhoud wordt
daarbij weer uitgespuwd, waardoor ze het eerst held ere water geheel troeb el maken. Men
hoort onder het. kauw en duidelijk de ste-
vige tanden over . elkaar knarsen en de
scherpte er van kan men beoordee1en naar
het gemak, waarmee te groote wormen in
kleine stukken geknipt worden. Aangezien
het niemand aan regenwormen zal ontbreken
zijn de dier en dus vrij gemakkelijk te voeden ,
maar 't nade el van dit voedsel is, dat ze,
zooals ik reeds zeide , het wat er er geheel T et rad on pat oka Ham. Buch.

ond oorzichtbaar mee maken .
Ook zijn er exemplaren, vooral onder de kleinere die zoo kieskeuri g zijn, dat ze

in 't geheel geen wormen aanraken , ' en zich alle en willen voeden met het voedsel, dat ze
in de natuur ge woon zijn tot zich te nemen. Dit bestaat in 't zoete water uit een bepaald
soort kleine waterslakken , die gelukkig in stil staande plassen , en op de sawah 's nog al
gemakkelijk zijn te" verkrij gen . Deze slakjes zijn ongeveer 1/2 à 3/4 c.M. groot, en hebb en
een roodachtig bruin tot zwart huisj e. Behalve deze slakken eten de dieren ook kleine
krabben en kreeften, maar in 't zoute water aan 't zeestrand, voeden ze zich voornamelijk
met een soort schelpdier, dat aan 't strand in 't zand leeft, op 't gebied dat ligt tusschen
de eb- en vloedlijn . Hoe dit schelpdier hier in Indië heet, weet ik niet, maar aan 't
Hollandsche strand is het door twee familieleden vertegenwoordigd, die in den volksm ond
onder de zeer welluidende namen van Zwaattischeede en Tafelmesheft (Solen ensis en
Solen Siliqua) bekend zijn. Het heeft een langwerpige, geelbruine schaa l, ongeveer
7 X zoolang als hoog, en zit geheel in 't zand verscholen. Men kan ze ' echter bij eb langs
de waterlijn loopend gemakkelijk bemerken; doordat ze bij elke golf het water opzuigen,
er bij 't teru g rollen dit water in den vorm van kleine fonteintjes weer uitspuiten. In de
natuur zal men deze voeding wel nooit waarn emen, maar ik kwam er achter door de
uitwerpsel en ivan pas gevangen dieren te onderzoeken, die behalve de resten van krabb en
en kreeften pootjes ook ontelbare stukj es van deze sch elp en bevatten. De -dieren schijnen
sch elp en schaaldieren dus met huid en haar te verslinden, waarbij hun krachti g gebit ze
wel goede diensten zal bewijz en. De grootere exemplaren eten ook de zoetwaterslakken,
waarover ik het hier boven had , indien ze honger hebben met scha al en al op ; kleinere
exemplaren, wier gebit nog niet zoo krachtig ontwikkeld is, dat ze de schelpen kunn en
stuk bijten, leven alleen van de daar buit en uitstekenden voet, en hierdoor is verklaarbaa r
het eigenaardige mikken, dat ik boven bij het aa nvallen op de regenw ormen beselireet.
Een slak of schaaldier moet dadelijk goed worden aangepakt, and ers is het dir ect in z'n
schelp verdwenen. Het dier draait dus net zoolang om zijn prooi heen, tot hij een goed
punt voor zijn aanval gevond en heeft , en daarna schi et het plotseling naar voren en heeft
met één knauw het uitstekende deel afgebeten. Daar ze in de vrije natuu r waarschijn lijk
geen naakt e wormen kunn en krijgen, passen ze deze methode ook toe, bij voedse l waarbij
dit eigenl ijk niet noodig is. Sommige exemplaren, laten zich in gevange nschap .ook met
geraspt vleesch voeden. I

De dieren zijn uiter st vraatzu dhtig, zooa ls dat een recht e zecvisch betaamt, Wanneer'
. I • n ~. .

men ze voedert eten ze zooveel, dat hun buik zichtbaa r er van opzwelt.
.. . ,I J ' ...
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De Javaansche -be naming voor de Kogelvisschen is Ikan boeni êk, Zooals ik reeds
zeide is hun vleesch giftig, ') of ten minste gaat daarvoor rdoor, zoodat ze in het net
geva ngen, meest al direct weer in zee worden teruggeworpen . Deze reputatie komt ze dus
zeer te stade. Aan den anderen kant berokkent hun hunne methode van zièh bij dreigend
gevaar door ' t inslikken van lucht tot een graoten strak gespannen bal op te blazen, waar
door ' t dier meer dan 3 X z'n normale lichaamsomvang verkrijgt, van den kant van den
mensch weer zeer veel nadeel. De bodja 's aan het strand vermaken er zich n.l. mee
deze opge blazen visschen met den voet plat te trappen, bij welke kunstbewerking ze met
een knal uit elkaar springen. Het meest heelt hiervan de -soort T. lunaris te lijden , welke
soo rt dikwijls bij groote hoev eelheden wordt gevangen in de sleepnetten, die met een
bootje in zee worden uitgeroeid, en daarna aan de kust word en getrokken. Aan den anderen
kant zal hun deze opblazerij bij een aanval van andere vijanden wel weer veel voord eel
versch affen, want een roofvisch zal zoo 'n lichten opgeblazen bal wel niet licht in z'n kaken
krijgen . Ik w.eet echt er niet of deze methode in zoo'n geval door hen wordt toegepast. In
ieder geval moeten ze zich daarvoor eerst naar de oppervlakte begeven om lucht te happen,
daar ze de lucht uit het water daarv oor niet zoo spoedig bij elkaar kunnen krijgen. Het '
lijkt me dus toch een vrij twijfelachti ge meth ode van verdediging.

Het opblazen geschiedt zeer snel, binnen weinige sec onden is het dier een gro ote
kogel. Hij s likt daartoe de lucht in, en perst deze omlaag in een groote, uit zeer dun
celweefsel bestaande, de buikholte opvullenden krop, terwijl de slokdarm voorzi en is van
een sterke sluitspier, om de ingepompte lucht voor ontwijken te behoeden. Het oppo mpen
is hoorbaar.

In gevangenschap worden de dieren spoedig mak en gewennen zich aan hunnen
verzorger. Indien men op geregelde tijden voedert, komen ze zich tegen dien tijd aan
de voorruit verdrin gen om het eerste hapje te kunn en bemachtigen. De voortplanting is
reeds in Europa bij andere geimporteerde familieleden waar genom en, en wel bij T. cutcutia .
Deze waarnemin g had plaats in de kweekerij van P. Scliäme te Dresden , die er het
volgende over berichtte 2):

1) Vol gen s BREHM zo u d eze g ift ighe id waarschijnlijk een ge vo lg zijn van het z ic h voed en met
kw all en .

W at de g ift ig heid ze lve betreft, h ie rov er s chree f Dr. SUNNIER mij het volgende :
" W at nu de bew eerde gift igheid van het vl ees ch der Tetrodon-soorten betreft, di! is vol strekt

"geen pr aatj e .
" He t sc h ijn t echte r niet zoo zeer het vl eesch, ma ar v ooral de lever , de ga l en de kuit te zijn ,

"waarvan het e te n g root gev a ar o ple ver t vo or ver gifti gin g, vaak zeI fs met dood èlijken afl oop .
,.O nde r inl and er s sc h ij nt het no g al ee ns voor te kom en , dat men een of a nde r ge lie fd familielid,

"dat men naar bet ere ge weste n wil doen verhui zen een sc ho te l lever of kuit van Tetradon laat e te n, '
" w'aa rdoo r dan het beoogde doel va ak bereikt schijnt te worden.

"Ook sch ijne n echter gevall en verm eld te zij n, waarbij de vergifti ging d oor het et en van Tetrodon
,.zeer. goedaa rd ig verl oopt. .

" Mijn Amanu en si s vertelt mij jui st vaak vlees ch van de boentel pisang (Tetrodon Ittnari s BL. SCHN)
"gegete n te hebben . Ook de lever zo u zee r goed eetbaar zijn, behalve in den tijd dat het di er rijpe
" e ieren heeft. De gal zo u altijd gevaa rlijk zijn.

" Dr. KIEWIET DE JONGE vermeldt nog, dat de g iftig he id van verschillende soort en va n Tetrodon
"sterk uitee nloopt. Sommige soo rten zoud en ge heel ongev aarlijk zijn, t erwijl van ander e soo rte n het
"gebruik va n leve r of ku it vrijw el absoluut dood elijk zo u zijn.

T ot zoov er Dr. Su NN IER. Men ziet du s dat deze kw eetie no g lan g niet in a lle deel'e is op gelost,
en er hie r nog een ruim veld voor ,;a de re onde rzoekinge n ope nblijft. .

2) Zernecke Leitfaden' tUr Aqu arl en und T errari en freun de.
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"De visschen hebben zich een vlakken, eenigszins schuin afval1 enden en verborgen
liggenden steen als broedplaats uitgekozen, en bewaken deze reeds weken lang. Ongeveer
14 dagen voor het afzetten der eieren beginnen de schijnparingen, en het vrouwelijke dier
dat zich tot " d usverre voor het ' mannetje verborgen hield, waagt het nu dichter bij te
komen. Langzaam zwemt het nu op dit af, en zacht voegen zich beide aan elkaar. Den
kop tegen de uitgespreide en naar binnen gebogen staartvin van den andere leggend,
draaien ze beiden rustig en gelaten eenigen tijd in een cirkel rond, totdat plotseling het
wijfj e verdwijnt, om spoe dig daarop haar partner weer op te zoeken. Juist zooals de
schijnparing, speelt zich ook het afzetten 'der eieren af, dat aan geen tijd van den dag
gebonden is. De eieren worden op den steen afgezet. Hun aantal is zeer beduidend,
want ik telde er dit jaar tegen de 500.- " .

De .beste tijd om de grootere exemplaren van al deze Tetrodon-soonen te vangen
is de Oostmoesson. In den Westmoesson is de zee aan ' t strand meestal te ruw, en blijven
'de visschers met hunn e werpn etten thuis. In 't begin van den Oost moesso n kan men aan
' t strand in de riviermonden soms groote hoeveelheden zeer kleine kogelvisschen vangen,
doch voor zoover ik kon nagaan behoorden deze steeds tot de soort Patoka. Van de
andere soorten ving ik alleen grootere exemplaren van ± 5 à 8 c.M. lengte.

De groote moeilijkheid zit hem bij deze visschen in ' t transport naar huis. Exem
plaren die hiervan ook maar iets geleden hebben, gaan bijna zeker dood. Men doet
daa rom het beste de dieren direct na men ze heeft gevangen in een ± half vol petroleum
blik met versch, helder zeewater te zetten, half om half zee en zoetwate r is nog beter, Jen
ze dan zoo voorzichtig mogelijk naar huis te laten pikelen. Thui s gekomen vervangt men
het zoute water langzaam door zoet, wat men kan doen door er met een hevel, aan welks
eene einde men een dun uitgetrokken glasb uisje heeft beves tigd, zoo dat het water er
met een fijn straaltje uit spuit, water uit den mandib ak in te laten locpen. Het blik laat
men door er een gaatje in te maken slechts tot zekere hoogte vol worden. Zoodrahet
water in het blik niet meer zout smaakt kan men de visschen er uit nemen, en in het
aquarium zetten,

Ook moet men zorgen niet te veel visschen tegelijk mee te nemen. Vier visschen
van 6 c.M. per petroleumblik is het maximum, kleinere exemplaren naar evenredigheid
meer. Toch zal men steeds, ondanks deze voorzorgen een belangrijk aantal der dieren
verliezen, en daarom verwond ert het mij zoo, hoe het mogelijk is gewees t dat deze visschen
naar Europa konden worden overge bracht. Een uitstekend toestel voor 't overbrengen der
visschen, vooral als men een eenigszins lang traject heeft af te leggen is een bus van
nevenstaand en vorm en afmetingen, welke vorm het schudden van het water zeer tegen
gaat. Een ander middel om de dieren frisch te houden is het gebruiken van een wijd-

mondsche f1 esch van + 3 à 4 L. inhoud, waal in men dan een
paar stukjes groen blaaswier doet, die in ' t brakke water blijven
assimileeren. Op deze wijze kreeg ik de bes te resultaten, maar
het groene blaaswier is slechts zelden aan 't strand te krijgen.

.., Men moet verder steeds zorg dragen, dat het water bij het tran
/0

sport door de zonnewarmte niet te warm kan worden, hetgeen
is te voorkomen doo r er een vochtige witte doek over te hangen.

Na deze eenigszins lange beschouwing, over het transport
der dieren, wil ik met een enkel woord ,de al dere genoemde
soorten beschrijven.
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Tetrodon reti cul ari s.

T ctrodon Oblong us . BI.

T ct rod on luu ar is.

o
Dwarsche doorsn e
de v/h . lichaam v.
T . lunaris onge veer
ove r de kieuwen.

T. Oblongus I IB L.L wijkt in vorm en teekenin g iets van de vorige soorten af. Ze is
langwerpiger en vlugger gebo uwd dan deze. De kleur komt met T. patoka overeen. Op
den rug neemt men duid elijk zes donker gekleurde dwarsbandenwaar. De eers te vlak
echter de borstvinnen de vierde op de hoogte van den rugvin. De fl anken zijn weer
helder geel getint, de buik wit.

Tetrodon reticularis verschilt in
teekening en kleur geheel met de vorige
soorten. De teekening is het best te
vergelijken met een zwart netwerk op
grijzen ondergrond. Op de flanken van
' t voorste gedeelte van het Iichaam en
de buikzijde verandert dit netwerk in
een stel concentri sche lijnen, die on
geveer de borstvin , of de kiewopening
tot middelpunt hebben. In tegenstelling
met de vorige soort en is de huid ruw.
Ze heeft een zeer gedrongen vorm, en
wat haar opblazingsvermogen betreft
is ze de kogelvisch bij uit nemendh eid,
daar ze zich tot een volkomen ronden
bal kan opblazen. In opgeblazen toe
stand lijkt het dier als met zeer kleine
korte stekeltjes bezet. Deze soo rt kan

tamelijk groote afmetingen verkrijgen. Aan 't strand na een storm vond
ik zeer dikwijls doode exemplaren aangespoeld die in onopgeblazen
toestand een middellijn van ± 1/2d.M. hadd en. Hoe groote r, hoe ronder
de dieren lijken.

Tetrodon lunaris wijkt ook in vorm nogal van de boven beschreven
soorten af, doordat 't lichaam meer gestrekt is. De buikzijd e is sterk
afgeplat, zoodat het dier · in dwars doorsn ede ongeveer nevenstaanden
vorm heeft. De kleur is op de rugzijde licht vuil geel, aan de buikzijde

glanzend wit. Het schijnt
dat de dieren ook in rivier
monden worden aange
troffen, hoewel ik dit nooit
persoonlijk kon consta
teeren . Ook stierven alle
exempl aren , die in zoet
water gebracht werden,
daarin binnen enkele uren
hetge en m. i. tegen het
voorkomen in riviermon-
dingen zou pleiten.

(Wordt vervolgd).
~

J. SVBRA NDI.
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